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Voorwoord 
 

Het onderzoek is gedaan en mijn scriptie is af. Eindelijk. Vele deadlines verder ligt er een prachtig 

stuk, waar ik volledig achter sta en met onverwachte conclusies. Het doel waarmee deze scriptie is 

geschreven is ambitieus: het moet geen scriptie worden die door drie mensen gelezen is en daarna in 

de krochten van de VU bieb verdwijnt. Meer dan drie lezers heb ik in ieder geval al gehaald, het zijn 

er vijf nu inclusief mijzelf. Hoewel niet iedereen hem helemaal uit gelezen heeft, zijn er een aantal 

mensen die ik wil bedanken. 

 Allereerst gaat mijn grootste dank uit naar Jan en Matthias. Bij toeval ging ik twee jaar 

geleden het vak Maritieme Arbeid volgen, maar dankzij jullie ben ik sindsdien verslingerd geraakt aan 

de maritieme geschiedenis. De manier waarop jullie aanzetten tot nadenken en onderzoek is 

bewonderenswaardig. Daarbij is, in ieder geval vanaf mijn kant, de samenwerking als uiterst prettig 

ervaren. Vele uren hebben we gediscussieerd over menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit bij de 

VOC. Afspraken van een uurtje duurde meestal ruim twee uur en ik ging met meer vragen naar huis 

dan dat ik kwam. Maar uiteindelijk hebben deze sessies een grote weerslag gehad op mijn plezier in 

het onderzoek. Het gevoel dat iedereen zoveel mogelijk uit het onderzoek naar de Deshimavaart 

wilde halen en de open én gelijkwaardige sfeer van overleg hebben voorkomen dat ik ook maar een 

moment heb getwijfeld aan mijn onderzoek. Met veel plezier ben ik de afgelopen maanden bezig 

geweest en daarbij heb ik vaak jullie namen genoemd. Dat zullen velen in mijn omgeving beamen. 

 In de tweede plaats wil ik natuurlijk mijn lieve vriendin bedanken. Kat, je bent de beste! 

Bedankt voor alle kritische noten, de hulp met Word en Excel en natuurlijk de vele uren die je hebt 

besteedt aan het lezen van mijn masterpiece. 

 In de derde plaats gaat er ook een bedankje uit naar Peet. Moeders, bedankt voor het 

offeren van je vrije zondag voor het lezen van mijn stuk. En voor het houden van de druk op de ketel 

door mij er zo nu en dan op te wijzen hoe lang ik eigenlijk al aan het studeren ben. 

 

November 2010 

Tim Koetsier 
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Samenvatting 
 
Voor deze scriptie is onderzoek gedaan naar de relatie tussen menselijk kapitaal en 

arbeidsproductiviteit. De populatie die voor deze scriptie onderzocht is, betreft de bemanning van de 

Deshimavaart van de VOC tussen 1780 en 1795. Alleen op de monsterrollen die van deze vaart 

overgeleverd zijn, is structureel de leeftijd van opvarenden vermeld. Op basis van de 

leeftijdsvermelding, de namen en de herkomst van de opvarenden is gekeken naar het menselijk 

kapitaal op deze vaart. De Deshimavaart is representatief voor de intra-Aziatische vaart, waardoor de 

resultaten een beeld geven van het menselijk kapitaal van opvarenden in de Oost aan het eind van 

de 18e eeuw. 

Het doel van dit onderzoek is om de relatie tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit 

op een specifieke doelgroep te toetsen. Dit onderzoek plaatst zich in drie historische discussies. In de 

eerste plaats is dat de brede discussie over de verklarende rol van menselijk kapitaal bij 

arbeidsproductiviteit. In de tweede plaats sluit dit onderzoek aan bij de discussie over het effect van 

kennismigratie op de internationale maritieme arbeidsmarkt in de Republiek. In de derde plaats 

mengt dit onderzoek zich in de algemene discussie over de kenmerken van opvarenden van de VOC. 

 Menselijk kapitaal wordt gekenmerkt door de kennis en ervaring die door opleiding en werk 

is opgedaan. Voor deze scriptie zijn twee soorten menselijk kapitaal onderscheiden: het theoretisch 

en praktisch menselijk kapitaal. Theoretisch menselijk kapitaal wordt gekenmerkt door opleiding en 

scholing. Deze vorm van kennis wordt gemeten aan de hand van het niveau van gecijferdheid en 

geletterdheid van de opvarenden, opgedaan in het gebied van herkomst. De gecijferd en 

geletterdheid van opvarenden is onderzocht aan de hand van de age heaping-methode. Tevens komt 

het praktisch menselijk kapitaal van de opvarenden aan bod. Het praktisch kapitaal wordt 

gekenmerkt door werkervaring, en is gemeten aan de hand van dienstjaren en carrière aan boord 

van de VOC. 

