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Dankwoord 

De realisatie van deze verhandeling zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van verschillende 

personen. In de eerste plaats wil ik mijn promotoren Prof. Dr. Michael Limberger en Wim de Winter 

bedanken voor de regelmatige opvolging van mijn onderzoek. Hun kritische analyse van mijn 

onderzoek heeft mij ertoe aangezet verschillende pistes te bekijken die ik voordien niet in gedachte 

had. Zonder de morele en praktische steun van mijn familie en vrienden zou het afronden van deze 

scriptie ook een onbegonnen opdracht geweest zijn. In het bijzonder wil ik mijn moeder Christiane 

Deroo bedanken voor het nalezen van mijn eindresultaat. Daarnaast bedank ik ook graag de 

medewerkers van het Algemeen Rijksarchief Brussel, het Rijksarchief van Brugge en Gent en de 

Archives Nationales van Parijs voor de praktische informatie bij het raadplegen van het 

bronnenmateriaal. Hun advies heeft van mijn regelmatige bezoeken aan deze instellingen aangename 

ondernemingen gemaakt. 

Tot slot wil ik de medewerkers van het Vlaams Instituut voor de Zee bedanken. Niet enkel hun 

uitgebreide collectie van literatuur in verband met de Noordzee hebben dit onderzoek mee vorm 

gegeven, maar ook de bronnen die ze mij ter beschikking hebben gesteld, bleken van onschatbare 

waarde geweest te zijn om nieuwe inzichten te krijgen. In het bijzonder wil ik hierbij bibliothecaris Fons 

Verheyde bedanken om mij wegwijs te maken in de bibliotheek, maar ook voor het nalezen van mijn 

werk en zijn kritische analyses.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Afkortingen 
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Inleiding 

"Hector. How nice to see a fellow pirate make good of himself." 

"Pirate? Nay. Privateer. On a sanctioned mission, under the authority and protection of the 

Crown." 

Jack Sparrow en Hector Barbossa, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, 2011. 

Zijn een piraat en een kaper dan niet hetzelfde? Op deze vraag heb ik al regelmatig een antwoord 

moeten geven als ik wilde uitleggen waar mijn onderzoek over ging. Tot op de dag van vandaag worden 

deze twee termen regelmatig door elkaar gehaald. Deze quote uit Pirates of the Caribbean heeft echter 

een dubbele dimensie. Mensen hebben vandaag de dag moeite om het verschil tussen kapers en 

piraten te begrijpen, maar ook in het verleden was het onderscheid tussen de twee niet altijd even 

duidelijk. Ondanks het feit dat kapers over de officiële papieren beschikten om hun activiteiten legaal 

uit te kunnen voeren, werden ze door vijandige staten vaak op dezelfde manier als piraten behandeld 

en terechtgesteld. Onder historici is er nog steeds een hevige discussie aan de gang over de correcte 

definiëring van de begrippen piraat en kaper en waar de grenzen liggen tussen de legale kaapvaart en 

de illegale piraterij. Op deze discussie zal ik me echter niet verder focussen. In deze scriptie zal verder 

worden ingegaan op de kapers die wel over de nodige papieren beschikten om aan kaapvaart te 

kunnen doen.  

Het is namelijk mijn bedoeling de lezer wegwijs te maken in de organisatie van de legale kaapvaart aan 

de Vlaamse Noordzeekust, met name in de steden Oostende, Duinkerke en Nieuwpoort. De kaapvaart 

is onder de Oostendenaars zeker geen onbekend gegeven. Tot op de dag van vandaag blijven enkele 

kaperkapiteins voortleven in het stratenplan van Oostende. Zo vinden we in de Vuurtorenwijk de Jacob 

Besagestraat terug. Deze kaper staat bekend als degene die Piet Hein in 1629 had gedood. Hij kon 

echter niet lang van zijn pas verkregen faam genieten. Hij stierf zelf enkele uren later aan zijn 

verwondingen. In dezelfde wijk vinden we ook de Mansveldstraat, die vernoemd is naar de kaper 

Michiel Mansvelt. Als we de spellingsfout even vergeten, kunnen we toch besluiten dat de 

Oostendenaars hun kaperverleden niet volledig vergeten zijn. De namen van bekende kapiteins zoals 

Michiel Mansvelt en Jacob Besage doen bij de meesten nog wel ergens een belletje rinkelen, maar 

andere aspecten van de kaapvaart blijven tot nog toe voor de gewone Oostendenaar onbekend terrein. 

In Duinkerke is vooral de naam Jean Bart een algemeen gekende naam. Hij wordt nog steeds 

beschouwd als een nationale held in Frankrijk. In Duinkerke heeft hij zelf een plein dat zijn naam 

draagt, waarop een standbeeld van de kaper prijkt.   

Deze kapiteins waren zeker niet de enigen die zich inlieten met de kaapvaart aan de Vlaamse kust. De 

kaapvaart was geen eenmansbedrijf, maar een kwestie van samenwerking tussen verschillende 

personen. Deze samenwerking zal de rode draad vormen doorheen mijn scriptie. Voor deze studie 

zullen we ons in tijd beperken tot de Spaanse Successieoorlog. Over de kaapvaart in de steden 

Oostende, Nieuwpoort en Duinkerke werden reeds verschillende onderzoeken gevoerd. Vooral de 

Duinkerkse kapers zijn goed gedocumenteerd geweest door Franse historici. Voor de Oostendse en 

Nieuwpoortse kaapvaart is het bronnencorpus een stuk beperkter, hoewel de kaapvaart ook in 

Oostende en in Nieuwpoort een belangrijke bron van inkomsten vormde tijdens de zeventiende en het 

begin van de achttiende eeuw. Voor beide steden zijn weldegelijk enkele belangrijke studies voor 

handen. Op dat vlak kan deze scriptie zeker geen pionierswerk genoemd worden en zal ik het werk van 

mijn voorgangers goed kunnen gebruiken.  

Het doel van dit essay is om meer aandacht te besteden aan een gegeven binnen de kaapvaart dat 

men regelmatig over het hoofd durft te zien. Het is namelijk zo dat de meeste studies over de kaapvaart 

aan de Vlaamse kust zich vooral focussen op het bestuderen van de kaapvaartactiviteiten binnen één 



 

II 
 

stad. De andere havensteden komen slechts sporadisch ter sprake als ze belangrijk zijn voor het 

bestuderen van de eigen kaapvaart. Als we het bronnenmateriaal van naderbij gaan bekijken, zien we 

echter dat de havensteden aan de Vlaamse kust geen eilandjes op zich waren, maar dat ze nauw met 

elkaar verbonden waren. Niet enkel op het vlak van handel, maar ook op het vlak van kaapvaart is er 

een opvallende connectie tussen de verschillende steden waar te nemen. Dit lijkt op het eerste zicht 

vreemd doordat Oostende, Nieuwpoort en Duinkerke niet tot dezelfde politieke entiteit behoren. 

Oostende en Nieuwpoort zijn Belgische steden, terwijl Duinkerke over de grens in Frankrijk ligt. Ook 

tijdens de Spaanse Successieoorlog behoorden de drie steden tot een verschillende entiteit. Duinkerke 

was op dat moment een stad in het Frankrijk van Lodewijk XIV. Oostende en Nieuwpoort maakten aan 

het begin van de oorlog deel uit van de Spaanse Nederlanden. We mogen echter niet denken in termen 

van de hedendaagse situatie. We moeten de situatie bekijken zoals de mensen ze toen zouden ervaren 

hebben. Oostende, Nieuwpoort en Duinkerke hebben lang tot dezelfde politieke eenheid behoord, 

namelijk de Spaanse Nederlanden. Op het moment dat de Spaanse Successieoorlog uitbrak was 

Duinkerke nog maar een halve eeuw in Franse handen gevallen. Ook nadat Duinkerke een Franse stad 

was geworden, waren de banden met haar Vlaamse verleden niet volledig doorgesneden. Tot op de 

dag van vandaag beschouwen de Duinkerkenaren zichzelf als Vlamingen. Deze claim is tegenwoordig 

misschien moeilijker hard te maken, maar 300 jaar geleden was dit evidenter. Het Frans was nog niet 

de belangrijkste taal geworden in de stad en veel inwoners hadden nog steeds hun Vlaamse 

achternaam behouden. Het is de connectie tussen deze drie Vlaamse steden die in deze scriptie zal 

belicht worden. In de Franse literatuur zien we deze manier van het bestuderen van de kaapvaart reeds 

verschijnen. Franse historici zoals Patrick Villiers hebben de connecties tussen Duinkerke en de andere 

Franse kaperhavens in kaart gebracht. De connectie tussen Duinkerke en de andere Vlaamse 

kuststeden bleef tot nu toe onderbelicht in de historiografie. 

Zoals eerder vermeld zal deze scriptie zich focussen op de kaapvaart tijdens de Spaanse 

Successieoorlog. Deze oorlog werd uitgevochten tussen verschillende Europese grootmachten van 

1702 tot 1713. Deze afbakening is niet zomaar willekeurig gekozen. Een eerste reden voor deze keuze 

moeten we zoeken bij de beschikbaarheid van het bronnenmateriaal. De meeste bronnen die ons zijn 

overgeleverd over de kaapvaart in de Vlaamse kuststeden stammen voornamelijk uit deze periode. 

Door het feit dat de kaapvaart in deze periode reeds goed gereglementeerd werd door de centrale 

overheden, kunnen we nu beschikken over een vrij uitgebreid bronnencorpus. Hoewel we soms te 

maken krijgen met hiaten, komen ze minder frequent voor dan in voorgaande perioden. Een andere 

reden is dat de kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog een hoogtepunt kende in het 

Noordzeegebied. De legale kaapvaart werd vooral ingezet tijdens oorlogsjaren om de vijand op zee te 

verzwakken. Hoewel de zeventiende eeuw een zeer turbulente periode was en gekenmerkt werd door 

verschillende oorlogen, kwam de kaapvaart in de Noordzee vooral op gang vanaf het einde van de 

eeuw, om een hoogtepunt te kennen tijdens de Negenjarige oorlog (1688-1697) en de Spaanse 

Successieoorlog. Het einde van de oorlog betekende evenzeer de aftakeling van het belang van de 

kaapvaart vanuit de drie steden. In Duinkerke bleef kaapvaart wel nog een belangrijk gegeven 

gedurende de achttiende eeuw, maar in Oostende daalde het aantal kapers zeer duidelijk. In 

Nieuwpoort werden de kaperactiviteiten na de oorlog zelfs volledig stopgezet. Een laatste reden 

waarom de Spaanse Successieoorlog een fascinerende periode is, is het onrustige karakter van de 

oorlog in de Spaanse Nederlanden. Duinkerke bleef gedurende de volledige oorlog Frans (met 

uitzondering van het laatste oorlogsjaar), maar in Oostende en Nieuwpoort kwamen verschillende 

besturen aan de macht. Tot 1706 behoorden zowel Oostende, Nieuwpoort als Duinkerke tot dezelfde 

alliantie: de Frans-Spaanse alliantie. In 1706 kwam hier verandering in. Oostende werd door het Anglo-

Bataafse leger ingenomen en werd nu als vijand van zowel Nieuwpoort als Duinkerke beschouwd. 

Nieuwpoort zal vanaf dan de belangrijkste uitvaarhaven voor kapers worden in de Spaanse 

Nederlanden. Ook Nieuwpoort wisselde tijdens de oorlog van bestuur. Op het einde van de oorlog 



 

III 
 

werden de Spaanse Nederlanden, of wat er nog van overbleef, afgestaan aan Maximiliaan Emmanuel 

van Beieren. In 1712 werd hij officieel als soeverein van de Zuidelijke Nederlanden erkent door 

Lodewijk XIV van Frankrijk en Filips V van Spanje. Welke invloed hebben deze politieke verschuivingen 

gehad op de kaapvaart in Oostende, Nieuwpoort en Duinkerke? 

Om de kaapvaart in de Vlaamse kustregio voor de lezer begrijpelijker te maken, zal uitvoerig gebruik 

gemaakt worden van bronnen die ofwel door centrale instellingen werden opgesteld, ofwel door 

officiële documenten die bij de instellingen moesten worden afgeleverd. Desondanks zal het 

zwaartepunt van deze scriptie niet liggen op de reglementering en de organisatie van deze instellingen, 

maar op de personen die betrokken waren binnen het kaapvaartmilieu. Het doel van deze studie is om 

de kapernetwerken tussen de steden Oostende, Nieuwpoort en Duinkerke in kaart te brengen.  

In het eerste hoofdstuk zullen we stilstaan bij de historiografie van de kaapvaart in de steden 

Oostende, Nieuwpoort en Duinkerke, en met uitbreiding het Noordzeegebied. Vooraleer we de 

kaapvaart van naderbij kunnen gaan bestuderen, is het belangrijk een situatieschets te geven van de 

geschiedenis van de drie steden voor, maar ook tijdens de Spaanse Successieoorlog. We kunnen de 

kaapvaart namelijk niet begrijpen zonder te weten in welke context ze haar oorsprong vond. Deze 

contextschets zal in het tweede hoofdstuk aan bod komen. In dit hoofdstuk zal ook stil gestaan worden 

bij een instelling die heel belangrijk was voor de organisatie van de kaapvaart: de Admiraliteit. Deze 

stond in voor de controle op het naleven van de regels door kapers. Vanaf de daaropvolgende 

hoofdstukken zal het leven binnen het kaapvaartmilieu meer op de voorgrond verschijnen. In 

hoofdstuk drie zullen we het leven op zee onder de loep nemen. Een belangrijk deel van de kaapvaart 

speelde zich natuurlijk af op het water. Aan de hand van enkele aspecten van de kaapvaart op zee 

zullen we de Oostendse, Nieuwpoortse en Duinkerkse kaapvaart met elkaar vergelijken. In het eerste 

deel van dit hoofdstuk zal bekeken worden in welke regio’s de kapers actief waren. Voeren de kapers 

uit om in hetzelfde gebied te kapen of verkozen ze andere streken om elkaar niet in de weg te varen? 

In het tweede onderdeel zullen de grootte van de schepen en de scheepstypes met elkaar vergeleken 

worden. Werd er algemeen voor hetzelfde soort schip gekozen of zien we een duidelijk onderscheid 

tussen de verschillende kapersnesten? Tot slot wil ik in dit hoofdstuk ook de kapertechnieken met 

elkaar vergelijken. Voor dit onderdeel is deze studie schatplichtig aan de bevindingen van Reinoud 

Magosse. Hij heeft de kapertechnieken van de Oostendse kapers reeds in 1999 bestudeerd. Hier zullen 

we wel nagaan of Magosses bevindingen ook toepasbaar zijn op Duinkerke en Nieuwpoort. In 

hoofdstuk vier behandelen we een belangrijke groep binnen de kaapvaart: de bemanning van het 

kaperschip. Als we de verschillende studies over de kaapvaart bestuderen, zien we dat het vooral een 

verhaal is van kapiteins. De kapitein stond er niet alleen voor bij het kapen van een prijs. Hij beschikte 

over een bemanning die verschillende taken van hem overnam. In het eerste onderdeel van dit 

hoofdstuk zullen de verschillende rangen besproken worden. We zullen nagaan of de bemanning van 

Duinkerkse, Oostendse en Nieuwpoortse kaperschepen op dezelfde manier waren georganiseerd. Om 

dit te kunnen bestuderen zijn de bemanningsrollen van groot belang. Een ander belangrijk aspect dat 

we soms uit de bemanningslijsten kunnen opmaken, is de afkomst van de bemanningsleden. Het feit 

dat zeelieden regelmatig migreerden werd reeds aangetoond door verschillende studies. Kapers 

werden in deze algemene studies opgenomen, maar kunnen we eigenlijk zomaar aannemen dat zij 

hetzelfde karakter vertoonden als de andere zeevaarders? Kwamen Oostendse en Nieuwpoortse 

bemanningsleden regelmatig voor op Duinkerkse kaperschepen of was dit eerder een uitzonderlijk 

fenomeen? In hoofdstuk vijf verleggen we de focus van het kaapvaartbedrijf op zee naar de 

bedrijvigheid aan wal. Naast de kapitein en de bemanning waren nog een aantal mensen betrokken bij 

de kaapvaart. In het eerste deel zullen we de verschillende functies binnen het kaapvaartbedrijf aan 

land behandelen. Wie hield zich hier mee bezig en wat deden ze juist? In het tweede onderdeel zullen 

we een fenomeen bestuderen waarbij de functionarissen aan wal een cruciale rol vervulden. Uit de 
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bronnen is namelijk gebleken dat Duinkerkse kapers in de beginfase van de Spaanse Successieoorlog 

regelmatig hun prijzen binnenbrachten in Oostende en ze daar lieten doorverkopen. Om dit goed te 

kunnen organiseren, moesten Oostendse functionarissen optreden in naam van de Duinkerkse kapers. 

Gebeurde dit ook in Duinkerke en Nieuwpoort of was dit typisch iets Ostêns? In het zesde en laatste 

hoofdstuk zullen we een aantal families belichten die belangrijk geweest zijn voor de kaapvaart in de 

drie steden. We zien dat enkele families een prominente rol vervulden binnen het kaapvaartbedrijf in 

de verschillende steden. Hun familieleden waren doorgedrongen in verschillende functies binnen het 

bedrijf. Sommige leden waren actief aan wal als reders, anderen waren kapitein aan boord van een 

kaperschip. Niet enkel in de hoogste rangen zijn ze terug te vinden, ook onder de matrozen en de 

scheepsjongens zien we hun naam af en toe terugkomen. Er zal hier een onderscheid gemaakt worden 

tussen de Oostendse en Nieuwpoortse families aan de ene kant en de Duinkerkse families aan de 

andere kant. Het is mijn bedoeling om na te gaan of deze families sterk verbonden waren met hun 

(geboorte)stad. Of hadden de stadsgrenzen net weinig invloed op het uitvoeren van hun 

kaperactiviteiten? 

De methodologie die ik voor deze verhandeling heb gebruikt, is die van de microgeschiedenis. Aan de 

hand van verschillende casestudies probeer ik de lezer duidelijk te maken dat er weldegelijk contacten 

waren tussen de Duinkerkse kapers aan de ene kant en de Oostendse/Nieuwpoortse aan de andere 

kant. Met dit werk wil ik een aanzet geven voor toekomstige onderzoekers van dit onderzoeksveld om 

de netwerken binnen het kaapvaartmilieu beter in kaart te brengen. Vooraleer we kunnen overgaan 

op een sociale netwerkanalyse en/of een prosopografische studie, is het belangrijk om te weten welke 

bronnen er voor handen zijn. Door gebruik te maken van verschillende cases en deze in een verhaal te 

gieten, wil ik de aandacht vestigen op de mogelijkheden die deze bronnen te bieden hebben. Ik ben 

me ervan bewust dat deze manier van analyseren zijn beperkingen heeft. Niet alle gegevens die in het 

bronnenmateriaal terug te vinden waren, konden even grondig bestudeerd worden. Toch denk ik dat 

ik door het aanhalen van verschillende aspecten van het kaapvaartmilieu de weg heb opengelegd voor 

verder onderzoek in dit veld van de maritieme geschiedenis.  

Vooraleer we verdergaan met het analyseren van het bronnenmateriaal wil ik de lezer op de hoogte 

brengen van de plaats waar deze bronnen geconsulteerd kunnen worden en welke informatie er in 

deze bronnen terug te vinden is. Door het feit dat dit essay zowel handelt over de steden Oostende, 

Duinkerke en Nieuwpoort, werd er voor dit onderzoek gebruik gemaakt van een vrij uitgebreid en 

gevarieerd corpus aan bronnenmateriaal. Deze bronnen zijn zelden digitaal beschikbaar en moeten 

dus in de bewaarinstellingen zelf geraadpleegd worden. Door de eeuwen heen zijn ze over 

verschillende archiefinstellingen verspreid geraakt. In dit hoofdstuk zal ik de bronnen, die voor dit 

onderzoek werden gebruikt, belichten en de lezer wegwijs maken in de inhoud ervan alsook de 

vindplaats en plaats van consultatie.  

Rapports de mer en boordjournalen  

Enkele van de belangrijkste bronnen voor dit onderzoek zijn de boordjournalen en de Rapports de mer. 

De boordjournalen en de Rapports de mer zijn documenten die min of meer dezelfde informatie 

bevatten, namelijk een beschrijving van de reis die kapers ondernomen hadden. In Frankrijk werd de 

kapitein (of een ander bemanningslid) door de leden van de Admiraliteit ondervraagd, waarna een 

verslagen werd neergeschreven, die tegenwoordig bekendstaan als de Rapports de mer. In dit verslag 

werden zowel de ondervragers als ondervraagden bij naam genoemd. Daarop volgde een korte 

beschrijving van het kaperschip. Het grootste deel van deze rapporten omvatte het verslag van de reis, 

waarbij de kapiteins moesten aangeven waar ze hadden gevaren en wie ze tijdens hun reis waren 

tegengekomen. Het opstellen van dergelijke verslagen werd door de centrale overheid 

gereglementeerd. In artikel 23 en 24 van de Titre des prises, dat opgenomen werd in de algemene 
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ordonnance de la marine van augustus 1681, liet Colbert optekenen dat de officieren van de 

Admiraliteit moesten horen hoe de prijs genomen was. Hiervoor moesten de kapitein en/of zijn 

officieren ondervraagd worden. Zelf matrozen konden ondervraagd worden indien dit nodig was.1 De 

Rapports de mer worden tegenwoordig bewaard in het Fonds de la Marine in de Archives Nationales 

te Parijs. Ondanks het feit dat ze fragmentarisch overgeleverd werden in vier registerboeken (één voor 

de periode 1703-1704, twee voor 1707-1709 en één voor 1712-17132), zijn ze weldegelijk nuttig voor 

dit onderzoek. Het grootste deel van de verslagen die tijdens de Spaanse Successieoorlog werden 

opgesteld, worden in deze registers bewaard. In tegenstelling tot de Rapports de mer werden 

boordjournalen door de kapitein (of een van de bemanningsleden) tijdens de kaaptocht zelf 

bijgehouden in de vorm van een logboek. Dag per dag werd beschreven wat er zich tijdens de reis 

voordeed. Soms beperkte dit zich tot enkel het optekenen van de windrichting, maar in de meeste 

gevallen zien we ook welke steden de kaperschepen aandeden en welke andere schepen ze 

tegenkwamen op zee. De Oostendse en Nieuwpoortse kapers waren niet verplicht om een dergelijk 

logboek bij te houden, waardoor we de reizen van een groot aantal kapers niet kunnen reconstrueren. 

De overgeleverde logboeken van de Oostendse kapers worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief 

te Brussel en werden in 1932 door Jacques Bolsée geïnventariseerd.3 Voor Nieuwpoort zijn er maar 

een aantal logboeken overgeleverd. Deze zijn terug te vinden in het Oud archief van Nieuwpoort dat 

in het Rijksarchief van Brugge wordt bewaard.4 

Bemanningsrollen of -lijsten 

Naast de boordjournalen zijn bemanningslijsten van kaperschepen een belangrijke bron van 

informatie. Enkele rollen van Nieuwpoortse kaperschepen die tijdens de Spaanse Successieoorlog 

werden opgesteld, zijn overgeleverd in het Rijksarchief van Brugge. We kunnen ze terugvinden in het 

Oud archief van Nieuwpoort. Deze rollen variëren sterk van grootte. Soms hielden deze rollen niet 

meer in dan een eenvoudige lijst met de namen van de bemanningsleden van een kaperschip, zonder 

vermelding van rang of afkomst. Andere rollen daarentegen waren uitgebreider en geven naast de 

naam ook de rangen op een geordende manier weer. De afkomst van de bemanningsleden werd hierin 

zelden genoteerd. Voor Oostende zijn ook enkele rollen bewaard gebleven in het Algemeen 

Rijksarchief. Hoewel ze volgens de inventaris de jaren 1674 en 1695-1723 beslaan, zijn er voor de 

periode voor de jaren 1720 slechts twee bemanningslijsten overgebleven. Voor de Spaanse 

Successieoorlog werden hierin geen bemanningslijsten gevonden. Deze bronnen verdienen het zeker 

om verder onderzocht te worden, maar ze vallen grotendeels buiten dit onderzoek.5 Voor Duinkerke 

zijn er wel enkele bemanningsrollen opgetekend en bewaard gebleven in de Archives Nationales. Deze 

rollen werden in registers neergeschreven. We moeten er wel bij vertellen dat deze rollen werden 

opgesteld voor schepen uit de Escadre du Nord. Ondanks het feit dat ze niet toebehoorden aan 

particuliere kapers, kunnen ze voor dit onderzoek toch van nut zijn om de afkomst van mariniers te 

bestuderen.6 Deze bemanningsrollen bevatten verschillende soorten informatie met betrekking tot de 

bemanningsleden die we in andere bronnen niet tot zelden zullen terugvinden. Naast hun naam en 

plaats van herkomst werden ook het moment van intrede en hun loon meegedeeld. Voor dit 

                                                           
1 Sylvain Lebeau, Nouveau code des prises, ou Recueil des édits, déclarations, lettres patents, … (Parijs : 
Imprimerie de la République, 1798), 1: 107-08.  
2 De Rapports de mer zijn terug te vinden onder de volgende referentienummers: 1703-1704: MAR/C/4/268; 
1707-1710: MAR/C/4/272-73; 1712-1713: MAR/C/4/276.  
3 Jacques Bolsée, Inventaire des archives des Conseils et Sièges d'Amirauté (Brussel: Rijksarchief van België, 
1932). 
4 Scheepsjournaals (1691-1771) (RAB, Stad Nieuwpoort. Oud archief, INV80 4851).  
5 Rôles d’équipages de navires de course. 1674, 1695-1723 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 571). 
6 De bemanningsrollen van oorlogsschepen die vertrokken vanuit Duinkerke zijn terug te vinden onder de 
registratienummers MAR/C/6/1096-1143. 
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onderzoek zijn vooral hun naam en de plaats van herkomst belangrijke gegevens. Een laatste plaats 

waar soms bemanningslijsten terug te vinden zijn, is in de prijsdossiers. Indien een vijandig schip 

gekaapt werd, werden ook de boordpapieren geconfisqueerd en meegenomen voor onderzoek. Soms 

hebben we het geluk dat in deze dossiers bemanningsrollen werden opgenomen. In het geval dat een 

Frans kaperschip gekaapt werd, is de kans vrij groot dat er ook een bemanningsrol in het dossier 

aanwezig is. Dit sluit naadloos aan op de volgende bronnen die we zullen bespreken. 

Gekaapte brieven 

Het nadeel van het bronnenmateriaal van de Admiraliteiten is dat ze vaak fragmentarisch bewaard zijn 

gebleven voor de hedendaagse onderzoeker. Verschillende registers werden niet volledig 

overgeleverd en bevatten hiaten die door de onderzoeker moeilijk kunnen worden ingevuld. Dit is 

zeker het geval voor de Admiraliteiten in de Zuidelijke Nederlanden. De Journaux de bord/Rapports de 

mer en de bemanningsrollen zijn hiervan een sprekend voorbeeld. Vrij recent zijn historici van het VLIZ 

(het Vlaams Instituut voor de Zee), een onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met het promoten van 

de maritieme kennis in Vlaanderen, in The National Archives in Kew in aanraking gekomen met de 

zogenaamde ‘Gekaapte brieven’. Deze dossiers bevatten documenten die aan boord van gekaapte 

schepen teruggevonden werden. Deze documenten waren belangrijk tijdens het proces van de 

gevangengenomen bemanningsleden en dienden als bevestiging voor de Admiraliteit dat het gekaapte 

schip weldegelijk een goede prijs was. In deze procesdossiers komen verschillende types documenten 

voor: bemanningslijsten, paspoorten, kaperbrieven, verslagen van de Hoge raad van de Admiraliteit 

etc. Op dit moment is de historicus Wim de Winter deze bronnen aan het onderzoeken. Voor mijn 

scriptie heb ik deze recent ontdekte unieke bronnen kunnen inkijken en bestuderen. Door de variatie 

aan soorten documenten die deze procesdossiers bevatten, vormen ze een basis voor verschillende 

soorten historisch onderzoek. Voor dit onderzoek waren vooral de bemanningslijsten en de verslagen 

van de reis een belangrijke bron van informatie. Sommige dossiers bevatten informatie die ons via 

andere gekende bronnen niet bekend was. Door het verloren gaan van een groot deel van de archieven 

van de Duinkerkse Admiraliteit, kunnen we ons voor sommige bevindingen enkel baseren op deze 

documenten.7 

Registers van gekaapte goederen binnengebracht door Franse kapers 

Voor de kaapvaart in Oostende is er in het Algemeen Rijksarchief van Brussel een uniek document 

bewaard gebleven. Tijdens de beginjaren van de Spaanse Successieoorlog werkten Oostende en 

Duinkerke regelmatig samen op het vlak van de organisatie van de kaapvaart. Het gebeurde regelmatig 

dat Duinkerkse kapers met hun gekaapte goederen niet naar Duinkerke terugkeerden, maar ze 

achterlieten in Oostende en ze daar verkochten. Dit werd bijgehouden in een register (voor de periode 

december 1702 – september 1703). De naam van het genomen schip, alsook van degene die het schip 

onderhield in Oostende, werd bijgehouden in dit register. In dit document zien we dat Oostendse 

reders optraden in naam van Duinkerkers. Volgens de Franse wetgeving moest op alle gekaapte 

goederen een tiende penning betaald worden aan de Franse koning. Omdat de prijs in Oostende 

doorverkocht werd, werd ook hier de tiende penning afgehouden van de opbrengst. Deze werd door 

de aangeduide administrator betaald aan de Admiraliteit. Uit de berekeningen van de tiende penning 

blijkt dat het deponeren van goederen in Oostende niet stopte in 1703, maar doorliep tot de overname 

                                                           
7 Door slechte ordening in de negentiende eeuw en de brand die het Duinkerkse archief had geteisterd in 1929 
zijn verschillende waardevolle documenten verloren gegaan. De bronnen die nu nog uit de Admiraliteit van 
Duinkerke bewaard zijn gebleven, werden geconfisqueerd en naar Parijs gebracht tijdens de Revolutie. 
Christian Pfister-Langanay, “L’amirauté de Dunkerque: Personnel, comptes et archives (1671-1791),” Revue du 
Nord 98, nr. 415 (2016): 278; De Prize Papers zijn terug te vinden in The National Archives in Kew onder het 
referentienummer HCA 32. 
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van Oostende in 1706 (laatste registratie 22 juni 1706). Dit document toont dus aan dat de Duinkerkse 

en Oostendse kapers nauw samenwerkten tot 1706. Op het einde van dit document werden de 

verschillende arresten van de Franse overheid die betrekking hadden tot de registratie van gekaapte 

goederen in Oostende geregistreerd.8 

Patenten of kaperbrieven 

In het Algemeen Rijksarchief zijn ook een aantal patenten overgeleverd van kapers die een kaperbrief 

aanvroegen bij de Oostendse Admiraliteit. Hoewel deze brieven vaak weinig informatie bevatten, 

kunnen ze toch van nut zijn voor het bestuderen van het kaapvaartbedrijf. In deze patenten werd naast 

de naam van de kapitein ook de naam van de depositaris, de borgsteller en/of de opperreder genoemd. 

De naam van de depositaris vinden we regelmatig terug in de bronnen, maar de borgsteller en 

opperreder werden minder vaak vermeld. Ze kunnen ons een beeld verschaffen over wie allemaal 

betrokken was bij de kaapvaart.9 

Prijsdossiers 

Als laatste belangrijke bron zullen hier kort de prijsdossiers besproken worden. Prijsdossiers vormen 

voor de kaapvaart een belangrijke bron van informatie. Ze bestaan niet enkel uit de prijsgemaakte 

documenten, maar ook uit verslagen en rekeningen die werden opgesteld nadat de prijs werd 

opgebracht in de haven. De verslagen bevatten informatie over de bemanning die in andere bronnen 

niet of zelden terug te vinden is. Het was niet enkel de kapitein van het gekaapte schip die aan een 

interview onderworpen werd, ook andere bemanningsleden werden ondervraagd over de manier 

waarop hun schip gekaapt werd. Deze ondervraging was belangrijk om te bepalen of de 

binnengebrachte prijs een goede prijs was of niet. Bij aanvang van de ondervraging werd de geboorte- 

en woonplaats van de ondervraagde genoteerd. Door het gebrek aan bemanningslijsten kunnen deze 

bronnen dus nieuwe informatie verschaffen met betrekking tot de migratie van kapers en zeevaarders 

in het algemeen. Ook de rekeningen zijn belangrijk om te achterhalen wie allemaal bij de kaapvaart 

betrokken was. Naast de depositaris werden ook degenen die de gekaapte goederen hadden 

opgekocht, vernoemd. Voor de Oostendse kaapvaart werden ruim 339 dossiers overgeleverd, die in 

het Algemeen Rijksarchief bewaard worden in 73 bundels.10 Ook dossiers uit de Nieuwpoortse 

Admiraliteit worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief. Hiervan zijn 86 dossiers en 7 portefeuilles 

overgeleverd die bewaard worden in 7 bundels. Deze dossiers beslaan de periode 1706-1713.11 

Dit zijn de bronnen die het meest hebben bijgedragen tot het maken van deze scriptie. We moeten 

wel in het achterhoofd houden dat dit slechts een selectie is van de bronnen die directe informatie 

bevatten met betrekking tot de kaapvaart. In de loop van deze verhandeling zullen ook andere bronnen 

ter sprake worden gebracht, die niet in deze lijst werden opgenomen. De referenties hieromtrent 

zullen in de voetnoten worden opgenomen. 