 Aan de hand van de bemanning van elf soortgelijke schepen is gekeken wat het effect is van 

theoretisch en praktisch menselijk kapitaal op de arbeidsproductiviteit. De resultaten laten zien dat 

geen relatie kan worden vastgesteld tussen theoretische kennis en arbeidsproductiviteit. Dat komt in 

de eerste plaats doordat de opvarenden van de Deshimavaart een relatief hoog niveau van 

gecijferdheid en geletterdheid kennen. Het personeel van de VOC in de Oost bestond zeker niet uit 

het uitschot van de samenleving, maar was even geletterd en gecijferd als de gemiddelde gehuwde 

man in de Republiek. Als het personeel van de VOC in de Oost wordt vergeleken met dat op de 

Europese vaart wordt deze conclusie bevestigd.  
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Evenmin verklaart de geografische herkomst van de opvarenden het verschil in 

arbeidsproductiviteit. Er wordt vastgesteld dat de opvarenden uit de kuststreken van Noordwest-

Europa een hoger theoretisch menselijk kapitaal bezaten dan de opvarenden uit de Republiek. Nog 

opvallender is dat de opvarenden uit de binnenlanden van Europa het hoogste theoretische 

menselijk kapitaal aan boord kende. Dit onderzoek toont aan dat er relatief hoogopgeleid personeel 

vanuit het Europese binnenland naar de Republiek migreerde om dienst te doen bij de VOC. De 

immigranten brachten het niveau van het theoretisch menselijk kapitaal gemiddeld omhoog en de 

VOC beloonde deze groep met vrije doorgroeimogelijkheden. De Republiek trok kwalitatief goed 

opgeleide migranten aan. Of zij vanuit kuststreken of het binnenland kwamen deed hierbij niet ter 

zake. Aangezien zowel de migranten als de opvarenden uit de Republiek gelijk over de schepen 

verdeeld waren biedt herkomst geen verklaring van het verschil in arbeidsproductiviteit. 

Hoewel dit belangrijke conclusies zijn, verklaren ze het verschil in arbeidsproductiviteit niet. 

Het praktisch menselijk kapitaal van de opvarenden biedt wel een verklaring. Aan de hand van een 

onderzoek naar de ervaring van opvarenden aan boord van de VOC wordt geconcludeerd dat het 

meest ervaren schip de hoogste arbeidsproductiviteit kende. Daarbij treedt een interessant verschil 

aan het licht tussen het kader van officieren en onderofficieren en de matrozen. Een relatief ervaren 

kader heeft een positief effect op de arbeidsproductiviteit, op een schip waarvan het grootste deel 

van de matrozen relatief minder ervaren is. Het hoge praktisch menselijke kapitaal van het kader 

komt de samenwerking aan boord dusdanig ten goede dat de gehele bemanning efficiënter gaat 

werken. De relatie tussen praktisch menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit wordt zodoende 

bepaald door de samenwerking. Deze conclusie bevestigd dat factoren van menselijk kapitaal een 

directe relatie hebben met de arbeidsproductiviteit aan boord. 
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1. Inleiding 
 

Het begrip arbeidsproductiviteit heeft het afgelopen decennium centraal gestaan in een belangrijke 

onderzoeksrichting binnen de Global History. Nadat Kenneth Pomeranz aan het begin van deze eeuw 

de idee van een Great Divergence tussen Europa en Azië poneerde, hebben veel historici zich ten 

doel gesteld het verschil in productiviteit tussen regio’s te verklaren.1 Pomeranz ziet vanaf 1800 een 

steeds groter wordend verschil ontstaan in productiviteit tussen West-Europa en Oost-Azië terwijl de 

ontwikkeling tot 1800 veel overeenkomsten laat zien. Hij wijdt deze deviatie tussen beide 

werelddelen aan geografische factoren. De aanwezigheid van grote hoeveelheden steenkool en de 

beschikking over een koloniaal hinterland ziet Pomeranz als cruciale factoren voor de Industriële 

Revolutie in West-Europa.  

In tegenstelling tot geografische factoren wordt de laatste jaren een belangrijke verklaring 

voor de Great Divergence gevonden in de kennisontwikkeling binnen regio’s.2 Deze stroming heeft 

een prominente plaats gekregen in de discussie naar verschillen in productiviteit op mondiaal niveau. 