                                                           
8 Registre des prises amenées à Ostende par des Français, 1703-1706 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 
586). 
9 Patentes de course et autres, suppléments de course, cautionnements, 1702-1713, 1744 (ARA, 
Admiraliteitsraden en -zetels, T094 569). 
10 Dossiers des prises, 1642-1745 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 753-826). 
11 Dossiers des prises, 1706-1713 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 888-94). 
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Hoofdstuk 1: Een stand van zaken in het onderzoek naar de kaapvaart in de 

Vlaamse kustregio 

De kaapvaart in de kustregio van de Zuidelijke Nederlanden werd tot op de dag van vandaag weinig 

aan historisch onderzoek onderworpen. Van de drie steden die in deze thesis besproken zullen 

worden, kent de Duinkerkse kaapvaart de meeste interesse. In de Franse historiografie gaat de 

aandacht vooral naar het leven van enkele belangrijke kaperkapiteins, niet zozeer naar het 

kaapvaartbedrijf op zich. Zo werd het leven van Jean Bart reeds grondig bestudeerd door Louis Lemaire 

en Patrick Villiers.12 Ook andere Duinkerkers zoals Forbin hebben reeds een biografische studie 

gekregen.13 Het leven aan boord van kaperschepen of de samenstelling van de bemanning zijn tot nog 

toe zelden aan grondig onderzoek onderwerpen. Voor de Franse kaapvaart werden wel zeer 

uitgebreide studies ondernomen door Patrick Villiers. In zijn werk behandelt hij de kaapvaart vanuit 

verschillende Franse havensteden over een ruimere periode. Zijn meest prominente werken zijn Les 

corsaires du littoral: Dunkerque, Calais, Boulogne, de Philippe II à Louis XIV (1568-1713) en Marine 

Royale, corsaires et trafic dans l’Atlantique de Louis XIV à Louis XVI. In deze twee werken beschouwt 

hij Duinkerke als een van de belangrijkste kapersnesten van Frankrijk. Villiers bespreekt verschillende 

aspecten van het kaperleven en vergelijkt de organisatie van de kaapvaart in verschillende Franse 

kuststeden met elkaar. Duinkerke wordt zelden gezien als een gegeven op zich, maar als een van de 

steden die een dominante rol speelden in de ontwikkeling van de Franse kaapvaart. Het is in navolging 

van Villiers’ manier van bestuderen van de kaapvaart dat ik mijn thesis wil opstellen. Net zoals de 

Franse steden waren de Vlaamse steden geen eilandjes op zich, maar maakten ze deel uit van een 

groter geheel. Een andere auteur die zich bezighield met de Franse kaapvaart was de Engelse historicus 

J.S. Bromley. Hoewel zijn interesseveld breder was dan enkel de kaapvaart, heeft hij baanbrekend werk 

geleverd voor de studie van de Franse kaapvaart. Zijn belangrijkste bijdrage is het werk Corsairs and 

Navies, 1600-1750 uit 1987. In dit werk focust hij zich niet enkel op de Franse kaapvaart, ook de Engelse 

kaapvaart wordt aan een grondig onderzoek onderworpen. Een belangrijk deel van zijn boek gaat over 

de ontwikkelingen binnen het Franse kaapvaartbedrijf, zoals een studie van de grootte van de 

bemanning, de lonen alsook een aantal casestudies waarbij hij de kaapvaart in een aantal Franse 

havensteden bestudeert.14   

Er bestaan ook studies die zich vooral focussen op de Duinkerkse kaapvaart. Een van de belangrijkste 

is La grande guerre des corsaires: Dunkerque (1702-1715) van Henri Malo uit 1925. Voor deze studie 

heeft hij zich gebaseerd op de bronnen uit het Fonds de la Marine. Hoewel het werk vrij verhalend 

overkomt en hij vooral de focus legt op enkele belangrijke kapers en officieren die actief waren in 

Duinkerke, zoals Jean Bart, Forbin en Lemel, vormt zijn werk een belangrijke basis voor de studie van 

de Duinkerkse kaapvaart in het algemeen. De namen van kapers en officieren, die hij was 

tegengekomen tijdens zijn onderzoek, heeft hij op het einde van zijn werk in een handige lijst 

gebundeld. Aan de hand van deze lijst was het mogelijk om enkele Oostendse en Nieuwpoortse kapers 

op te sporen die ook actief zijn geweest in Duinkerke.15 Er bestaan ook recentere studies over de 

Duinkerkse kaapvaart. Enkele studenten onder het promotorschap van Patrick Villiers hebben de 

Rapports de mer nader bestudeerd. In 1997 werd de eerste studie voorgesteld door Fréderic 

                                                           
12 Louis Lemaire, Jean Bart (1650-1702) (Duinkerke: Westhoek-Editions, 1983); Patrick Villiers, Jean Bart: 
Corsaire du Roi-Soleil (Parijs: Fayard, 2013). 
13 Gérard Jaeger, Forbin. La légende noire d'un corsaire provençal (Grenoble: Édition Glénat, 1994).  
14 J.S. Bromley, Corsairs and navies, 1660-1760 (Londen: The Hambledon Press, 1987). 
15 Henri Malo, La grande guerre des corsaires: Dunkerque (1702-1715) (Parijs: Émile-Paul Frères, 1925). 
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Cassarano. In zijn thesis bestudeerde hij de Rapports de mer voor de periode 1703-1704.16 Twee jaar 

later volgde een vrij uitgebreide studie door Jauffrey Vigne voor de periode 1707-begin 1708. In zijn 

thesis behandelt hij verschillende aspecten die hij uit de bron heeft kunnen analyseren. Hij beperkte 

zich niet tot het analyseren van de Rapports alleen, maar behandelde ook de contextgeschiedenis 

waarbinnen deze bronnen tot stand gekomen zijn.17 In het academiejaar 2000-2001 volgde de tot nu 

toe laatste thesis over de Rapports de mer. Isabelle Martin beperkte zich in haar scriptie tot het 

transcriberen van de Rapports de mer uit de periode april-oktober 1709, zonder de bronnen aan een 

verder onderzoek te onderwerpen.18  

Ook over de Oostendse kaapvaart zijn reeds verschillende studies gemaakt. Een van de vroegste 

historici die heeft bijgedragen tot het bestuderen van de geschiedenis van de Oostendse kapers was 

Walter Debrock. Hij heeft verschillende korte artikels geschreven over belangrijke figuren binnen de 

Oostendse kaapvaart. Deze verschenen in het tijdschrift Het Visserijblad. Kapers als Michiel Canoen19, 

Thomas Gournay20 en Joannes Lendersen21 kregen hun eigen artikels. Er werden ook enkele belangrijke 

bijdragen geleverd door O. Lemaître. In de jaren ’60 schreef hij verschillende artikels voor het tijdschrift 

The Belgian Schiplover. Hierin behandelde hij de bronnen van de Oostendse Admiraliteit met 

betrekking tot de kaapvaart die bewaard worden in het Algemene Rijksarchief van Brussel. Tussen 

1959 en 1960 bracht hij zijn eerste reeks artikels uit over de bemanningslijsten van oorlogs- en 

handelsschepen die vertrokken vanuit Oostende.22 In zijn tweede reeks uit 1961 behandelde hij de 

boordjournalen van de kapers die zich hadden geregistreerd bij de Oostendse Admiraliteit. Hij 

beperkte zich tot het geven van de naam van het schip en de kapitein alsook de datum van vertrek en 

terugkomst van de schepen. Over de inhoud van het journaal sprak hij zich zelden uit.23 Van 1963 tot 

1964 bracht hij zijn laatste reeks artikels uit over de patentaanvragen. In negen artikels beschreef hij 

enkele van de belangrijkste gegevens die hij hierin terugvond.24 Aan het einde van de 20ste en het begin 

                                                           
16 Fréderic Cassarano, Course et rapports de mer à Dunkerque au début de la guerre de Succession d’Espagne 
(Boulogne: Maison de la Recherche de l’ULCO, 1997). 
17 Jauffrey Vigne, “La Course à Dunkerque en 1707- début 1708, Vue au travers des Rapports de mer” (PhD 
diss., Université du Littoral-Côte d’Opale, 1999). 
18 Isabelle Martin, “La Course à Dunkerque d’avril à décembre 1709” (PhD diss., Université du Littoral-
Boulogne/Mer, 2001). 
19 Walter Debrock, “Kaper Michiel Canoen: van alle markten thuis,” Het Visserijblad 56, nr. 3 (1989): 19-20; 
Walter Debrock, “Kaper Michiel Canoen: deel II,” Het Visserijblad 56, nr. 4 (1989): 24-5. 
20 Walter Debrock, “Thomas Gournay deel I: 1659-1697,” Het Visserijblad 55, nr. 6 (1988): 29-30; Walter 
Debrock, “Thomas Gournay deel II: 1702-1733,” Het Visserijblad 55, nr. 7 (1988): 24-5. 
21 Walter Debrock, “Joannes Lindersen,” Het Visserijblad 56, nr. 8 (1989): 34-5; Walter Debrock, “Joannes 
Lindersen [deel II],” Het Visserijblad 56, nr. 9 (1989): 30-1. 
22 O. Lemaître, “Rôles d'équipage de navires ostendais,” The Belgian Shiplover 69 (1959): 153-58; O. Lemaître, 
“Rôles d'équipage de navires ostendais. Suite: I,” The Belgian Shiplover 70 (1959): 207-14; O. Lemaître, “Rôles 
d'équipage de navires ostendais. Suite: II,” The Belgian Shiplover 73 (1960): 21-7; O. Lemaître, “Rôles 
d'équipage de navires ostendais. Suite: III,” The Belgian Shiplover 74 (1960): 89-92; O. Lemaître, “Rôles 
d'équipage de navires ostendais. Suite: V,” The Belgian Shiplover 76 (1960): 246-51. 
23 O. Lemaître, “Liste A. des corsaires ostendais,” The Belgian Shiplover 79 (1961): 57-62; O. Lemaître, “Liste A. 
des corsaires ostendais. Part II,” The Belgian Shiplover 80 (1961): 126-30; O. Lemaître, “Liste A. des corsaires 
ostendais. Part III,” The Belgian Shiplover 81 (1961): 209-13; O. Lemaître, “Liste A. des corsaires ostendais. Part 
IV,” The Belgian Shiplover 82 (1961): 298-303. 
24 O. Lemaître, “Liste B. Corsaires ostendais d'après les demandes de lettres de marque,” The Belgian Shiplover 
91 (1963): 80-84; O. Lemaître, “Liste B. Corsaires ostendais d'après les demandes de lettres de marque. Part 
II,” The Belgian Shiplover 92 (1963): 149-54; O. Lemaître, “Liste B. Corsaires ostendais d'après les demandes de 
lettres de marque. Part III,” The Belgian Shiplover 93 (1963): 235-40; O. Lemaître, “Liste B. Corsaires ostendais 
d'après les demandes de lettres de marque. Part IV,” The Belgian Shiplover 94 (1963): 327-34; O. Lemaître, 
“Liste B. Corsaires ostendais d'après les demandes de lettres de marque. Part V,” The Belgian Shiplover 95 
(1963): 415-20; O. Lemaître, “Liste B. Corsaires ostendais d'après les demandes de lettres de marque. Part 
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van de 21ste eeuw werden enkele thesissen geschreven die de Oostendse kaapvaart nader hebben 

bestudeerd. Over de kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog werd reeds een uitvoerig 

onderzoek geleverd door Reinoud Magosse in 1999.25 Ook de Oostendse kaapvaart tijdens de 

Negenjarige Oorlog (1688-1697) werd bestudeerd in de thesis van Thomas Beauprez uit 2008.26  

De Nieuwpoortse kaapvaart werd tot nu toe amper bestudeerd door historici. De beste bijdrage tot dit 

studieveld werd geleverd door Elizabeth Vogelaers. In haar thesis uit 2000 probeerde ze een duidelijk 

onderscheid te maken tussen de Nieuwpoortse en de Oostendse kapers, een onderscheid dat door 

vroegere historici vaak over het hoofd werd gezien. Haar bijlagen bieden niet enkel relevante 

informatie voor de Nieuwpoortse kaapvaart, maar ook voor de Oostendse.27 Een andere gekende 

bijdrage is een kort artikel dat geschreven werd door Debrock over de Nieuwpoortse kapers tijdens de 

eerste jaren van de Spaanse Successieoorlog.28 In verschillende van de voornoemde werken werden 

weldegelijk verwijzingen gemaakt naar de connectie tussen de kaapvaart in eigen stad en die in de 

andere steden aan de Vlaamse kust, maar een volwaardig vergelijkend onderzoek bleef tot op de dag 

van vandaag uit. 

Een algemener werk over de marine en de kaapvaart werd geleverd door E.A. Gerbosch. In zijn werk 

geeft hij een chronologische weergave van de gebeurtenissen die zich voordeden in verband met de 

maritieme politiek in de gebieden van het hedendaagse België. Hij keert terug tot de tijd van Caesar, 

maar het zwaartepunt van zijn werk behandelt de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.29 Voor 

degene die hun algemene kennis van de kaapvaart willen bijschaven is de Dictionnaire des corsaires et 

pirates van Philippe Hrodej en Gilberto Buti zeker een aanrader. Aan de hand van verschillende 

lemma’s beschrijven ze, samen met andere vooraanstaande Franse historici, de belangrijkste 

begrippen binnen de studie van de kaapvaart. Niet enkel personen, maar ook steden worden in dit 

woordenboek van de kaapvaart van uitleg voorzien.30 

Over de Admiraliteiten zijn er reeds enkele belangrijke studies verschenen. Het boek van Louis Lemaire 

uit 1934 over de Duinkerkse Admiraliteit is een van de standaardwerken om de instelling beter te 

begrijpen.31 In 2016 schreef Christian Pfister-Langanay een artikel voor het tijdschrift Revue du Nord 

waarin hij de werking van de instelling bestudeert.32 Voor de geschiedenis van de Admiraliteit van 

Oostende werd een korte, maar belangrijke bijdrage geleverd door Walter Debrock over de 

organisatorische werking van de instelling.33 Ook het werk van Jan Denucé over de Admiraliteiten in 

                                                           
VI,” The Belgian Shiplover 96 (1963): 507-14; O. Lemaître, “Liste B. Corsaires ostendais d'après les demandes de 
lettres de marque. Part VII,” The Belgian Shiplover 97 (1964): 79-86; O. Lemaître, “Liste B. Corsaires ostendais 
d'après les demandes de lettres de marque. Part VIII,” The Belgian Shiplover 98 (1964): 187-92; O. Lemaître, 
“Liste B. Corsaires ostendais d'après les demandes de lettres de marque. Part IX,” The Belgian Shiplover 99 
(1964): 279-86. 
25 Reinoud Magosse, Al die willen te kap’ren varen: de Oostendse kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 
(1702-1713) (Oostende: Oostendse historische publicaties, 1999). 
26 Thomas Beauprez, “De Oostendse kaapvaart tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697): Een overzicht van 
de werking, het scheepsbestand, de betrokken personen en de opbrengsten” (Masterproef, Universiteit Gent, 
2008). 
27 Elizabeth Vogelaers, “Nieuwpoortse kaapvaart in de zeventiende en achttiende eeuw” (Masterproef, 
Universiteit Gent, 2000). 
28 Walter Debrock, “Van Nieuwpoortse kaperij naar koopvaardij (Successieoorlog 1702-1706),” Het Visserijblad 
58, nr. 1 (1991): 55-7. 
29 E.A. Gerbosch, Amiraux et corsaires Belges (Brussel: Goemaere, 1943). 
30 Gilbert Buti en Philippe Hrodej, Dictionnaire des corsaires et pirates (Parijs: CNRS, 2013). 
31 Louis Lemaire, L’Amirauté de Dunkerque, 1579-1791 (Roubaix: Westhoekpedia, 2011). 
32 Pfister-Langanay, “L’amirauté de Dunkerque,” 277-306. 
33 Walter Debrock, l’Amirauté d’Ostende (Oostende: Editions Erel, 1959). 
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Vlaanderen en Antwerpen bevat nuttige informatie over het ontstaan en de ontwikkeling van de 

Admiraliteiten van Duinkerke, Oostende en Nieuwpoort.34 Over de Admiraliteit van Nieuwpoort zijn er 

tot nog toe geen gekende werken geschreven. Een zeer interessant werk om een beter zicht te krijgen 

op de ontstaansgeschiedenis van de Admiraliteiten in de Nederlanden is het boek van Louis Sicking. 

Hij keert in zijn werk terug tot de Graven van Vlaanderen en de Bourgondische hertogen, die de functie 

van Admiraal in het leven hadden geroepen. Ook de latere ontwikkeling van de Admiraliteiten onder 

de Spaanse Habsburgers komt in zijn werk uitvoerig ter sprake.35 

Voor de algemene geschiedenis van de steden Duinkerke, Oostende en Nieuwpoort bestaan er enkele 

belangrijke naslagwerken. Voor de geschiedenis van Duinkerke is vooral het boek van Louis Lemaire 

Histoire de Dunkerque des origines à 1900 een belangrijke bron van informatie. Hoewel dit reeds een 

gedateerd werk is, namelijk uit 1927, en het vrij verhalend overkomt, biedt het werk toch nog steeds 

relevante informatie over de geschiedenis van Duinkerke. Zijn boek werd later nog meerdere malen 

heruitgegeven. Voor deze scriptie werden de edities uit 1976 en 2007 geraadpleegd. De pagina’s in 

beide versies komen met elkaar overeen, waardoor we geen onderscheid moeten maken tussen de 

verschillende edities.36 Voor het verloop van de Spaanse Successieoorlog in de Zuidelijke Nederlanden 

zijn we vooral aangewezen op het werk van Reginald de Schryver. In zijn boeken Jan van Brouchoven: 

Graaf van Bergeyck, 1644-1725 uit 1965 en Max II. Emanuel von Bayern und das Spanische Erbe uit 

1996 geeft hij een biografie van twee van de spilfiguren in de ontwikkeling van de Spaanse 

Nederlanden aan het einde van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw.37 Een derde 

belangrijke bijdrage van deze auteur vinden we in het artikel ‘Who had sovereignty in the Southern 

Netherlands during the war of Spannish Succession (1700-1715)?’ waarin hij voor zijn lezers 

duidelijkheid probeert te scheppen in de situatie van de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse 

Successieoorlog. Hij geeft hierin uitleg wie de werkelijke leiding in handen had en hoe de Zuidelijke 

Nederlanden een speelbal waren tussen de grootmachten tot aan de Vrede van Utrecht in 1713.38  

Een ander zeer interessant werk is de studie die Pierre Daudruy gemaakt heeft met betrekking tot de 

zeevaarderfamilies in Duinkerke. Hij heeft zich niet enkel gefocust op de kaapvaartfamilies, maar ook 

op vissers- en handelaarsfamilies die Duinkerke mee hebben helpen opbouwen. Vooral de connecties 

die hij heeft blootgelegd tussen de verschillende families maken van dit werk een waardevolle bijdrage 

voor mijn onderzoek.39 Om sommige begrippen goed te kunnen verstaan, zijn de standaardwerken in 

verband met de maritieme geschiedenis zeer belangrijk. Enkele van de meest gebruikte algemene 

werken in verband met de Nederlandse maritieme geschiedenis zijn Maritieme geschiedenis der 

Nederlanden en de Maritieme encyclopedie.40 Ook voor de Franse maritieme geschiedenis bestaan er 

                                                           
34 Jan Denucé, De Vlaamsche en de Antwerpsche admiraliteit (Brussel: De Burcht, 1944). 
35 Louis Sicking, Zeemacht en onmacht, Maritieme politiek in de Nederlanden, 1488-1558 (Amsterdam: De 
Bataafse Leeuw, 1998).  
36 Louis Lemaire, Histoire de Dunkerque des origines à 1900 (Brussel: Editions culture et civilisation, 1976); Louis 
Lemaire, Histoire de Dunkerque des origines à 1900 (Cressé: Editions des Régionalismes, 2007). 
37 Reginald de Schryver, Max II. Emanuel von Bayern und das Spanische Erbe: Die Europäischen Ambitionen des 
Hauses Wittelsbach, 1665-1715 (Mainz: Verlag Philipp von Zabern, 1996); Reginald de Schryver, Jan van 
Brouchoven, Graaf van Bergeyck 1644-1725: Een halve eeuw staatkunde in de Spaanse Nederlanden en Europa 
(Brussel: Paleis der Academiën, 1965). 
38 Reginald de Schryver, “Who had sovereignty in the Southern Netherlands during the War of the Spanish 
Succession (1700-1715)?,” Historica Lovaniensia 126 (1982): 483-97. 
39 Pierre Daudruy, Familles de la marine Dunkerquoise (Duinkerke: Westhoek-Editions, 1979). 
40 Gustaaf Asaert en Ph. M. Bosscher, eds., Maritieme geschiedenis der Nederlanden, 4 vols. (Bussum: De Boer 
Maritiem, 1976-78); J. van Beylen, P.A. De Groote, A. van Kampen, J.A.M. Kramer, L.L. Von Münching, W.P.L. 
Spruit en A. De Vos, eds., Maritieme encyclopedie, 7 vols (Antwerpen: De Branding, 1970-73). 
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een aantal compilatiewerken. Voor dit werk heb ik gebruik gemaakt van het werk van Jean Merrien.41 

In deze standaardwerken werden de verschillende vormen van scheepstypes grondig bestudeerd. 

 

  

                                                           
41 Jean Merrien, Dictionnaire de la mer: Le langage des marins, la pratique de la voile (Parijs: Omnibus, 2001). 
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Hoofdstuk 2: De drie Vlaamse zustersteden Oostende, Duinkerke en 

Nieuwpoort: De ontwikkelingen voorafgaand aan en tijdens de Spaanse 

Successieoorlog 

Het is moeilijk om de kaapvaart aan de Vlaamse kust uit te leggen zonder de context, waarbinnen 

Oostende, Duinkerke en Nieuwpoort zich bevonden, te begrijpen. Bij de aanvang van de Spaanse 

Successieoorlog hadden de drie steden reeds een turbulente geschiedenis achter de rug. In dit 

hoofdstuk zullen we even teruggaan in de tijd tot het begin van de vijftiende eeuw, wanneer de 

Spanjaarden het voor het zeggen hadden in de Nederlanden. Hoe ontwikkelden de steden zich 

doorheen de eeuwen? Welke invloed hadden deze ontwikkelingen op de kaapvaart? We kunnen 

natuurlijk het verloop van de Spaanse Successieoorlog niet buiten beschouwing laten. De politieke en 

militaire bewegingen in de Zuidelijke Nederlanden hebben ook hun stempel gedrukt op de 

ontwikkeling van de kaapvaart. In dit hoofdstuk zullen we enkele belangrijke gebeurtenissen 

bespreken, alsook de bedrijvigheid van enkele politieke figuren die tijdens de oorlog een belangrijke 

rol hebben gespeeld. Er zal hierbij apart aandacht besteed worden aan een van de belangrijkste 

instellingen voor het zeewezen in de Nederlanden tijdens de Vroegmoderne tijd: de Admiraliteit. Naast 

het onderhouden van de marine en het regelen van de zeehandel, stond ze ook in voor het controleren 

van de kaapvaart. Pas in 1795 zouden deze instellingen worden afgeschaft door het Franse 

Revolutionaire Regime.  

2.1. Oostende, Nieuwpoort en Duinkerke onder hetzelfde bewind 

De drie steden Oostende, Duinkerke en Nieuwpoort waren gedurende een belangrijk deel van hun 

geschiedenis onderdeel van dezelfde politieke entiteit: Het Graafschap Vlaanderen. Tijdens de 14de-

15de eeuw maakten de steden deel uit van het Bourgondische Rijk, waarna ze overgingen naar het 

Habsburgse/Spaanse Rijk. Onder de Bourgondische Hertogen waren Duinkerke, Nieuwpoort en 

Oostende uitgegroeid tot enkele van de belangrijkste vissershavens van Vlaanderen. Volgens 

schattingen zou de Vlaamse vissersvloot rond 1470 nog bestaan hebben uit 125 haringbuizen. Tegen 

het einde van de 15de eeuw kreeg de visserij af te rekenen met problemen. Door verschillende 

conflicten tussen de Franse koning en de Bourgondische hertog, leden de Vlaamse vissers onder de 

kaperactiviteiten van Franse kapers, voornamelijk Normandische kapers. Ze probeerden dit tegen te 

gaan door viskonvooien op te richten, maar dit kon niet verhinderen dat de visserij het zwaar te 

verduren kreeg.42 Een groot deel van de inwoners was van de haringvangst afhankelijk. In de periode 

voor het Spaans bestuur waren Oostende, Duinkerke en Nieuwpoort eerder kleine vissershavens. De 

schepen waren op dat moment nog niet zeevaardig genoeg om lange afstanden op de woelige 

Noordzee af te leggen. Velen riskeerden het daarom niet om handel te drijven met verre streken. Pas 

in de loop van de zestiende eeuw werden de schepen steviger en ging de handel een belangrijker deel 

uitmaken van het stadsleven. De visserij kreeg het in het midden van de zestiende eeuw lastig om het 

hoofd boven water te houden. Rond 1544-45 toonden de Staten zich niet meer bereid om de 

konvooiering van de vissersschepen te financieren. In 1545 werd zelfs de Staatsvloot verkocht, die 

oorspronkelijk regelmatig werd ingeroepen voor het beschermen van de vissersvloot. De steden waren 

zelf aangewezen om hun visserij te beschermen. In de Vlaamse kuststeden probeerde men eigen 

konvooischepen te onderhouden, maar de financiering hiervoor was niet evident.43 Het tijdelijke 

verbod op visserij in de Noordzee van Landvoogdes Maria van Hongarije in 1554 maakte de situatie 

van de vissers bijna onhoudbaar. Om de vissers in de Noordzeehavens niet volledig aan hun lot over 

                                                           
42 Ann-Katrien Lescrauwaet, Jan Parmentier en Ruth Pirlet, Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse visserij 
(Veurne: Uitgeverij Hannibal, 2018), 19-23. 
43 Sicking, Zeemacht en onmacht, 104-05. 
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te laten, liet de landvoogdes kaperbrieven uitdelen om vissers van vijandige naties (vooral Frankrijk) 

aan te vallen.44 Hoewel de kaapvaart en de marine vaak tot dezelfde resultaten hebben geleid, moeten 

we een duidelijk onderscheid maken tussen beiden. De kaapvaart werd als een commerciële activiteit 

beschouwd. Voor degene die de brieven uitdeelden, droegen kapers bij tot het verzwakken van de 

vijand. Het beschermen van de staat was voor de kapers zelf niet hun belangrijkste bewegingsreden 

om aan kaapvaart te doen. Zij wilden van hun tochten op zee een zo lucratief mogelijke onderneming 

maken om zoveel mogelijk winst te kunnen maken.45  

Aan de Vlaamse kust beschikte men gedurende de zestiende en zeventiende eeuw, met intervallen, 

over een eigen vloot, die door de centrale overheden werden gesubsidieerd. Deze officiële Vlaamse 

Armada lag op dat moment voor anker in Duinkerke. Op haar hoogtepunt in 1588 bestond de vloot uit 

60 schepen. Na de nederlaag tegen de Engelsen ging een groot deel van deze vloot verloren. In de 

jaren die erop volgden, daalde het aantal schepen in de vloot drastisch. Tijdens de jaren ’30 en de 

eerste helft van de jaren ’40 van de zeventiende eeuw kende ze een korte heropleving. Na het verlies 

van Duinkerke speelde de vloot amper nog een rol van betekenis en waren de steden terug op zichzelf 

aangewezen.46   

Bij het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog kozen de drie steden de kant van de opstandelingen tegen 

de Spaanse machthebbers. Duinkerke en Nieuwpoort werden reeds tijdens de jaren 1580 door 

landvoogd Alexander Farnese terug bij het Spaanse imperium gevoegd. Oostende zou tot het begin 

van de 17de eeuw loyaal blijven aan de revolutionaire gewesten, tot de stad na een belegering tussen 

1601 en 1604 opnieuw terug aan het Spaanse bewind werd onderworpen. De drie steden zouden tot 

het midden van de zeventiende eeuw onderdeel uitmaken van de Zuidelijke Nederlanden. Tijdens de 

jaren 1640-50 kende Duinkerke een zeer woelige periode en zou de stad door verschillende 

mogendheden bestuurd worden. Van 1646 tot 1662 werd Duinkerke een speelbal tussen de 

grootmachten Spanje, Frankrijk en Engeland. In 1662 werd de stad definitief aan het Franse Rijk van 

Lodewijk XIV toegevoegd en werd de havenstad geleidelijk aan uitgebouwd tot een bastion tegen 

Spanje en de Republiek aan de Noordelijke grens van Frankrijk. 

2.2. Oostende en Nieuwpoort onder Spaans bewind 

Door de inname van Duinkerke werd Oostende de belangrijkste havenstad in de Zuidelijke 

Nederlanden. De stad werd de basis voor de nieuwe hoofdzetel van de Admiraliteit aan de Noordzee. 

Na het verlies van Duinkerke verhuisde wat overgebleven was van de Vlaamse armada ook richting 

Oostende. Tot 1669 zou de armada haar onderkomen vinden in de stad. Er kon echter niet langer meer 

voldaan worden aan de hoge onderhoudskosten door de staat en ook particulieren wilden niet 

investeren in de vloot. Het was onmogelijk geworden om de vloot effectief te behouden in Vlaanderen. 

Toen de Spanjaarden hun vloot terugriepen naar Spanje, bestond ze nog slechts uit acht schepen. Toch 

zou de vloot in de zeventiende eeuw nooit volledig verdwijnen aan de Vlaamse Noordzeekust. Na de 

terugkeer van de Vlaamse armada naar Spanje werden nog twee konvooischepen onderhouden te 

Oostende. Deze schepen moesten handelsschepen beschermen op hun reizen naar Cádiz. Tijdens 

oorlogsjaren werden deze schepen ook ingezet om kaperactiviteiten te ondernemen tegen vijandige 

schepen.47  

                                                           
44 Lemaire, Histoire de Dunkerque des origines à 1900, 70-1. 
45 Roland Baetens, “The organization and effects of Flemish privateering in the seventeenth century,” in Acta 
historiae Neerlandicae IX (Den Haag: Nijhoff, 1966), 48-50. 
46 R.A. Stradling, The Armada of Flanders: Spanish Maritime Policy and European War, 1568-1668 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992), 252. 
47 Stradling, The Armada of Flanders, 232-38. 
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Ondanks het toenemende belang van Oostende kreeg de stad het zwaar te verduren onder Spaans 

bewind. De toestand van de Spaanse Nederlanden in de jaren voor de Spaanse Successieoorlog was 

op zijn minst erbarmelijk te noemen. Op financieel vlak beschikten de Nederlanden niet over de nodige 

fondsen om een leger te onderhouden. Graaf van Bergeyck, die tijdens de laatste decennia van de 

zeventiende eeuw thesaurier-generaal (een soort Minister van Financiën) was, moest overal geld gaan 

sprokkelen om zijn schatkist gevuld te krijgen. Hij probeerde zich zoveel mogelijk in te zetten om de 

haven van Oostende te verbeteren. Oostende was namelijk een belangrijke haven voor de 

Nederlanden waarlangs hulp uit Spanje en Engeland het land binnenkwam. Door het geldtekort 

kwamen de renovatiewerken van de haven in het gedrang. Daarnaast werden de troepen in de 

Nederlanden al verschillende jaren niet uitbetaald, waardoor de bescherming van het havengebied 

niet altijd verzekerd kon worden.48 Ondanks de verschillende ondernemingen om het Spaanse leger in 

de Nederlanden te reorganiseren, bijvoorbeeld onder landvoogd Castanaga (1685-1691), bleven deze 

meestal uit door het gebrek aan voldoende financiële steun uit het moederland. Vanuit Madrid drong 

men er regelmatig op aan om de hervormingen door te voeren, maar deze eisen bleven meestal dode 

letter. In 1694 werd onder meer een voorstel ingediend door de Hertog van Havré, een kolonel van 

een Waals regiment, bij landvoogd Max Emanuel om meer inzet te tonen voor het verbeteren van de 

Oostendse scheepvaart. Spanje gaf Max Emanuel de opdracht hier werk van te maken, maar 

uiteindelijk kwam ook hier niets van terecht.49 De rechterhand van de landvoogd, de Graaf van 

Bergeyck, bleef zich inzetten voor het hervormen van de Spaanse Nederlanden en het economisch 

onafhankelijk te maken van de Noordelijke Nederlanden. Hij diende zijn eerste voorstel in voor het 

oprichten van een Oost-Indische handelscompagnie in 1698. Dit plan zou echter door de Spaanse 

Successieoorlog tijdelijk afgevoerd worden, maar werd uiteindelijk toch verwezenlijkt met het 

oprichten van de Oostendse Compagnie.50 Ook Nieuwpoort had het in deze periode zwaar te verduren. 

Tijdens de zeventiende eeuw ging de stad gebukt onder de vele oorlogen die de tweede helft van deze 

eeuw rijk was. De visserij wist zich moeilijk te herstellen in deze situatie, waardoor velen hun toevlucht 

zochten in de kaapvaart.51 Bij de aanvang van de achttiende eeuw lag de haven er vervallen bij. Het 

centrale bestuur had weinig interesse voor Nieuwpoort en liet de subsidiëring van de haven vaak links 

liggen. Het bestuur van de stad moest alternatieve financieringsmanieren zoeken om de haven te 

renoveren. Door de slechte haveninfrastructuur en de risico’s op zee werd de kaapvaart opnieuw het 

meest lucratieve beroep voor de zeevaarders.52 

Bij de aanvang van de Spaanse Successieoorlog maakten zowel Oostende als Nieuwpoort nog altijd 

onderdeel uit van de Spaanse Nederlanden. De laatste Spaans-Habsburgse koning Karel II had nog voor 

zijn dood in 1700 Filips van Anjou als zijn enige erfgenaam aangesteld. Voor hij tot koning Filips V van 

Spanje werd gekroond in Madrid, had Filips het bestuur over de Zuidelijke Nederlanden overgelaten 

aan zijn grootvader Lodewijk XIV, waardoor het gebied in de praktijk een Franse bezitting werd.53 Door 

de alliantie tussen Frankrijk en Spanje stonden Oostende, Nieuwpoort en Duinkerke aan het begin van 

de oorlog aan dezelfde kant. Het daadwerkelijke bestuur werd tijdens deze periode door de Graaf van 

Bergeyck uitgeoefend. Landvoogd Maximiliaan Emanuel was namelijk teruggekeerd naar zijn erfland, 

het Keurvorstendom Beieren. Hoewel Bergeyck officieel het bestuur voerde samen met de Markies 

van Bedmar, wist hij de touwtjes stevig in handen te krijgen. Tijdens zijn bewind probeerde hij de 

Spaanse Nederlanden uit hun impasse te halen door het leger te herorganiseren en de financiële 

                                                           
48 De Schryver, Jan van Brouchoven, 81-4. 
49 De Schryver, Jan van Brouchoven, 137-45. 
50 De Schryver, Jan van Brouchoven, 155-66. 
51 René Dumon, De geschiedenis van Nieuwpoort (Langemark: N.V. Vonksteen, 1989), 413-14. 
52 Dumon, De geschiedenis van Nieuwpoort, 428-29. 
53 A.J. Veenendaal, Het Engels-Nederlands condominium in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse 
Successieoorlog (Utrecht: Kemink, 1945), 2. 
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inkomsten nieuw leven in te blazen. Zijn hervormingen hielden onder meer in dat oude instellingen, 

die zwaar wogen op het budget, werden afgeschaft. Door de Geheime Raad en de Raad van State af te 

schaffen, centraliseerde hij het bestuur onder zijn persoon. Deze hervormingen werden hem niet altijd 

in dank afgenomen. Velen beschouwden zijn beleid als despotisch.54 Toen Beieren in 1704 door het 

Engels-Oostenrijkse leger onder John Churchill, Graaf van Marlborough veroverd werd, keerde 

Emanuel terug naar Brussel. De Markies van Bedmar keerde op zijn beurt terug naar Spanje en 

Bergeyck werd opnieuw de officiële rechterhand van Max Emanuel. Desondanks bleef hij zijn stempel 

drukken op het beleid van de landvoogd. Op 23 mei 1706 werd het Frans-Spaanse leger van maarschalk 

de Villeroy en Max Emanuel verslagen door het Anglo-Bataafse leger onder Marlborough in de slag bij 

Ramillies. In de maanden die daarop volgden, veroverde het Anglo-Bataafse leger verschillende steden 

in Vlaanderen en Brabant. Antwerpen, Gent en Brugge werden stelselmatig ingenomen. Verschillende 

steden waren ontevreden over het Frans-Spaanse beleid of vreesden dat het Frans-Spaanse leger hen 

niet langer kon beschermen tegen de oprukkende Anglo-Bataven, waardoor ze hun poorten openden 

voor de geallieerden om verder bloedvergieten te vermijden. Enkele steden, zoals Oostende en 

Nieuwpoort, verzetten zich sterk tegen de verovering door de geallieerden. Beide steden kregen 

hierdoor af te rekenen met zware bombardementen. Nieuwpoort wist stand te houden en bleef tot de 

Spaanse Nederlanden behoren. Oostende was daarentegen een ander lot beschoren. Na een 

onsuccesvolle belegering van Nieuwpoort, werd Oostende van 13 juni tot 6 juli 1706 belegerd door de 

Anglo-Bataafse troepen onder leiding van Veldmaarschalk Ouwerkerk en Marlborough. Op 6 juli leek 

de situatie uitzichtloos voor Oostende en capituleerde het garnizoen, waarop de Anglo-Bataven de 

stad innamen.55 

Nieuwpoort en Oostende behoorden vanaf deze gebeurtenissen niet langer meer tot dezelfde 

alliantie. Nieuwpoort bleef, naast de drie Waalse provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg, 

behoren tot het gebied waarover Max Emanuel als landvoogd voor Filips V bleef besturen. Oostende 

behoorde na haar capitulatie tot de Nederlanden die door de Anglo-Bataafse troepen werden 

ingenomen. Officieel werd Karel III als monarch van de veroverde Nederlanden erkend, maar in 

werkelijkheid kwam het bestuur in handen van het zogenaamde Anglo-Bataafse Condominium. Door 

het wegvallen van Oostende werd Nieuwpoort de belangrijkste havenstad van de Spaanse 

Nederlanden. Andere belangrijke steden zoals Antwerpen werden ook in het Condominium 

opgenomen, waardoor de stad eigenlijk de enige havenstad werd die nog tot de Spaanse Nederlanden 

behoorde.    

De kampwissel had drastische gevolgen voor Oostende. Door toedoen van de succesvolle kaapvaart 

vanuit Oostende tijdens de eerste jaren van de oorlog, kende de stad een periode van redelijke weelde. 

De Engelse en Republikeinse, maar ook de Scandinavische prijzen die werden opgebracht in Oostende 

brachten veel geld in het laatje van de reders, die hun geld in de plaatselijke economie inzetten en zo 

het prestige van de stad de hoogte indrukten. Hieraan kwam echter abrupt een einde met de opname 

van de stad in het Anglo-Bataafse Condominium. Door de kampwissel werden de doelwitten waarop 

de Oostendse kapers jacht konden maken, drastisch beperkt. Oostendenaren konden enkel nog jacht 

maken op Franse en Nieuwpoortse schepen, die veel minder opbrachten dan Engelse, Nederlandse en 

Scandinavische schepen. De mensen in de stad kregen het moeilijk om te overleven, nu hun grootste 

bron van inkomen was weggevallen. De kaapvaart bleef wel aanwezig, maar verloor sterk aan 

populariteit door het gebrek aan inkomsten. Voor Nieuwpoort betekende de kampwissel van 

Oostende een uitgelezen kans om de leegte te vullen die Oostende had achtergelaten. Nieuwpoort 

was de enige havenstad die in Spaanse handen was gebleven in de Nederlanden. De resterende 

                                                           
54 De Schryver, Jan van Brouchoven, 338-44. 
55 Veenendaal, Het Engels-Nederlands condominium, 3-14. 
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Spaanse Nederlanden werden achtereenvolgend vanuit Bergen (1706-1709) en Namen (1709-1713) 

bestuurd, maar de hoofdzetel van de Admiraliteit werd in Nieuwpoort gevestigd.56  Verschillende 

kapers die oorspronkelijk vanuit Oostende vertrokken, keerden de stad de rug toe en verschoven hun 

activiteiten naar Nieuwpoort. De kaapvaart in de stad maakte een bloeiperiode mee, ten koste van het 

kaapvaartbedrijf van Oostende. Ondanks de bloei van de kaapvaart, bleef het leven binnen de stad 

onveilig. De stad bevond zich te midden van vijandig gebied en was op geen enkele manier verbonden 

met het kernland van de Spaanse Nederlanden. Het feit dat Nieuwpoort in Spaanse handen bleef tot 

het einde van de oorlog is waarschijnlijk eerder toe te schrijven aan de inactiviteit van de 

Zeemogendheden dan aan de sterkte van de Frans-Spaanse alliantie. De oorlog had er ook voor 

gezorgd dat de handel en de visserij grotendeels was stilgevallen in de stad. Pas na de oorlog zou de 

stad terug heropleven. Dit was vooral te danken aan privé-initiatieven, want de hulp van de overheid 

bleef vaak achterwege.57 

Ondertussen waren de vredesgesprekken gestart tussen Frankrijk en Spanje aan de ene en de 

Zeemogendheden en Oostenrijk aan de andere kant. Max Emanuel voelde dat hij zich amper in de 

gesprekken kon mengen zolang hij een vorst zonder een daadwerkelijk vorstendom bleef. Hij drong er 

bij Lodewijk XIV op aan om de overeenkomst die men in 1702 had afgesloten, na te komen. Volgens 

dit verdrag zou Spanje de Spaanse Nederlanden moeten afstaan aan Max en hem erkennen als 

soeverein. Filips V wilde deze overeenkomst eerst niet meteen nakomen. Pas na verschillende 

diplomatieke besprekingen tussen Filips, Lodewijk en Max werden de overgebleven Spaanse 

Nederlanden begin 1712 afgestaan. Hiermee wist Max Emanuel de garantie te verkrijgen die hij nodig 

had om druk uit te oefenen op de vredesgesprekken en zo zijn voormalige vorstendom Beieren terug 

te krijgen.58   

Na de Vrede van Utrecht werden de Zuidelijke Nederlanden terug eengemaakt en toegekend aan de 

Oostenrijkse Habsburgers. Oostende en Nieuwpoort behoorden terug tot dezelfde politieke entiteit. 

Met de vrede brak tegelijk een nieuwe periode van stabiliteit aan voor Oostende. In de eerste decennia 

na de oorlog kende de havenstad succes in de Oost-Indiëvaart. Vooral de oprichting van de Oostendse 

Compagnie maakte van deze ondernemingen een succesverhaal, maar ook in de jaren voorafgaand 

aan de oprichting maakten Oostendse handelaren reeds grote winsten in de Oost-Indiëvaart.59 Door 

het grote succes van de handel, werd de kaapvaart in Oostende sterk teruggedrongen. Enkel tijdens 

de Oostenrijkse Successieoorlog zien we dat enkele kapiteins toch nog voor de kaapvaart kiezen. De 

lijst van kapers bleef veel beperkter dan tijdens de Spaanse Successieoorlog. Er werden slechts vijf 

patenten uitgeschreven tussen augustus en december 1744. De meest succesvolle kaper in deze 

periode was Daniël Lindersen. Hij was de enige waarvan we weten die nog in 1745 actief was. Na hem 

sterft het kaapvaartbedrijf uit in Oostende.60 De kaapvaart speelde reeds na de Vrede van Utrecht in 

Nieuwpoort geen enkele rol van betekenis meer. 

 

 

 

                                                           
56 De Schryver, Jan van Brouchoven, 388-411. 
57 Annelies Sys, “De haven van Nieuwpoort in de 18de eeuw: Stedelijke en provinciale financiering van 
havenwerken,” (Masterproef, Universiteit Gent, 2013), 39. 
58 De Schryver, Max II. Emanuel von Bayern, 183-204. 
59 Jan Parmentier, Oostende en Co. Het verhaal van de Zuid-Nederlandse Oost-Indiënvaart 1715-1735 (Gent: 
Ludion, 2002), 6-14.   
60 Walter Debrock, “De laatste Oostendse kapers, 1744-1745,” De Plate 21, nr. 10 (1992): 196-99. 
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2.3. Duinkerke onder Frans bewind 

Zoals we eerder zagen is de connectie tussen Oostende, Nieuwpoort en Duinkerke niet zo ver gezocht. 