De kennisontwikkeling binnen regio’s wordt onderzocht door naar het menselijk kapitaal van een 

populatie te kijken. Menselijk kapitaal duidt de kennis en vaardigheden van mensen aan die ze 

hebben opgedaan door scholing en ervaring.3 Gregory Clark ziet menselijk kapitaal als de beslissende 

factor voor arbeidsproductiviteit.4 Clark betoogt dat het verschil in productiviteit tussen Noordwest-

Europa en de rest van de wereld wordt verklaard door de kwaliteit en efficiënte samenwerking van 

de werkende populatie.5 In Europa wordt deze kwaliteit en efficiënte samenwerking door Clark 

toegeschreven aan de wil om hard en lang te werken voor een toekomstige beloning. Dit werkethos 

ontbrak in andere delen van de wereld, waardoor moderne productie-systemen daar niet 

resulteerde in een groeiende productiviteit. 

 In het onderzoek van Clark ontbreekt een structurele toetsing van zijn verklaring op groepen 

buiten Noordwest Europa. Dit is opmerkelijk omdat Clark niet-Europese culturen in het algemeen 

wegzet als minder efficiënt. De vraag rijst of dit soort simplificaties recht doen aan de praktijk. 

Kessler en Lucassen toetsen Clark’s theorie door te kijken naar de specifieke kennisontwikkeling  en 

                                                           
1 K. Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy (Princeton 
2000). 
2 J.L. van Zanden, The Long Road to the Industrial Revolution (Leiden 2009). G. Clark, A Farewell to Alms: a brief 
economic history of the World (Princeton 2007). K. Davids, The Rise and Decline of Dutch Technological 
Leadership (Leiden 2008). J. Mokyr, The Gifts of Athena. Historical origins of the knowledge society (Princeton 
2002). 
3 Mokyr, The Gifts of Athena (2002)12. 
4 Clark, A Farewell to Alms (2007). 
5 G. Kessler en J. Lucassen, ‘Labour Relations, Efficiency and the Great Divergence. Comparing pre-industrial 
brickmaking across Eurasia 1500-2000”, 1-3. 
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productiviteit van steenbakkers uit verschillende delen van de wereld.6 In de praktijk blijkt dat de 

verdeling van menselijk kapitaal over verschillende herkomstgebieden zoals Clark die schetst 

inderdaad weerbarstig is. Voor de verklaring van Clark dat niet-Europeanen relatief slecht 

samenwerken, wordt bij de groepen steenbakkers weinig bewijs gevonden.  

In navolging van Kessler en Lucassen is voor deze scriptie de verklaring van Clark getoetst op 

zeelieden van de VOC in Azië. De gedachtegang van Clark dat productiviteit vooral wordt beïnvloed 

door kwaliteit en efficiënte samenwerking blijft relevant. Ondanks dat er bij de steenbakkers geen 

bewijs is gevonden voor verschillen in productiviteit per herkomstgebied. Een onderzoek naar andere 

groepen is noodzakelijk om Clark’s theorie in een breder perspectief te plaatsen. In onderhavige 

scriptie is onderzocht of het menselijk kapitaal van zeevarenden aan boord van de Deshimavaart van 

de VOC een direct effect heeft op de arbeidsproductiviteit per schip. Het onderzoek richt zich op het 

menselijk kapitaal van alle opvarenden aan boord van de vaart tussen Batavia en Deshima (Japan) 

tussen 1780 en 1795. Voor dit onderzoek zijn elf schepen onderzocht die in deze periode tussen 

Batavia en Deshima voeren. De vaart naar Deshima is voor dit onderzoek zeer geschikt, omdat 

andere factoren van arbeidsproductiviteit, zoals techniek, omgeving en arbeidsdeling, slechts een 

beperkte rol spelen. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 3. 

Het onderzochte menselijk kapitaal is, zoals te zien is in Figuur 1, onderverdeeld in twee 

categorieën. De eerste categorie, het theoretisch menselijk kapitaal, is onderzocht door de 

gecijferdheid en geletterdheid van alle opvarenden op de Deshimavaart te meten. Beide 

vaardigheden zijn voornamelijk geleerd in het gebied van herkomst. De onderverdeling naar 

herkomstgebieden van de opvarenden geeft inzicht in de kennisontwikkeling in de verschillende 

regio’s op het gebied van gecijferdheid en geletterdheid. Op deze manier wordt duidelijk wat de 

verschillen in theoretisch menselijk kapitaal van opvarenden waren bij aanvang van een carrière bij 

de VOC. Uiteindelijk wordt geconcludeerd of theoretisch menselijk kapitaal van invloed is op 

arbeidsproductiviteit. 

De tweede categorie, het praktisch menselijk kapitaal, is onderzocht door de werkervaring en 

de carrière bij de VOC van de opvarenden te meten. Dit onderzoek is gedaan voor twee van de elf 

schepen op de Deshimavaart: de Avenhorn en de Ouwerkerk met in totaal 189 opvarenden. De reden 

voor de selectie van deze twee schepen is het grote verschil in productiviteit en het gemiddelde 

theoretisch menselijk kapitaal van de bemanning. In de eerste plaats is van het grootste deel van de 

bemanning van beide schepen, 164 opvarenden, de diensttijd bij de VOC onderzocht. Deze groep 

geeft inzicht in het aantal dienstjaren vanaf de monstering in de Republiek tot aan de Deshimavaart. 