Duinkerke behoorde tot het midden van de zeventiende eeuw tot de Spaanse Nederlanden. Bij de 

aanvang van de Spaanse Successieoorlog was Duinkerke nog maar een kleine halve eeuw definitief 

Frans geworden. Dit wilde echter niet zeggen dat het Vlaams er definitief werd afgeschaft, wel 

integendeel. We zien in de kaperregisters dat veel bemanningsleden nog steeds rondlopen met een 

Vlaams klinkende achternaam. De Wulf, Janssen, Verstraete etc. zijn maar enkele van de namen die 

regelmatig terug te vinden zijn in Duinkerke. Ook door de handtekening kunnen we opmaken dat er 

nog veel Vlaamstalig waren. De Duinkerkse kaper Charles de Backer, zoals hij in het verslag van de 

Admiraliteit wordt genoemd, ondertekende het verslag met Carel de Baker.61 Zo zijn er nog 

verschillende voorbeelden terug te vinden. De Duinkerkenaren zelf voelden (en voelen) zich nog steeds 

Vlamingen, ondanks het feit dat ze nu schatplichtig waren geworden aan de Franse koning. Duinkerke 

had voor de Fransen een zeer strategische ligging. De stad lag namelijk dicht bij de Spaanse 

Nederlanden. Lodewijk XIV aasde al lang op dit deel van de Nederlanden. Het was voor hem een doorn 

in het oog dat de Habsburgers in deze regio de macht hadden, waardoor Frankrijk aan alle zijden 

omringd werd door landen die (rechtstreeks of onrechtstreeks) toebehoorden aan de Habsburgse 

dynastie. Duinkerke vormde de ideale uitvalsbasis om een aanval op het noorden te ondernemen. 

Ondanks deze strategische ligging had Duinkerke weinig invloed op de ondernemingen van Lodewijk 

vlak na de overname van de stad. De Duinkerkenaren werden nog steeds als vreemden beschouwd 

door de Fransen. Lodewijk vertrouwde het nog niet om aanvallen vanuit Duinkerke te organiseren uit 

vrees voor tegenwerking van de lokale bevolking. Ook de Duinkerkse vloot speelde in het derde kwart 

van de zeventiende eeuw nog een marginale rol in de plannen van Lodewijk. Het belang van de stad 

binnen het Franse rijk nam stelselmatig toe.  

In Frankrijk had Colbert de opdracht gekregen van Lodewijk XIV om een vloot op te richten die de 

Franse schepen in de Noordzee kon beschermen. In deze context werd de zogenaamde Escadre du 

Nord opgericht. Duinkerke werd uitgekozen om als basis voor de vloot te dienen. Jean Bart zou van 

1689 tot zijn dood in 1702 aan het hoofd van deze vloot staan. Hoewel we deze vloot kunnen 

beschouwen als de officiële Franse vloot in de Noordzee, was ze zeker nog niet zo goed georganiseerd 

zoals de nationale vloten dit de dag van vandaag zijn. De scheidingslijn tussen de officiële Franse vloot 

en de particuliere kapers is in de beginperiode van haar bestaan niet altijd even duidelijk. De prijzen 

die gemaakt werden door de vloot werden niet door de koning opgeëist. Er moest wel 10% op de buit 

betaald worden aan de admiraliteit, maar de rest kon onder de aandeelhouders en de bemanning 

verdeeld worden zonder koninklijke inmenging. Na de dood van Jean Bart werd de vloot door 

verschillende admiralen geleid. Tijdens de Spaanse Successieoorlog kwam het commando te liggen bij 

respectievelijk Pointis (1702-1703), Saint-Paul (1703-1705), Forbin (1706-1709) en Tourouvre (1709-

1710). Na januari 1710 werd er geen vloot meer uitgezonden vanuit Duinkerke. Voortaan werden 

Duinkerkse kapers ingezet om de vijand in de Noordzee lastig te vallen. Malo heeft in zijn boek veel 

aandacht besteed aan de verschillende commandanten van de Escadre du Nord. Het lijkt me dan ook 

overbodig om zijn bevindingen hier over te nemen. Enkel indien ze in contact kwamen met de kapers 

die in dit werk zullen besproken worden, zullen we teruggrijpen naar het onderzoek van Malo.62 Ook 

na de oorlog werd er geen Escadre du Nord meer opgericht. De vloot werd tijdens de achttiende eeuw 

opgenomen binnen de Franse marine. 

                                                           
61 Ondervraging Charles de Backer, 12.8.1709 (ANP, Archives de l’amirauté de Dunkerque. 1667-1780, C4 273), 
200r-200v. 
62 Malo, La grande guerre des corsaires, 1-101. 
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De aanvang van de vredesonderhandelingen in Utrecht luidde een zeer onzekere periode in voor 

Duinkerke. Door de tegenvallende resultaten op het slagveld moest Lodewijk XIV verschillende steden 

aan de grens met de Zuidelijke Nederlanden teruggeven aan de Nederlanden. Steden zoals Ieper, 

Veurne, Diksmuide en Menen werden in het verdrag tussen Frankrijk en de Verenigde Provincies aan 

de Provincies overgelaten. Zij moesten erop toezien dat de steden terug deel gingen uitmaken van de 

nu Oostenrijkse Nederlanden, maar ze kregen wel het recht om er barrièretroepen te stationeren.63 

Ook Duinkerke werd als speelbal uitgespeeld tijdens de vredesgesprekken. Lodewijk liet de Franse 

troepen uit de stad trekken, waardoor Engelse troepen de stad zonder grote problemen konden 

innemen. Tussen 1712 en 1714 bleef de stad bezet door Engelse troepen. De bevolking van de stad 

was hier echter niet mee gediend en verzette zich tegen de gedwongen onderwerping.64 Ondanks de 

Engelse bezetting van de stad, bleven de Franse oorlogsschepen in de stad aanwezig. Ook de 

Duinkerkse kapers bleven hun activiteiten voortzetten onder het Engelse bewind. In de jaren vlak na 

de oorlog werd de stad geteisterd door verschillende vernielingen, die het havengebied sterk hadden 

beschadigd. In het Verdrag van Utrecht tussen Engeland en Frankrijk werd bepaald dat de Engelsen 

het recht kregen de haveninfrastructuur af te breken. Tijdens het eerste jaar bleef dit artikel van het 

verdrag grotendeels dode letter. De stad werd wel bezet door Engelse troepen, maar de haven zelf 

bleef gespaard. Na de dood van koningin Anne in 1714 kregen de anti-Franse Whig ministers opnieuw 

meer macht in het Engelse parlement. Zij drukten de maatregelen in verband met de vernieling van de 

haveninfrastructuur en de sluizen door. Na de terugtrekking van de Engelsen uit de stad werd de 

havenstad terug volledig in ere hersteld en zou ze nog een belangrijke rol gaan spelen in de kaapvaart 

tijdens de oorlogen die Frankrijk doorheen de achttiende eeuw met zijn vijanden zou voeren.65 

2.4. Ontwikkeling van de Admiraliteiten in Vlaanderen 

Het merendeel van de bronnen die in deze scriptie worden gebruikt, werden geproduceerd door de 

Admiraliteiten van Duinkerke, Oostende en Nieuwpoort. We kunnen dit orgaan moeilijk buiten 

beschouwing laten als we de kaapvaart in de Vlaamse gewesten beter willen begrijpen. De Admiraliteit 

was namelijk het orgaan dat verantwoordelijk was voor de regeling van de scheepvaart doorheen de 

late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Zowel de commerciële als de militaire scheepvaart vielen 

onder haar bevoegdheid. In de loop van de 17de eeuw hadden de meeste Admiraliteiten in de Zuidelijke 

Nederlanden veel van hun belang verloren ten koste van de centrale overheid. Zowel de Oostendse als 

de Duinkerkse Admiraliteit hadden bij de aanvang van de Spaanse Successieoorlog reeds een 

turbulente geschiedenis achter de rug. Nieuwpoort kende een zeer korte, maar toch een bijzondere 

geschiedenis om er even bij stil te staan.  

De oorsprong van de Admiraliteit moeten we bekijken in de context van het streven naar centralisatie 

door de vorsten in Noordwest-Europa. Tot tijdens de vijftiende eeuw was het zeewezen in onze 

gewesten enorm verbrokkeld. Elke stad of gewest was grotendeels zelf verantwoordelijk voor zijn 

eigen schepen en maritieme politiek. Hoewel de functie van Admiraal reeds onder de Bourgondische 

Hertogen was ingevoerd, werd de centralisatie van het zeewezen onder de Hertogen nog niet bereikt. 

De eerste stap naar centralisatie werd gezet met de Ordonnantie op de Admiraliteit door Maximiliaan 

van Oostenrijk en Filips de Schone. Oorspronkelijk bestond de raad van de Admiraliteit op zich niet, 

maar vielen alle verantwoordelijkheden bij één enkele persoon in de vorm van de Admiraal. Op het 

eind van de veertiende eeuw werd de functie van de Admiraal van Vlaanderen reeds in het leven 

                                                           
63 A. de Saint-Léger, La Flandre Maritime et Dunkerque sous la domination français (1659-1789) (Parijs, 
Tallandier, 1900), 60-2. 
64 Lemaire, Histoire de Dunkerque, 191-201. 
65 Christian Pfister-Langanay, Ports, navires et négociants à Dunkerque (1662-1792) (Duinkerke : Société 
Dunkerquoise, 1985), 58-9. 
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geroepen. Deze werd onder het Bourgondische bestuur over de Nederlanden aangevuld met de 

functie van Admiraal van de Bourgondische Gewesten. De lokale Admiralen bleven de maritieme 

politiek echter overheersen. In de nasleep van de eerste Vlaamse opstand tegen Maximiliaan van 

Oostenrijk werden deze lokale Admiralen ontslagen en vervangen door één centrale figuur. In 1485 

werd Filips van Kleef als eerste Admiraal der Nederlanden aangesteld.66 Drie jaar later werd de 

Ordonnantie op de Admiraliteit uitgevaardigd waarin de bevoegdheden van de Admiraal werden 

omschreven. Hij was o.m. verantwoordelijk voor het inperken en regulieren van de kaapvaart en de 

maritieme rechtspraak. De macht die de Admiraal daadwerkelijk kon uitoefenen, bleef vrij beperkt. In 

1540 werd de macht van de Admiraal en Admiraliteit sterk ingeperkt. Via een ordonnantie van Karel V 

werd het recht om kaperbrieven uit te delen terug aan de vorst toegekend.67 Het is in deze context dat 

de Admiraliteit het levenslicht zag. Op basis van de ordonnantie van 1488 werd in de daaropvolgende 

jaren de eerste centrale Admiraliteit in Veere opgericht. Deze raad stond de Admiraal bij in het 

uitoefenen van zijn bevoegdheid van maritieme rechtspraak. In de jaren na het oprichten van de 

Admiraliteit van Veere werd in Duinkerke een Vice-Admiraliteit ingesteld. Deze stond in voor de 

maritieme rechtspraak op gewestelijk niveau en was verantwoording schuldig aan de centrale 

Admiraliteit in Veere. Volgens Sicking waren Admiraliteiten op dit moment nog geen permanente 

instellingen. Ze kwamen slechts sporadisch samen, en dit meestal in oorlogstijd. Door het gebrek aan 

bronnenmateriaal voor de vroegste periode van beide Admiraliteiten is het moeilijk tot zelfs 

onmogelijk om hun oprichtingsperiode vast te stellen.68  

Door het uitbreken van de Nederlandse opstand tegen Spanje werd de functie van de centrale 

Admiraal opgeheven en ontstonden er verschillende lokale Admiraliteiten. In de beginfase waren deze 

allesbehalve stabiel. Door de hevige concurrentiestrijd tussen de verschillende raden was de 

levensduur van de eerste Admiraliteiten vaak zeer beperkt. Zo verliep het ook voor de Admiraliteiten 

van Oostende en Duinkerke. De eerste Admiraliteit van Duinkerke werd opgericht in de periode van 

de opstandige gewesten onder de Prins van Oranje in 1579.69 In 1583 kwam Duinkerke opnieuw onder 

Spaans bestuur na de inname door Alexander Farnese. Farnese vormde de stad om van een vissersstad 

tot een sterke maritieme basis. De Admiraliteit, die door de opstandige gewesten was opgericht, bleef 

voortbestaan, maar Farnese vaardigde nieuwe richtlijnen uit. De landvoogd werd verantwoordelijk 

voor alle beslissingen met betrekking tot het zeewezen. Daarnaast kreeg hij de bevoegdheid om de 

leden van de Admiraliteitsraad te benoemen en te ontslaan. In 1585 werd Ferdinand de Salinas 

aangesteld als superintendant van de Admiraliteitsraad. Hij voerde datzelfde jaar een nieuw reglement 

in, waardoor in verschillende havens nieuwe Admiraliteitsraden konden worden opgericht.70 Sinds het 

uitbreken van de opstand stond Oostende aan de kant van de opstandelingen. Hierdoor viel de stad 

aan het einde van de jaren 1570 onder de verantwoordelijkheid van de Admiraliteit van Zeeland, die 

zich nog steeds in Veere bevond. In 1586 kreeg Oostende een onafhankelijke Admiraliteit geleid door 

de Graaf van Leicester, de afgevaardigde die door Elizabeth I van Engeland werd gestuurd om de 

Nederlanden in haar naam te besturen. Een jaar later werd ze opnieuw opgeheven onder druk van de 

Admiraliteit van Zeeland.71 Na het beleg van Oostende van 1601-1604 kwam de stad opnieuw in 

handen van Spanje. De onafhankelijke Admiraliteit van Oostende werd niet opnieuw in het leven 

geroepen. De verantwoordelijkheid over de Oostendse scheepvaart werd toegewezen aan de 

                                                           
66 Sicking, Zeemacht en onmacht, 42-5. 
67 Joke E. Korteweg, Kaperbloed en koopmansgeest: ‘Legale zeeroof’ door de eeuwen heen (Amsterdam: Balans, 
2006), 90. 
68 Sicking, Zeemacht en onmacht, 221-22. 
69 Lemaire, L’Amirauté de Dunkerque, 10. 
70 A.P. van Vliet, Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerkse kapers (ca. 
1580-1648) (Den Haag: Drukkerij Smits, 1994), 63-7. 
71 Debrock, l’Amirauté d’Ostende, 5-8. 
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Admiraliteit van Duinkerke. Bij het aanvatten van het Twaalfjarig Bestand wilden de aartshertogen alle 

Admiraliteiten onder hun jurisdictie centraliseren. De invloed van de Admiraliteiten werd tot een 

minimum herleid. Om dit te verwezenlijken werd de Admiraliteit van Duinkerke in 1611 opgeheven en 

zetelde de Admiraliteitsraad voortaan in Mechelen. De overgebleven oorlogsvloot werd naar Spanje 

teruggestuurd. Vlaanderen beschikte niet langer over een eigen vloot. Enkel een aantal schepen waren 

in Duinkerke gebleven om de Nederlanden te beschermen.72 Tot het midden van de zeventiende eeuw 

bleef de Admiraliteit van Duinkerke de belangrijkste voor de havensteden aan de Noordzeekust. Na de 

inname van Duinkerke verloren de Zuidelijke Nederlanden hun hoofdzetel aan de vijand en moest men 

uitkijken naar een nieuwe basis. De nieuwe zetel werd uiteindelijk ingericht in Oostende. 

Op 3 juli 1658 werd de Admiraliteit van Oostende officieel in het leven geroepen als nieuwe 

Admiraliteit van Vlaanderen. Deze nam de taken van Duinkerke over. Ze was wel verantwoording 

verschuldigd aan de centrale Admiraliteit in Brussel, maar stond in het dagelijkse leven in voor de 

controle op de binnengebrachte prijzen en de civiele en criminele rechtspraak met betrekking tot de 

zeevaart. In vredestijd werkte ze de dossiers af die tijdens de oorlog niet konden worden afgerond. De 

Admiraliteitsraad bestond uit vier personen: De eerste rechter of voorzitter, de vervangende rechter, 

de fiscale procureur en de griffier. Ook na de overname van Oostende door het Anglo-Bataafs 

Condominium bleef de Admiraliteit zijn werk voortzetten. Reeds vrij snel na de overgave schreef ze 

opnieuw kaperbrieven uit, ook tegen haar voormalige geallieerden.73  

Tijdens de chaotische jaren 1646-1662 bleef er een Admiraliteit in Duinkerke bestaan. Zowel onder 

Franse, Spaanse en Engelse dominantie werd een raad aangesteld, maar deze kon nooit lang blijven 

functioneren. Tussen de Engelse bezetting van de stad en 1671 werd de Franse Admiraliteitsraad in 

Grevelingen ondergebracht. In 1671 bepaalde Colbert dat de raad terug in Duinkerke moest zetelen 

met het oog op de oprichting van een nieuwe vloot.74 Pas nadat de Admiraliteit definitief in Duinkerke 

gevestigd werd, kreeg de Admiraliteit zijn uiteindelijke structuur. Ze werd opgesteld naar de vorm van 

de andere Admiraliteiten in Frankrijk. De hoogste functie binnen de raad werd toegewezen aan de 

Luitenant-generaal, die ook de rechter van de Admiraliteit werd genoemd. Hij hield zich bezig met 

zowel civiele als criminele rechtspraak. Hij werd hierin bijgestaan door de Procureur des konings en 

een griffier. Vanaf 1711 kreeg de procureur zijn eigen vervanger. Deze functionarissen konden ook 

beroep doen op medewerkers buiten de raad. Zij werden vooral ingezet op het veld. Zo moesten zij de 

binnengebrachte prijzen gaan controleren of de bemanningsleden aan boord van schepen tellen.75 De 

Admiraliteit bleef tijdens de Spaanse Successieoorlog haar functie praktisch ongehinderd voortzetten. 

Ook onder het tijdelijke Engelse bewind op het einde van de oorlog bleef ze verder werken.76  

De Admiraliteit van Nieuwpoort is de jongste van de drie instellingen, maar heeft slechts een kort 

bestaan gekend. Nieuwpoort had sinds het oprichten van de Admiraliteit in Oostende een commissaris 

die aangesteld werd door de Admiraliteit. Pas nadat Oostende voor Spanje verloren was gegaan aan 

het Engels-Bataafs Condominium, werd er in Nieuwpoort een Vice-Admiraliteit ingesteld die de 

functies van de Oostendse Admiraliteit moest overnemen. Pas in 1707 zou de instelling zijn functie 

volwaardig kunnen invullen. Na het Verdrag van Utrecht werd de Admiraliteit in Nieuwpoort alweer 

opgeheven, omdat Oostende ten gevolge van het verdrag teruggegeven werd aan de Zuidelijke 
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Nederlanden, die nu onder Oostenrijks bestuur waren gekomen. Zowel de Admiraliteit van Duinkerke 

als die van Oostende bleven bestaan tot het einde van het Ancien Regime.77 
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16 
 

Hoofdstuk 3: De kaperpraktijken aan de Vlaamse kust 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat de steden Duinkerke, Oostende en Nieuwpoort een zeer 

woelige geschiedenis achter de rug hadden. Vaak vonden veranderingen in deze steden hun oorsprong 

in de economische toestand van de zeevisserij. We hebben gezien dat Oostende, Duinkerke en 

Nieuwpoort, voor ze overschakelden op kaapvaart, vooral actief waren in de (haring)visserij. De 

Vlaamse haringvissers deden tijdens het vissersseizoen drie verschillende regio’s aan. Tussen eind juni 

en 24 augustus waren ze actief in het Skagerrak, de Doggersbank en de Schotse kust.78 Hierna 

verschoof men richting de Schotse en Engelse oostkust richting de Vlaamse banken om het seizoen op 

1 november te eindigen in de Zuidelijke Noordzee en de Straat van Dover.79 Deden de kapers dezelfde 

gebieden aan als hun collega’s in de visserij of zochten ze andere oorden op? Zijn er daarnaast ook 

verschillen op te merken tussen de kapers uit de drie steden? Op deze vragen zullen we proberen een 

antwoord te geven in het eerste deel van dit hoofdstuk. 

3.1. Het actieterrein van de Oostendse, Nieuwpoortse en Duinkerkse kapers  

Aan de hand van de boordjournalen kunnen we ons een beeld vormen van het actieterrein van de 

Oostendse kapers. De kapitein liet dagelijks een aantal zaken optekenen. Naast het vermelden van het 

weer en de windrichting, werd ook bepaald waar het schip zich op dat moment bevond. Hoewel men 

reeds beschikte over een aantal instrumenten om de positie op zee te bepalen, werd de breedtegraad 

nog altijd gegist. Naast de breedtegraad vermeldde men ook hoe ver men zich van een bepaald 

referentiepunt bevond. Dit kon gaan om een haven, maar ook om een andere landmarkering. Deze 

plaatsbepalingen zijn interessant om na te gaan waar de Oostendse kapers het meest actief waren. 

Om de actieradius van de kapers van Oostende in beeld te brengen, moeten we echter indachtig zijn 

dat er twee soorten kapers actief waren in de havenstad tijdens de periode 1702-1706. Aan de ene 

kant had je kapers die zich volledig op de kaapvaart hadden toegelegd. Aan de andere kant waren er 

ook koopvaarders die een kaperbrief hadden aangevraagd bij de Admiraliteit voor de periode van hun 

zeereis. De eerste groep had van de kaapvaart hun beroep gemaakt. Het doel van hun reizen was het 

binnenbrengen van zoveel mogelijk goede prijzen om ervan te kunnen overleven. De tweede groep 

daarentegen deed slechts sporadisch aan kaapvaart. Voor hen waren de koopvaartactiviteiten het 

primaire doel van hun reis. Indien ze een gemakkelijke prooi op hun weg tegenkwamen, konden ze 

deze buitmaken en op hun weg naar huis meenemen. Op hun patenten werd regelmatig vermeld dat 

ze ‘te caep en te coopvaert’ voeren.  

Het actieterrein van beide groepen is dan ook vrij verschillend. De eerste groep beperkte zich in de 

eerste jaren van de oorlog tot het gebied rond de Nederlandse en de Engelse kusten. Enkele referenties 

die ze gebruikten om zich te kunnen oriënteren aan de Nederlandse kust waren het eiland Texel, Den 

Helder, de Hoek van Holland80 en Walkernes.81 Langs de Engelse kust werd verwezen naar de Rivier 

van Londen (waarschijnlijk de monding van de Thames) en Flamborough. Af en toe zien we dat 

Oostendse kapers zich verder waagden dan deze regio’s, maar dit is eerder een uitzondering. Tijdens 

de eerste twee weken van augustus 1705 was Denijs Courtois actief in de buurt van de Schotse kust 

en de Doggerbank. Ondanks het feit dat hij een aantal keer geprobeerd had een prijs buit te maken, 

                                                           
78 Skagerrak is het zeegebied tussen Noorwegen, Denemarken en de westkust van Zweden 
79 Lescrauwaet, Vissen in het verleden, 22. 
80 De Hoek van Holland is een gebied dat zich situeert aan de monding van de Maas.  
81 Walkernes of Walcheren was de benaming van het belangrijkste eiland in Zeeland. Vandaag de dag is Zeeland 
grotendeels verbonden met het vasteland, maar dit was vroeger niet het geval. Vroeger bestond Zeeland uit 
verschillende eilanden voor de Nederlandse kust. Walcheren was het eiland waarop de belangrijkste steden 
van Zeeland lagen, waaronder Middelburg, Veere en Vlissingen. Het eiland staat aangeduid op verschillende 
kaarten van Zeeland uit de 17de eeuw, zoals die van Blaeu uit 1635 of Frederik de Wit uit 1680. 



 

17 
 

moest hij met lege handen andere oorden opzoeken. De enige schepen die hij was tegengekomen, 

waren enkele Engelse oorlogsbodems en schepen die reeds gerantsoeneerd waren door Duinkerkse 

kapers. In de dagen die daarop volgden was hij actief in de buurt van Texel, waar hij meer succes 

kende.82  

De koopvaart-kapers beperkten zich echter niet tot deze regio’s. De prijzen die zij binnenbrachten 

konden ook uit verder gelegen gebieden komen. Pieter Vroome is iemand die we tot deze tweede 

groep kunnen rekenen. Hij was vooral actief als handelaar, maar wist toch af en toe een prijs te kapen. 

Op 22 april 1703 bracht hij een prijs binnen die hij had gekaapt in de omgeving van het eiland Guernsey, 

rond de kust van Bretagne. Deze prijs werd echter betwist door de kooplieden die het gekaapte schip 

hadden gefinancierd. Pieter had namelijk een Portugees schip gekaapt, terwijl Portugal op het moment 

van de kaping nog neutraal was in de oorlog. Uiteindelijk werd de prijs toch als een goede prijs 

beschouwd en kon ze worden doorverkocht.83 Een andere koopvaarder die regelmatig aan kaapvaart 

deed was Philippe de Moor. In zijn boordjournaal uit 1705 beschrijft hij zijn tweede reis naar Cádiz 

tussen 24 maart en 8 juni.84 Tijdens deze tocht heeft hij een schip gerantsoeneerd op weg naar Cádiz. 

Het ging om een Ierse pink, dat geladen was met 390 zakken tarwe. Hij nam de gevangenen mee naar 

Cádiz, waar hij aankwam op 5 april. Hij zou de stad pas verlaten op 19 mei om zijn weg naar Oostende 

aan te vangen.85 Kapers die betrokken waren in de koopvaart waren geen uitzondering. Enkele 

voorbeelden van kapers die vanuit Nieuwpoort ook koopvaart deden waren Norbert Kensen, Thomas 

de Roo, Passchier de Rudder en Bertel Janssen. Voor hen was de koopvaart eerder een extra inkomst, 

maar toch belangrijk om te kunnen overleven tijdens de oorlogsjaren. De kaapvaart vanuit Nieuwpoort 

bood te weinig zekerheid om er exclusief van te kunnen leven. Kapers waren vaak handelaren of vissers 

in de perioden tussen twee oorlogen, maar ook tijdens de oorlogen bleven ze soms deze activiteiten 

verderzetten.86 Ook in Oostende vinden we nog enkele andere voorbeelden terug van koopvaart-

kapers. Bekende kapers zoals Thomas Gournay en Roberto Contales vroegen tijdens de Negenjarige 

Oorlog paspoorten aan om vanuit Oostende handel te mogen voeren. Gournay vroeg op 3 augustus 

1695 een paspoort aan om met de Franse havensteden te mogen handelen in brandewijn.87 Roberto 

Contales was voor de oorlog betrokken in de handel met Frankrijk. Op 23 januari 1697 stelde hij zichzelf 

borg voor het schip de St. Anthoone van Padua, waarop Jan Heerentaels schipper was. Hij stond op dat 

moment nog aangegeven als koopman te Brugge. Hij vroeg een paspoort aan om in Frankrijk wijn te 

kunnen verhandelen.88 Na de inname van Oostende viel de tweede groep grotendeels weg. De meeste 

kapers die na 1706 een patent aanvroegen, waren eerder kleinere particuliere kapers. De Oostendse 

kapers verhuizen hun actieterrein naar het Kanaal en de Franse kust, de zogenaamde “Fransche walle”. 

Ze beperkten hun kapergebied tot een klein stuk van de Franse kust. Andere referenties die men 

                                                           
82 Boordjournaal Denijs Courtois, 23.6.1705-12.9.1705 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 658). 
83 Diego Munez Perreira en Manuel Vello d'Acosta, kooplieden van Lissabon c. de reders van kapitein Pieter de 
Vrome en cons., 1703 (RAG, Raad van Vlaanderen, GW8 34524). 
84 Boordjournaal Philippe de Moor, 24.3.1705-8.6.1705 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 658). 
85 Prijsregistratie kapitein Philippe de Moor, 19.6.1708 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 584), periode 
1702-1713. 
86 Vogelaers, “Nieuwpoortse kaapvaart,” 51-2. 
87 Paspoortaanvraag Thomas Gournay, 3.8.1695 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 574). 
88 Paspoortaanvraag Roberto Contales, 23.1.1697 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 575). 
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gebruikte waren Dover, Duinkerke, Calais, het Hoogland van Stabel89 en de hoek van Bellefleur.90 

Sommige Oostendse kapers waagden zich verder weg van huis. Van 12 tot 15 augustus 1710 bevonden 

Anthone Le Fever en Joannes Lendersen zich ter hoogte van île-d’Houat, een eiland onder de Zuidkust 

van Bretagne.91  

Voor de Nieuwpoortse kapers beschikken we over minder boordjournalen dan voor Oostende. 

Desondanks kunnen we ons toch een beeld schetsen van waar de Nieuwpoortenaars actief geweest 

zijn. Uit de boordjournalen die we wel hebben, merken we dat ze zich niet te ver van Nieuwpoort 

waagden. Meestal bleven ze rond hun eigen stad rondvaren of gingen ze naar de Kanaalregio. Calais 

blijkt voor hen de grens te vormen aan de Franse kust. Vaak vermeldden ze dat ze langs de Engelse 

kust voeren. Waarschijnlijk was dit de kustregio in de buurt van het Kanaal en de monding van de 

Thames. Ook in de Oostendse en Duinkerkse verslagen zien we ze niet vermeld staan buiten de 

Kanaalregio. 

De Duinkerkse kapers waren gedurende de volledige oorlog in een veel ruimer gebied aanwezig dan 

hun Oostendse en Nieuwpoortse tegenhangers. Het zwaartepunt van hun activiteiten bevond zich in 

het Kanaal en de zuidelijke kust van Engeland. In noordelijke richting gingen kapers vaak richting de 

Doggerbank en Schotland, maar ook de kust van Noorwegen werd regelmatig aangedaan.92 Zo 

verklaarde Nicolas Gaspard dat hij en zijn kapitein Pierre Blaere op 1 mei 1709 op weg waren naar 

Lerverdin in Schotland.93 Hij wist op zijn weg een Schotse pink te kapen dat handel dreef tussen de 

Schotse havens Cromarty en Leith. Hij liet het schip bemannen met enkele van zijn eigen 

bemanningsleden die de prijs naar Duinkerke moesten opbrengen. Blaere zette ondertussen zijn 

kapertocht langs de Schotse kust verder.94 Later bevestigde Blaere het verhaal van zijn luitenant en 

wist hij te vertellen dat hij nog een prijs had gekaapt rond de 57ste breedtegraad.95 Louis Ledee 

verklaarde zelfs dat hij op 28 mei 1709 ter hoogte van IJsland was in compagnie met Jacques Larmès. 

Samen wisten ze er verschillende Hollandse vissersschepen te kapen. Toen ze op de terugweg waren 

naar Duinkerke wist Larmès op de 56ste breedtegraad nog een dogger uit Maaslandsluis te kapen.96  

Blijkbaar waren er ook kapers in Duinkerke die, zoals in Oostende, de handel en de kaapvaart 

probeerden te combineren. Zo verklaarde John Ketty aan de Admiraliteit van Duinkerke dat hij eerst 

een handelsreis had ondernomen naar Cádiz. Hier kwam hij op 3 mei 1709 aan. Nadat hij zijn lading 

van de hand had gedaan, verliet hij de haven op 17 juni. Pas op de terugweg ging hij over tot het kapen 

van schepen. Hij voer blijkbaar niet rechtstreeks naar Duinkerke, want een maand nadat hij Cádiz had 

verlaten, was hij in de buurt van Jutland aan het jagen op Hollandse vissersschepen. Hij wist er twee in 

zijn eentje te rantsoeneren. Later rantsoeneerde hij er nog eens drie in compagnie met Jean Bameson. 

                                                           
89 Het is moeilijk te achterhalen wat precies werd bedoeld met het Hoogland van Stabel. We hebben hier 
waarschijnlijk te maken met een verbasterde Franse plaatsnaam. Als we de Franse kuststreek bestuderen, komt 
de plaats Étaples het best in aanmerking voor het beschreven gebied. Étaples is een vissershaven aan de grens 
van de Opaalkust. Het hoogland kan verwijzen naar de verhoogde krijtrotsen in de regio. 
90 De plaatsbepaling Bellefleur werd gebruikt als de Oostendse kapers voeren langs de Franse kust. Deze naam 
komt echter langs de huidige Franse kustlijn niet voor. Waarschijnlijk is ook deze naam een verbastering van een 
Franse plaats. Hiermee werd waarschijnlijk verwezen naar de Franse havenplaats Barfleur. 
91 Boordjournaal Anthone Le Fever, 1.8.1710-9.10.1710 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 659). 
92 Vigne, “La Course à Dunkerque en 1707- début 1708,” 101. 
93 Welke plaats hij hiermee precies bedoelde, is moeilijk te achterhalen. Dit zou misschien een verbastering 
kunnen zijn van de havenstad Lerwick op de Shetlandeilanden, maar dit is slechts speculatie.  
94 Ondervraging Nicolas Gaspard, 6.5.1709 (ANP, Archives de l’amirauté de Dunkerque. 1667-1780, C4 273), 
112r. 
95 Ondervraging Pierre Blaere, 27.6.1709 (ANP, Archives de l’amirauté de Dunkerque. 1667-1780, C4 273), 169v-
171r. 
96 Martin, “La Course à Dunkerque d’avril à décembre 1709,” 71. 
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Pas op 30 juli kwam hij terug in Duinkerke aan.97 Ook François Demytter ging een aantal keer in 

zuidelijke richting. Hij verklaarde dat hij voor 1705 een tweetal reizen richting Spanje had ondernomen 

om te kapen. Een reis had als eindbestemming Cádiz, de andere Bilbao.98 Of hij dit combineerde met 

handel drijven, is onbekend. 

Hoewel het eerder uitzonderlijk was, voeren Duinkerkenaren soms tot in de Nieuwe Wereld. Deze 

zogenaamde flibustiers kregen hun kaperbrief uit handen van de Admiraal van Frankrijk en staken 

vervolgens de Atlantische Oceaan over. Thomas Gournay meldde in zijn boordjournaal van zijn reis 

tussen 8 en 18 mei 1703 dat hij de Duinkerkse kaper Louis Lemel was tegengekomen op zee toen deze 

op de terugweg was van de Antillen.99 De Duinkerkenaren zouden vooral richting de Nieuwe Wereld 

trekken op het einde van de Spaanse Successieoorlog. Door de vredesgesprekken in Utrecht werd het 

voor de kapers moeilijker om goede prijzen te vangen, zonder dat er mogelijke politieke gevolgen aan 

verbonden waren. In zijn meest recente onderzoek, ontdekte Pfister-Langanay enkele Duinkerkers die 

tijdens het jaar 1712 richting de Caraïbische zee waren vertrokken. Op 11 mei 1712 vond hij een 

melding van het vertrek van Alexandre Gresseau naar Les Isles met zijn schip La Pomme Couronnée. 

Hij zou zijn bestemming via La Traite en Guinee proberen te bereiken. Nog datzelfde jaar vertrok Saulx 

François op 25 december richting Martinique met het fregat L’Étoile.100 Waarschijnlijk gaat het hier om 

François Saus.101 De schepen van beide kapers beschikten over een tonnage van respectievelijk 180 en 

300 ton. Het kleinste schip waarvan Pfister-Langanay de tonnage heeft gevonden, is een schip van 80 

ton. Kleine schepen werden zelden ingezet om de oversteek te maken.102 De Duinkerkenaren waren 

niet de enige die de oversteek maakten naar de Nieuwe Wereld. De term flibustier werd gebruikt voor 

kapers uit alle Franse havensteden die de Atlantische Oceaan overstaken naar de Caraïben. 

Uit de boordjournalen en verslagen wordt duidelijk dat de Duinkerkenaren, Nieuwpoortenaars en 

Oostendenaars regelmatig in elkaars vaarwater zaten. In verschillende journalen werd er regelmatig 

vermeld dat men kapers uit een andere stad was tegengekomen of op zijn minst schepen die reeds 

door hen gerantsoeneerd werden. Dit gebeurde soms een aantal keer tijdens eenzelfde reis. Op 28 

december 1704 kwam Joannes Lendersen André Bart tegen ter hoogte van de Maasmonding. Enkele 

dagen later kwam hij diezelfde Bart in compagnie met Mathieu de Wulf tegen in de omgeving van 

Oostende.103 Op 1 maart 1705 kwam François Wijbo tijdens zijn reis de Duinkerkse kaper Michiel van 

Stabel tegen in het Kanaal. De twee schepen passeerden elkaar bij het praaien.104 De volgende dag 

hadden Wijbo en zijn bemanning het anker gelicht in de buurt van de Franse kust, waar ze het 

gezelschap kregen van een kaper uit Calais.105 In 1705 ontmoette de reeds vernoemde Denijs Courtois 

tijdens zijn reis verschillende schepen die voordien door Duinkerkse kapers werden gerantsoeneerd. 

Hij ontmoette een rantsoenschip van Cornil Saus op 27 juli. Twee dagen later ontmoette hij er een van 

                                                           
97 Martin, “La Course à Dunkerque d’avril à décembre 1709,” 78. 
98 Ondervraging François Demytter, 19.6.1703 (TNA Kew, Prize Papers HCA32, 48/69). 
99 Boordjournaal Thomas Gournay, 8.5.1703-18.5.1703 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 657). 
100 Met de term Les Isles werd verwezen naar de Antilles (de afkorting voor Les Isles Antilles). Christian Pfister-
Langanay, “Dunkerque et les Antilles: les débuts laborieux ou une relation à éclipses,” in Les Européen et les 
Antilles : XVIIe-début XVIIIe siècle, ed. Bernard Michon (Rennes: Prèsses Universités de Rennes, 2019), 216.    
101 Malo, La grande guerre des corsaires, 247. 
102 Pfister-Langanay, “Dunkerque et les Antilles,” 216-17. 
103 Boordjournaal Joannes Lendersen, 10.7.1705-8.8.1705 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 658). 
104 Praaien is een manier van ontmoeten tussen schepen op zee. Kapers gebruikten deze manier vaak om te 
kijken met welk soort schip ze in aanraking kwamen. Vaak ging deze ontmoeting gepaard met het afvuren van 
een kanonschot en het hijsen van de vlag om de nationaliteit bekend te maken. Indien het om een neutraal of 
een vriendschappelijk schip ging, kwam het gepraaide schip vaak spontaan op de kaper af en werden woorden 
uitgewisseld en gesalueerd. Bij vijandige schepen ging men de confrontatie aan of maakte een van beide 
partijen zich uit de voeten. Magosse, Al die willen te kap’ren varen, 132-39. 
105 Boordjournaal François Wijbo, 7.2.1705-17.2.1705 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 658). 
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Sander Carpentier. Op 30 juli kwam hij voor de laatste keer een gerantsoeneerd schip tegen, ditmaal 

van Joannes Vermeere. Op 17 augustus ontmoette hij de compagnie van Nicolas Baeteman, Carpentier 

en Saus ter hoogte van de vuurtoren Brandaris.106 

Ook in de Nieuwpoortse boordjournalen zien we regelmatig Duinkerkse of Oostendse kapers 

opduiken. Op 19 maart 1708 ontmoette Passchier de Rudder de Duinkerkse kaper Baltazar Rooze. 

Passchier had de dag voordien een treffen gehad met de Zeeuwse kaper Daniel Sanders, waarbij zijn 

schip zware schade had opgelopen. Hij was verplicht om in zee te blijven ronddobberen. Toen Baltazar 

het schip zag liggen, nam hij het op sleeptouw richting de Franse kust, waar Passchier en zijn 

bemanning aan wal konden gaan.107 Op 12 maart van datzelfde jaar meende Jan Diricksen twee 

Oostendse kapers te hebben gezien toen hij op weg was van Nieuwpoort naar Duinkerke. De drie 

schepen voeren langs elkaar zonder een schot op elkaar te lossen.108 

3.2. Tactiek van het kaapvaren 

Het primaire doel van de kaapvaart was om zo veel mogelijk winst te maken uit de ondernomen 

kaaptochten. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat verschillende mensen een aandeel hadden 

in de binnengebrachte prijzen. Om deze aandeelhouders tevreden te stellen, moesten kapers van hun 

kaaptochten een zo succesvol mogelijke onderneming maken. Magosse onderscheidt een aantal 

technieken die kapers uit Oostende toepasten op zee. Deze technieken zien we ook terugkeren bij de 

Nieuwpoortse en Duinkerkse kapers. Hij maakt het onderscheid tussen het kapen uit een konvooi en 

het kapen van eenzame schepen. Naast deze twee technieken onderscheidde Magosse ook een aantal 

oude gebruiken die nog steeds door de Vlaamse kapers werden toegepast om hun onderneming zo 

profitabel mogelijk te maken. Het was geen uitzondering dat verschillende kapers samen uitvoeren om 

zoveel mogelijk prijzen binnen te halen. Sommige samenwerkingen kwamen spontaan tot stand. In dit 

geval spreken we over het uitvaren in compagnie. Een andere, maar minder aangewezen, vorm van 

samenwerking was de dwingende samenwerking. In dit onderdeel zullen we de technieken die 

Magosse onderscheidde niet enkel bestuderen voor de kapers uit Oostende, maar ook voor de kapers 

uit Nieuwpoort en Duinkerke. 

3.2.1. Kapen uit een konvooi 

Het kapen van een schip uit een konvooi was de meest riskante kapertechniek. Deze techniek kende 

weinig succes bij de Oostendse en Nieuwpoortse kapers, maar kwam wel af en toe voor. Het doel van 

deze techniek was een konvooi te infiltreren om een schip of meerdere schepen buit te maken. Deze 

techniek vergde een goede organisatie van de kant van de kapers. Konvooien in de Spaanse 

Successieoorlog bestonden vaak uit een groot aantal schepen, soms wel tot een honderdtal schepen 

per konvooi.  

Deze techniek werd het meest toegepast door de Oostendse kapers in de eerste jaren van de oorlog 

(1702-1706), omdat hun vijanden op dit moment de Engelsen en de Nederlanders waren. Engelse en 

Nederlandse handelaren verenigden zich vaak in grote konvooien om samen de zee op te trekken. 

Handelaren verenigden zich in konvooien omdat ze een zekere bescherming boden aan de kleinere, 

vaak slecht bewapende handelsschepen. Het vormen van een dergelijk konvooi kende echter een 

belangrijk nadeel: Je kon er moeilijk naast kijken. Een konvooi werd dikwijls samengesteld voor een 

lange zeetocht. Lissabon was een vaak voorkomende eindbestemming. Om een omvangrijk konvooi 

                                                           
106 Vuurtoren Brandaris bevindt zich op de westelijke hoek van het Nederlandse eiland Terschelling; 
Boordjournaal Denijs Courtois, 23.6.1705-12.9.1705.  
107 Boordjournaal Passchier de Rudder, 18.4.1708-24.4.1708 (RAB, Gemeente Nieuwpoort. Oud Archief, INV80 
4851). 
108 Boordjournaal Jan Diricksen, 12.3.1708-31.3.1708 (RAB, Gemeente Nieuwpoort. Oud Archief, INV80 4851). 
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door het Kanaal te laten varen, duurde het enkele dagen vooraleer iedereen gepasseerd was. Door de 

omvang van deze konvooien vormden ze een ideaal doelwit voor kapers. Het aantal konvooiers dat 

instond voor de bescherming van de vloot was meestal vrij beperkt. Ze waren niet in staat alle schepen 

die de haven verlieten optimaal te beschermen. De kapers bleven op een veilige afstand van de vloot 

varen en wachtten het gepaste moment af waarop ze konden toeslaan. Vaak moesten ze met lege 

handen afdruipen, zoals Magosse heeft ontdekt in het boordjournaal van Michiel Canoen uit 1703.109 

Ook Denijs Courtois trachtte een konvooi aan te vallen in de buurt van Terschelling, maar hij zag hier 

uiteindelijk van af. De Duinkerkse kaper Cornil Saus stelde op 18 augustus voor om samen met Courtois 

en de Oostendse kaper Anthone Le Fever, die ook in de buurt aan het kapen was, een tijdelijke 

compagnie te vormen. Het konvooi werd beschermd door drie konvooischepen, waardoor ze vreesden 

dat de onderneming slechts een beperkte kans op slagen had. Nog diezelfde dag gingen de drie kapers 

elk hun eigen weg.110 Soms hadden ze geluk en konden ze een schip uit de vloot buitmaken. Deze 

verwezenlijking was niet altijd toe te schrijven aan de goede organisatie van de kapers zelf. Soms 

werden ze een handje geholpen door de natuurelementen. Uit de ondervraging van matrozen van een 

binnengebracht Nederlands Fluitschip in Oostende is gebleken dat het schip uit Amsterdam vertrokken 

was met een konvooi richting Lissabon. Tussen de Engelse en Hollandse kust kwam het konvooi in een 

storm terecht, waardoor de vloot naar de kust probeerde te varen om er voor anker te gaan en de 

storm af te wachten. Het gekaapte schip dreef af en was op zichzelf aangewezen. De dag na de storm 

werd het fluitschip veroverd door kapitein Lemel en in Oostende binnengebracht.111 De elfde mei 1705 

kreeg de Oostendse kaper Joannes Verhaeghe een grote vloot in het vizier. Volgens hem telde de vloot 

70 à 80 schepen, die samen uit Vlissingen vertrokken, waarvan er zeker 10 zware konvooischepen 

waren. Verhaeghe probeerde de vloot te benaderen met een Engels schip dat hij de dag voordien 

gekaapt had. De konvooischepen doorzagen zijn plan en begonnen op hem te vuren. Verhaeghe kon 

niet anders dan afdruipen en de vloot te laten passeren.  Tien dagen later ontmoette hij opnieuw een 

vloot.  Ditmaal meende hij dat het om 24 schepen ging die vanuit Londen waren vertrokken. De 

konvooischepen kregen Verhaeghes schip snel in het vizier en zetten de achtervolging in. Hij wist 

uiteindelijk te ontkomen en zette zijn kaaptocht elders verder.112 Op 22 november 1708 zag de 

Oostendse kaper Joannes Claysen een klein konvooi van vijf schepen, waarvan twee konvooischepen, 

langs de Engelse kust passeren. Voor hij tot actie kon overgaan, werd hij gepraaid door een Frans schip. 

Het bleek om de Duinkerkse kaper Pieter van den Busche te gaan. Hij vertelde de Duinkerker dat hij 

een Nieuwpoortse kaper was, waarna Claysen en van den Busche elk hun eigen weg gingen.113 

We hebben reeds gezien dat niet enkel de Oostendse, maar ook de Duinkerkse kapers soms 

probeerden om schepen uit een konvooi prijs te maken. Sommige onder hen waren hier zeer succesvol 

in. Op 19 juni 1703 werd François Demytter ondervraagd door de Britse Admiraliteit. Vooraleer hij 

gevangen werd genomen, had hij in samenwerking met enkele andere kapers zestien Engelse en 

Hollandse schepen weten te kapen, waarvan ze er zeven gerantsoeneerd hadden. Op 2 mei werd hij 

zelf gerantsoeneerd door een Engels oorlogsschip. Wie zijn kompanen waren en wat er met hen 

gebeurd is, heeft hij niet aan de ondervragers verteld.114 

                                                           
109 Magosse, Al die willen te kap’ren varen, 145-46. 
110 Boordjournaal Denijs Courtois, 23.6.1705-12.9.1705. 
111 Prijsdossiers De Gecroonden Harinck, 4.1.1706 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 797), n° 566. 
112 Boordjournaal Joannes Verhaeghe, 8.5.1705-4.6.1705 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 658). 
113 Boordjournaal Joannes Claysen, 22.11.1708-5.1.1709 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 659). 
114 Ondervraging François Demytter, 19.6.1703.   
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In de Nieuwpoortse boordjournalen hebben we tot nu toe geen vermelding gevonden dat ook zij 

overgingen tot het kapen van een schip uit een konvooi. Het is misschien wel mogelijk dat de grootste 

schepen dit hebben geprobeerd, maar hier is jammer genoeg geen bewijs van. 

3.2.2. Kapen van een eenzaam schip 

Het kapen van eenzame schepen was de meest voorkomende tactiek in de kaapvaart. Oostendse en 

Nieuwpoortse kapers waren bijna altijd op zoek naar eenzame handels- of vissersschepen langs de 

kustlijn. We moeten in het achterhoofd houden dat de schepen van Oostendse en Nieuwpoortse 

kapers vaak vrij klein waren, waardoor een aanval op een konvooi meestal niet tot de mogelijkheden 

behoorde. Een aanval op een eenzaam schip kreeg vaker de voorkeur wegens een grotere kans op 

slagen. Ook in de verslagen van de Duinkerkse kapers merken we dat men meestal jacht maakte op 

eenzame schepen. Hun schepen waren beter uitgerust om konvooien aan te vallen, maar men wilde 

vaak zo weinig mogelijk risico’s nemen. 

Als de kapers een schip in het vizier kregen, wisten ze niet altijd met wie men in contact was gekomen. 

Pas wanneer ze dichterbij kwamen en men kon bepalen voor welke natie het schip voer, konden ze 

beslissen om over te gaan tot kapen. De gemakkelijkste manier om dit te bepalen, was het bekijken 

van de vlaggen. Kapers gebruikten deze techniek vaak in hun voordeel. Meestal hadden ze 

verschillende vlaggen mee aan boord om vijandige schepen te misleiden. Deze vlaggen werden niet 

enkel ingezet als verrassingselement tijdens het kapen, maar ook om aan sterkere vijanden te 

ontkomen.115 Zo gebruikte de Oostendse kaper Andries Flaenderlinck op 25 augustus 1712 zijn Franse 

vlag om een confrontatie met een Duinkerker te voorkomen.116  

Op het moment dat Oostende, Nieuwpoort en Duinkerke tot dezelfde alliantie behoorden, waren de 

doelwitten van de drie steden dezelfde. Engeland, de Republiek en Portugal (vanaf 1703) waren de 

vijandige staten die de meeste activiteiten op zee uitvoerden. Uit de prijsdossiers blijkt echter dat het 

niet onmogelijk was dat schepen van Scandinavische oorsprong werden gekaapt. Ondanks hun 

neutrale status zien we dat ze regelmatig handeldreven tussen vijandige landen. Omdat de kapers 

vreesden dat deze door de Admiraliteit niet als een goede prijs zouden worden erkend, 

rantsoeneerden ze deze schepen in plaats van ze op te brengen in de havens. Bij deze techniek liet 

men het gekaapte schip meestal terug vrij rondvaren. Eerst werden de goederen geplunderd en één 

of enkele gevangenen meegenomen. Later konden deze na het betalen van het losgeld terug 

vrijkomen. Zo gebeurde het met Jan Vroome in 1704, toen hij een Deens schip had weten te veroveren. 

Hij liet het schip terug vrij rondvaren, nadat hij verschillende goederen had overgebracht naar zijn 

eigen schip. Deze goederen liet hij in Oostende verkopen.117 Op 7 augustus 1703 had Pieter Hobert een 

Zweeds schip opgebracht in Oostende. Dit viel niet in goede aarde bij de Admiraliteit en zijn reders. 

Het Zweedse schip was op weg naar Amsterdam, toen het in de buurt van de Sont door Hobert werd 

gekaapt. Toen het schip in Oostende werd opgebracht, probeerden de reders de Admiraliteit ervan te 

overtuigen dat Hobert meende dat het om een smokkelschip ging. Het schip was namelijk geladen met 

pek en teer, dat in de scheepsbouw wordt gebruikt ter bescherming van de boeg. Hobert van zijn kant 

meende dat hij van zijn reders de toestemming had gekregen alle schepen die pek en teer vervoerden, 

van welke natie ook, te kapen. Er werden geen rekeningen bij het dossier gevoegd, waardoor we 

kunnen aannemen dat het Zweedse schip werd vrijgesproken.118  

                                                           
115 Magosse, Al die willen te kap’ren varen, 131-32. 
116 Boordjournaal Andries Flaenderlinck, 20.8.1712-20.9.1712 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 659). 
117 Registratie prijs De Witte Beer, 1704 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 584). 
118 Prijsdossier De Hoop, 7.8.1703 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 765), n° 430; Magosse, Al die willen 
te kap’ren varen, 85-6.  
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Handelaren waren niet de enige die door het actiegebied van de Vlaamse kapers moesten varen om 

hun bestemming te bereiken. Het werk van een kaper eindigde niet bij het kapen van een schip. Als hij 

eenmaal een prijs in handen had gekregen, moest hij het nog naar een bevriende haven zien te 

brengen om er zijn winst uit te kunnen halen. Vaak werd het prijsschip bemand met enkele leden van 

de bemanning om het schip in een haven op te brengen. Het moederschip zette ondertussen haar 

kaaptocht voort om zoveel mogelijk prijzen te kunnen maken. Op deze manier liet Pieter de Rij op 18 

oktober 1707 een Hollands pinkschip opbrengen in Oostende. Het prijsschip was enkele dagen 

voordien door de Duinkerkse kaper Baltazar Rooze veroverd. De Franse kapers die op de prijs aanwezig 

waren, werden in Oostende gevangengezet.119 Op 20 januari 1709 kwam Joannes Claysen op enkele 

zeemijlen van Oostende een prijsschip tegen van de Duinkerker Elias Christiaensen. Hij maakte hierop 

jacht en liet het schip na het kapen bemannen door enkele van zijn eigen bemanningsleden, om het 

vervolgens in Oostende op te brengen.120 Soms ging een prijsschip zelfs meerdere malen over van de 

ene kaper naar de andere. De Duinkerker Jean Tilly verklaarde dat hij op 13 april 1709 in compagnie 

met Jean Descase, een kaper uit Calais, een Engels schip had buitgemaakt. Toen hij dit schip wilde 

opbrengen in Duinkerke, werden het schip van Tilly en het prijsschip ter hoogte van Nieuwpoort 

veroverd door Pieter de Rij. De Rij trachtte beide schepen naar Oostende te transporteren, maar nog 

voor hij de haven kon bereiken, werd het prijsschip voor een derde maal overmeesterd. Ditmaal kwam 

het schip in handen van de Duinkerkse kaper Jean Simoens.121 

Niet alle kapers waren altijd even succesvol. De meeste kapers moesten zich tevredenstellen met één 

of een paar prijzen die ze in handen konden krijgen. Enkele kapers waren echter heel succesvol 

geweest bij het kapen of rantsoeneren van prijzen. Magosse heeft een top tien opgesteld van de meest 

succesvolle kapiteins in Oostende. Bovenaan deze lijst prijken Joannes Lendersen, Pieter de Rij en 

Thomas Gournay. De Rij en Lendersen waren actief gedurende een groot deel van de Oorlog. Over de 

periode 1702 tot 1710 had de Rij 47 prijzen weten te kapen of te rantsoeneren. Nadien wist hij dit 

aantal nog te verscherpen tot 69. Lendersen bracht zijn eerste prijs twee jaar later binnen dan de Rij, 

maar kwam tegen 1710 toch ook al aan 42 prijzen. Aan het einde van de oorlog zou hij de meest 

succesvolle Oostendse kaper worden met 73 prijzen. In 1709 hadden ze samen een aantal reizen in 

compagnie gevaren, waarin ze 7 prijzen wisten te halen. Thomas Gournay staat op de derde plaats van 

meest succesvolle kapers in Oostende. Met een aantal van 52 prijzen moest hij weinig onderdoen voor 

Lendersen en de Rij, zeker als men weet dat hij slechts tussen 1702 en 1704 op kaapvaart vertrok. Na 

1704 zou hij zich vooral gaan toeleggen op de koopvaardij.122 Op 10 maart 1707 vroeg hij het 

poorterschap aan in Veere. Of hij daadwerkelijk naar ginder is verhuisd, valt te betwijfelen. Het varen 

onder Zeeuwse vlag leverde tijdens de Spaanse Successieoorlog economische voordelen op, wat de 

reden kan zijn waarom hij het poorterschap in Veere had aangevraagd. Ook Michiel Canoen en 

Martinus Maes uit Oostende traden in zijn voetsporen.123 Hij vroeg nog eenmaal een kaperpatent aan 

in Oostende in 1710 voor het fregat De St. Jan.124 

 

                                                           
119 Prijsdossier D’Eighenaers Goeden Wille, 18.10.1707 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 801), n° 591. 
120 Boordjournaal Joannes Claysen, 8.1.1709-29.1.1709 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 659). 
121 Ondervraging Jean Tilly, 18.4.1709 (ANP, Archives de l’amirauté de Dunkerque. 1667-1780, C4 273), 87v-88r. 
122 Magosse, Al die willen te kap’ren varen, 184-86; Registres des prises, 1667-1712 (ARA, Admiraliteitsraden en 
-zetels, T094 584). 
123 Jan Parmentier, “De maritieme handel en visserij in Oostende tijdens de achttiende eeuw: Een 
prosopografische analyse van de internationale Oostendse handelswereld, 1700-1794. Bijlage I. Zuid-
Nederlandse zeelieden en handelaars als poorters van Rotterdam en Veere (1706-1765)” (PhD diss., 
Universiteit Gent, 2001), 1. 
124 Lemaître, “Liste B. Corsaires Ostendais. Part IX,” 283. 
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3.2.3. Samenwerking tussen kapers: Varen in compagnie 

Het varen in compagnie was een veelvoorkomende manier van kapen bij de kapers aan de Vlaamse 

kust. We hebben reeds enkele voorbeelden aangehaald van compagnieën die gevormd werden 

doorheen de Spaanse Successieoorlog. Het gebeurde wel vaker dat kapers uit dezelfde stad samen 

uitvoeren om hun kaapvaart te beginnen. Deze samenwerking tussen kapers kende verschillende 

voordelen. Het was namelijk makkelijker om een schip in het nauw te drijven door het te omsingelen. 

Deze tactiek werd regelmatig toegepast bij het kapen van eenzame schepen, maar kende ook succes 

bij het kapen van schepen uit konvooien. Om achteraf minder problemen te hebben bij de 

buitverdeling was het aangeraden om een ‘compagnie’ of ‘societeyt’ te vormen vooraleer men de zee 

optrok. Indien deze compagnie gevormd werd, kwam men in principe overeen dat de buit onder de 

leden van de compagnie verdeeld zou worden, zelfs indien een van de leden niet had deelgenomen 

aan het veroveren van de prijs.125 Op 26 maart 1707 vertrok Jean Buddaert samen met Jacob Carnier 

vanuit Duinkerke op kaaptocht. Op 9 april hadden ze samen een Ierse pink weten te omsingelen en te 

kapen. Ter hoogte van Guernsey werd het gekaapte schip met bemanningsleden van beide kapers 

bemand, die het schip naar Duinkerke terugbrachten. Zo konden Buddaert en Carnier hun kaaptocht 

verderzetten. Op 13 april werden beide kapers ter hoogte van Flamborourgh vergezeld door twee 

andere Duinkerkse kapers. Samen met Jean Constans en Louis Ledee overmeesterden ze een Engelse 

pink. Ook dit schip werd bemand en naar Duinkerke opgebracht.126 

In de meeste gevallen werden compagnieën gevormd door kapers uit dezelfde stad. De voorbeelden 

die we reeds aangehaald hebben, zijn slechts enkele van de tientallen, misschien wel honderden 

compagnieën die tijdens de Spaanse Successieoorlog tot stand zijn gekomen. Sommige kapers werkten 

ook samen met kapers uit naburige havensteden. Dit kwam minder vaak voor dan compagnieën tussen 

stadsgenoten, maar we kunnen ze zeker niet als een uitzonderlijk geval beschouwen. Een ideaal 

voorbeeld van een kaper die regelmatig in compagnie voer met kapers uit andere steden is Elias van 

Stabel. We zullen dieper ingaan op deze persoon in een later hoofdstuk, maar we kunnen hem hier 

moeilijk buiten beschouwing laten. In 1707 voer hij een aantal keer uit in compagnie met Duinkerkse 

kapers. Hijzelf vertrok in dit jaar altijd vanuit Nieuwpoort. Vaak was hij de enige kaper uit de compagnie 

die Nieuwpoort als zijn uitvalsbasis had. Met zijn compagnieën wist hij vier keer een prijs te kapen. 

Drie hiervan werden in Nieuwpoort opgebracht en slechts één in Duinkerke. Na 1708 zou hij zelf 

Duinkerke als uitvalsbasis gebruiken.127 Tegenwoordig neemt men vaak aan dat, wanneer er prijzen 

genomen werden door een compagnie tussen Duinkerkenaars en Oostendenaars/Nieuwpoortenaars, 

de prijs bijna altijd in Duinkerke werd opgebracht. In de loop van de volgende hoofdstukken zullen we 

zien dat dit zeker niet altijd het geval was. Een andere Nieuwpoortse kaper die in compagnie heeft 

gevaren met de Duinkerkse kapers is Bertel Janssen. In het Rijksarchief is een prijsdossier beschikbaar 

waarin vermeld wordt dat hij een schip had opgebracht in compagnie met Jean Buddaert. Het dossier 

biedt zeer weinig informatie over wanneer en waar het prijsschip werd opgebracht. Aan de hand van 

de literatuur kunnen we ongeveer het jaar bepalen waarin beide kapers in compagnie hebben gevaren. 

Malo vermeldde Janssen als Nieuwpoortse kaper in 1710, zonder verdere gegevens over hem te 

hebben gevonden.128 Vogelaers wist uit het dossier op te maken dat het schip, waarmee Buddaert op 

het moment van de kaping voer, De Maerminne heette.129 Buddaert voer tussen 1710 en 1712 

                                                           
125 Magosse, Al die willen te kap’ren varen, 148-56. 
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25 
 

inderdaad met het schip La Sirène (De Meermin).130 We kunnen dus waarschijnlijk stellen dat ze samen 

de prijs hadden weten te kapen in 1710. De Nieuwpoortse kaper Pieter Boudens voer in januari 1713 

twee keer uit in compagnie van de Duinkerkse kaper Cornelis Meynen. Ze wisten tijdens elke vaart 

telkens een prijs te overmeesteren. Eenmaal werd de prijs opgebracht in Duinkerke, eenmaal zelfs te 

Brest. Het schip dat in Brest werd opgebracht, was oorspronkelijk een Frans schip dat eerst door een 

vijandig schip gekaapt werd.131 Een laatste voorbeeld dat we hier zullen aanhalen van een Nieuwpoort-

Duinkerkse compagnie is die tussen de Nieuwpoortse kaper Thomas de Roo en de Duinkerkse kaper 

Cornelis de Freize. Begin 1709 wisten ze samen een prijs te kapen die in Nieuwpoort werd 

opgebracht.132 

In sommige gevallen werden grotere compagnieën gevormd tussen Duinkerkse, Oostendse en/of 

Nieuwpoortse kapers. In dit geval was het belangrijk om te weten wie de primaire kaper was. Hiermee 

wordt degene bedoeld die als eerste aan boord van het gekaapte schip was en de scheepspapieren 

had gecontroleerd. Dit bepaalde meestal de plaats waar het schip werd opgebracht. Michiel Mansvelt 

voer begin 1703 in compagnie met drie Duinkerkse kapers. Samen met Jean Glasson, Jean Cattendyck 

en François Demytter had hij een Nederlands fluitschip gekaapt. Jean Glasson was de primaire kaper 

van het schip. In dit geval werden prijzen meestal opgebracht in Duinkerke. Waarom het schip toch in 

Oostende werd opgebracht, is niet geweten.133 Een andere uitgebreidere compagnie was die van Pieter 

Bountou en Roberto Contales, die uit Nieuwpoort vertrokken waren, en Philippe Mans, Bernard 

Berliquet en Louis Gardinier vanuit Duinkerke. Op 9 mei 1709 kwam de compagnie ter hoogte van de 

Engelse kust een Engelse handelsvloot tegen. Ze wisten het konvooischip en nog vijf kleinere schepen 

te overmeesteren. De prijzen werden opgebracht in Duinkerke. Daar werd Nicolas de Boute aangesteld 

als depositaris voor de afhandeling van de doorverkoop. Desondanks werd in Nieuwpoort Jacob de 

Waele ook aangesteld als depositaris voor Pieter Bountou en Roberto Contales. Hij was waarschijnlijk 

niet nauw betrokken bij de doorverkoop, maar moest de belangen van beide kapers bij de Duinkerkse 

Admiraliteit verdedigen.134 Als laatste zullen we hier de compagnie van de Oostendse kaper Paul Jaeckx 

behandelen. Hij was op kaaptocht vertrokken in de periode 1705-1706. De exacte datum is niet 

geweten, maar het moet ergens tussen 25 september 1705 en 4 januari 1706 geweest zijn. Tijdens 

deze reis had hij in compagnie met de Duinkerkse kapers Cornil Saus, Nicolas Baeteman en Alexandre 

Carpentier de twee Groenlandvaarders De Eendracht en De Witten Valck gerantsoeneerd.135    

Hoewel het minder vaak voorkwam was het ook mogelijk dat Oostendse kapers in compagnie voeren 

met de Escadre du Nord. Op 27 mei 1706 voer het Escadre onder Comte de Forbin uit Duinkerke met 

acht schepen om de Engelse invasie van de Zuidelijke Nederlanden via zee, die vanuit Holland 

vertrokken was, tegen te houden. Ze wisten de invasie tegen te houden, maar de ontwikkelingen op 

het land deden hun inspanningen teniet. De vloot werd op zee vergezeld door de Duinkerkse kaper 

Jacques Larmès en twee Oostendse kapers, Laurens Hubelets en Paulus Bestenbustel.136 Ook andere 

                                                           
130 Vogelaers, “Nieuwpoortse kaapvaart. Bijlage 1: Prosopografie,” 25. 
131 Vogelaers, “Nieuwpoortse kaapvaart. Bijlage 1: Prosopografie,” 41-2. 
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Oostendse kapers zouden zich ooit vervoegd hebben bij de Escadre, maar zij vormden eerder een 

uitzondering op de regel.137  

Na 1706 zien we dat de meeste compagnieën in Oostende gevormd werden binnen de stad zelf. 

Hoewel Oostende op dit moment behoorde tot het gedeelte van de Zuidelijke Nederlanden dat een 

alliantie vormde met de Engelsen en de Nederlanders, zijn de gekende compagnieën met kapers uit 

beide landen op één hand te tellen. Af en toe vinden we een compagnie terug tussen Oostendse en 

Nederlandse kapers. Op 10 augustus 1710 bracht Michiel Canoen te Oostende een prijs op die hij had 

gekaapt in compagnie met de Zeeuwse kapers Daniel Sanders en Vanden Driessche. Ze achtervolgden 

ter hoogte van Nieuwpoort samen een Duinkerkse kaper, die geen andere optie meer zag dan zijn 

schip het strand op te jagen. Canoen ging nog aan land om de meest waardevolle goederen van het 

gestrande schip op zijn eigen schip over te laden en naar Oostende mee te voeren, waar ze publiekelijk 

verkocht werden.138  

Niet alle compagnieën werden altijd even spontaan gevormd. Soms werden kapers gedwongen om 

een compagnie te vormen om de documenten op legale basis in orde te krijgen. Magosse heeft 

hiervoor een sprekend voorbeeld gevonden dat zeer goed past binnen deze studie. Op 26 augustus 

1703 werd het gekaapte Hollandse schip De Zonne door Michiel Canoen opgebracht te Oostende. 

Volgens het prijsregister had hij het schip in compagnie met de Duinkerkse kaper Mathieu de Wulf 

weten te overmeesteren in de buurt van de monding van de Thames.139 Het bleek echter dat er 

problemen waren ontstaan tussen beide kapers op zee. In werkelijkheid had Canoen de prijs op zichzelf 

veroverd. De Wulf bevond zich in de buurt van het gebeuren en bleef de situatie gadeslaan tot hij het 

zijn moment achtte om te handelen. Op het moment dat de zeeslag voorbij was, plunderde hij de prijs 

en bezette die met leden van zijn bemanning. Hij beloofde om de rechten van Canoen als principale 

veroveraar te respecteren en de prijs naar Oostende op te brengen. Hij hield zich echter niet aan zijn 

belofte. De Wulf probeerde Canoen af te schudden en de bemanning die Canoen aan boord van de 

prijs had gestationeerd te overmeesteren, zodat hij de prijs naar Duinkerke kon opbrengen. 

Uiteindelijk lukte zijn opzet niet en was hij toch verplicht de prijs in Oostende op te brengen.140 Hoewel 

het niet altijd duidelijk uit de bronnen naar voor komt, zullen er waarschijnlijk nog verschillende 

compagnieën om een soortgelijke reden tot stand zijn gekomen. 

  

                                                           
137 Magosse, Al die willen te kap’ren varen, 128.  
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3.3. De drie havensteden in vergelijking: Grootte en type van de schepen 

Dat Duinkerkse kapers vaker de voorkeur gaven aan grotere schepen dan Oostendse en Nieuwpoortse 

kapers werd al een paar keer vermeld. Maar hoe kunnen we dit in cijfers omzetten? De beste manier 

om dit duidelijk te maken is door de tonnage van de gebruikte kaperschepen te bestuderen. Om deze 

studie aan te vangen, zullen we de bevindingen van Patrick Villiers aanhalen. Hij heeft de grootte van 

de schepen van de Duinkerkse kapers bestudeerd op basis van hun tonnage. Hij kwam tot de volgende 

resultaten. 

Duinkerkse kaperschepen op basis van tonnage141 

 0-19 

ton 

20-49 

ton 

50-99 

ton 

100-199 

ton 

200-399 

ton 

400-499 

ton 

Totaal 

gekend 

Aantal 

uitrustingen 

1702 2 1 1 1 0 0 5 15 

1703 4 8 4 6 3 0 25 35 

1704 7 9 9 2 3 1 33 46 

1705 1 3 1 4 1 0 10 23 

1706 3 1 3 6 2 0 15 21 

1707 7 8 14 7 22 5 63 76 

1708 10 8 14 23 11 0 66 81 

1709 27 9 10 14 9 0 69 78 

1710 3 14 11 12 6 0 46 52 

1711 10 13 12 14 7 0 56 75 

1712 6 17 12 10 8 0 53 61 

1713 4 5 7 3 4 0 23 25 

Totaal 82 96 98 104 76 6 464 588 

 

We zien dat Villiers een onderscheid heeft moeten maken tussen het totaal aantal schepen met 

gekende tonnages en het aantal bemande kaperschepen. Dit komt omdat Villiers zich voor deze studie 

heeft moeten baseren op de Rapports de Mer. In deze Rapports is de uitleg over het schip niet altijd 

even uitgebreid, waardoor we niet van alle gekende kaperschepen de exacte tonnage weten.  

Deze oefening kunnen we ook maken voor de Oostendse kapers. Op basis van de gekende 

patentaanvragen, die door de Oostendse Admiraliteit werden uitgeschreven, kunnen we de volgende 

tabel opstellen in verband met de tonnage van de kaperschepen die vanuit Oostende vertrokken. We 

moeten hierbij indachtig zijn dat er voor sommige kaperschepen verschillende patenten werden 

aangevraagd gedurende de Spaanse Successieoorlog. Volgens Parmentier zouden in totaal 133 

verschillende kaperschepen hebben uitgevaren.142 We moeten hierbij nog een andere kanttekening 

maken. De Nieuwpoortse kapers moesten tot 1706 ook hun patenten aanvragen bij de Admiraliteit 

van Oostende. Het is niet altijd duidelijk uit welke haven de kapers vertrokken waren. Desondanks kan 

deze tabel nuttige informatie opleveren om enkele vergelijkingen te maken. 

  

                                                           
141 Patrick Villiers, Marine Royale, corsaires et trafic dans l’Atlantique de Louis XIV à Louis XVI (Duinkerke: 
Société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie, 1991), 1: 146. 
142 Parmentier, “De maritieme handel en visserij in Oostende tijdens de achttiende eeuw. Bijlage III. 
Scheepstypes in Oostende tijdens de 18de eeuw,” 1-2. 
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Oostendse kaperschepen op basis van tonnage 

 0-19 

ton 

20-49 

ton 

50-99 

ton 

100-199 

ton 

200-399 

ton 

400-499 

ton 

Totaal 

gekend 

Aantal 

uitrustingen 

1702 5 6 7 2 0 0 20 23 

1703 3 6 6 2 0 0 17 21 

1704 3 9 17 10 0 0 39 42 

1705 1 5 7 9 1 0 23 33 

1706 0 7 4 4 0 0 15 18 

1707 4 4 2 0 0 0 10 11 

1708 1 5 1 0 0 0 7 9 

1709 4 6 2 0 0 0 12 15 

1710 2 0 3 0 0 0 5 6 

1711 4 0 2 0 0 0 6 6 

1712 7 3 0 0 0 0 10 18 

1713 0 2 0 0 0 0 2 3 

Totaal 34 53 51 27 1 0 166 205 

 

Net als bij Villiers moeten we hier een onderscheid maken tussen de schepen waarvan de tonnage 

gekend of onbekend is. Sommige patenten waarover we beschikken zijn niet meer dan een schriftelijke 

toestemming om met het schip op kaapvaart te vertrekken, zonder dat men het schip nader beschreef.  

Bij het bestuderen van deze tabel moeten we wel bedenken dat niet alle kapiteins die een patent 

aanvroegen actieve kapers waren. Het kwam ook regelmatig voor dat handelaars een kaperbrief 

aanvroegen voor de duur van hun handelstocht. Deze werd niet altijd gebruikt, maar deze kon dienen 

als een soort van bescherming voor de lading die ze vervoerden.143 Soms kwam de kaperbrief 

weldegelijk goed van pas. Dit was onder meer het geval bij Pieter Vroome en Philippe de Moor (cfr. 

Supra).144 

Als we de Oostendse kaperschepen vergelijken met de Duinkerkse op het vlak van tonnage, zien we 

dat er vanuit Oostende veel kleinere schepen uitvoeren. In Oostende gaf men over het algemeen de 

voorkeur aan schepen met een tonnage van 20-49 en 50-99 ton. Hoewel diezelfde groepen in 

Duinkerke ook veel succes kenden, zien we dat het vooral de schepen tussen de 100 en de 199 ton 

waren die er veel populariteit genoten. De verdeling van deze groep schepen over de jaren heen 

verschilt duidelijk tussen de twee steden. Tussen 1702 en 1706 bleef het aantal schepen met een 

tonnage van 100-199 ton in Duinkerke beperkt tot 19 eenheden. Vanuit Oostende voer gedurende 

dezelfde periode 27 keer een dergelijk schip uit. Tussen 1707 en 1713 vond er een volledige ommekeer 

plaats. Vanuit Duinkerke voeren 84 dergelijke schepen uit, vanuit Oostende geen enkele meer.   

We zien dat er in Oostende ook op een ander vlak een omgekeerde beweging plaatsvond van in 

Duinkerke. Als we beide steden met elkaar vergelijken, zien we dat het jaarlijks aantal kapiteins die 

een kaperbrief aanvroegen in Duinkerke na 1706 duidelijk toeneemt. Na 1706 voeren er vanuit 

Oostende jaarlijks net minder kapers uit. Als we dit in cijfers zouden omzetten, kunnen we tot de 

volgende bevindingen komen. Vanuit Duinkerke voeren in de periode 1702-1706 140 kaperschepen 

uit. Tussen 1707 en 1713 is dit aantal sterk gestegen tot 448 schepen. In Oostende vertrokken tussen 

1702 en 1706 137 schepen, tegenover 68 in de periode 1707-1713. Op grond van aantallen moet 

Oostende tussen 1702 en 1706 zeker niet onderdoen voor Duinkerke. In het tweede deel van de oorlog 

                                                           
143 Magosse, Al die willen te kap’ren varen, 74. 
144 Vogelaers, “Nieuwpoortse kaapvaart,” 52. 
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kende het aantal kaperschepen in Oostende een sterke afname. We zien dat er vanuit Duinkerke zes 

keer zoveel kaperschepen uitvoeren. De Oostendse kaapvaart kende in 1712 een zeer lichte 

heropleving, maar in vergelijking met de kaapvaart in Duinkerke is deze te verwaarlozen.  

Voor de Nieuwpoortse kaperschepen ontbreken de nodige gegevens om een uitgebreid onderzoek te 

voeren naar de grootte van de schepen. Toch kunnen we op basis van de gegevens die we hebben 

enkele zaken met elkaar vergelijken. Het is ook belangrijk om mee te geven dat we een onderscheid 

moeten maken tussen de jaren 1702-1706 en 1707-1713 binnen de Nieuwpoortse kaapvaart. Tijdens 

de eerste periode moesten de Nieuwpoortse kapers namelijk hun patent aanvragen bij de Oostendse 

admiraliteit. Officieel waren het dus Oostendse kapers, waardoor deze ook in de tabel van Oostendse 

kaperschepen werden opgenomen. Op basis van de gegevens die Vogelaers heeft verzameld, blijkt dat 

er in deze periode 24 Nieuwpoortenaren een patent hebben aangevraagd in Oostende. Als we deze 

gegevens in een tabel zetten, komen we tot de volgende bevindingen. 

 

Hoewel ze een minderheid vormden onder de Oostendse kapers, zien we dat in deze periode de 

kaperschepen met een Nieuwpoortse kapitein een aanzienlijk deel uitmaakten van de grotere schepen 

die vertrokken vanuit Oostende. Van de 27 schepen met een tonnage tussen 100 en 199 ton, 

behoorden 8 schepen toe aan Nieuwpoortenaars.  

Tussen de jaren 1707 en 1713 kon Nieuwpoort beschikken over een eigen Admiraliteit, waardoor het 

mogelijk wordt om een duidelijk onderscheid te maken tussen de Nieuwpoortse en Oostendse 

kaperschepen. Voor de eerste jaren van het bestaan van deze admiraliteit hebben we wel een 

probleem. De patenten die werden uitgeschreven door de Nieuwpoortse admiraliteit tijdens de 

periode 1707-1709, zijn niet bewaard gebleven. Enkel aan de hand van de prijsregisters is het mogelijk 

om te achterhalen hoeveel schepen er tussen 1707 en 1709 zouden hebben uitgevaren. De beste 

vergelijking die we kunnen maken tussen Nieuwpoort en de andere steden is voor de periode 1710-

1713. In de tabel zullen we toch ook de jaren 1707-1709 opnemen, maar zullen we ons beperken tot 

het meedelen van het aantal uitgeruste schepen die vertrokken zijn vanuit Nieuwpoort.  

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwpoortse kapers uitgevaren vanuit Oostende 

 0-19 

ton 

20-49 

ton 

50-99 

ton 

100-199 

ton 

200-399 

ton 

400-499 

ton 

Totaal 

gekend 

Aantal 

uitrustingen 

1702 1 0 2 0 0 0 3 3 

1703 0 1 3 2 0 0 6 6 

1704 1 1 0 2 0 0 4 4 

1705 1 2 0 3 0 0 6 6 

1706 0 3 0 1 0 0 4 5 

Totaal 3 7 5 8 0 0 23 24 



 

30 
 

Nieuwpoortse kaperschepen op basis van tonnage 

 0-19 ton 20-49 

ton 

50-99 

ton 

100-199 

ton 

200-399 

ton 

400-499 

ton 

Totaal 

gekend 

Aantal 

uitrustingen 

1707 0 0 0 0 0 0 0 10 

1708 0 0 0 0 0 0 0 10 

1709 0 0 0 0 0 0 0 8 

1710 3 3 5 1 0 0 12 18 

1711 4 2 2 2 0 0 10 15 

1712 9 5 0 3 0 0 17 20 

1713 2 0 0 0 0 0 2 3 

Totaal 18 10 7 6 0 0 41 84 

 

Als we beide periodes met elkaar vergelijken, zien we dat de kaapvaart in Nieuwpoort vooral aan 

populariteit won in het tweede deel van de oorlog. Vooral tussen 1710 en 1712 is er een duidelijke 

toename van het aantal uitrustingen waar te nemen. Voor de periode 1707-1713 zien we zelf dat er 

meer kaperschepen werden uitgerust in Nieuwpoort dan in dezelfde periode in Oostende, 

respectievelijk 84 tegenover 68. Over de volledige oorlog gezien is het duidelijk dat Nieuwpoort het 

kleine broertje van Oostende was wat de kaapvaart betreft. Oostendse kapers voeren bijna dubbel 

zoveel keer uit als hun Nieuwpoortse tegenhangers, respectievelijk 208 tegenover 108.  

We kunnen ons een beeld vormen van hoe de kaperschepen eruit zouden hebben gezien aan de hand 

van de tonnage, maar hoe werden deze schepen genoemd door de eigentijdse bevolking. Dit is niet 

altijd even simpel. Zowel Magosse als Vogelaers hebben de verschillende types kaperschepen die 

vanuit respectievelijk Oostende en Nieuwpoort waren vertrokken, besproken in hun thesis.145 In 

Oostende en Nieuwpoort werd de voorkeur gegeven aan de kleinere types zoals de chaloupe en de 

snauw. De hoeker kende minder bekendheid bij de Oostendse kapers, maar bij de Nieuwpoortenaars 

werd dit type af en toe ingezet. Oostendse en Nieuwpoortse kapers gebruikten vooral kleine schepen 

om de Republikeinse blokkade te kunnen omzeilen. Deze tactiek was niet nieuw. Na afloop van het 

Twaalfjarig bestand tot de Vrede van Münster in 1648 hadden Nederlandse oorlogsschepen een groot 

deel van de Vlaamse kustlijn geblokkeerd. Tussen Grevelingen en Blankenberge werden 

oorlogsschepen ingezet om militaire schepen tegen te houden, maar ook om te voorkomen dat kapers 

de Nederlandse koopvaardij- en vissersschepen zouden aanvallen. In oorlogsjaren bleef de Republiek 

deze tactiek handhaven om haar vissers- en handelsvloot te beschermen tegen aanvallen van 

oorlogsschepen en kapers die vanuit de Vlaamse kuststeden vertrokken.146 Ook grotere types zoals het 

fregat werden ingezet in Oostende en Nieuwpoort, maar kwamen minder vaak voor. We zullen hier 

kort wat uitleg geven over de verschillende types schepen die door de Vlaamse kapers het meest 

werden ingezet. 

Het snauwschip is een van de meest voorkomende kaperschepen in de Vlaamse kustregio. Vooral in 

Oostende was dit type schip erg populair. Magosse heeft berekend dat vanuit Oostende tijdens de 

Spaanse Successieoorlog 68 verschillende snauwen te kaapvaart waren vertrokken. Dit is 51 à 52 % 

van het totaal aantal kaperschepen (133 verschillende schepen).147 Ook in Nieuwpoort maakt deze 

groep een belangrijk deel uit van het totaal aantal schepen. Tussen 1702-1706 en 1710-1713 traden 

samen 70 schepen uit, waarvan we met zekerheid weten dat er 12 tot de categorie van de snauw 

behoren, wat neerkomt op 17 % van het totale aantal uitgetreden kaperschepen. Enkel van het type 

                                                           
145 Magosse, Al die willen te kap’ren varen, 76-82. 
146 Van Vliet, Vissers en kapers, 221-29. 
147 Magosse, Al die willen te kap’ren varen, 76-8; Asaert, Maritieme geschiedenis der Nederlanden, 3: 23-4. 
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chaloupe waren er meer schepen uitgevaren uit Nieuwpoort, namelijk 20.148 Er bestaat echter 

verwarring tussen de snauw en andere types, zoals de brik en de barkentijn. Het verschil tussen deze 

schepen is niet altijd even duidelijk. Vaak is het enige verschil te zien in het type zeilen of het aantal 

masten. Al deze schepen waren voorzien van roeiriemen. Zo kon men vaart maken zonder volledig op 

de wind te hoeven vertrouwen.149 Een chaloupe, of sloop in het Nederlands, was oorspronkelijk een 

scheepstype met één mast, dat later evolueerde tot een schip met 2 of 3 masten.150 In Duinkerke kwam 

dit type niet zo vaak voor, maar we zien het toch hier en daar opduiken. Zo voer Jean Tilly tussen 13 

en 18 april 1709 met een chaloupe van 6 ton.151 In Nieuwpoort zien we ook af en toe de hoeker 

opduiken. Dit schip werd vooral ingezet in de visserij, maar werd ook in de kaapvaart en de koopvaardij 

aangewend. Vogelaers registreerde 8 hoekers die in de kaapvaart werden ingezet in Nieuwpoort.152 In 

Duinkerke zien we dit soort schepen niet opduiken tijdens de Spaanse Successieoorlog. In Oostende 

werden er slechts drie schepen ingezet die hoeker werden genoemd.153 

De Duinkerkse kapers gaven tijdens de Spaanse Successieoorlog vaak de voorkeur aan barken, doggers 

en fregatten, waarop tussen de 10 en de 30 kanonnen konden worden geïnstalleerd. Ook kleinere 

types schepen werden ingezet. Voor deze oorlog maakten Duinkerkers vaker gebruik van kleinere 

schepen.154 Het meest voorkomende type schip, het fregat, vindt zijn oorsprong in het Mediterrane 

gebied. Het schip werd er ingezet voor het snelle vervoer van berichten en geldtransporten. Fregatten 

waren indertijd kleine schepen die in ondiepe wateren konden varen die voor de grotere galeien niet 

toegankelijk waren. De eerste fregatten die in de Noordzee verschenen, werden door de Italiaanse 

admiraal Frederico Spinola vanuit de Middellandse Zee aangebracht. Het fregat zou verschillende 

veranderingen ondergaan in de loop van de tijd. Vanaf 1626 kreeg het fregat het uiterlijk dat we het 

beste kennen. Het werd een driemaster met een laag dek en een geringe diepgang. Dit maakte het 

schip beter inzetbaar voor oorlogssituaties, maar beperkte wel zijn laadvermogen. In Oostende en 

Nieuwpoort werden ook fregatten in de kaapvaart ingezet, maar vaak koppelden de kapiteins dan 

kaapvaart met de koopvaardij.155 Ondanks het feit dat men in de documenten sprak over een fregat, 

is het niet altijd mogelijk om deze schepen onder dit type schip te plaatsen. Een voorbeeld hiervan is 

het schip van Carel Pieters. Op 23 juni 1702 vroeg hij een patent aan voor een fregat met slechts 20 

tonnen. Dit lijkt een heel klein schip te zijn om het als een fregat te kunnen categoriseren.156 In 

Duinkerke bleef het type populair. Men ging er zelfs grotere types van bouwen. Deze zogenaamde 

koningsfregatten of dubbele fregatten konden tot wel 300 ton aan boord nemen, 30 kanonnen 

installeren en een bemanning meevoeren tussen de 150 en 200 man.157De barkelonge is de Franse 

benaming voor een schip dat in de Zuidelijke Nederlanden een snauw werd genoemd. Naast het fregat 

was dit type het meest voorkomende schip in Duinkerke. Het schip beschikte over 1 of 2 masten.158 

Magosse meent dat er een klein verschil zou zijn tussen de snauw en de barkelonge. De barkelonge 

zou volgens zijn bevindingen over een kleinere tonnage beschikken dan de snauw, met respectievelijk 

een gemiddelde van 9 en 16,5 ton.159 In de Rapports de Mer zien we vaak barkelonges opduiken die 

                                                           
148 Vogelaers, “Nieuwpoortse kaapvaart,” 118. 
149 Asaert, Maritieme geschiedenis der Nederlanden, 3: 23-4. 
150 Merrien, Dictionnaire de la mer, 208-09. 
151 Martin, “La Course à Dunkerque d’avril à décembre 1709,” 5. 
152 Vogelaers, “Nieuwpoortse kaapvaart,” 57-62; Asaert, Maritieme geschiedenis der Nederlanden, 2: 47-8. 
153 Lemaître, “Liste B. Corsaires Ostendais. Part VII,” 86; Lemaître, “Liste B. Corsaires Ostendais. Part VIII,” 190-
92. 
154 J.S. Bromley, Corsairs and navies, 1660-1760 (Londen: The Hambledon Press, 1987), 167-86. 
155 Magosse, Al die willen te kap’ren varen, 78-9.  
156 Lemaître, “Liste B. Corsaires Ostendais. Part VII,” 86. 
157 Asaert, Maritieme geschiedenis der Nederlanden, 2: 56-61. 
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tussen de 15 en de 18 ton konden meenemen, waardoor dit onderscheid grotendeels wegvalt. De 

dogger werd ook regelmatig door de Duinkerkenaren ingezet in de kaapvaart. Over het type is weinig 

met zekerheid geweten. De meeste doggers waren eerder kleinere schepen die werden ingezet in de 

visserij of in de binnenvaart. Het type had ook andere varianten. De grootste variant kon tot 70 ton 

mee aan boord nemen. Aan het einde van de zeventiende eeuw kwamen grotere doggers in gebruik 

in de koopvaardij.160 Ook werden grotere varianten van dit type in de kaapvaart ingezet. Zo voer Aldert 

Janssen in 1709 rond met een dogger genaamd St. François de Paule. Het schip kon 45 ton vervoeren 

en had 64 man aan boord.161 

Het onderscheid tussen de verschillende types is niet altijd even duidelijk. Indertijd had men ook 

moeite om de verschillende types van elkaar te onderscheiden. Soms hadden verschillende type 

schepen dezelfde kenmerken, waardoor het onderscheid nog moeilijker werd. De beste voorbeelden 

van misverstanden of verschillende benamingen komen voor wanneer Duinkerkse en Oostendse 

kapers elkaar tegenkwamen op zee. Op 27 december 1712 voer Jacobus Canno uit vanuit Duinkerke 

om zijn kapertocht aan te vatten. Een dag later zag hij een brigantijn langs de kust varen en begon zijn 

jacht. Ter hoogte van Boulogne had hij het schip ingehaald en overmeesterd. Het schip bleek het 

kaperschip Le Saint Felix te zijn van de Oostendse kaper Anthoine Lendersen. Hij liet zijn prijs achter in 

Ambleteuse om zijn kaaptocht verder te kunnen zetten.162 Als we dit vergelijken met de bronnen die 

we vinden over het schip in de Oostendse archieven, komt de benaming van het type niet overeen. Op 

12 december vroeg Lendersen namelijk een patent aan bij de Admiraliteit voor het halfgalei Den H. 

Broeder Felix. Blijkbaar heeft hij vrij vlug zijn weg teruggevonden naar Oostende, want op 10 januari 

1713 vroeg hij reeds een nieuw kaperpatent aan. Ditmaal voor de snauw St. Jaego de Victoria.163 Op 

29 december kwam Canno ter hoogte van het eiland Wight opnieuw een Oostends kaperschip tegen. 

Ditmaal was het de barkelonge Den Eendracht van Pieter de Rij. Hij liet het schip bemannen met zes 

bemanningsleden en opbrengen naar Duinkerke. Ter hoogte van Calais kregen ze met een stevige 

tegenwind te maken en besloten ze het schip hier op te brengen. De Rij werd samen met zijn 

bemanning in Calais gevangengezet tot zijn proces was afgelopen.164 Hier zien we de verschillende 

benamingen van het type schip opnieuw verschijnen in de Duinkerkse en Oostendse bronnen. Op 29 

oktober vroeg Pieter de Rij namelijk een patent aan voor een snauw van oorlog, niet voor een 

barkelonge.165 Of hij uiteindelijk terug in Oostende is geraakt, is niet geweten. 

Met de informatie die we in dit onderdeel verzameld hebben, kunnen we tot enkele voorlopige 

besluiten komen. Op gebied van activiteit zien we duidelijke verschillen tussen de Oostendse, 

Nieuwpoortse en Duinkerkse kapers. De kaapvaart in Oostende kende zijn hoogtepunt tijdens de jaren 

1702-1706. Op dat moment kon Oostende concurreren met Duinkerke op vlak van getalsterkte. Na 

1706 zien we echter een duidelijke daling in het aantal kapers die het ruime sop kozen vanuit 

Oostende. In Duinkerke zien we net de omgekeerde beweging. Na 1706 vermenigvuldigt het aantal 

uittredende kaaptochten vanuit de stad. Uit de tabellen kunnen we opmaken dat de Oostendenaars 

en Nieuwpoortenaars de voorkeur gaven aan kleinere wendbare schepen. In Duinkerke waren schepen 

met een grotere tonnage populairder. Wat het type schepen betreft die door de Vlaamse kapers 

ingezet werden, kunnen we tot het volgende besluit komen. We zien dat dezelfde scheepstypes 

                                                           
160 Asaert, Maritieme geschiedenis der Nederlanden, 2: 49. 
161 Ondervraging Aldert Janssen, 15.6.1709 (ANP, Archives de l’amirauté de Dunkerque. 1667-1780, C4 273), 
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voorkwamen in zowel Duinkerke, Nieuwpoort als Oostende. De Duinkerkse kapers gaven wel de 

voorkeur aan grotere types, zoals het fregat en de barkelonge. In Oostende en Nieuwpoort waren de 

kleinere en wendbaardere types meer in trek. De snauw en de chaloupe waren de schepen die de 

meeste populariteit genoten onder de Oostendse kapers. In Nieuwpoort kwamen ook regelmatig 

hoekers voor. 
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Hoofdstuk 4: De organisatie aan boord van kaperschepen 

De kaperkapiteins zijn de meest bekende figuren binnen de kaapvaart. Toch waren zij niet de enigen 

die de vijandige schepen het leven zuur maakten op zee. Een schip in je eentje besturen is onbegonnen 

werk. De kapitein moest kunnen rekenen op een goede bemanning om alles in goede banen te kunnen 

leiden. In dit hoofdstuk zullen we de organisatie aan boord van een kaperschip onder de loep nemen. 

Kunnen we wel spreken over een organisatie aan boord van het kaperschip? Of was de kapitein de 

enige die de touwtjes in handen had? In het tweede onderdeel zullen we kort even stil staan bij de 

grootte van de bemanning. Dit zal vooral een aanleiding zijn tot verder onderzoek, want tot nu toe 

ontbreekt het bronnenmateriaal om hieromtrent een grondige studie te kunnen voeren. In het derde 

en laatste onderdeel zullen we de migratiestroom van de bemanningsleden en de kapitein tussen de 

verschillende steden bestuderen. Niet enkel kapiteins zochten betere oorden op als de kansen in de 

oorlog keerden, ook de andere bemanningsleden verhuisden naar steden waar er meer mogelijkheden 

waren om een goed leven te leiden. 

4.1. De verschillende soorten rangen 

Om de structuur aan boord van oorlogs-/kaperschepen duidelijk te maken, kunnen we het best 

beginnen met het analyseren van de rangen aan boord van de schepen van de Escadre du Nord. De 

bemanningsrollen van deze schepen werden zorgvuldig bijgehouden door de Admiraliteit van 

Duinkerke.  

Deze schepen werden sterk hiërarchisch georganiseerd, met de kapitein als ultieme bevelhebber. 

Onder hem bevonden zich de andere hoge officieren. Deze bestonden onder meer uit de 

onderkapitein, luitenant en tweede luitenant. Een graad onder de hoge officieren bevonden zich de 

aalmoezenier, de schrijver en de chirurgijn. De (kwartier)meester en de stuurman werden als een 

aparte rang beschouwd. De voorman was ook een van de belangrijke personen aan boord. Hij overzag 

of het werk op het dek goed werd uitgevoerd door de andere bemanningsleden. Aan boord van grotere 

schepen waren er meerdere personen die deze rangen bekleedden. Vervolgens zien we dat de rang 

van kanonnier werd opgesplitst. De meeste schepen hadden een hoofdkanonnier en een tweede 

kanonnier, die werden bijgestaan door verschillende hulpkanonniers. Op grote schepen kon hun aantal 

tot enkele tientallen oplopen. De timmermannen werden ook op dezelfde manier onderverdeeld. Het 

aantal hulptimmermannen was veel beperkter, soms zelfs maar één. Op Franse schepen zien we ook 

de rang van calfat terugkeren. Deze stond in voor de reparatie van het schip en het voorkomen dat er 

lekken konden ontstaan in de romp. Naast hem waren ook andere professionals aan boord van het 

schip, zoals de wapensmid, de zeilmaker, de kanonmeester, de munitiemaker en de apotheker. 

Onderaan de ranglijst bevonden zich de matrozen en de jongens. Zij stonden onder het commando 

van de bootsman. De matrozen werden onderverdeeld per regio. We zien dat matrozen op de schepen 

van de Escadre du Nord vooral afkomstig waren uit Franse steden zoals Duinkerke, Calais, Boulogne 

en Saint-Malo. Bemanningsleden uit Vlaanderen kwamen amper voor.166 Jean Bart meende dat het 

onmogelijk was om de Vlamingen die gediend hadden op de kaperschepen tijdens de Negenjarige 

Oorlog in zijn vloot op te nemen. Enkel zij die woonden of getrouwd waren in Duinkerke kwamen voor 

hem in aanmerking om matroos te worden.167 Op sommige schepen van de Escadre zien we toch dat 

de Vlaamse matrozen onderscheiden worden van de andere. Hun geboortestad is meestal niet 

                                                           
166 Bemanningslijst Le Mars, 9.5.1706-26.10.1706 (ANP, Rôles d’équipage du port de Dunkerque. 1668-1789, C6 
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weergegeven, waardoor we moeilijk kunnen bepalen of ze uit het Graafschap Vlaanderen komen of 

uit Frans-Vlaanderen.168 

De verschillende rangen die we op de bemanningslijsten van de schepen van de Escadre du Nord zien 

voorkomen, vinden we ook terug in de verslagen van kapers bij de Admiraliteit van Duinkerke. De 

kapitein was niet de enige die verslag kon uitbrengen over zijn reis, ook lagere bemanningsleden 

konden dit doen. Ze werden ook soms gevraagd om het betoog van hun kapitein te bevestigen. 

Meestal waren dit de hogere officieren zoals de tweede kapitein, de luitenant of de stuurman. Op 3 

april 1709 werd de stuurman Bernard Janssen ondervraagd. Hij werkte aan boord van het kaperfregat 

van Pierre Frérard toen die ter hoogte van de Maaslandsluis een dogger kaapte. Hij maakte deel uit 

van de bemanning die het prijsschip naar Duinkerke moesten opbrengen. Zijn kapitein werd niet 

ondervraagd.169 Het was eerder een uitzondering, maar het was niet onmogelijk dat matrozen door de 

Admiraliteit ondervraagd werden. Op 31 augustus 1712 werd Mattheis Frize (of Vrijze) ondervraagd. 

Hij was matroos aan boord van het fregat La Victoire van Joannes Vermeere. Hij werd ondervraagd 

omdat hij deel uitmaakte van de bemanning die door Vermeere op een Engels prijsschip was geplaatst. 

Ze moesten het schip opbrengen in de dichtste Franse haven, maar op hun terugweg werden ze 

aangevallen door twee Vlissingse kapers. Ze werden overmeesterd en naar Middelburg opgebracht. 

Hij werd uiteindelijk vrijgelaten en kon op eigen houtje Duinkerke bereiken.170 Gelukkig voor ons zijn 

er ook een aantal bemanningsrollen overgeleverd van gekaapte Duinkerkers, die bevestigen dat de 

schepen van de Duinkerkse kapers goed georganiseerd waren. In de bemanningsrollen van La Levrette 

van Nicolas Baeteman en van het fregat Comte de Toulouse van Jacob Betten vinden we de 

verschillende rangen terug. Zo zien we op beide lijsten ook de functie van schieman opduiken. Hij stond 

in voor de coördinatie van de zeilen en scheepsbenodigdheden en het toezicht van de tuigage van het 

voorschip.171 Deze twee lijsten zullen later in deze verhandeling nog uitvoerig ter sprake komen. Een 

verklaring voor de goed georganiseerde kaperschepen in Duinkerke zou kunnen zijn dat Frankrijk op 

dat moment amper over een officiële vloot beschikte. De Escadre du Nord was geen permanente vloot, 

maar werd af en toe samengesteld. De Franse koning vertrouwde op de kapers om zijn vijanden te 

bestrijden op zee. In 1710 werd het Escadre voor de laatste keer samengesteld, waarna Frankrijk 

volledig aangewezen was op kapers in de Noordzee. 

In de Nieuwpoortse bemanningslijsten zien we verschillende rangen terugkomen die in Duinkerke in 

gebruik waren. Onder de officieren zijn vaak de rangen van luitenant, schrijver, stuurman en 

kwartiermeester terug te vinden. Er bestonden ook rangen die in Duinkerke niet apart werden 

aangeduid. De schipper stond net als de schieman in voor de coördinatie van de zeilen en 

scheepsbenodigdheden. Een andere opmerkelijke functie is die van cocxen. Dit bemanningslid werd 

op voorhand aangeduid als kapitein indien er een prijs genomen werd.172 In Duinkerke blijkt deze 

praktijk niet te hebben bestaan. Daar werden de bemanningsleden pas uitgekozen indien een prijs 

gekaapt werd. Vaak werd dan de luitenant aangesteld als kapitein van het prijsschip. De opdeling van 

de verschillende rangen in eerste, tweede en derde graad komt zelden voor in Nieuwpoort. Enkel bij 

grotere kaperschepen kan er soms een onderscheid waargenomen worden. Zo zien we op De Fortune 

van Joannes Santies dat er een opper- en een onderstuurman aanwezig waren en twee 

                                                           
168 Bemanningslijst L’Amphitrite, 1704 (ANP, Rôles d’équipage du port de Dunkerque. 1668-1789, C6 1100).  
169 Ondervraging Bernard Janssen, 3.4.1709 (ANP, Archives de l’amirauté de Dunkerque. 1667-1780, C4 273), 
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171 Bemanningslijst La Levrette, 9.5.1702 (TNA Kew, Prize Papers HCA32, 68/56); Bemanningslijst Comte de 
Toulouse, 14.2.1704 (RAB, Gemeente Nieuwpoort. Oud Archief, INV80 4850). 
172 Vogelaers, “Nieuwpoortse kaapvaart,“ 72-4. 
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kwartiermeesters.173 Aan boord van de St. François van Elias van Stabel waren zelfs een eerste, tweede 

en derde stuurman en zes kwartiermeesters aanwezig.174 Niet alle rangen werden altijd ingevuld. Op 

kleinere schepen gebeurde het dat er geen chirurgijn aanwezig was. Dit was onder meer het geval op 

het schip St. Pieter van Pieter Carton, waarop slechts 16 man geregistreerd werd.175 

Over de Oostendse kapers zijn we minder goed ingelicht met betrekking tot de organisatie aan boord 

van de kaperschepen tijdens de Spaanse Successieoorlog. In de boordjournalen wordt amper verwezen 

naar de eigen bemanningsleden en er zijn geen bemanningslijsten overgeleverd voor deze periode. Als 

we de lijsten bekijken van een decennium later blijkt dat ook zij een onderscheid in rangen kenden. Op 

de lijst van Thomas Gournay uit 1723 zien we zowel de verschillende onderofficieren als de lagere 

rangen als matrozen en jongens voorkomen.176 We kunnen de situatie uit de jaren 1720 natuurlijk niet 

zomaar kopiëren op de Spaanse Successieoorlog, maar we kunnen toch aannemen dat men ook in 

deze periode enige organisatie kende aan boord van de kaperschepen. Kaperschepen vormden 

namelijk een belangrijke bescherming voor de Oostendse haven. Aangezien de Vloot van Vlaanderen 

naar Spanje werd teruggeroepen in het midden van de 17de eeuw, waren de kuststeden op zichzelf 

aangewezen om hun havens en schepen te verdedigen. In Oostende beschikte men wel over twee 

konvooischepen, maar de kapers bleven een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van de 

haven.177 

4.2. Grootte van de bemanning 

De bemanning had een belangrijke functie in de kaapvaart. De meeste kaperschepen, vooral in 

Oostende en Nieuwpoort, hadden weinig tot geen artillerie aan boord. In Duinkerke werden schepen 

vaker uitgerust met enkele kanonnen of bassen, maar deze waren meestal niet in staat het op te 

nemen tegen de grote Engelse en Nederlandse konvooi- en oorlogsschepen die Het Kanaal 

controleerden. Het was dus belangrijk voor een kaper om over genoeg manschappen te beschikken 

indien het tot een confrontatie kwam en men overging tot het enteren van een prijsschip.  

In de bemanningslijsten van de Escadre zien we dat schepen die deel uitmaakten van de vloot vaak 

meer dan 300 bemanningsleden aan boord hadden. Maar hoe was de situatie aan boord van 

particuliere kaperschepen? Bromley heeft geprobeerd om de gemiddelde bemanning van de 

kaperfregatten te berekenen en deze te koppelen aan de tonnage van de fregatten die tijdens de 

Spaanse Successieoorlog in de kaapvaart vanuit Duinkerke werden ingezet. Hij kwam tot de volgende 

conclusie. 

Gemiddelde grootte van de bemanning op kaperfregatten (1702-1713)178 

Tonnage Grootte bemanning 

60-90 92 

100-150 154 

160-200 186 

220-300 172 

 

Deze vorm van vergelijking is niet evident om te onderzoeken voor de Oostendse en Nieuwpoortse 

kapers. De tonnage en het aantal bemanningsleden werden vrij courant bijgehouden door de Franse 

                                                           
173 Bemanningslijst De Fortune, 5.4.1712 (RAB, Gemeente Nieuwpoort. Oud Archief, INV80 4850). 
174 Bemanningslijst St. François, 21.1.1707 (RAB, Gemeente Nieuwpoort. Oud Archief, INV80 4862). 
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176 Bemanningslijst St. Jooseph, 1723 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 571). 
177 Stradling, The Armada of Flanders, 229-38. 
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Admiraliteiten. Deze gegevens werden jammer genoeg niet systematisch bijgehouden door de 

Oostendse en Nieuwpoortse Admiraliteiten. De meeste gegevens over het aantal bemanningsleden 

aan boord van kaperschepen, die vanuit deze twee steden vertrokken, vinden we terug in losse 

documenten. Voor de Nieuwpoortse kaperschepen zijn we in dit opzicht nog het best ingelicht. Er zijn 

nog verschillende bemanningslijsten van kaperschepen overgeleverd in het Rijksarchief van Brugge.  

Deze werden door Vogelaers bestudeerd in haar masterscriptie. Tijdens haar onderzoek heeft ze 100 

dergelijke lijsten teruggevonden, waarvan het grootste deel gesitueerd kan worden tijdens de Spaanse 

Successieoorlog. Hieruit blijkt dat de bemanning aan boord van Nieuwpoortse kaperschepen 

beduidend lager lag dan in Duinkerke. In Nieuwpoort werden amper grote schepen ingezet, terwijl dit 

in Duinkerke wel het geval was. Het gemiddeld aantal bemanningsleden in Nieuwpoort was 29. Als we 

dit cijfer nader bekijken, blijkt dat dit toch een vertekend beeld geeft. Van de 95 bemanningslijsten uit 

de Spaanse Successieoorlog, zijn er 41 lijsten waarop 20 of minder bemanningsleden werden 

geregistreerd. Er zijn slechts een paar uitzonderlijk grote schepen uitgevaren. Het meest in het oog 

springende voorbeeld is de St. François. Dit schip voer eenmaal uit onder het commando van Elias van 

Stabel en tweemaal onder Jan Vroome. Onder Elias telde het schip 81 bemanningsleden. Bij de eerste 

vaart onder Jan werden 80 mannen geregistreerd. Dit aantal zou tijdens de tweede reis sterk 

toenemen tot 103 bemanningsleden.179 

Via de Rapports de Mer beschikken we ook over de gegevens van enkele kaperschepen die vanuit 

Nieuwpoort vertrokken waren. In 1709 legde Roberto Contales twee keer aan in Duinkerke met zijn 

barkelonge La Palme. Men bepaalde dat het schip een tonnage had van 10-18 ton, met aan boord een 

30-koppige bemanning.180 Datzelfde jaar maakte hij nog een tussenstop met zijn schip, maar ditmaal 

met 46 man aan boord. Of het hier gaat om hetzelfde schip of om een schip met dezelfde naam is niet 

geweten.181 Ook Jan Vroome heeft een aantal keer aangelegd in Duinkerke. In 1707 legde hij er voor 

de eerste keer aan met zijn fregat L’Intrepide, waarop 120 man aanwezig was. Twee jaar later maakte 

hij opnieuw een tussenstop in Duinkerke, ditmaal met de dogger Sint André. Dit schip had een 75-

koppige bemanning en een laadvermogen van 70 ton.182 Andere Nieuwpoortse kapers waarvan we de 

gegevens hebben teruggevonden in de ondervragingen van de Admiraliteit van Duinkerke waren Pieter 

Bountou en Thomas de Roo.183 

Een vergelijking als deze maken voor Oostende is erg moeilijk tot praktisch onmogelijk. We beschikken 

voor Oostende wel over registers en patenten, maar in deze documenten werd zelden de grootte van 

de bemanning aan boord van de schepen genoteerd. De bemanningslijsten van Oostendse kapers zijn 

ook niet overgeleverd. We kunnen ons enkel baseren op losse gegevens waarover we beschikken. Van 

het fregat St. Marie Maghdelena van Philippe de Moor weten we het aantal bemanningsleden. In zijn 

boordjournaal vermeldde hij dat er tijdens zijn reis naar Bordeaux 26 mannen bij hem aan boord 

waren. Nog datzelfde jaar vertrok Andreas Courne met een fregat St. Marij Madalena richting Nantes. 

Of het hier om hetzelfde schip ging als dat van de Moor is niet bekend. Beide schepen beschikten over 

                                                           
179 Vogelaers, “Nieuwpoortse kaapvaart. Bijlage 3: overzicht bemanningslijsten,” 1-4. 
180 Ondervraging Roberto Contales, 5.5.1709 en 18.5.1709 (ANP, Archives de l’amirauté de Dunkerque. 1667-
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acht kanonnen, maar Courne kon slechts beschikken over een bemanning van 21 man.184 Deze 

aantallen lijken heel weinig voor de bemanning van een fregat, als je dit vergelijkt met de 

kaperfregatten die uit Duinkerke vertrokken. In 1708 voer Joannes Lendersen op zijn schip St. Michiel 

samen met 50 man.185 We kunnen dit enigszins aanvullen met de gegevens die we terugvonden in de 

prijsdossiers uit The National Archives. Aan boord van de dogger St. Andrew van Guillaume Betu 

bevond zich een bemanning van 54 man.186 De volgens de Engelse Admiraliteit uit Oostende 

afkomstige Adriaan de Goe was in 1703 kapitein van de St. Barbara, waarop 12 mensen tewerk waren 

gesteld.187 Een laatste schip dat we aan Oostende kunnen linken is het schip The Good Fortune van 

Denijs Courtois. Toen hij ondervraagd werd door de Engelse Admiraliteit, verklaarde hij dat er 42 man 

aan boord was van zijn schip.188 Deze gegevens zijn onvoldoende om een sluitende conclusie te maken. 

Het enige wat we hieruit kunnen opmaken, is dat het bemanningsaantal aan boord van Oostendse 

kaperschepen zelden (tot misschien nooit) het aantal bereikte dat in Duinkerke werd ingezet op 

kaperfregatten. 

4.3. Migratiestroom onder de bemanningsleden 

Zeevaarders staan erom bekend dat ze vaak migreerden van de ene naar de andere havenstad. Vaak 

migreerden ze indien er in eigen stad weinig werk voor handen was. Cabantous heeft reeds de evolutie 

van de migratiestroom van Duinkerkse zeevaarderfamilies in het algemeen tijdens de achttiende eeuw 

bestudeerd.189 Kapers vormden zeker geen uitzondering ten opzichte van hun collega’s in de visserij 

en de handel. Indien de kaapvaart in de ene stad over zijn hoogtepunt heen was en het niet meer 

voordelig was om er in de kaapvaart te werken, verhuisden ze naar betere oorden. Het is echter niet 

eenvoudig het nodige bronnenmateriaal op te sporen om dit aan te tonen. In de registers die we ter 

beschikking hebben, werd kaper zelden vermeld als een volwaardig beroep. We moeten ons dus 

baseren op losse bronnen die de migratiestromen in kaart kunnen brengen. Bemanningslijsten en 

ondervragingen van bemanningsleden bieden ons de beste opties om een tipje van de sluier op te 

lichten.  

Uit de recent ontdekte gekaapte brieven uit The National Archives in Kew is gebleken dat op 

Duinkerkse kaperschepen ook Oostendse bemanningsleden aanwezig konden zijn. In de documenten 

met betrekking tot het proces tegen Nicolas Baeteman, kapitein van het kaperschip La Levrette, werd 

een bemanningslijst opgenomen. Op deze lijst werden de namen van de bemanning opgesomd samen 

met hun functie aan boord, hun geboorte- en woonplaats en leeftijd. Uit deze lijst blijkt dat de hoogste 

functies weggelegd waren voor Duinkerkenaren. Het meest opvallende aan deze lijst is dat bijna de 

helft van de matrozen aan boord van het schip geboren waren in Oostende. Daarnaast was de 

timmerman van het schip ook een geboren Oostendenaar. Blijkbaar waren ze allemaal op het moment 

van uitvaren woonachtig te Duinkerke.190 Een tweede goed bewaarde lijst is die van de Jacob Betten 

uit 1704. Zoals bij het schip van Baeteman waren ook hier de hoogste rangen weggelegd voor 

                                                           
184 Lemaître, “Liste A. Corsaires Ostendais. Part II,” 129-30. 
185 Lemaître, “Liste B. Corsaires Ostendais. Part IX,” 212. 
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Duinkerkenaren. In de lagere rangen zien we enkele matrozen van andere nationaliteiten opduiken. 

Een paar bemanningsleden waren afkomstig uit Italiaanse steden, zoals Genua, Venetië en Malta. Op 

dit schip was slechts één Oostendenaar aanwezig. In deze lijst werd jammer genoeg geen onderscheid 

gemaakt tussen de geboorte- en woonplaats.191 Op andere gekende bemanningslijsten van Duinkerkse 

kapers werden tot nu toe geen Oostendenaars of Nieuwpoortenaars teruggevonden. Ik heb niet alle 

prijsdossiers kunnen inkijken, maar we zouden wel een schatting kunnen maken van hoeveel 

bemanningslijsten er nog in het Algemeen Rijksarchief verborgen liggen. Pas na 1706 begonnen 

Oostendenaars en Duinkerkenaars jacht op elkaar te maken. Voor de periode tussen 1706 en het einde 

van de oorlog zijn er meer dan honderd prijsdossiers bewaard gebleven. Verschillende van deze 

dossiers werden opgemaakt voor Franse prijsschepen. Meestal ging het om handelsschepen of 

vissersschepen die werden binnengebracht. Kaperschepen werden eerder uitzonderlijk opgebracht, 

maar het was zeker niet onmogelijk. In de 27 dossiers die voor deze periode werden ingekeken, kwam 

er slechts één Duinkerks kaperschip voor. Op 19 juli 1710 werd de chaloupe La Mignone van Jean 

Soepaerts opgebracht door Anthoine Coolaert de jonge.192 Aangezien het hier om een selectie gaat, 

kan dit een vertekend beeld geven van het totaal aantal opgebrachte Duinkerkers. Volgens mijn 

verwachting zullen er zich een vijftal Duinkerkse kapers in de prijsdossiers bevinden. Dat er weldegelijk 

Nieuwpoortenaars in dienst van Franse kapers optraden, hebben we wel kunnen bevestigen. Op 11 

mei 1710 wist Joannes Lendersen twee kaperschepen uit Calais te overmeesteren. Bij het opbrengen 

van het schip bleek dat er zich op één van de schepen, La Brillante van Nicolas Le Fevre, een 

Nieuwpoortenaar aan boord bevond. Jean Francois stond op de bemanningslijst geregistreerd als 

matroos die in Nieuwpoort woonde.193 

Voor de Oostendse en Nieuwpoortse kapers beschikken we jammer genoeg amper over dergelijke 

bemanningslijsten die de afkomst en/of woonplaats van de bemanningsleden op constante basis 

vermeldden. Vaak moeten we ons baseren op de ondervragingen die werden gevoerd bij het 

opbrengen van een prijs. Hierin vinden we af en toe een verwijzing naar de migratieachtergrond van 

bemanningsleden. Op 30 juni 1703 werd een Engelse pink opgebracht te Oostende door de Duinkerkse 

kaper Michel de Boecage. Hij had het schip weten buit te maken voor de Blankenbergse kust in 

compagnie met vier andere Duinkerkse kapers. Om te bepalen of de prijs goed was, werden 

verschillende bemanningsleden ondervraagd om hun kant van het verhaal te horen. Niet enkel de 

bemanning van het gekaapte schip werd ondervraagd, maar ook bemanningsleden van de Duinkerkse 

schepen konden hun verhaal doen. Vaak werd gezocht naar bemanningsleden die het Vlaams machtig 

waren zodat de ondervraging makkelijker afgehandeld kon worden. In dit geval hadden de 

ondervragers geluk, want er waren twee Oostendenaren aan boord van de Duinkerkse kaperschepen. 

Renier van Caseele was matroos aan boord van de barkelonge La Fortune onder leiding van kapitein 

Pierre Havard. Aan boord van het schip van kapitein Wormhout bevond zich ook een matroos, Antoine 

Janssens. Beide kapers waren in Oostende geboren, maar woonden op het moment van ondervraging 

in Duinkerke met vrouw en kinderen. We kunnen er dus vanuit gaan dat het niet ging om een tijdelijke, 

maar om een permanente verhuis.194 Soms gebeurde het ook dat er Duinkerkenaren aanwezig waren 

aan boord van Oostendse of Nieuwpoortse kaperschepen. Op 3 oktober 1707 werden de 

bemanningsleden van het gestrande schip van de Nieuwpoortse kaper Jacobus Looten door de 

Admiraliteit van Oostende ondervraagd. De meeste bemanningsleden waren afkomstig uit 

Nieuwpoort. De matroos Cornelis Dericksen verklaarde een Duinkerkenaar te zijn. Of hij in Nieuwpoort 
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woonde, is niet geweten.195 Via een bemanningslijst vernemen we dat in 1705 aan boord van het schip 

Den Hertogh van Beijeren onder het commando van Pieter Vroome een matroos aanwezig was van 

Duinkerkse afkomst.196 Een ander voorbeeld vinden we terug in september 1709 op het schip van 

Pieter Boudens. Op dat moment was een zekere Jansen uit Duinkerke kwartiermeester aan boord van 

de Sint Pieter.197 Over zijn migratieachtergrond is verder niets geweten. 

De meeste migratie vond plaats tussen Oostende en Nieuwpoort. Vooral na 1706 zien we dat 

verschillende Oostendenaars de stad verlieten en hun heil zochten in Nieuwpoort. Een sprekend 

voorbeeld hiervan vinden we in het prijsdossier van de St. François. Dit schip werd op 9 mei 1710 

opgebracht in Oostende door Joannes Lendersen. De St. François was vertrokken vanuit Nieuwpoort 

onder het commando van Philippe Schuytenaer. Hoewel hij actief was als kaper in Nieuwpoort, 

verklaarde hij geboren te zijn in Oostende. Op het moment van zijn ondervraging woonde hij sinds drie 

jaar in Nieuwpoort.198 Hij was echter niet de enige aan boord van zijn schip die deze beweging gemaakt 

had. Ook zijn luitenant Cornelis Wesemael was een geboren Oostendenaar, maar woonde reeds twee 

jaar in Nieuwpoort.199 

Zoals we in het vorige voorbeeld hebben kunnen zien, waren ook de kapiteins allesbehalve gebonden 

aan hun stad van oorsprong. Indien er meer mogelijkheden waren in andere steden, lieten ook zij hun 

geboortestad snel achter zich om hun activiteiten elders verder te zetten. Een van de meest opvallende 

kapers voor wie de stadsgrenzen weinig betekenden, is de kaper Laurens Fri(e)st. Frist zou 

oorspronkelijk uit Oostende afkomstig zijn, maar na de inname van Oostende verliet hij de stad.200 Pas 

vanaf januari 1708 zien we hem opnieuw opduiken. Ditmaal werd hij geregistreerd als kapitein in 

Duinkerke van de chaloupe Le Duc de Vendôme. Op 25 januari doet hij zijn beklag bij de Admiraliteit 

van Duinkerke omdat zijn schip werd gekaapt door een Nieuwpoortse kaper en in de havenstad werd 

opgebracht. Ondanks de alliantie tussen de twee steden en het feit dat hij over de nodige papieren 

beschikte om te kunnen kapen, zetten ze hem in Nieuwpoort gevangen en werd zijn schip verkocht. 

Hij en vier leden van zijn bemanning werden na het proces vrijgelaten en moesten op zichzelf de weg 

terug zien te vinden naar Duinkerke. Ter hoogte van Oostende kwamen ze een Rotterdams schip tegen. 

De vijf mannen logen over hun identiteit: ze beweerden dat ze Oostendenaars waren en dat ze konden 

helpen als stuurmannen bij het binnenvaren van de haven. Toen ze werden aangenomen, namen ze 

het schip in handen en voeren het als prijs richting Duinkerke.201 Het volgende jaar is hij opnieuw in 

Nieuwpoort aanwezig, ditmaal zonder grote problemen. Hij was toen een van de bemanningsleden 

aan boord van het schip van Jan Diricksen.202 In 1711 was hij opnieuw kapitein en wist hij een prijs op 

te brengen.203 

Een ander voorbeeld is de Duinkerkse kaper Louis Lemel. Hoewel hij oorspronkelijk van Luik afkomstig 

zou zijn, leren we hem vooral kennen als een van de meest actieve kapers in Duinkerke tijdens de 

eerste helft van de Spaanse Successieoorlog. Sommige van zijn veroverde prijzen laat hij echter 

doorverkopen in Oostende. In 1705 vroeg hij zelf eenmaal een patent aan bij de Admiraliteit van 

Oostende voor zijn fregat Den Dolphijn.204 Volgens het onderzoek van Magosse zou Lemel na 1706 
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opgesloten zijn geweest in de Bastille te Parijs wegens vermeend spionagewerk.205 Ook Lemaître 

beweerde dat hij een tijd in de Bastille heeft doorgebracht.206 Indien 1706 als mogelijke datum wordt 

opgegeven, botst dit met wat we terugvinden in de bronnen. Vanaf 1707 zien we hem namelijk 

opnieuw een aantal keer als kaper optreden. Na 1706 dook hij niet meer op in Oostende, maar bracht 

hij wel nog een aantal keer een prijs op in Nieuwpoort. In 1707 bracht hij er een drietal prijzen op. Op 

14 februari had hij een Engels schip weten te kapen in de buurt van de rivier van Houlle. Wegens het 

slechte weer was hij verplicht de prijs in Nieuwpoort op te brengen.207 In 1708 werd er slechts één 

kaaptocht geregistreerd vanuit Duinkerke tussen 5 januari en 7 februari.208 Ook het voorval dat 

Vogelaers is tegengekomen in de correspondentie tussen de Admiraliteiten van Nieuwpoort en 

Duinkerke bevestigt dat Lemel in 1708 nog actief aan het kapen was.209 In maart-april 1708 maakte hij 

deel uit van een expeditie die James III via Schotland op de Britse troon wilde krijgen. De laatste keer 

dat we hem zien vertrekken op kaaptocht is op 7 januari 1709. Toen vertrok hij samen met Coutant 

richting het eiland Wight. Pas in juni 1709 zou hij zijn rentree maken in Duinkerke.210 Na zijn terugkeer 

liet hij het kaperleven achter zich. Het is pas in deze periode dat hij in de Bastille werd gevangengezet 

voor vermeende spionage, maar hij werd terug vrijgelaten in 1713. Hij had wel een hoop schulden 

opgebouwd en zijn vrouw in de steek gelaten. Na 1715 verdween hij zonder een spoor achter te 

laten.211 

Een laatste en minder bekend voorbeeld is de Oostendse kaper Guillaume Betu. In 1702 werd zijn schip 

St. Andrew gekaapt door een Engelse oorlogsbodem. Op het moment van zijn ondervraging was hij 50 

jaar oud. Hij zou geboren zijn in Duinkerke, maar leefde reeds 34 jaar in Oostende met zijn vrouw en 

familie.212 Wat er met hem gebeurd is na zijn arrestatie is niet gekend. Hij duikt niet meer op als kaper 

in Oostende na zijn ondervraging door de Engelse Admiraliteit. Betu is niet de enige Duinkerkenaar die 

tijdens de Spaanse Successieoorlog in Oostendse dienst optrad. Ook Pieter Lamassche, Jacques 

Maisson en Daniel Magdanel zijn geboren Duinkerkenaren die we enkel in Oostende terugvinden.213  

Niet enkel in de particuliere kaapvaart zien we bemanningsleden tussen de verschillende steden 

migreren. Ook aan boord van de schepen van de Escadre du Nord zien we af en toe Oostendenaars of 

Nieuwpoortenaars aan het werk. Ondanks het feit dat men vooral de voorkeur gaf aan Franse 

bemanningsleden op de schepen van de Escadre, zien we er weldegelijk verschillende nationaliteiten 

opduiken. Soms werden bemanningsleden aangenomen die afkomstig waren van Ierland of de 

Scandinavische landen. In 1708 had L’Auguste onder commando van Chevalier de Tourouvre een Ierse 

stuurman aan boord.214 Ook bemanningsleden uit Oostende of Nieuwpoort vonden sporadisch hun 
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weg naar de Escadre. Zo zien we een zekere François Stam uit Oostende in 1704 aan boord van L’ 

Heroïne onder leiding van François-Cornil Bart. Op 26 oktober 1704 zou hij echter gedeserteerd 

hebben. Nadien vernemen we niets meer over hem.215 Op 19 april 1706 werd de 27-jarige 

Nieuwpoortenaar Pierre Derville aangenomen als matroos op het schip Le Mars dat onder commando 

stond van Chevalier de Forbin.216  

Ondanks het beperkt aantal bronnen die we ter beschikking hebben, kunnen we ons dus toch een 

beeld vormen van hoe de migratiestromen binnen het kaapvaartmilieu verliepen. Uit de verschillende 

casestudies kunnen we met vrij grote zekerheid concluderen dat kapers regelmatig migreerden tussen 

verschillende steden. Het ging niet altijd om permanente migratie. Soms bleven ze maar tijdelijk in een 

bepaalde stad, omdat men er gemakkelijker werk kon vinden. Indien de situatie terug veranderde, 

keerde men vrij gemakkelijk terug naar de stad van herkomst of ging men naar een andere haven. 
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Hoofdstuk 5: Kaapvaart aan wal: De organisatie van het kaapvaartbedrijf voor en 

na de kaapvaart op zee 

Als we denken aan de kaapvaart, halen we ons meestal het beeld van de kapitein en zijn bemanning 

voor de geest die de zee afvaren op zoek naar hun volgende doelwit. We staan er niet altijd bij stil dat 

kaapvaart meer inhield dan het daadwerkelijk kapen op zee. Naast de mensen die instonden voor het 

kapen van prijzen, waren er aan wal nog verschillende personen betrokken bij het in goede banen 

leiden van de dagelijkse gang van zaken en het doorverkopen van prijzen als deze binnen werden 

gebracht. De kaperkapitein was hier zelden alleen voor verantwoordelijk. De kapitein beschikte vaak 

niet over het nodige kapitaal om een schip te onderhouden. Om toch tot de kaapvaart te kunnen 

overgaan, deed hij vaak beroep op personen die een deel van hun kapitaal wilden investeren in de 

kaapvaart. We zien dat in zowel Oostende, Nieuwpoort als Duinkerke enkele beroepen zich toelegden 

op het in goede banen leiden van de kaapvaart. 

5.1. Functies aan wal: Borgstellers, reders en depositarissen 

De belangrijkste functies aan wal werden ingevuld door de borgsteller, de reders, de opperreder en de 

depositaris. De borgsteller (Fr. causition) stond garant bij de Admiraliteit dat de kapers de richtlijnen 

die werden vastgesteld zouden naleven. Hij stond ook in voor het betalen van het registratierecht van 

het kaperschip.217 Vaak ging dit om een bedrag van 4000 of 6000 gulden. Hoeveel men moest betalen 

hing meestal af van stad tot stad. In Nieuwpoort werd de grens tussen de twee bedragen officieel 

gelegd op 30 last.218 Hierop zien we toch verschillende uitzonderingen voorkomen. Zo werd voor de 

sloep De St. Pieter van Pieter de Corte op 29 januari 1706 6000 gulden betaald als borg, ondanks het 

feit dat het schip slechts 12 lasten had.219 De opperreder (Fr. Armateur principale) behartigde de 

belangen van de gezamenlijke reders.220 De depositaris (Fr. Dépositaire) tenslotte kunnen we ongeveer 

gelijkstellen met een boekhouder. Hij stond namelijk in voor de administratieve aspecten binnen het 

kaapvaartbedrijf. Hij zorgde voor de organisatie van doorverkoop van de binnengebrachte prijzen. 

Deze functionaris werd meestal aangesteld door de Admiraliteit. Daarnaast stond hij in voor de kosten 

die verbonden waren aan de kaapvaart. Hij zorgde ervoor dat de reders uitbetaald werden en dat de 

taxen aan de overheidsinstellingen werden betaald. Een derde functie die de depositaris uitoefende 

voor de uitgetreden kaperkapitein was de belangen van de kapitein te verdedigen in geval van 

geschillen. Hij trad namelijk op als vertegenwoordiger van de kapitein indien geschillen tot een proces 

zouden leiden. Soms werden de belangen van de kapitein en de reders in het buitenland 

vertegenwoordigd door een commissaris, maar dit was niet altijd het geval. Vaak werd hiervoor ook 

de depositaris aan het werk gezet.221 Dit zien we onder meer gebeuren wanneer de twee Vlaamse 

konvooischepen onder leiding van Michiel Mansvelt en Anthoine Cornelissen op 15 september 1703 

twee prijzen binnenbrachten te Oostende. Op 17 september kwam er op de Admiraliteit van Oostende 

een klacht binnen van Louis Langhetee uit Duinkerke, depositaris en reder van de Bonaventura van 

kaper Jacques Glasson. Hij wilde een proces opstarten omdat een van de prijzen, die door de 

konvooischepen werd binnengebracht, eerst door Glasson zou veroverd zijn. Het dossier werd 
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overgeheveld aan de Raad van Vlaanderen. In september van het volgende jaar was er nog steeds geen 

uitsluitsel in deze zaak.222 

Door de beperktheid van het aantal bronnen in verband met de Duinkerkse kaapvaart vinden we 

weinig informatie terug over de reders die optraden in de kaapvaart. Over de opperreders en 

depositarissen vinden we wel hier en daar gegevens terug. In de Rapports de Mer werden ze af en toe 

vermeld, maar dit was zeker niet altijd het geval. Over de Oostendse en Nieuwpoortse functionarissen 

aan wal zijn we wel vrij goed ingelicht. Niet enkel in de patenten, maar ook in de prijsdossiers worden 

deze functionarissen bij naam genoemd. 

In sommige gevallen gebeurde het dat de functies door drie verschillende personen werden 

uitgevoerd. Voor het schip De Lieve Vrouwe van Troost van Michiel Canoen, dat op 30 juli 1703 zijn 

patent verkreeg, waren Jan de Wulf de opperreder, Lucas Barroen de borgsteller en Pieter Carpentier 

de depositaris.223 Het kon ook gebeuren dat verschillende functies gecombineerd werden. In 

uitzonderlijke gevallen werden alle functies door één en dezelfde persoon uitgeoefend. Zo was Jan de 

Schonamille in 1712 zowel borgsteller, opperreder en depositaris voor de galei De Juffrouwe Marie van 

Philippe Terreyn.224  

5.2. Prijzen elders achterlaten 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat Duinkerkse, Oostendse en Nieuwpoortse kapers niet 

enkel hun eigen steden aandeden tijdens de kaapvaart, maar ook regelmatig aanlegden in de twee 

andere steden. Dit deden ze niet enkel om hun schip te herstellen of om er proviand in te slaan. Ze 

deden deze steden ook aan om er hun prijzen op te brengen en door te verkopen. Meestal deden ze 

dit om praktische redenen. In de meeste gevallen werden hun prijzen in een andere stad achtergelaten 

omdat deze dichter in de buurt lagen en ze zo minder tijd verloren tijdens hun tocht. De patenten die 

werden uitgeschreven, waren slechts voor een beperkte duur geldig. De meest gangbare geldigheid 

van een kaperbrief was één tot drie maand. Om hun reis zo productief mogelijk te maken, bemanden 

kapers de gekaapte prijzen met een deel van de eigen bemanning en lieten ze deze varen naar de 

dichtstbijzijnde geallieerde havenstad. Soms moesten ze hun prijs elders achterlaten wegens 

weersomstandigheden. Als het onmogelijk was geworden om de eigen haven te bereiken, koos men 

er regelmatig voor om de prijs elders op te brengen en door te verkopen. In de beginfase van de 

Spaanse Successieoorlog zien we dat Duinkerkse en Oostendse kapers vaak hun prijzen bij elkaar 

achterlieten. Wanneer een prijs in Oostende werd opgebracht, zien we dat Oostendse functionarissen 

werden aangesteld om in naam van Duinkerkse kapers op te treden bij de Admiraliteit als depositaris. 

Deze functionarissen moesten de verkoop van de gekaapte goederen regelen en ervoor zorgen dat de 

tiende penning uitbetaald werd aan de Admiraliteit van Oostende. Die zorgde er dan voor dat het geld 

bij de Admiraliteit van Duinkerke terechtkwam.  

Het feit dat het achterlaten van prijzen geen abnormaal verschijnsel was, zien we ook in de Rapports 

de Mer uit Duinkerke. In de registraties voor de periode 1703-04 zien we regelmatig de vermelding 

prise (naam van de prijs) menée à Ostende genoteerd staan naast de verslagen. De informatie die we 

terugvinden in deze Rapports sluit goed aan bij het register van Franse kapers in Oostende. De 

registratie eindigde hier in september 1703, terwijl de eerste Rapports net in de maanden 

augustus/september van dat jaar werden opgetekend. Veel van de registraties die in Oostende 

verloren zijn gegaan, kunnen we dus terugvinden in de verslagen van de Admiraliteit van Duinkerke. 
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Jean Bameson bevond zich op 28 oktober 1703 in de buurt van de Rivier van Londen in compagnie met 

Cornil Meyne, Jacob Betten en André Bart. De vier Duinkerkers wisten samen een Hamburgse dogger 

te overmeesteren. Het oorspronkelijke plan was om het schip naar Duinkerke te varen, maar door een 

te sterke tegenwind koos men ervoor om het schip naar Oostende te brengen.225 Op 12 maart 1704 

wist Norbert Tormein een Hollandse dogger te kapen ter hoogte van Vlissingen. Hij liet het schip 

bemannen door zijn tweede kapitein Jean Buddaert en drie andere bemanningsleden. Zij voeren 

rechtstreeks naar Oostende en bleven in de stad wachten totdat ze de nodige papieren hadden 

verkregen om verder te kunnen kapen. Tormein zette ondertussen zijn kaaptocht verder.226 

Er zijn ook enkele voorbeelden gekend waarbij Nieuwpoortse of Oostendse kapers hun prijzen 

achterlieten in Duinkerke. Een ervan is Lauwereins Verhist. Hij wist tijdens zijn carrière in de kaapvaart 

eenmaal een prijs op te brengen. Hij was uitgevaren uit Nieuwpoort, maar hij liet zijn prijs om een of 

andere reden achter in Duinkerke. Pieter de Plancke uit Nieuwpoort werd aangesteld als zijn 

depositaris. In Duinkerke werd Ignatius de Rudder aangesteld als commissaris.227 Ook Jacobus Looten 

uit Nieuwpoort wist een prijs op te brengen in Duinkerke. In de buurt van Zeeland zette hij de 

achtervolging in op de Vlissingse kaper Pieter Prir. Pas na een uur wist hij het schip staande te houden 

en het te overmeesteren, waarna hij het naar Duinkerke opbracht.228 

Het kwam minder vaak voor dat Oostendse of Duinkerkse kapers hun prijs in Nieuwpoort achterlieten, 

maar we vinden toch af en toe hiervan een voorbeeld terug. Een hiervan is de Oostendse kaper Jan 

Laureyns, die op 25 augustus 1703 zijn prijs opbracht in Nieuwpoort. Het ging om een Iers schip, 

genaamd De Vrientschap. Hij was oorspronkelijk van plan zijn prijs in Oostende op te brengen, maar 

dit werd hem afgeraden door een Duinkerkse chaloupe die hij tegengekomen was. Er was namelijk een 

Zeeuwse kaper gesignaleerd in de buurt van de Oostendse haven, waardoor hij het risico zou kunnen 

lopen zijn prijs te verliezen.229 

De Duinkerkse kapers waren niet de enige Fransen die hun prijzen achterlieten in de Vlaamse havens. 

In de prijsdossiers en het register van de tiende penning zien we ook regelmatig dat kapers afkomstig 

uit Calais hun vracht achterlieten in Oostende. Zoals bij de Duinkerkse kapers stopt deze praktijk na 

1706 in Oostende, maar blijft ze voortleven in Nieuwpoort. In Oostende werd Matthieu Martinus Maes 

regelmatig aangesteld als depositaris voor de kapers uit Calais. Martinus Maes kende een vrij 

succesvolle carrière binnen de zeevaart van Oostende. Hoewel hij een geboren Duinkerkenaar was, 

maakte hij tijdens het laatste decennium van de zeventiende eeuw vooral carrière als handelaar in 

Oostende. Ook tijdens de Spaanse Successieoorlog blijft hij zijn handelsactiviteiten verderzetten.230  In 

de beginjaren van de oorlog gebeurde het af en toe dat hij een kaperbrief aanvroeg. Hij vroeg ze 

meestal niet aan als bescherming tijdens zijn handelsreizen, maar om daadwerkelijk een kapertocht 

vanuit Oostende te ondernemen.231 Naast zijn activiteiten op zee zien we hem in deze periode 

regelmatig optreden in de functie van depositaris. Hij trad niet enkel op voor kapers uit Calais, maar 
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ook voor kapers uit eigen stad. Zo was hij zowel depositaris als opperreder voor het schip De St. Felix 

van Joannes Lendersen dat op 23 augustus 1703 was uitgevaren.232 Hij ondernam nog enkele 

kapertochten, maar verlegde zijn focus geleidelijk aan op het kaperbedrijf aan wal. Doorheen de oorlog 

zien we hem ook een aantal keer een belangrijke functie bekleden binnen de Admiraliteit van 

Oostende. Door zijn zwakke gezondheid moest Opperrechter Jean-Baptiste Bauwens regelmatig een 

vervanger aanstellen om zijn functie over te nemen. Maes nam deze functie op zich, naast zijn handel- 

en kaperactiviteiten. Tijdens het Anglo-Bataafs Condominium trad hij regelmatig op als depositaris 

voor zijn zoon Joannes Maes.233 We zien ook dat kapers uit Oostende en Nieuwpoort soms prijzen 

opbrachten in Calais. Dit was onder meer het geval met Michiel Canoen in 1703.234  

We kunnen dus tot de conclusie komen dat het opbrengen van prijzen in geallieerde havensteden 

zeker geen uitzondering op de regel was. Indien het voor de kapers beter uitkwam om een prijs elders 

op te brengen en door te verkopen, lieten ze deze kans niet liggen. Vooral in Oostende en Duinkerke 

werden de meeste prijzen opgebracht door kapers uit geallieerde steden. In Nieuwpoort werd deze 

praktijk minder gebruikt, maar ze was niet onbestaand. 

 

  

                                                           
232 Kaperbrief Joannes Lendersen, 23.8.1703 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 569). 
233 Parmentier, Het gezicht van de Oostendse handelaar, 269-70. 
234 Ondervraging Michiel Canoen, 5.8.1703 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 764), n° 428. 
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Hoofdstuk 6: De kaapvaart als familiebedrijf: Familienetwerken tussen 

Oostende, Nieuwpoort en Duinkerke 

Alain Cabantous en Gilbert Buti stelden in een van hun meest recente boeken de vermeende waarheid 

in vraag of de leden van zeevaarderfamilies aangetrokken worden door de zee. Is het zeevaartmilieu 

een erfenis van vader op zoon of is dit een mythe die zou moet doorbroken worden?235 Binnen de 

kaapvaart, zeker op het niveau van de kapiteins en de rederij, merken we dat een aantal families een 

dominante rol vervulden. In de vorige hoofdstukken hebben we reeds een aantal namen regelmatig 

zien terugkomen. Het is niet altijd duidelijk hoe deze personen met elkaar verwant zijn, maar we 

kunnen in de meeste gevallen wel aannemen dat ze familie van elkaar zijn. Sommige familienamen 

zien we in verschillende functies terugkomen: kapitein, reder, borgsteller, bemanningsleden etc. In dit 

hoofdstuk zullen we enkele van de meest voorkomende families behandelen die betrokken waren bij 

de kaapvaart in Oostende, Nieuwpoort of Duinkerke, of in sommige gevallen in alle drie de steden. 

Hoewel hier een onderscheid zal gemaakt worden tussen de Oostendse/Nieuwpoortse en Duinkerkse 

families, moeten we wel begrijpen dat de scheiding niet altijd strikt genomen mag worden. Kapers 

waren niet altijd even sterk aan hun stad van herkomst verbonden als men op het eerste zicht zou 

aannemen (cfr. supra). Om dit nogmaals kracht bij te zetten zullen we per familie ook de gekende 

connecties met de andere steden behandelen.  

6.1. Kaperfamilies in Oostende en Nieuwpoort 

De Oostendse en Nieuwpoortse kapers zijn niet altijd even duidelijk van elkaar te onderscheiden. 

Daarom behandelen we ze hier samen. De focus zal gelegd worden op de families de Moor, Vroome, 

Contales, de Roo en de Schonamille. De families de Moor en de Schonamille werden reeds kort 

bestudeerd door Magosse. Het is hier de bedoeling dat we beide families van naderbij zullen bekijken, 

met een grotere focus op de leden die actief waren tijdens de Spaanse Successieoorlog. Ook andere 

familieleden zullen behandeld worden als ze belangrijk zijn geweest voor de kaapvaart, maar ze zullen 

niet zo uitgebreid ter sprake komen. 

6.1.1. Familie de Moor 

De familie de Moor kende een zeer succesvolle geschiedenis binnen het kaapvaartbedrijf van Oostende 

tijdens de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw. Tijdens de zeventiende eeuw hebben 

vooral Pasquier en zijn zoon Mathieu de Moor hun stempel gedrukt op de Oostendse kaapvaart. 

Beiden zijn kapitein geweest aan boord van de konvooischepen van Vlaanderen, maar waren ook als 

particuliere kapers succesvol.236  

Tijdens de Spaanse Successieoorlog zien we twee personen van deze familie regelmatig opduiken in 

Oostende. De bekendste van hen was Mattheus de Moor. Mattheus is vooral gekend in Oostende 

omwille van zijn politieke carrière. Hij hield zich niet enkel bezig met politiek, maar was ook actief in 

de rederij. Hij was zowel betrokken bij de rederij in de koophandel als in de kaapvaart. Zijn activiteiten 

in de kaapvaart waren echter marginaal in vergelijking met zijn inmenging in het handelsmilieu. Hij 

trad een aantal keer op als depositaris voor verschillende kaperschepen. Meestal voeren deze schepen 

zowel te koopvaart als te kaapvaart.237 Hij kan gezien worden als een van de belangrijkste Oostendse 

handelaren van de eerste twee decennia van de achttiende eeuw. Hij richtte zich vooral op de handel 

                                                           
235 Alain Cabantous en Gilbert Buti, De Charybde en scylla: Risques, périls et fortunes de mer du XVIe siècle à nos 
jours (Parijs: Éditions Belin, 2018), 50-7.  
236 Gerbosch, Amiraux et corsaires Belges, 182-89. 
237 Kaperbrief Philippe de Moor, 28.7.1704 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 569); Kaperbrief Jan 
Vroome, 17.10.1705 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 569). 



 

48 
 

met Ierland en Portugal. Tijdens de jaren 1702-1706 werden zijn contacten met Ierland grotendeels 

onderbroken door het Franse bestuur in de Spaanse Nederlanden.238 In de kaapvaart zien we hem 

opduiken in het register van de tiende penning op de gekaapte prijzen. Hij stond onder meer in voor 

het doorverkopen van de prijs die door de Duinkerkse kaper Mathieu de Wulf werd opgebracht. Op 24 

december 1703 betaalde Mattheus de tiende penning uit aan de Admiraal van Frankrijk in naam van 

de Wulf en zijn reders.239 In het onderzoek van Vogelaers zien we ook dat hij regelmatig optrad als 

opperreder bij verschillende patentaanvragen. Hoewel hijzelf in Oostende gevestigd was, kwam het 

tot 1706 af en toe voor dat hij optrad in naam van Nieuwpoortse kapers. Hij trad onder meer op als 

opperreder voor zowel Jan als Pieter Vroome.240 

Zijn broer Philippe de Moor was actief als kaper tijdens de Spaanse Successieoorlog. Hij vraagt 

verschillende malen een patent aan bij de admiraliteit van Oostende voor verschillende schepen.241 Na 

de inname van Oostende in 1706 zien we hem niet meer opduiken in de Oostendse, maar wel in de 

Duinkerkse archieven. Vanaf 1709 werd hij genoemd als kwartiermeester op het fregat Le Mercure van 

de Duinkerkse kaper Jean Buddaert.242 Nadien zien we dat hij teruggekeerd is naar Oostende. Op 13 

oktober 1710 vertrok hij samen met Anthone Le Fever en Passchier Biltoo uit Oostende om te gaan 

kapen. Ze wisten samen in de buurt van de haven een schip buit te maken dat eerder door Bertel 

Janssen uit Nieuwpoort veroverd was.243 Philippe was niet de enige binnen de familie die een link had 

met Duinkerke. Zijn vader Mathieu werd er geboren op 6 juli 1643.244  

Deze twee leden van de familie de Moor zijn de meest opvallende, maar ook andere telgen waren 

actief in de kaapvaart. In de lagere rangen komt de familienaam de Moor ook af en toe voor. In 1702 

was een zekere Maerckus de Moor matroos aan boord van de Mary Magdalena van Carel Pieters uit 

Oostende. Dit is de enige keer dat we hem tegenkomen.245 Later treden ook Damiaen en Joannes de 

Moor op als matrozen, maar dan voor verschillende Nieuwpoortse kapiteins tussen 1709 en 1713. Het 

is mogelijk dat zij vanuit Oostende verhuisd waren naar Nieuwpoort na 1706 om er in het 

kaapvaartmilieu werk te zoeken.246 

6.1.2. Familie Vroome 

Deze familie was een van de meest invloedrijke families in Nieuwpoort. De broers Pieter en Jan Vroome 

zijn de twee belangrijkste telgen die actief waren in de kaapvaart. Waarschijnlijk werden ze allebei 

geboren in Nieuwpoort. Beide broers waren vooral actief in de koopvaardij, maar ze hebben doorheen 

de oorlog wel verschillende kaperbrieven aangevraagd. Tussen 1702 en 1706 zien we dat ze vooral 

vanuit Oostende vertrokken. 

Zowel Pieter als Jan vroegen in deze periode kaperbrieven aan voor drie verschillende schepen. Pieter 

wist een aantal prijzen te kapen en op te brengen in Oostende. Jan was op dit vlak minder succesvol 

dan zijn broer, maar hij stond nog aan het begin van zijn kapercarrière. In een vrij korte periode dat hij 

                                                           
238 Parmentier, Het gezicht van de Oostendse handelaar, 131-32. 
239 Register van de prijzen opgebracht in Oostende door Franse kapers, 1703-1706 (ARA, Admiraliteitsraden en -
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240 Vogelaers, “Nieuwpoortse kaapvaart. Bijlage 1: Prosopografie,” 202 en 216.  
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in Oostende actief was, zien we dat hij werd aangesteld als kapitein voor steeds grotere schepen. Zijn 

eerste kaperbrief werd uitgeschreven op 16 februari 1704 voor een sloep met slechts 4 lasten en 

zonder kanonnen. Zijn tweede aanvraag volgde op 28 april voor een barkelonge met 16 lasten en 6 

kanonnen. Zijn derde en laatste kaperbrief in Oostende verkreeg hij op 17 oktober 1705 voor een 

fregat met 65 lasten en 16 kanonnen.247  

Na de inname van Oostende merken we dat beide broers teruggekeerd zijn naar hun geboortestad. In 

Nieuwpoort liet Pieter zijn kaperactiviteiten grotendeels vallen en vestigde hij zijn aandacht op de 

handel. Van hieruit stond hij met verschillende handelaren in contact, ook met handelaren uit 

Duinkerke. In het familiearchief vinden we een aantal brieven van Duinkerkse handelaren die gericht 

waren aan Pieter. Op 10 september 1709 werd hem een brief gestuurd door een zekere Juan de 

Caravalle uit Duinkerke, die verschillende goederen met hem verhandelde, waaronder suiker en 

peper.248 Deze contacten werden waarschijnlijk verstevigd tijdens de jaren 1707 en 1708. Tijdens deze 

jaren werd hij namelijk een aantal keer vermeld als kaper die vertrokken was vanuit Duinkerke. Of hij 

op dat moment hier woonachtig was, is niet duidelijk. Hij wordt in totaal drie keer vermeld in de 

Rapports de mer. Telkens voer hij uit met een kaperbrief die werd uitgeschreven door de Admiraal van 

Frankrijk, niet door Max Emanuel, wat erop zou kunnen wijzen dat hij op dat moment in Duinkerke 

verbleef. Tijdens zijn reizen vanuit Duinkerke bleef hij zijn kaapvaartactiviteiten koppelen met de 

handel. Op 5 april 1707 vertrok hij vanuit Duinkerke richting Cádiz, waar hij op 13 april toekwam. Op 

zijn terugweg wist hij een Iers schip te rantsoeneren. Hij plunderde het schip en nam vier 

bemanningsleden gevangen, die bij zijn aankomst in de gevangenis belandden.249 Zijn laatste optreden 

in Duinkerke als kaper was op 4 juli 1708. Eind april was hij opnieuw op weg naar Cádiz toen hij een 

Portugese bark wist in te nemen. Op 4 mei bracht hij het schip in Cádiz op. Pas in juni vertrok hij terug 

richting Duinkerke. Op zijn terugweg kwam hij een Engelse bark tegen, die hij rantsoeneerde. Hij nam 

de stuurman gevangen.250 Nadien is hij enkel nog in Nieuwpoort te vinden, maar zijn contacten met 

Duinkerke werden niet verbroken. 

Jan blijft ook na de overname van Oostende zeer actief in de kaapvaart. In tegenstelling tot zijn broer 

vertrok hij telkens vanuit Nieuwpoort, niet uit Duinkerke. Desondanks werd hij toch een aantal keer 

vermeld in de Rapports, maar er werd telkens duidelijk bij vermeld dat hij vertrokken was vanuit 

Nieuwpoort. De eerste keer dat hij voor de Duinkerkse admiraliteit verschijnt, is op 24 oktober 1707. 

Hij voer op dat moment met een kaperbrief van de Koning van Spanje. De dag voor zijn ondervraging 

was hij vanuit Nieuwpoort uitgevaren. Hij was opnieuw aan wal gegaan in Duinkerke om zijn schip in 

te smeren met een mengeling van talk en teer als bescherming voor de romp. De dag van zijn 

ondervraging zelf trok hij terug de zee op.251 Enkele jaren later werd hij opnieuw ondervraagd door de 

Duinkerkse admiraliteit. Ditmaal komen we meer te weten over zijn tocht. Op 5 mei 1709 werd hij 

ondervraagd in verband met een prijs die hij had opgebracht in Duinkerke samen met Roberto Contales 

en Pieter Bountou. Ze waren samen uitgevaren vanuit Nieuwpoort. Ter hoogte van Oostende kwamen 

ze een pinas uit Lubeck tegen. Bountou wist als eerste het schip te kapen. Aan boord bleek dat de 

boordpapieren tegenstrijdig waren met de beweringen van de kapitein en zijn bemanning. De drie 

Nieuwpoortenaars besloten het schip naar Duinkerke over te brengen om het te laten onderzoeken of 
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het om een goede prijs ging of niet.252 Op 9 januari 1712 vroeg zijn depositaris Elias Kensen voor het 

laatst een patent aan in Nieuwpoort op naam van Jan voor het schip St. Jan.253 Hij was nog steeds 

kapitein op dit schip in juni van dat jaar.254 Hierna blijkt hij het kaperleven te hebben verlaten. In 1713 

treedt hij wel nog op de voorgrond als een van de reders van Michiel De Bruijne.255 

Hoewel Pieter zich af en toe mengde in de kaapvaart, merken we dus dat de handel zijn hoofdactiviteit 

bleek te zijn, ook tijdens de oorlogsjaren. Voor de aanvang van de oorlog zien we dat hij regelmatig 

Cádiz als eindbestemming had van zijn handelstochten. Tijdens deze reizen deed hij regelmatig 

Duinkerke aan als tussenhaven. Tussen 1700 en 1708 heeft hij geen rekeningen bewaard, wat erop 

zou kunnen wijzen dat hij zich in deze periode vooral op de kaapvaart had gericht.256 

6.1.3. Familie Contales 

Hoewel de familie Contales oorspronkelijk uit Brugge afkomstig is, zijn ze tijdens de Spaanse 

Successieoorlog vooral actief in het Oostendse en Nieuwpoortse zeewezen. In de jaren voor de oorlog 

waren ze actief als handelaren in Oostende. Tijdens de oorlog verlegden ze hun focus eerder naar de 

kaapvaart. De twee meest prominente leden waren Roberto en François Contales. 

De vroegste vermeldingen vinden we terug over Roberto. We zien hem voor het eerst opduiken als 

borgsteller voor het handelsschip de St. Anthoone van Padua van schipper Jan Heerentaels op 23 

januari 1697.257 Zijn eerste stappen in de kaapvaart zette hij toen hij in april 1705 optrad als kapitein 

van de barkelonge St. Jago de Victoria.258 Op 10 mei van dat jaar wist hij reeds een vissersschip op te 

brengen in Oostende.259 Na de inname van Oostende zien we hem niet meer terug als kaper in de stad. 

In 1707 duikt hij op als kapitein van het fregat De Conquerante uit Nieuwpoort. Op 24 oktober legde 

hij aan in Duinkerke om zich te bevoorraden, om vervolgens zijn kaaptocht verder te kunnen zetten.260 

Ook in 1709 legde hij nog een aantal keer aan in Duinkerke. Hij werd er een aantal keren geregistreerd 

als kapitein van de barkelonge La Palme.261 Op 15 juni voer hij in de buurt van Grevelingen in 

compagnie met Jan Vroome. Hier kwam het tot een gevecht tussen beide kapers en Martinus Maes 

van Oostende. Pas na twee uur was de strijd beslecht in het voordeel van de Nieuwpoortenaars. Ze 

wisten niet enkel het kaperschip van Maes te overmeesteren, maar ook het prijsschip uit Calais dat 

Maes even voor het gevecht had weten te kapen.262 In het najaar trad hij tijdelijk op als luitenant op 

het schip van kapitein Jan Vroome.263 Waarom hij een stap terugzette, is niet bekend. Misschien verloor 

hij zijn schip en vervulde hij tijdelijk de rol van luitenant tot hij nieuwe geldschieters had gevonden om 

een eigen schip uit te rusten. Op 2 maart 1710 werd hij vermeld als kapitein van het fregat De 

Triomphante.264 Dit is de laatste keer dat we hem tegenkomen in het kaapvaartmilieu. We vinden ook 

geen sporen meer terug in de bronnen over andere activiteiten die hij zou hebben uitgevoerd. Het is 
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mogelijk dat hij nadien verhuisd is naar Brugge. In 1714 werd hier het overlijden van een zekere 

Robertus Contales geregistreerd. Of het daadwerkelijk over hem gaat of een ander familielid, is 

moeilijk te achterhalen.265  

Zijn broer François voer tijdens zijn korte carrière als kapitein uit vanuit Nieuwpoort. Hoewel hij net als 

zijn broer waarschijnlijk eerst actief was in Oostende, hebben we voor hem geen enkele verwijzing in 

de bronnen teruggevonden waarin we zijn kaperactiviteiten in Oostende kunnen bevestigen. Vanaf 

1707 voer hij regelmatig uit vanuit Nieuwpoort en wist verschillende prijzen binnen te brengen. Dit 

deed hij regelmatig in compagnie met Elias van Stabel.266 Na 1708 komen we hem niet meer tegen. 

Het is mogelijk dat hij in 1709 te Nieuwpoort is overleden.267 

Oostende en Nieuwpoort zijn niet de enige steden waar we familieleden van de familie Contales 

terugvinden. Ook in Duinkerke duiken enkele naamgenoten op. Hier spelen ze slechts een vrij beperkte 

rol in de kaapvaart. De informatie waarover we beschikken van de familie Contales in Duinkerke is zeer 

beperkt. Enkel op een bemanningslijst vinden we een paar Contalesen terug. Daggebertus en Joannes 

Contales bevonden zich aan boord van het fregat van Jacob Betten dat in 1704 vanuit Duinkerke was 

uitgevaren. Ze waren respectievelijk vrijwilliger en matroos. Beiden staan aangegeven als woonachtig 

te Duinkerke. Of ze er ook geboren zijn, is niet geweten.268 

6.1.4. Familie de Roo 

De familie de Roo was een zeer invloedrijke zeevaarderfamilie in Nieuwpoort. We vinden ze in de 

verschillende takken van het zeewezen terug. Tijdens de Spaanse Successieoorlog waren verschillende 

leden van deze familie in de kaapvaart betrokken geraakt. De meeste onder hen zijn vooral aan wal 

actief. Slechts een aantal zullen daadwerkelijk het ruime sop kiezen om prijzen binnen te halen. 

Een van de meest succesvolle de Roo’s op zee was Thomas de Roo. Hij zette zijn eerste stappen in de 

kaapvaart in het jaar 1707. De eerste keer zien we hem optreden als cocxen aan boord van het schip 

van Elias van Stabel.269 Later dat jaar werd hij aangenomen als schipper voor het schip Den Hertogh 

van Beyeren van Passchier de Rudder.270 Pas in de daaropvolgende jaren zou hij op eigen benen gaan 

staan. Hij trad op als kapitein van de kaperschepen Mal Baty en De Liefde. Volgens Vogelaers wist hij 

met beide schepen in totaal zeven prijzen te kapen tussen 1708 en 1710, waarvan hij er vier in 

Nieuwpoort had opgebracht en twee in Duinkerke. Eenmaal heeft hij een schip gerantsoeneerd. Enkele 

van deze kapingen deed hij in compagnie met Duinkerkse kapers. Hij was tussen 1711 en 1712 ook 

kapitein van De Fortuine en de Sinte Marie.271 Hij werd eenmaal ondervraagd door de Admiraliteit van 

Duinkerke. Op 17 juni 1709 had hij in de Rivier van Londen een Engelse pink gekaapt. Hij wilde het naar 

Nieuwpoort opbrengen, maar door het slechte weer moest hij uitwijken naar Duinkerke.272 Het blijkt 

dat hij in 1712 tijdelijk een stap terugzette. Op 5 april 1712 was hij namelijk opperstuurman op het 

schip Den Hertogh van Beyeren van Joannes Santies.273 Enkele maanden later was hij schipper voor 
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Joannes Sable.274 Op het einde van het jaar vroeg hij zijn laatste patent aan als kapitein voor de Sinte 

Marie.275 Dit is de laatste keer dat we zijn naam tegenkomen. 

Thomas’ oom, Pieter de Roo, trad regelmatig op als depositaris, opperreder en/of borgsteller voor 

verschillende kapers in Nieuwpoort.276 We zien hem ook als reder en opkoper van gekaapte goederen 

verschijnen tijdens de tweede helft van de Spaanse Successieoorlog. Hij is vooral actief tijdens het 

bestaan van de Admiraliteit van Nieuwpoort. Voordien zien we hem niet in de kaapvaart optreden. Hij 

was onder meer verschillende malen depositaris voor zijn neef Thomas.277  

Ook de vader van Thomas, Maillaert de Roo, was actief binnen het kaapvaartbedrijf. Als kaper zien we 

hem amper opduiken. Enkel tijdens de Negenjarige oorlog heeft hij een prijs opgebracht te 

Nieuwpoort. Hij bracht op 20 april 1696 een schip op dat eerst door de Duinkerkse kapers Ferdinand 

Baszooch en Charles Baeteman was gekaapt. Het ging om een Nederlands gallioot dat geladen was 

met verschillende soorten hout.278 Tijdens de Spaanse Successieoorlog zien we hem regelmatig 

optreden in Nieuwpoort als opkoper van gekaapte goederen.279  Soms trad hij ook op als depositaris, 

opperreder of borgsteller, maar dit was minder het geval.  

Een andere broer van Pieter en Maillaert, Jan De Roo, was zelf ook actief geweest als kapitein van een 

kaperschip. Tijdens de Negenjarige Oorlog vroeg hij een tweetal keer een patent aan in Oostende.280 

Hiermee wist hij een drietal prijzen op te brengen te Oostende tijdens het jaar 1692.281 Tijdens de 

Spaanse Successieoorlog is hij vooral in Nieuwpoort actief als opperreder, koper en depositaris van 

gekaapte schepen.282 

Een ander familielid die we ook in de rederij van Nieuwpoort en Oostende terugvinden is Ignatius de 

Roo. We weten dat hij zeker één keer heeft opgetreden als depositaris. Hij was namelijk de ongelukkige 

depositaris van Pieter Hobert die de Admiraliteit in 1703 ervan moest proberen te overtuigen dat de 

kaping van het Zweedse schip door Hobert om een misverstand ging.283 

Een laatste familielid die we zien opduiken in Nieuwpoort is Joannes De Roo. Hij vervulde een aantal 

functies onder verschillende kapiteins, maar is nooit zelf kapitein geweest van zijn eigen schip.284 
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6.1.5. Familie de Schonamille 

Een laatste familie die we hier zullen bespreken is de familie de Schonamille. Deze familie speelde een 

belangrijke rol in het kaapvaartbedrijf van het Oostende van de late zeventiende en vroege achttiende 

eeuw, maar vindt zijn oorsprong terug in Sicilië. Enkele familieleden migreerden reeds aan het begin 

van de zeventiende eeuw naar Vlaanderen. Ze werden aangeworven als equipagemeesters voor de 

Vlaamse vloot, die in Duinkerke voor anker lag. Op het moment dat de vloot teruggeroepen werd naar 

Spanje, verhuisden ze naar Oostende. Ook hier vervulden ze de functie van equipagemeester, maar 

dan voor de konvooischepen van de Staten van Vlaanderen. In mijn onderzoek heb ik geen familieleden 

gevonden die actief waren aan boord van kaperschepen, maar een aantal onder hen waren weldegelijk 

belangrijk bij het goede verloop van het kaperbedrijf aan wal.  

De eerste de Schonamille die we terugvinden in de bronnen is Frans de Schonamille. Hij werd geboren 

in 1663 en was de vader van Jan en Frans de Schonamille.285 Zijn actieve periode in de zeevaart vinden 

we tijdens de decennia voorafgaand aan de Spaanse Successieoorlog. We zien hem slechts sporadisch 

opduiken binnen het kaapvaartmilieu. De eerste keer dat we zijn naam terugvinden binnen de 

kaapvaart is tijdens de Hollandse Oorlog (1672-1679). In 1676 werd hij opgegeven als borgsteller voor 

de barkelonge St. Anna van kapitein Carel Pieters.286 Zijn meest actieve periode binnen de kaapvaart 

moeten we zoeken tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697). In deze periode trad hij een aantal keer 

op als depositaris en opperreder van verschillende kapers. Hierna zien we hem niet meer verschijnen 

in het kaapvaartmilieu. Hij komt wel nog regelmatig voor in de bronnen die betrekking hebben tot zijn 

functie als equipagemeester van de konvooischepen van de Staten van Vlaanderen. Tijdens de laatste 

jaren van de zeventiende eeuw stond hij in voor het bemannen van deze konvooischepen.287 Ook 

tijdens de oorlog bleef hij actief in deze functie. 

Het tweede, en veruit het belangrijkste familielid van de Schonamille binnen de kaapvaart tijdens de 

Spaanse Successieoorlog is Jan de Schonamille. Jan kwam al op vrij jonge leeftijd in aanraking met het 

kaapvaartmilieu van Oostende. Volgens Jan Parmentiers vroegste onderzoek werd hij geboren in 

Oostende in 1684. Als we deze datum volgen, zou hij reeds in 1697 op 13-jarige leeftijd 

equipagemeester van de Vlaamse konvooischepen zijn geweest. Parmentiers correctie naar 1678 in 

zijn volgende werken lijkt meer bij de realiteit aan te leunen.288 Hij werd in deze periode vaak samen 

vermeld met zijn vader Frans.289 Zijn eerste vermelding in de kaapvaart vinden we ook terug in 1697. 

Hij werd toen voor het eerst vermeld als borgsteller in het patent voor het fregat De Liefde van 

Guillaume van Steenkiste, een schip waarvoor Frans zowel optrad als depositaris en opperreder. 

Hoewel hij vooral actief was tijdens de bezetting van Oostende door het Anglo-Bataafse Condominium, 

zien we hem reeds meerdere malen optreden tijdens de eerste jaren van de Spaanse Successieoorlog. 

Tussen april 1701 en april 1702 was hij vooral actief in de handel. Hij rustte verschillende 

handelsschepen uit die richting Londen voeren. Hij was nooit zelf kapitein van het schip.290 Hij trad 

sinds 1702 een verschillende keren op als depositaris. Deze functie vervulde hij niet enkel voor 

Oostendse kapers. Hij trad onder meer op voor verschillende Duinkerkse kapers in Oostende, die hun 
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prijs hier hadden opgebracht. De eerste keer dat hij optreedt als depositaris was op 20 december 1702 

voor Joseph Guymon, een kaper uit Saint-Malo.291 

Jans oudere broer Frans de Schonamille was ook actief in de kaapvaart tijdens de Spaanse 

Successieoorlog, maar nam nooit de rol van borgsteller of depositaris op. Hij trad een keer op als 

opperreder tijdens het eerste jaar van de oorlog voor het fregat St. Joseph van kapitein Thomas 

Becu.292 In de bronnen is hij wel regelmatig terug te vinden als een van de opkopers van gekaapte 

goederen van verschillende prijsschepen. De meeste faam zou hij pas verwerven na de oorlog. In 

Oostende staat Frans beter bekend als een van de medeoprichters van de Oostendse Compagnie.293 

Een ander belangrijk persoon binnen deze familie was Michiel de Schonamille. Hij kwam slechts 

eenmaal voor als depositaris in de kaapvaart. Op 20 september 1702 was hij depositaris voor de snauw 

t’ Serpent, waarop Martinus Maes kapitein was.294 Hij trad tevens op als opperreder van dit schip en 

had 2 en 1/16 part in de borg. De borg voor dit schip viel namelijk niet toe aan een borgsteller, maar 

aan zes investeerders.295 We zien hem vooral opduiken als opkoper van gekaapte goederen. Tussen 

1707 en 1708 was hij zeker nog woonachtig in Oostende, want hij werd vermeld als Oostendenaar in 

een proces dat door de Raad van Vlaanderen in deze periode werd behandeld.296 

Over het laatste familielid dat we hier zullen bespreken is slechts weinig gekend. We komen Daniel de 

Schonamille voor de eerste keer tegen in 1711. De Oostendse depositaris Adriaen de Pape verklaarde 

dat Daniel dat jaar in het huwelijk was getreden met Marie-Anne de Wulf.297 In de kaapvaart komt hij 

enkel voor in de prijsdossiers als opkoper van gekaapte goederen. In het prijsdossier van de barkelonge 

De St. François, die op 9 juli 1712 in Oostende werd opgebracht door Philip Terreyn, staat hij vermeld 

als koper van 2 riemen.298 Uit de parochieregisters blijkt dat in 1720 een Daniel de Schonamille is 

overleden te Oostende.299 
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6.2. Kaperfamilies in Duinkerke 

De familienetwerken waren niet enkel belangrijk in Oostende en Nieuwpoort. Duinkerke kende ook 

enkele zeer invloedrijke families die de kaapvaart vanuit de haven domineerden. De familie Bart mag 

dan wel de meest gekende naam zijn in Duinkerke, zij was zeker niet de enige familie die belangen had 

in het kaapvaartmilieu. Het is hier zeker niet de bedoeling om alle families die Duinkerke rijk was te 

bespreken. We zullen hier focussen op enkele van de belangrijkste zeevaartfamilies waarvan 

verschillende telgen de kaapvaart in Duinkerke hielpen op de kaart zetten. Naast de Familie Bart zullen 

we ook de families Glasson, Baeteman en van Stabel bespreken. 

6.2.1. Familie Bart 

De familie Bart is een Duinkerkse zeemansfamilie die bij veel mensen tot de verbeelding doet spreken. 

Ze heeft verschillende telgen voortgebracht die de zeevaart in Duinkerke sterk hebben beïnvloed. De 

meesten binnen deze familie waren actief in de kaapvaart, maar sommigen vinden we ook terug in de 

visserij. Deze familie heeft zijn status en aanzien vooral te danken aan Jean Bart (1650-1702). Over 

hem zijn reeds oneindig veel werken geschreven. Weinig zeemannen hebben in de literatuur zoveel 

aandacht gekregen als hij. Hoewel het praktisch onmogelijk is niet biografisch te werk te gaan, is het 

niet de bedoeling van deze verhandeling om nogmaals een volwaardige biografie over hem te 

schrijven. De kleine verhalen laten we hier achterwege. Wat van belang is voor dit werk is de connectie 

tussen de figuur Jean Bart en de andere leden binnen zijn familie, maar ook tussen hem en andere 

Duinkerkse zeevaarderfamilies. Jean Bart heeft een grote invloed gehad op de rol die Duinkerke in de 

Spaanse Successieoorlog zou gaan spelen. Verschillende van zijn voorvaderen hadden ook een 

belangrijk aandeel bij de groei van Duinkerke als belangrijke havenstad, zowel in de Spaanse 

Nederlanden als in Frankrijk. Het is bijna onmogelijk om alle leden die actief zijn geweest binnen de 

kaapvaart in detail te bespreken. We zullen hier vooral de leden in de diepte bespreken die actief zijn 

geweest tijdens de Spaanse Successieoorlog. Andere familieleden die voordien (of later) actief waren 

zullen we slechts terloops vermelden.  

Hoewel Jean Bart de Spaanse Successieoorlog zelf niet heeft meegemaakt, is het onmogelijk om de 

familie Bart te beschrijven zonder hem te vermelden. Jean had bij zijn overlijden in 1702 een rijk 

gevulde carrière achter zich. Jean werd in 1650 geboren te Duinkerke als oudste zoon van Cornil Bart 

en Catherine Janssen. Hij groeide op in een van de meest turbulente periodes in de Duinkerkse 

geschiedenis. Duinkerke was namelijk een speelbal geworden tussen de grootmachten Spanje, 

Frankrijk en Engeland. Jean sprak het Vlaams als zijn moedertaal, maar moest vrij snel Frans leren om 

carrière te kunnen maken in het na 1662 Frans geworden Duinkerke.300 Al op vrij jonge leeftijd was hij 

betrokken geraakt bij de scheepvaart. In het begin van de jaren 1660 zette hij zijn eerste stap in zijn 

maritieme carrière als scheepsjongen, waarschijnlijk samen met zijn vader.301 Door het verval van de 

Duinkerkse zeevaart in de jaren 1660, kiest Jean ervoor om in dienst te treden van de Republiek. Hier 

kwam hij terecht aan boord van het vlaggenschip van Michiel de Ruyter. Onder zijn commando zou hij 

een volwaardig marinier worden in 1672. Dit was ook zijn laatste jaar in dienst van de Republiek, want 

Lodewijk XIV riep alle Franse mariniers in buitenlandse dienst terug naar Frankrijk om te helpen in de 

oorlog tegen de Republiek.302 Reeds vrij snel na het uitbreken van de oorlog werd hij voor het eerst als 

kapitein aangesteld. De successen die hij boekte als kaper trokken de aandacht van Colbert en 

Lodewijk, die in de weer waren om een Franse vloot voor de Noordzee samen te stellen. Tegen het 

einde van de oorlog in 1678 had hij 81 prijzen gekaapt of gerantsoeneerd, waarmee hij een van de 
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succesvolste kapers was uit Duinkerke.303 In de jaren na de vrede kende Frankrijk een ongewoon kalme 

periode, waardoor Jean zich tijdelijk op de handel ging focussen. In 1681 kreeg hij de opdracht om naar 

de Middellandse Zee te gaan om er te strijden tegen de Barbarijse kapers. In 1683 nam hij deel aan de 

oorlog tegen Spanje, waar hij nog meer faam verkreeg.304 Jean Bart wordt vooral herinnerd in Frankrijk 

voor zijn daden tijdens de Negenjarige Oorlog. In 1689 werd hij gepromoveerd tot Kapitein van de 

Koninklijke Marine. Van de verschillende slagen waaraan hij had deelgenomen, wordt hij vooral 

herinnerd door zijn overwinningen in de Slag van Texel (1694) en de Slag bij de Doggerbank (1696).305 

Hoewel hij reeds officieus het Escadre du Nord leidde sinds zijn promotie in 1689, werd hij pas in 1697 

officieel gepromoveerd tot Chef d’Escadre. Door de vredesjaren kon hij echter zijn functie zelden 

uitoefenen. Hij stierf uiteindelijk thuis op 27 april 1702, vlak voor de aanvang van de Spaanse 

Successieoorlog.306 

Een tweede belangrijke telg binnen deze familie was de jongere broer van Jean, Gaspart Bart. Tijdens 

de Negenjarige Oorlog was hij regelmatig luitenant op de schepen van de officieuze Escadre onder zijn 

broer. Tijdens de eerste jaren van de jaren ’90 van de zeventiende eeuw zien we hem regelmatig samen 

in compagnie varen met andere belangrijke Duinkerkse kapers, zoals Jean Glasson en Nicolas 

Baeteman.307 Vanaf 1694 begint hij ook als reder in Duinkerke op te treden. Bij het overlijden van zijn 

broer in 1702 laat hij de kaapvaart op zee volledig aan zich voorbijgaan en legde hij zich toe op zijn 

functies als reder en depositaris.308 Hij zou onder meer een aantal keer optreden als depositaris voor 

Louis Lemel. In de winter van 1703 rustte hij voor de eerste keer een schip uit voor deze kaper, namelijk 

een barkelonge van 70 ton en met 85 man aan boord. Lemel wist hiermee drie schepen voor de 

Hollandse kust te rantsoeneren. Later voer hij richting de monding van de Thames en wist hier vier 

schepen te rantsoeneren. In januari 1704 droeg Gaspart Lemel op om naar Nantes te varen. Deze 

onderneming werd een succes. Op zijn weg naar Nantes wist deze kaper namelijk een prijs te kapen.309 

In de jaren daarop neemt hij niet zo vaak de functie van depositaris op zich. We zien wel dat hij in 1712 

nog actief was binnen de kaapvaart. Op 4 juli stond hij geregistreerd als depositaris van de brigantijn 

St. Michel van kapitein Michel Promkaert.310 

Hun vader Cornil Bart was officier in de marine. Hij zou wel gediend hebben op een kaperschip, maar 

zou zelf nooit de rang van kapitein bekleed hebben. Hun grootvader Michel Bart was waarschijnlijk 

geen particuliere kaper, maar heeft wel opgetreden op schepen die werden uitgerust voor de 

kaapvaart.311 

De zoon van Jean Bart, François-Cornil Bart, speelde ook een belangrijke rol in de kaapvaart tijdens de 

Spaanse Successieoorlog. Hij trad in de voetsporen van zijn vader door regelmatig als kapitein aan 

boord van de schepen van de Escadre du Nord op te treden. Hij werd regelmatig aangesteld als kapitein 
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van het fregat L’Héroïne. Zowel in 1704 als in 1706 zal hij als kapitein optreden van dit schip.312 Hij zou 

pas echt bekend worden als Viceadmiraal van Frankrijk.313 

In de Rapports de Mer duikt er nog een andere François Bart op. Hij vervulde blijkbaar de functie van 

schrijver op het kaperfregat Le Fidel van Jean Simoens.314 Voor de rest heeft hij geen sporen nagelaten. 

Hoe hij verbonden is aan de andere gekende leden van deze familie, is niet geweten. 

Een laatste en zeer succesvol familielid binnen de kaapvaart was André Bart. Hij was kaperkapitein aan 

boord van verschillende schepen. Doorheen de Spaanse Successieoorlog vertrok hij regelmatig op 

kaaptocht in het gezelschap van andere succesvolle kapers zoals Nicolas Baeteman, Cornil Saus en 

Michiel van Stabel.315 Volgens Daudruy was hij een verre verwant van Jean Bart. Ze hadden een 

gemeenschappelijke overgrootvader.316 Villiers ging niet zo ver in op de familiebanden, maar wist ons 

wel te vertellen dat Jean-François Bart hun gemeenschappelijke voorvader was. Jean-François was 

actief als kaper in het Spaanse Duinkerke tijdens de jaren vlak voor het Twaalfjarig Bestand.317 Ook 

André’s vader Cornil was voor een bepaalde periode actief als kaperkapitein. Over hem weten we 

echter zeer weinig.318  

6.2.2. Familie Glasson 

De familie Glasson is een minder bekende, maar toch een zeer invloedrijke familie in het 

kaapvaartbedrijf van Duinkerke. Deze zeevaartfamilie leverde vooral een aantal belangrijke 

kaperkapiteins. Tot nu toe werden geen leden gevonden die actief waren aan wal. 

De twee belangrijkste leden van deze familie waren de broers Jean en Pierre Glasson. Beiden waren 

reeds tijdens de Negenjarige oorlog betrokken bij de kaapvaart. In deze periode werkten ze echter niet 

voor eigen rekening. Ze werden beiden regelmatig aangesteld als kapitein op verschillende schepen 

van de Escadre du Nord onder Jean Bart. Ze voeren ook samen met Gaspart Bart, die op dat moment 

nog kapitein was. Nadat Jean Bart was overleden gingen beide broers hun eigen weg. Pierre had reeds 

bij de aanvang van de oorlog het commando over een kaperschip weten te verkrijgen. Tussen 1702 en 

1707 was hij kapitein over vijf verschillende schepen.319 In 1704 voer hij tijdelijk in compagnie met de 

Oostendse kaper Pieter Sensier. Op 20 juni wisten ze gezamenlijk een Schotse bark te rantsoeneren. 

De geplunderde goederen en de gevangenen werden pas op 5 juli in Oostende opgebracht.320 Op 17 

november 1707 kwam er een abrupt einde aan zijn carrière. Tijdens een gevecht met een Hollands 

schip kwam hij om het leven. Zijn vice-kapitein Charles Kieken nam na zijn dood het commando van 

het schip over en bleef nog een uur lang het Hollandse schip bestoken. Na het gevecht keerde hij met 

zijn bemanning terug naar Duinkerke, waar hij op 21 november aankwam.321  

Pierres jongere broer Jean bleek zich tijdens de eerste jaren van de Spaanse Successieoorlog tijdelijk 

teruggetrokken te hebben uit de kaapvaart. Hij werd pas voor de eerste keer vermeld als kapitein in 
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1705.322 In 1707 werd hij commandant over zijn tweede kaperschip Le Saint-Pierre. Op 16 april bevond 

hij zich met zijn schip ter hoogte van de Doggerbank, waar hij een Engelse pink wist te kapen. Hij liet 

het schip bemannen door zijn luitenant en vijf andere bemanningsleden om het op te brengen in 

Duinkerke.323  Zijn laatste melding als kaper vinden we in 1708. In dat jaar was hij kapitein over maar 

liefst drie schepen. Volgens Malo vertrok hij datzelfde jaar samen met de Engelse kaper Woodes 

Rogers om de wereld rond te varen, maar hij zou de tocht niet overleefd hebben.324 Dit klopt niet 

volgens recenter onderzoek. Hij zou pas in 1718 in Duinkerke overleden zijn.325 

Jacques Glasson, zoon van Jean, was ook actief als kaper tijdens de Spaanse Successieoorlog. Het 

eerste schip waarmee hij te kaapvaart ging was La Bonne-Aventure of Bonaventura. Hij zou de kapitein 

blijven van dit schip gedurende twee jaar. Tussen 1703 en 1705 ondernam hij verschillende vaarten, 

maar zijn reis van maart 1705 eindigde vrij abrupt. Zijn schip werd door een Engels oorlogsschip 

gekaapt.326 Lang heeft hij blijkbaar niet gevangen gezeten, want Malo meende dat hij in 1706 opnieuw 

kapitein was van een kaperschip.327 Tussen 1706 en 1709 zou hij nog enkele succesvolle kaapvaarten 

ondernemen. Soms vertrok hij ook in compagnie met andere kapers. Op 18 januari 1709 vertrok hij 

samen met Jean Buddaert en Charles de Blanque uit Duinkerke.328 Net als zijn oom zou Jacques de 

oorlog niet overleven. Op 21 mei 1709 werd hij dodelijk gewond tijdens een gevecht op zee.329    

De laatste Glasson die we ontmoeten is Cornil Glasson, de zoon van Pierre.330 Hij is zelf nooit kapitein 

op een kaperschip geweest. We komen zijn naam slechts één keer tegen in de bronnen. Op 12 augustus 

1709 werd hij ondervraagd door de Admiraliteit van Duinkerke. Op dat moment was hij meester aan 

boord van de barkelonge La Découverte, waarvan Jean Tilly de kapitein was. Hij bevestigde het verhaal 

van zijn kapitein dat hun schip op 3 augustus ter hoogte van Jutland een visserschip had gekaapt, 

waarna ze het schip terugbrachten naar Duinkerke.331 

6.2.3. Familie Baeteman 

Een zeer invloedrijke kaper in Duinkerke was Nicolas Baeteman. Volgens Malo werd hij geboren in 

1659. Deze geboortedatum zou inderdaad kunnen kloppen. Uit nieuw bronnenmateriaal blijkt namelijk 

dat zijn schip La Levrette gekaapt werd in 1702 door een Engels oorlogsschip. Tijdens zijn ondervraging 

op 1 juli 1702 gaf hij de leeftijd van 42 jaar op, waardoor we zijn geboortejaar op 1659 of 1660 kunnen 

plaatsen.332 Hij was niet enkel actief in de kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog, maar ook 

tijdens de Negenjarige oorlog. Tijdens deze oorlog voer hij regelmatig in compagnie met Gaspart Bart 

en Jean Glasson.333 Tijdens de Spaanse Successieoorlog lag hij mee aan de basis van de oprichting van 

l'Escadre de la Chambre de Commerce de Dunkerque. Samen met Cornil Saus nam hij in 1704 het 
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commando van deze vloot in handen.334 Naast zijn deelname aan deze vloot bleef hij zijn 

kaperactiviteiten verderzetten. Tussen 1702 en 1712 zou hij het bevel voeren over zeven verschillende 

schepen. Malo wist niets af van het bestaan van La Levrette.335 De vijftiende september 1703 zien we 

dat hij samen met Cornil Bernard en Pierre Havard een pink uit Vlissingen wist te kapen. Een dag later 

werd de prijs reeds binnengebracht in Duinkerke.336 Zijn laatste kaaptochten zou hij tussen 1711 en 

1712 ondernemen aan boord van het fregat Le Pot-Galère.337 Soms vinden we informatie over hem in 

onverwachte hoek. Op 27 juli 1712 werd in Oostende een Duinkerks handelsschip opgebracht door 

Joannes Lendersen, dat hij de dag voordien veroverd had ter hoogte van het Hoogland van Stabel. Als 

we de gekaapte brieven van dit schip bestuderen, merken we plots dat het schip een kaperbrief mee 

aan boord had. Deze werd niet uitgeschreven op naam van de kapitein, maar op naam van Nicolas 

Baeteman op 3 maart 1711 voor zijn schip Le Pot-Galère. Hoe dit document aan boord is geraakt, blijft 

een raadsel. In de ondervragingen vinden we geen enkele connectie tussen de Duinkerkse kapitein en 

Baeteman.338  

Een andere telg binnen deze familie was Charles Baeteman. Charles was Nicolas’ neef. Hij zou geboren 

zijn rond 1665 te Duinkerke. Hem zien we niet opduiken tijdens de Spaanse Successieoorlog, maar wel 

regelmatig tijdens de Negenjarige oorlog. Vooral vanaf 1696 is hij terug te vinden in compagnie met 

Jean en Gaspart Bart.339 

6.2.4. Familie van Stabel 

De familie van Stabel is een perfect voorbeeld van het feit dat kapers niet altijd gebonden waren aan 

hun geboortestad. Volgens Daudruy moeten we de oorsprong van deze familie in Nieuwpoort gaan 

zoeken. Tijdens de Spaanse Successieoorlog waren de leden verspreid geraakt over Nieuwpoort en 

Duinkerke. We zien dat de meeste familieleden verhuisden van Nieuwpoort naar Duinkerke. Toch 

gebeurde het soms dat enkele onder hen net de omgekeerde beweging maakten.  

Een van de meest actieve leden van deze familie was Michiel van Stabel. Michiel werd geboren in 

Nieuwpoort in 1661. Over de beginjaren van zijn carrière is amper iets geweten. We zien hem voor het 

eerst opduiken in het zeevaartmilieu tijdens de Negenjarige Oorlog. In 1689 werd zijn schip opgebracht 

in Oostende door de Nieuwpoortse kaper Pieter vanden Balcke. Hij staat geregistreerd als schipper van 

het schip St. Michiel dat geladen was met wijn. Voor welke natie hij op dat moment uitvoer, werd hier 

niet vermeld.340 In 1695 vroeg hij een paspoort aan bij de Admiraliteit van Oostende om vrij te kunnen 

handelen in brandewijn.341 Een jaar later vroeg hij voor de enige keer een kaperbrief aan in Oostende, 

voor het fregat St. Pieter van 140 ton.342 Waarschijnlijk was hij op dat moment nog voornamelijk 

handelaar, want er werden geen binnengebrachte prijzen op zijn naam geregistreerd. Hierna verdwijnt 

hij voorgoed uit Oostende. Het blijkt dat hij in 1701 in Duinkerke woonde. Hier zou hij een rijkgevulde 

carrière opbouwen binnen de kaapvaart. Het eerste jaar dat we hem zien verschijnen is 1704. Op dat 
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moment is hij kapitein van het kaperfregat La Jalousi. Uit een van zijn eerste reizen blijkt dat zijn band 

met Oostende nog niet helemaal doorgeknipt is. Begin april 1704 was hij op kapertocht langs de 

Schotse kust. Daar wist hij een aantal prijzen te kapen, die hij in Oostende had opgebracht.343 Later die 

maand voer hij in compagnie met vijf andere Duinkerkers: François Demytter, Pierre Maisonneuve, 

Nicolas de Lambert, Soetenay en Pierre Aget. Ze bevonden zich tussen 27 en 30 april in de buurt van 

Texel en de Noorse kust, waar ze opnieuw verschillende prijzen wisten te kapen.344 Na deze 

onderneming zien we hem pas voor het eerst terug in de kaapvaart vanaf 1707. Tussen 1707 en 1712 

zou hij nog vier verschillende schepen onder zijn commando krijgen.345 Ook na de Vrede van Utrecht 

bleef hij nog even actief in de kaapvaart, vooraleer hij terug zou keren naar de handel. Pfister-Langalay 

heeft hem kunnen registreren als een van de flibustiers die vanuit Duinkerke richting de Nieuwe 

Wereld waren gevaren op het einde van de oorlog. Blijkbaar zou hij op 21 augustus 1713 richting Les 

Isles vertrokken zijn met zijn fregat La Victoire.346 

Zijn broer Elias zou zich pas later opwerken binnen de kaapvaart. De eerste keer dat we hem 

terugvinden, is op de bemanningslijst van het kaperfregat De St. Mary Magdalena van kapitein Carel 

Pieters. Op deze bemanningslijst van oktober 1702 staat hij aangegeven als onderstuurman.347  Vanaf 

1705 was hij met zekerheid actief als kapitein. Op 22 september van dat jaar vroeg hij namelijk zijn 

eerste, en enige gekende, patent aan bij de Oostendse Admiraliteit voor het fregat De Santa Maria.348 

De verhuis van zijn uitvalsbasis naar Nieuwpoort betekende de aanzet van zijn succesvolle 

kapercarrière.  Voor het jaar 1707 vinden we een paar bemanningslijsten terug van zijn schip De St. 

Franciscus.349 In zijn periode hier wist hij acht prijzen te kapen.350 Lang zal hij echter niet in Nieuwpoort 

actief blijven. Vanaf 1708 zien we hem geregistreerd staan als Duinkerkse kaper. Vooral in de periode 

1708-1709 was hij zeer gedreven. Hij was toen kapitein van het fregat La Pomme-d’Or. Op 13 juni 1709 

ontmoette hij een Zweeds schip ter hoogte van Nieuwpoort. Ondanks de neutrale status van het schip, 

ging van Stabel toch over tot kapen. Het schip was namelijk op weg naar Lissabon met tarwe en andere 

goederen. Neutrale schepen die handeldreven met vijandige naties werden meestal als een goede prijs 

beschouwd.351     

Een minder bekend lid van de familie van Stabel was Pieter van Stabel. Pieter was een neef van Michiel 

en Elias langs vaderszijde. Hij werd geboren in 1671 te Duinkerke, maar heeft er weinig van zijn actieve 

carrière doorgebracht. In 1692 trouwde hij in Nieuwpoort met Elisabeth-Pétronille Dominicaens.352 

Zijn participatie in de kaapvaart was veel beperkter dan dat van zijn neven. Het enige aanknooppunt 

dat we gevonden hebben, is een patentaanvraag in Oostende uit 1694 voor een oorlogschip St. Pieter 

met 9 lasten en 2 kanonnen.353 Of hij daarna nog actief was als kaper is onbekend. Hij bleef na zijn 

                                                           
343 Ondervraging Michiel van Stabel, 19.4.1704 (ANP, Archives de l’amirauté de Dunkerque. 1667-1780, C4 268), 
174v-176v. 
344 Ondervraging Michiel van Stabel, 11.6.1704 (ANP, Archives de l’amirauté de Dunkerque. 1667-1780, C4 268), 
210v-213v. 
345 Malo, La grande guerre des corsaires, 249. 
346 Pfister-Langalay, ”Dunkerques et les Antilles,” 216. 
347 Bemanningslijst Mary Magdalena, 10.1702. 
348 Kaperbrief Elias van Stabel, 22.9.1705 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, T094 569). 
349 Bemanningslijst De St. Françiscus, 21.1.1707 Bemanningslijst De St. Françiscus, 19.5. 1707. 
350 Vogelaers, “Nieuwpoortse kaapvaart. Bijlage 1: Prospografie,” 175-79. 
351 Ondervraging Elias van Stabel, 20.6.1709 (ANP, Archives de l’amirauté de Dunkerque. 1667-1780, C4 273), 
160v-161r. 
352 Daudruy, Familles de la marine Dunkerquoise, 596. 
353 Lemair, “Corsaires Ostendais,” 513. 



 

61 
 

huwelijk waarschijnlijk wel in Nieuwpoort wonen. Hij zou er namelijk overleden zijn tussen 1705 en 

1707.354 

De familie zou nog lang in de achttiende eeuw een grote invloed uitoefenen op het zeewezen. Michiels 

kleinzoon Pierre Vanstabel (1744-1796) zou tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw als 

Admiraal van Frankrijk worden aangesteld.355 

In dit hoofdstuk hebben we slechts een handvol families uitgekozen om aan te tonen dat het 

kaperbedrijf nauw verbonden was met familiale banden. Andere noemenswaardige families zijn onder 

meer de familie Lendersen, Maes, Kensen, Janssen en Saus. Joannes en zijn zoon Anthoine Lendersen 

waren actief vanuit de haven van Oostende. Beiden waren kapiteins aan boord van verschillende 

schepen. Joannes was bijna de volledige oorlog actief. Zijn zoon zien we vooral in de laatste jaren als 

kapitein verschijnen. Het belang van de familie Maes hebben we reeds besproken in vorige 

hoofdstukken. Vooral Martinus Maes en zijn zoon zijn de meest invloedrijke personen geweest binnen 

deze familie in de Oostendse kaapvaart. De familie Kensen op zijn beurt was vooral in Nieuwpoort 

actief. Elias Kensen trad regelmatig op als depositaris of opperreder voor verschillende kaperschepen. 

Zijn broer Norbert was kapitein op verschillende schepen. In de beginjaren van de Oorlog vertrok hij 

ook een aantal keer vanuit Oostende. Een andere familie die we regelmatig zien opduiken in het 

kaapvaartmilieu in de Vlaamse kustregio is de familie Janssen. Niet enkel in Oostende en Nieuwpoort, 

maar ook in Duinkerke was Janssen nog steeds een populaire achternaam. De meest voorkomende 

kaper tijdens de Spaanse Successieoorlog in Duinkerke met deze naam was Aldert Janssen. We zien er 

hem opduiken vanaf 1707.356 In Nieuwpoort kwam Bertel Janssen regelmatig voor als kapitein. Hij wist 

verschillende prijzen in Nieuwpoort op te brengen en vormde compagnieën met verschillende andere 

succesvolle kapers, zoals Jan Vroome, Thomas de Roo en Jacobus Looten.357 De familie Saus was een 

zeer invloedrijke familie in Duinkerke. Cornil en zijn zoon François Saus waren allebei op een of andere 

manier betrokken bij de kaapvaart, zowel in de particuliere kaapvaart als in de Escadre du Nord. Dit is 

slechts een summiere voorstelling die een aanzet zou kunnen geven tot een verdere studie naar deze 

families. Een dieper onderzoek naar de werking van deze families zou zeker ook tot nieuwe inzichten 

kunnen leiden in verband met de kaapvaart. Het is echter niet mijn bedoeling om een volledig beeld 

te krijgen op alle families die betrokken waren bij de kaapvaart in Oostende, Nieuwpoort en Duinkerke. 

Met deze voorstelling wilde ik laten zien dat de familie een van de belangrijkste pijlers vormde bij de 

instandhouding van de kaapvaart als economisch en sociocultureel gegeven.  

6.3. Samenwerking tussen kaperfamilies 

De samenwerking tussen kapers was een van de meest lucratieve manieren om aan kaapvaart te doen 

(cfr. Supra). Binnen het kapernetwerk zien we dat verschillende families met elkaar in contact stonden 

om hun samenwerking te verbeteren. Deze contacten konden op verschillende manieren tot stand 

komen.  

Een van de meest voorkomende manieren om familiebanden te smeden, was het vormen van 

compagnieën. Het organiseren van dergelijke compagnieën was geen uitzonderijk fenomeen tijdens 

de Spaanse Successieoorlog (cfr. Supra). Als we de gevormde compagnieën bestuderen, merken we 

dat sommige kapers regelmatig met elkaar optrokken. De betrokken kapiteins kwamen meestal uit de 

gegoede klassen binnen de steden. Doordat zij reeds over een behoorlijk kapitaal konden beschikken, 
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konden ze meerdere kaaptochten ondernemen. Zowel in de steden Duinkerke, Oostende als 

Nieuwpoort zien we verschillende compagnieën een aantal keer terugkomen. In Nieuwpoort en 

Oostende vormden Philippe de Moor en Pieter Vroome regelmatig een compagnie. De eerste maal dat 

we ze samen zien is op 19 april 1703. Nadat Vroome Oostende verlaten had op weg naar Bordeaux, 

ontmoette hij Philippe de Moor en Cornelis Valckenier. Beide kapiteins kwamen aan boord van het 

schip van kapitein Vroome om hun compagnie in een contract vast te leggen.358 De dag na het afsluiten 

van hun overeenkomst wisten de drie kapers al een pinkschip te overmeesteren. Het schip werd 

vastgemaakt aan dat van Pieter Vroome en naar Oostende opgebracht.359 Ook tijdens een latere reis 

zouden Vroome en de Moor een compagnie vormen. Op 24 maart 1705 vertrokken ze samen vanuit 

Oostende richting Cádiz. Ze bleven echter niet de hele tocht samen varen, maar op 31 maart kwamen 

ze elkaar opnieuw tegen. Philippe wist ter hoogte van de 40°50’ breedtegraad een pinkschip uit Dublin 

te kapen en de kapitein van het schip te rantsoeneren. De rest van hun reis voeren ze verder in 

compagnie. Op 5 april werd de prijs in Cádiz opgebracht. Na meer dan een maand in de havenstad te 

hebben verbleven, verlieten ze samen Cádiz op 19 mei. Toen ze tien dagen later in de buurt van 

Oostende kwamen, bleven ze toch nog een aantal dagen op zee om aan kaapvaart te doen.360 In 

Nieuwpoort voeren Elias van Stabel en François Contales een aantal keer samen uit tussen 1707 en 

1708. Ze wisten er verschillende prijzen op te brengen. Na hun laatste opgebrachte prijzen op 11 

januari 1708 scheidden hun wegen.361 Elias verhuist zijn activiteiten naar Duinkerke, terwijl François in 

Nieuwpoort achterblijft. Ook in Duinkerke zien we dat er compagnieën werden gevormd tussen enkele 

prominente kaperfamilies. Tijdens de Negenjarige oorlog voer Nicolas Baeteman regelmatig uit in 

compagnie met Jean en Gaspart Bart. Tijdens de Spaanse Successieoorlog gebeurde het regelmatig dat 

hij in compagnie voer met kapers zoals Michiel van Stabel, Pierre Glasson, Cornil Saus en André Bart.362 

In 1705 namen zowel André Bart, François-Cornil Bart als Pierre Glasson deel aan het Escadre dat door 

Saint-Paul werd samengesteld.363 Michiel van Stabel voegde zich eind februari 1707 bij de compagnie 

van Nicolas Baeteman, Cornil Saus en André Bart.364   

Hoewel de familiebanden die op zee gevormd werden de meest opvallende waren, zien we binnen de 

kaapvaart ook andere mogelijkheden om goede connecties te onderhouden tussen de prominente 

families. Een van deze manieren was het aangaan van huwelijken tussen kaperfamilies. In de meeste 

gevallen moeten we om deze connecties in kaart te brengen de periode voorafgaand aan de Spaanse 

Successieoorlog bestuderen. De meeste van deze families kenden namelijk een vrij lange 

ontstaansgeschiedenis. In Nieuwpoort vinden we een huwelijk terug tussen twee kaperfamilies die we 

voordien besproken hebben. Op 18 augustus 1686 trad Michiel van Stabel in het huwelijk met Christine 

Vroome, de zus van voornoemde Pieter en Jan Vroome.365 Een ander voorbeeld vinden we in het 

huwelijk tussen Martinus Maes en Anne de Schonamille.366 De familie Barroen uit Oostende is een 

perfect voorbeeld van een familie waarbij huwelijkspolitiek gebruikt werd om zich te binden aan 

andere kaperfamilies. Deze familie was verbonden met enkele van de meest vooraanstaande 
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Oostendse kaperfamilies. Parmentier heeft een link gevonden met de families Wijbo en Sensier.367 De 

familie had zich ook verbonden met de familie Canoen. Op 19 augustus 1705 huwde Nicolaes Canoen, 

de zoon van de bekende kaper Michiel Canoen, met Theresia Barroen, de zus van de reder en 

depositaris Lucas Barroen.368 De familie Barroen beperkte zich niet tot het sluiten van 

familieverbanden binnen de eigen stad. Ook over de stadsgrenzen heen werden huwelijken afgesloten 

met kaperfamilies. Op 14 juli 1697 trouwde Anne Barroen met Gaspard Bart, een neef van André 

Bart.369  

Dat deze huwelijken tot sterke banden konden leiden, zien we in de correspondentie. Pieter Vroome 

wisselde in de jaren 1712-1713 een aantal brieven uit met Michiel van Stabel. De antwoorden op deze 

brieven hebben we niet meer, maar toch kunnen we de sfeer tussen beide duidelijk opmaken. Hoewel 

er telkens over zaken werd gesproken, bestonden de brieven voornamelijk uit het bespreken van 

persoonlijke kwesties.370 Pieter had ook goede contacten met Gaspart Bart. Ze wisselden op 

regelmatige basis brieven met elkaar uit. De brieven hadden een minder familiair karakter dan die 

tussen Pieter en Michiel, maar tonen toch aan dat er goede contacten bestonden tussen deze twee 

families. De meeste van zijn brieven hadden te maken met transacties tussen de twee en het 

bespreken wie de contactpersonen waren die moesten worden uitbetaald.371 

De aanwezigheid van familieleden binnen de rederij leverde verschillende voordelen op voor de 

kapitein in kwestie. Niet iedereen beschikte over de nodige fondsen om de borg te betalen om te kaper 

te mogen varen. Als de kapitein van het schip familieleden binnen het kaapvaartmilieu had die hem 

konden financieren, kon hij vaak meer dan anderen een schip uitrusten. Dit zien we onder meer bij 

Thomas de Roo. Tussen 1708 en 1713 vertrok hij regelmatig op kaaptocht. Bijna bij iedere tocht was 

een van zijn familieleden betrokken aan wal. Voor zijn eerste gekende patentaanvraag stond zijn vader 

Maillaert in als borgsteller. Hij trad ook op als depositaris voor het doorverkopen van de prijzen die 

zijn zoon had opgebracht in Duinkerke.372 Niet enkel zijn vader, maar ook zijn oom Pieter de Roo trad 

regelmatig op als zijn depositaris. Dit weerhield Pieter er niet van om zelf goederen van het gekaapte 

schip op te kopen.373 Ook in Oostende vinden we een voorbeeld terug van familieleden die elkaar 

bijstonden binnen het kaapvaartmilieu. Mattheus de Moor was depositaris voor de prijs die zijn broer 

Philippe had opgebracht in Cádiz.374  

Voor kapers was het dus niet enkel belangrijk om goede banden te smeden met andere prominente 

kaperfamilies binnen de eigen stad en daarbuiten. De steun van leden in de eigen familie kon even 

doorslaggevend zijn om verschillende kaperactiviteiten te ondernemen. Het valt op dat kapers die 

geen familieleden hadden om op terug te vallen, zelden meer dan één kapertocht organiseerden. De 

kaapvaart was geen eenmansbedrijf. Als je er succes wilde boeken, moest je niet enkel over een goede 

bemanning beschikken, maar ook over de nodige financiële steun en goede connecties.  

  

                                                           
367 Parmentier, Het gezicht van de Oostendse handelaar, 35. 
368 Ludwig Lauwereins, “Genealogische informatie Nicolas Canoen,” geraadpleegd 11.05.2019, 
https://gw.geneanet.org. 
369 François Guy Noël Dauphin, “Genealogische informatie Anne Barroen,” geraadpleegd 23.05.2019, 
https://gw.geneanet.org; Daudruy, Familles de la marine Dunkerquoise, 54-7.  
370 Brief Pieter Vroome aan Michiel van Stabel, 30.3.1713 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, 880), 118. 
371 Brief Pieter Vroome aan Gaspart Bart, 14.2.1713 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, 880), 85-6. 
372 Vogelaers, “Nieuwpoortse kaapvaart. Bijlage 1: Prosopografie,” 139-42. 
373 Rekening verkoop prijsschip van Pauwels Reuben, 10.9.1708 (ARA, Admiraliteitsraden en -zetels, 888), n° 20. 
374 Registratie prijs Philippe de Moor, 5.4.1705; Prijsdossier de Susanne, 5.4.1705, n° 565. 
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Conclusie 

Het ontstaan van de kaapvaart in de Vlaamse havensteden kan moeilijk losgekoppeld worden van 

politieke ontwikkelingen in de regio. Verschillende staten rond het Noordzeegebied, die naar 

centralisatie streefden, kwamen met elkaar in conflict tijdens de zestiende en de zeventiende eeuw. 

Oorlogen werden niet enkel op land, maar ook op zee uitgevochten. Deze hadden niet enkel 

geopolitieke gevolgen, maar ook consequenties voor de zeevaarders. De onzekere situatie dreef de 

oorspronkelijke vissers in de kaapvaart. Deze overschakeling was noodzakelijk voor de vissersbevolking 

om te kunnen overleven. Pas later zou het kaapvaartbedrijf uitgroeien tot een volwaardig commercieel 

bedrijf. Deze ontwikkeling ging grotendeels gepaard met de opkomst van de Admiraliteiten, die door 

het centrale bestuur werden aangesteld om niet enkel de handel en visserij, maar ook de kaapvaart te 

controleren. Tegen het einde van de zeventiende eeuw had de Admiraliteit zijn vaste structuur 

gekregen en bereikte de kaapvaart in het Noordzeegebied een hoogtepunt.  

Tijdens de Spaanse Successieoorlog leidden politieke verschuivingen tot veranderingen binnen het 

kaapvaartbedrijf. Vooral de overname van Oostende in 1706 had grote gevolgen voor de Vlaamse 

kustregio. Vanaf het moment dat Oostende capituleerde en onderdeel werd van het Anglo-Bataafs 

Condominium, zien we dat de kaapvaart onder de bestuurswissel te lijden had. In de jaren voordien 

floreerde de kaapvaart onder het Frans-Spaanse bewind. Dit was vooral te danken aan de rijkere 

Engelse, Nederlandse en Scandinavische prijzen die in de stad werden opgebracht. Door de 

bestuurswissel moesten Oostendse kapers nieuwe doelwitten zoeken op zee. Vooral Franse en 

Nieuwpoortse schepen kwamen in aanmerking. Deze brachten echter veel minder op dan hun collega’s 

uit Engeland, de Republiek en Scandinavië. Een job in de kaapvaart van Oostende werd veel minder 

aantrekkelijk voor de zeemansfamilies binnen de stad. Het aantal kapers ging er sterk op achteruit. 

Sommigen bleven binnen het kaapvaartbedrijf van Oostende actief, maar verschillende kapers 

verlieten de stad om in Nieuwpoort of in Duinkerke hun kaperactiviteiten verder te zetten. De 

teloorgang van de Oostendse kaapvaart betekende een opbloei van de kaapvaart in Nieuwpoort en 

vooral in Duinkerke. Op vlak van het aantal uittredingen, zien we in beide steden een duidelijke 

toename. De veranderingen van bestuur in Duinkerke en Nieuwpoort op het einde van de oorlog 

hadden weinig tot geen invloed gehad op de kaapvaart. In Nieuwpoort werd de kaapvaart nog altijd 

gesteund door de nieuwe soeverein Max Emanuel. De Engelsen, die tijdens de Spaanse 

Successieoorlog in Duinkerke aanwezig waren, tolereerden de Franse kapers die vanuit de haven 

vertrokken.  

Het kerngebied van de kaperactiviteiten vanuit de drie steden was het Kanaalgebied. Sommige kapers 

waagden zich verder van huis. Vooral Duinkerkse kapers deden regelmatig andere regio’s aan. Naast 

het Kanaal voeren ze ook langs de Schotse of Scandinavische kusten. Enkele kapers ondernamen ook 

reizen richting het Zuiden. Hoewel het eerder uitzonderlijk was, maakten sommige Duinkerkse kapers 

zelfs de oversteek naar de Antillen. Voor Oostendse en Nieuwpoortse kapers was dit laatste een 

praktisch onmogelijke onderneming. Hun schepen waren hiervoor niet goed genoeg uitgerust. Op vlak 

van tonnage waren de kaperschepen uit Duinkerke een stuk groter dan hun Oostendse en 

Nieuwpoortse tegenhangers. In Duinkerke was het fregat een zeer populair scheepstype in de 

kaapvaart. Kapers uit Oostende en Nieuwpoort gaven eerder de voorkeur aan kleinere schepen, zoals 

de snauw en de chaloupe. Door kleinere schepen te gebruiken, konden ze de Nederlandse zeeblokkade 

voor de Zuidelijke Nederlanden omzeilen. Toch gebeurde het soms dat er in beide steden een patent 

aangevraagd werd voor grotere schepen, zoals het fregat. Meestal combineerden de kapiteins van 

deze schepen de kaapvaart met de koopvaardij. Het hoofddoel van hun reis was om handel te drijven 

tussen Noordwest-Europa en het Iberisch schiereiland. Als de gelegenheid zich voordeed, gingen deze 

handelaren over tot het kapen van schepen.  
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De kaapvaarttechnieken die Magosse bestudeerde voor de Oostendse kapers blijken ook van 

toepassing te zijn in het Duinkerkse en Nieuwpoortse kapermilieu. De meest voorkomende doelwitten 

van zowel de Nieuwpoortse, Oostendse als Duinkerkse kapers waren eenzame handels- of 

vissersschepen. Zij vormden een gemakkelijke prooi, waarbij de kapers het minst risico liepen. Soms 

probeerde men om een schip uit een konvooi te overmeesteren, maar deze tactiek vond minder 

aanhang onder de Vlaamse kapers. Door de aanwezigheid van konvooischepen werd dit een 

gevaarlijke onderneming, die vaak op een mislukking uitdraaide. Ook Duikerkers die over grotere, 

beter bewapende schepen beschikten, beperkten hun aanvallen op konvooien. 

Uit de verschillende cases die we in deze scriptie behandeld hebben, kunnen we opmaken dat de 

contacten tussen de Oostendse, Nieuwpoortse en Duinkerkse kapers nauwer waren dan dat we op het 

eerste zicht zouden denken. De Vlaamse kuststeden waren duidelijk geen eilandjes die volledig op 

zichzelf waren teruggetrokken. De meeste compagnieën werden gevormd tussen kapers uit dezelfde 

stad, maar een compagnie die tot stand kwam over de stadsgrenzen heen was zeker geen uniek 

verschijnsel. Doorheen de Spaanse Successieoorlog zien we verschillende compagnieën ontstaan 

waarin Nieuwpoortse, Oostendse en/of Duinkerkse kapers aanwezig waren. Soms namen Oostendse 

kapers ook deel aan het Escadre du Nord, maar dit was eerder uitzonderlijk. Opvallend is dat 

verschillende van deze kapers in vredestijd optraden in de koopvaardij. Door de politieke instabiliteit 

en de risico’s die handelaars in oorlogsjaren liepen op zee, schakelden ze tijdelijk over op de kaapvaart. 

Na de oorlog zetten ze vaak hun reguliere handelsactiviteiten gewoon verder. 

De bemanning van het schip had een belangrijke rol te vervullen binnen de kaapvaart. Zonder haar kon 

de kapitein geen schepen kapen. In de drie steden blijkt dat de bemanning op zijn minst een zekere 

vorm van organisatie kende. De verschillende rangen werden hiërarchisch onderverdeeld van de 

kapitein over officieren tot matrozen. Daarnaast kon de grootte van de bemanning een bepalende 

factor zijn voor succesvolle kaaptochten. We beschikken jammer genoeg over te weinig gegevens 

hieromtrent om tot een sluitende conclusie te kunnen komen. Wat we wel uit de bronnen kunnen 

opmaken, is dat het aantal bemanningsleden aan boord van de grootste Oostendse en Nieuwpoortse 

kaperschepen waarschijnlijk nooit die van in Duinkerke oversteeg. 

Net als handelaren en vissers waren kapers vaak niet gebonden aan hun stad van herkomst. 

Zeevaarders migreerden regelmatig naar steden waar er meer en beter werk voor handen was. Dit was 

binnen de kaapvaart niet anders. Een strikt onderscheid maken tussen de kapers van deze steden is 

daarom soms een moeilijke onderneming. Binnen verschillende kaperfamilies zien we dat de leden 

verspreid zijn geraakt over de Vlaamse kuststeden. Het beste voorbeeld hiervan zien we bij de familie 

van Stabel. Hoewel de familie oorspronkelijk afkomstig was uit Nieuwpoort, waren verschillende leden 

tijdens het grootste deel van hun kapercarrière actief in Duinkerke. Niet enkel telgen van belangrijke 

kaperfamilies, maar ook leden uit de lagere rangen zochten betere oorden op als de kaapvaart in eigen 

stad over haar hoogtepunt heen was. Sommige bekende kaperfamilies, die actief waren in de Vlaamse 

kustregio tijdens de Spaanse Successieoorlog, kwamen oorspronkelijk uit andere verder gelegen 

gebieden vooraleer ze hier in de kaapvaart opereerden. De familie de Schonamille kwam 

oorspronkelijk uit Italië en zou zich pas na een doortocht in Duinkerke in Oostende gaan vestigen. De 

Contalesen waren van oorsprong Brugse handelaars. 

De functionarissen aan wal waren even belangrijk, soms zelfs belangrijker, om het kaperbedrijf in de 

steden draaiende te houden. De kapitein en zijn bemanning stonden ervoor in dat prijzen op 

regelmatige basis werden opgebracht, maar het waren anderen die instonden voor de administratieve 

kant van het verhaal. Functies als depositaris, reder, borgsteller en opperreder zorgden ervoor dat de 

kapitein over de nodige kapitalen beschikte om aan kaapvaart te kunnen doen. De doorverkoop van 

prijzen en het uitbetalen van de winst werd ook aan hen overgelaten. Deze functionarissen traden niet 
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enkel op voor kapers uit eigen stad. Soms moesten ze ook de belangen van kapers uit andere steden 

verdedigen. Het is namelijk gebleken dat de praktijk om prijzen elders achter te laten geen uniek 

fenomeen was tijdens de Spaanse Successieoorlog. Vooral in Oostende werden verschillende prijzen 

opgebracht door Duinkerkenaren en Nieuwpoortenaren tijdens de eerste helft van de oorlog. We 

hebben ook voorbeelden gevonden van prijzen die in Nieuwpoort en Duinkerke achtergelaten werden, 

maar hier hebben we veel minder informatie over. Wanneer een dergelijke prijs werd opgebracht, 

moesten functionarissen uit de stad van opbrengst de administratieve kant regelen. We merken dat 

slechts enkele figuren deze functies onder elkaar verdeelden. Vaak hadden zij goede contacten met de 

stad van de betrokken kaper(s). Soms werd ook beroep gedaan op functionarissen uit die stad, maar 

dit kwam minder vaak voor. 

Om succes te boeken binnen de kaapvaart, kon het belangrijk zijn om over goede familienetwerken te 

beschikken. Niet enkel binnen de eigen stad, maar ook over de steden heen, zien we dat kaperfamilies 

toenadering zochten. Dit deden ze op verschillende manieren. Op zee werden regelmatig 

compagnieën gevormd tussen kapiteins uit belangrijke families. Sommige van deze samenwerkingen 

bleven bestaan zolang de kapiteins actief bleven binnen de kaapvaart. Een andere manier om goede 

contacten te onderhouden was door het sluiten van huwelijken. Sommige families gebruikten deze 

techniek regelmatig om zich te verbinden met andere invloedrijke kaperfamilies. Het beste voorbeeld 

hiervan is de familie Barroen, die zich niet enkel aan de Oostendse families Wijbo, Sensier en Canoen 

wist te binden, maar ook aan de Duinkerkse familie Bart. Connecties die op deze manier werden 

gesmeed, overleefden vaak veel langer dan wanneer ze door compagnieën tot stand waren gekomen. 

Tot slot zien we dat, wanneer kapiteins konden voortbouwen op een lange familietraditie binnen de 

kaapvaart, ze vaak verschillende keren konden uittreden. Het valt op dat als kapers geen familieleden 

hadden om op terug te vallen, ze zelden meer dan één kapertocht organiseerden. Familienetwerken 

binnen de kaapvaart bepaalden vaak het succes van de individuele leden. 

We kunnen dus besluiten dat de ontwikkelingen binnen de kaapvaart in de drie Vlaamse steden tijdens 

de Spaanse Successieoorlog moeilijk van elkaar los te koppelen zijn. Kapers stonden regelmatig in 

contact met elkaar over de grenzen heen. Een strikte grens bepalen tussen Nieuwpoortse, Oostendse 

en Duinkerkse kapers is niet altijd mogelijk doordat het voor kapers niet ongewoon was om tussen 

steden te migreren op zoek naar betere opportuniteiten. Het kaapvaartbedrijf in de drie steden toonde 

daarbij ook een aantal gelijkaardige kenmerken, waardoor kapers zich vrij gemakkelijk konden 

integreren in hun nieuwe werkomgeving. De sterkte van de banden tussen Nieuwpoort, Oostende en 

Duinkerke is nog niet altijd even duidelijk, maar dat ze weldegelijk hebben bestaan staat vast. Door in 

de toekomst minder de focus te leggen op het bestuderen van de kaapvaart binnen eigen stad en 

eerder te onderzoeken welke rol ze speelde in de grotere kapernetwerken, kunnen we tot nieuwe 

inzichten komen over het belang van de kaapvaart voor de Vlaamse kustregio. 
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Addendum 

Ondanks de vele bronnen die geraadpleegd werden voor dit onderzoek, zijn er zeker andere bronnen 

die ik niet heb kunnen inkijken. Roberto Barazutti verklaarde tijdens een recente lezing dat hij de 

brieven die in de Admiraliteiten van Frankrijk werden ontvangen, heeft bestudeerd. Deze zeer 

uitgebreide collectie brieven met betrekking tot de zeevaart, die in de Archives Nationales in Parijs 

bewaard wordt, werd tot nog toe zelden bestudeerd. In deze brieven vond Barazutti connecties tussen 

de Franse Admiraliteiten en de Zeeuwse kapers. Het zou zeker de moeite waard zijn om in een verder 

onderzoek na te gaan of er ook gegevens over Oostendse en Nieuwpoortse kapers in deze 

correspondentie terug te vinden zijn.375 

In de loop van mijn onderzoek ben ik een ander, tot nu toe vrij onbekend, fenomeen op het spoor 

gekomen. Het bleek namelijk dat de Duinkerkers niet de enige Franse kapers waren die in contact 

kwamen met Oostende en Nieuwpoort. Uit het register van gekaapte goederen, die binnengebracht 

werden door Franse kapers, blijkt dat ook kapers uit Calais vrij frequent hun prijzen achterlieten in 

Oostende. Daarnaast zijn er ook enkele prijsdossiers overgeleverd waarin kapers uit Calais vermeld 

werden die samenwerkten met hun Oostendse en Nieuwpoortse collega’s. Na 1706 zien we dat ze ook 

regelmatig het slachtoffer werden van Oostendse kapers. Een interessante piste voor een toekomstig 

onderzoek zou zijn om de banden tussen Calais en de Zuid-Nederlandse steden in kaart te brengen. 

Waren deze banden even sterk als die tussen Duinkerke, Nieuwpoort en Oostende of bleven ze eerder 

beperkt? 

Ten slotte is zeker nog niet alles gezegd over de bronnen die ik in deze scriptie heb besproken. Ze 

werden op verschillende manieren geanalyseerd, maar er zijn nog verschillende aspecten in het 

bronnenmateriaal die meer aandacht verdienen. Voor deze verhandeling heb ik mij beperkt tot het 

bestuderen van de microgeschiedenis binnen het kaapvaartmilieu. Door een aantal families te 

analyseren, heb ik geprobeerd het bestaan van kapernetwerken aan te tonen. Een grondigere 

netwerkanalyse zou een volgende stap kunnen zijn in dit onderzoek. Andere thema’s, zoals de 

mogelijkheid tot sociale mobiliteit binnen het kaapvaartmilieu of de connectie tussen handel en 

kaapvaart, werden in dit werk aangehaald, maar kunnen zeker nog verder uitgewerkt worden met het 

bronnenmateriaal dat we ter beschikking hebben. 

 

  

                                                           
375 Lettres reçue, 1702-1713 (ANP, Fonds de la Marine, B3 116-217). 
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Alfabetische index van kapers, officieren en functionarissen op achternaam (+ 

uitvalsbasis) 

Aget, Pierre (Duinkerke)     60 

Backer, Charles de (Duinkerke)    11 

Baeteman, Charles (Duinkerke)    52, 59 

Baeteman, Nicolas (Duinkerke)    20, 25, 35, 38, 56-59, 62 

Balcke, Pieter vanden (Nieuwpoort)    59 

Bameson, Jean (Duinkerke)     18, 45 

Barroen, Lucas (Oostende)     44, 63 

Bart, André (Duinkerke)     19, 45, 56-57, 62, 66   

Bart, Cornil, vader André Bart (Duinkerke)   57, 66 

Bart, Cornil, vader Jean Bart (Duinkerke)   55-56, 66 

Bart, Gaspard (Duinkerke)     63, 66 

Bart, Gaspart (Duinkerke)     55-59, 62-63, 66 

Bart, François (Duinkerke)     56, 66 

Bart, François-Cornil (Duinkerke)    42, 56, 62, 66 

Bart, Jean (Duinkerke)     I, 1, 11, 34, 54-57, 59, 62, 66 

Bart, Jean-François (Duinkerke)    57 

Bart, Michiel (Duinkerke)     56, 66 

Baszooch, Ferdinand (Duinkerke)    52 

Bauwens, Jean-Baptiste (Oostende)    46 

Becu, Thomas (Oostende)     54 

Berliquet, Pieter (Duinkerke)     25 

Bernard, Cornil (Duinkerke)     59 

Besage, Jacob (Oostende)     I  

Bestenbustel, Paulus (Oostende)    25 

Betten, Jacob (Duinkerke)     35, 38, 45, 51 

Betu, Guillaume (Oostende)     38, 41 

Biltoo, Passchier (Oostende)     48 

Blaere, Pierre (Duinkerke)     18 

Blanque, Charles de (Duinkerke)    58 

Boecage, Michel de (Duinkerke)    39 

Boudens, Pieter (Nieuwpoort)    25 

Bountou, Pieter (Nieuwpoort)    25, 37, 49 

Boute, Nicolas de (Duinkerke)    25 
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Bruijne, Michiel De (Nieuwpoort)    50 

Buddaert, Jean (Duinkerke)     24, 45, 48, 58 

Busche, Pieter van den (Duinkerke)    21 

Canno, Jacobus (Duinkerke)     32 

Canoen, Michiel (Oostende)     2, 21, 23, 26, 44, 46, 63, 66  

Canoen, Nicolas (Oostende)     63, 66 

Caravalle, Jean de (Duinkerke)    49 

Carnier, Jacob (Duinkerke)     24 

Carpentier, Alexandre (Duinkerke)    20, 25 

Carpentier, Pieter (Oostende)    44 

Carton, Pieter (Oostende)     36 

Caseele, Renier van (Oostende, Duinkerke)   39 

Cattendyck, Jean (Duinkerke)    25 

Christiaensen, Elias (Duinkerke)    23 

Claysen, Joannes (Oostende)     21, 23 

Constans, Jean (Duinkerke)     24 

Contales, Daggebertus (Duinkerke)    51 

Contales, François (Nieuwpoort)    50-51, 62 

Contales, Joannes (Duinkerke)    51 

Contales, Roberto (Nieuwpoort, Oostende, Duinkerke)  24-25, 37, 49-51 

Coolaert, Anthoine, jr. (Oostende)    39 

Cornelissen, Anthoine (Oostende)    43 

Corte, Pieter de (Nieuwpoort)    43 

Courne, Andreas (Oostende)     37 

Courtois, Denijs (Oostende)     16-17, 19, 21, 38 

Coutant (Duinkerke)     41 

Demytter, François (Duinkerke)    19, 21, 25, 60 

Dericksen, Cornelis (Nieuwpoort, Duinkerke)   39 

Derville, Pierre (Duinkerke)     42 

Descase, Jean (Calais)     23 

Diricksen, Jan (Nieuwpoort)     20, 40 

Fever, Anthone Le (Oostende)    18, 21, 48 

Fevre, Nicolas Le (Calais)     39 

Flaenderlinck, Andries (Oostende)    22 

Forbin, Claude de (Duinkerke)    1, 11, 25, 42 
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Francois, Jean (Nieuwpoort, Calais)    39 

Freize, Cornelis de (Duinkerke)    25 

Fri(e)st, Laurens (Nieuwpoort, Duinkerke)   40 

Frize (of Vrijze), Mattheis (Duinkerke)    35 

Frérard, Pierre (Duinkerke)     35 

Gardinier, Louis (Duinkerke)     25 

Gaspard, Nicolas (Duinkerke)     18 

Glasson, Cornil (Duinkerke)     58 

Glasson, Jacques (Duinkerke)     43, 58 

Glasson, Jean (Duinkerke)     25, 56-58 

Glasson, Pierre (Duinkerke)     57, 62 

Goe, Adriaan de (Oostende)     38 

Gournay, Thomas (Oostende)    2, 17, 19, 23, 36 

Gresseau, Alexandre (Duinkerke)    19 

Guymon, Joseph (Saint-Malo)    54 

Havard, Pierre (Duinkerke)     39, 59 

Heerentaels, Jan (Oostende)     50 

Horbert, Pieter (Oostende)     22, 52 

Hubelets, Laurens (Oostende)    25 

Jaeckx, Paul (Oostende)     25 

Janssen, Aldert (Duinkerke)     32, 61 

Janssen, Bernard (Duinkerke)    35  

Janssen, Bertel (Nieuwpoort)     17, 24, 48, 61 

Janssens, Antoine (Oostende, Duinkerke)   39 

Kensen, Elias (Nieuwpoort)     50, 61 

Kensen, Norbert (Nieuwpoort, Oostende)   17, 61 

Ketty, John (Duinkerke)     18 

Kieken, Charles (Duinkerke)     57 

Lamassche, Pieter (Oostende)    41 

Lambert, Nicolas de (Duinkerke)    60 

Langhetee, Louis (Duinkerke)    43 

Larmès, Jacques (Duinkerke)     18, 25 

Laureyns, Jan (Oostende)     45 

Ledee, Louis (Duinkerke)     18, 24 

Lemel, Louis (Oostende, Duinkerke)    19, 21, 40-41, 56 



 

71 
 

Lendersen, Anthoine (Oostende)    32, 61 

Lendersen, Joannes (Oostendse)    2, 18-19, 23, 38-40, 46, 61 

Lindersen, Daniël (Oostende)    10 

Looten, Jacobus (Nieuwpoort)    39, 45, 61 

Maes, Joannes (Oostende)     46 

Maes, Matthieu Martinus (Oostende)    45-46, 50, 62 

Magdanel, Daniel (Oostende)    41 

Maisonneuve, Pierre (Duinkerke)    60 

Maisson, Jacques (Oostende)    41 

Mans, Philippe (Duinkerke)     25 

Mansvelt, Michiel (Oostende)    I, 25, 43 

Meyne, Cornil (Duinkerke)     25, 45 

Moor, Damiaen de (Nieuwpoort)    48 

Moor, Joannes de (Nieuwpoort)    48 

Moor, Maerckus de (Oostende)    48 

Moor, Mathieu de (Oostende)    47-48 

Moor, Mattheus de (Oostende)    47-48, 63 

Moor, Pasquier de (Oostende)    47 

Moor, Philippe de (Oostende, Duinkerke)   17, 28, 37, 62-63 

Pape, Adriaen de (Oostende)     54 

Pieters, Carel (Oostende)     31, 48, 53, 60 

Plancke, Pieter de (Nieuwpoort)    45 

Pointis (Duinkerke)      11 

Prir, Pieter (Vlissingen)     45 

Promkaert, Michel (Duinkerke)    56 

Rij, Pieter de (Oostende)     23, 32 

Rogers, Woodes (Engeland)     58 

Roo, Ignatius de (Nieuwpoort, Oostende)   52 

Roo, Jan de (Nieuwpoort, Oostende)    52 

Roo, Joannes de (Nieuwpoort)    52 

Roo, Maillaert de (Nieuwpoort)    52, 63 

Roo, Pieter de (Nieuwpoort)     52, 63 

Roo, Thomas de (Nieuwpoort)    17, 25, 37, 51-52, 61, 63 

Rooze, Baltazar (Duinkerke)     20, 23 

Rudder, Ignatius de (Duinkerke)    45 
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Rudder, Passchier de (Nieuwpoort)    17, 20, 51 

Ruyter, Michiel de (Verenigde Provincies)   55 

Sable, Joannes (Nieuwpoort)     52 

Saint-Paul (Duinkerke)     11, 62 

Sanders, Daniel (Zeeland)     20, 26 

Santies, Joannes (Nieuwpoort)    35, 51 

Saus, Cornil (Duinkerke)     19-21, 25, 57-58, 61-62 

Saus, François (Duinkerke)     19, 61 

Schonamille, Daniel (Oostende)    54 

Schonamille, Frans de (Oostende)    53-54 

Schonamille, Frans de, Jr. (Oostende)    53-54 

Schonamille, Jan de (Oostende)    44, 53-54 

Schonamille, Michiel de (Oostende)    54 

Schuytenaer, Philippe (Nieuwpoort)    40 

Sensier, Pieter (Oostende)     57, 63 

Simoens, Jean (Duinkerke)     23, 57 

Soepaerts, Jean (Duinkerke)     39 

Soetenay (Duinkerke)     60 

Stabel, Elias van (Nieuwpoort, Oostende, Duinkerke)  24, 36-37, 51, 60, 62 

Stabel, Michiel van (Oostende, Duinkerke)   19, 57, 59-60, 62 

Stabel, Pieter van (Nieuwpoort)    60 

Steenkiste, Guillaume van (Oostende)    53 

Terreyn, Philippe (Oostende)     44, 54 

Tilly, Jean (Duinkerke)     23, 58 

Tormein, Norbert (Duinkerke)    45 

Tourouvre, Chevalier de (Duinkerke)    11, 41 

Valckenier, Cornelis (Oostende)    62 

Vanden Driessche (Zeeland)     26 

Vanstabel, Pierre (Duinkerke)    61 

Verhaeghe, Joannes (Oostende)    21 

Verhist, Lauwereins (Nieuwpoort)    45 

Vermeere, Joannes (Duinkerke)    20, 35 

Vroome, Jan (Nieuwpoort, Oostende)    22, 37, 48-50, 61-62 

Vroome, Pieter (Nieuwpoort, Oostende, Duinkerke)  17, 28, 40, 48-50, 62-63 

Waele, Jacob de (Nieuwpoort)    25 
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Wesemael, Cornelis (Nieuwpoort)    40 

Wijbo, François (Oostende)     19, 63 

Wormhout (Duinkerke)     39 

Wulf, Jan de (Oostende)     44 

Wulf, Mathieu de (Duinkerke)    19, 26, 48 
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Onuitgegeven bronnen 

BELGIË 

Brugge 

 Rijksarchief (RAB) 

 Gemeente Nieuwpoort. Oud Archief (INV 80) 

4850  Bemanningsrollen oorlogsschepen, 1704-

1713. 

4851 Scheepsjournaals, 1691-1771. 

4862 Bemanningsrollen, 1644-1780. 

5914  Brief Juan de Caravalle aan Pieter Vroome, 

10.7.1709. 

 Parochieregister Nieuwpoort 

- Begrafenisakte Frans Contales, 1709. 
Geraadpleegd 22.5.2019. 
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-
personen. 

 Parochieregister Onze Lieve Vrouwe Brugge 

-  Begrafenisakte Robertus Contales, 24.8.1714. 

Geraadpleegd 23.5.2019. 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-

personen. 

 Parochieregister Oostende 

-  Begrafenisakte Daniel Schonamille, 1720. 

Geraadpleegd 22.5.2019. 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-

personen. 

 Stad Nieuwpoort. Oorkonden (INV 331) 

595 Lodewijk Alexander van Bourbon, admiraal 

van Frankrijk, kent aan Louis Le Mel, 

bevelhebber van de fregat "Maréchal de 

Vauban" de vangst van het Engelsch schip 

"Avontuur van Stokton" toe, 4.4.1707. 

596  Lodewijk Alexander van Bourbon, admiraal 

van Frankrijk, kent aan Louis Le Mel, 

bevelhebber van de fregat " Maréchal de 

Vauban " de vangst voor een ander schip, 

4.4.1707. 

597  Lodewijk Alexander van Bourbon, admiraal 

van Frankrijk, kent aan Louis Le Mel, 
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bevelhebber van de fregat " Maréchal de 

Vauban " de vangst voor de " St. Jakob " van 

Rotterdam, 11.4.1707. 

600  Brevet voor Jakob Looten, kapitein van het 

oorlogsschip "St. François " om uit te varen, 

14.7.1707. 

Brussel 

 Algemeen Rijksarchief (ARA) 

 Admiraliteitsraden en -zetels (T094) 

569  Patentes de course et autres, suppléments de 

course, cautionnements, 1702-173, 1744. 

571 Rôles d’équipages de navires de course, 1674, 

1695-1723. 

574 Registre des passeports, 11.1694-10.1695. 

575 Registre des passeports, 10.1695-4.1723. 

584 Registres des prises, 1667-1712. 

586 Registre des prises amenées à Ostende par des 

Français, 1703-1706. 

657 Journaux de bord de navires de course, 1702-

1704. 

658 Journaux de bord de navires de course, 1705. 

659 Journaux de bord de navires de course, 1706-

1713, 1744. 

764 Dossiers n° 423 à 428, 1703. 

765 Dossiers n° 429 à 433, 1703. 

777 Dossiers n° 487 à 495, 1704. 

797 Dossiers n° 565 et 566, 1706. 

801 Dossiers n° 587 à 592, 1707. 

810 Dossiers n° 637 à 643, 1710. 

816 Dossiers n° 665 à 669, 1712. 

879 Registre de lettres de change pour Pierre 

Vroome, 1708-1717. 

880 Registre de correspondances expédiées par 

Pierre Vroome de Nieuport, 1712-1713. 
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887 Registre des patentes, passeports, 

cautionnements, actes et sentences, 1710-

1714. 

888 Dossiers n° 1 à 21, 1706-1708. 

889 Dossiers n° 22 à 36, 1709. 

892 Dossiers n° 58 à 67, 1712. 

Gent 

 Rijksarchief (RAG) 

 Raad van Vlaanderen (GW8) 

20189  Jacob Noye, loodgieter te Brugge, hr. bev., c. 

Michiel Schonamille (Oostende), 1707-1708. 

34476 Daniel de Bisschop en cons. c. Francisco 

Schonamille, equipagemeester van Z. M. 

konvooischepen, 1697. 

34480 Andries Weyse over Hieronymus Meyer 

(Kopenhagen), schipper op "De Vergulden 

Haen" c. Francisco Schonamille, 

equipagemeester van Z. M. konvooischepen: 

prijs - namptissement. 1697-1700. 

34524 Diego Munez Perreira en Manuel Vello 

d'Acosta, kooplieden van Lissabon c. de reders 

van kapitein Pieter de Vrome en cons., 1703. 

34526 Jan en Frans Schonamille, Equipagemeesters 

van Z. M. konvooischepen c. Louis Langhetee 

en Paulo Bauwens, 1703-1705. 

34527 Jan en Frans Schonamille, Equipagemeesters 

van Z. M. konvooischepen c. Louis Langhetee 

en Paulo Bauwens, 1703-1705. 

34545 Adriaan de Pape (Oostende), depositaris van 

kapitein Jan Vermeersch c. Jan Schonamille 

(Oostende) en cons.: prijs-sterfhuisschulden. 

1711-1712. 
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FRANKRIJK 

Parijs 

 Archives Nationales (ANP) 

 Fonds de la Marine - Archives de l’amirauté de Dunkerque. 1667-1780 

MAR/C/4/268 Enregistrement des déclarations des 

capitaines des bâtiments armés en course, 

1703-1704. 

MAR/C/4/272 Enregistrement des déclarations des 

capitaines des bâtiments armés en course, 

1707-1708. 

MAR/C/4/273 Enregistrement des déclarations des 

capitaines des bâtiments armés en course, 

1709-1710. 

MAR/C/4/276 Enregistrement des déclarations des 

capitaines des bâtiments armés en course, 

1712-1713. 

MAR/C/6/1100 Rôles d’équipage du port de Dunkerque, 1704. 

MAR/C/6/1106 Rôles d’équipage du port de Dunkerque, 1706. 

MAR/C/6/1110 Rôles d’équipage du port de Dunkerque, 1706. 

MAR/C/6/1116 Rôles d’équipage du port de Dunkerque, 1708. 

VERENIGD KONINKRIJK 

Kew 

The National Archives (TNA) 

Highcourt of Admiralty (HCA) - Prize Papers (HCA 32) 

  48/23     Ondervraging Guillaume Betu, 20.2.1703. 

48/69     Ondervraging François Demytter, 19.6.1703. 

  51/4     Ondervraging Andrian de Goe, 16.11.1703. 

61/14     Ondervraging Denijs Courtois, 12.3.1705. 

68/56     Bemanningslijst La Levrette, 9.5.1702. 

68/56     Ondervraging Nicolas Baeteman, 1702. 

-     Ondervraging Dierick Grispeert, 3.1703. 

 