Daarnaast wordt zichtbaar hoeveel jaar de opvarenden in totaal in dienst zijn en wat de reden is dat 

                                                           
6 Kessler en Lucassen, ‘Labour Relations’ (2008) 42-44. 
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ze uitdienst treden. Binnen deze groep worden twee subgroepen onderscheiden: opvarenden met 

één monstering bij de VOC in de Republiek (n=113) en opvarenden met meerdere monsteringen bij 

de VOC in de Republiek (n=51). 

 

Figuur 1 De categorieën menselijk kapitaal op de Deshimavaart onderverdeeld naar de onderzochte groepen en 

methodes 

 

(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober 2010)) 

 

In de tweede plaats wordt het praktisch menselijk kapitaal gemeten aan de hand van de 

gemaakte carrière van 51 opvarenden. De carrière van de 113 opvarenden met een enkele 

monstering in de Republiek is tot de Deshimavaart opmerkelijk klein. Van 51 opvarenden zijn 

meerdere monsteringen gevonden in de Republiek. Dit betekent dat deze groep meerdere keren 

voor de VOC heeft gevaren, er is minimaal één keer gerepatrieerd en opnieuw aangemonsterd. Er 

wordt inzichtelijk wat de functie van de opvarenden was op het moment van aanmonstering in de 
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carrière bij de VOC van deze 51 opvarenden gemeten. Daarnaast kan de carrière en de diensttijd 

worden bepaald tussen de eerste aanmonstering in de Republiek en de Deshimavaart. Op deze 

manier wordt de werkervaring van opvarenden bij de VOC tot aan de Deshimavaart duidelijk.  

Beide categorieën van menselijk kapitaal worden vergeleken met de arbeidsproductiviteit op 

de twee schepen. De arbeidsproductiviteit van de bemanning op de Avenhorn en de Ouwerkerk 

wordt gekenmerkt door een respectievelijk lage en hoge efficiëntie. De twee schepen hebben 

dezelfde omgevingsfactoren, zoals techniek en bemanningstructuur, waardoor het verschil in 

arbeidsproductiviteit hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door het menselijk kapitaal van de 

opvarenden. 

Om de Deshimavaart in een intra-Aziatische context te plaatsen is uitgebreid onderzoek 

gedaan naar de scheepsbewegingen rondom deze vaart. Daarnaast is de arbeidsproductiviteit op de 

Deshimavaart vergeleken met de productiviteit op andere schepen in de intra-Aziatische vaart. Op 

deze manier is bepaald dat de Deshimavaart representatief is voor de gehele intra-Aziatische vaart. 

Dit onderzoek komt in hoofdstuk 4 verder aan bod. 

In onderhavige scriptie wordt specifiek onderzoek gedaan naar de opvarenden van de VOC 

op de intra-Aziatische vaart. Het onderzoek naar de actoren op de schepen van de VOC in Azië is 

gering. Het richt zich op de herkomst van de opvarenden en de daarbij behorende internationale 

arbeidsmarkt waarop de VOC rekruteerde.7 Voor deze onderzoeken zijn met name de gegevens over 

de retourvaart of schepen die ter rede lagen voor Batavia gebruikt, maar niet de gegevens over intra-

Aziatische vaarten zelf. Het effect van het internationale karakter van de opvarenden op de 

productiviteit aan boord van de intra-Aziatische vaart is tot op heden een niche in deze historische 

discussie. Deze scriptie vult deze niche op door specifiek onderzoek te doen naar de rol van herkomst 

op arbeidsproductiviteit. Daarmee plaatst dit onderzoek zich in een tweede historische discussie: de 

migratiegeschiedenis. 

De internationale arbeidsmarkt waarop de VOC rekruteert, is aan het eind van de 18e eeuw 

krap. De VOC begint steeds verder uit de kust te rekruteren. De vraag rijst of deze verruiming van het 

rekruteringsgebied gevolgen heeft voor de bekwaamheid van het personeel. Er wordt aangenomen 

dat de kwaliteit van het personeel, mede dankzij deze verandering in het rekruteringsgebied, aan het 

eind van de 18e eeuw relatief laag was.8 In dit onderzoek wordt bepaald in hoeverre de VOC 

                                                           
7 J. Lucassen, ‘A Multinational and its Labor Force: The Dutch East India Company, 1595-1795’, International 
Labor and Working-Class History nr. 66 (2004) 12-39. I.G. Dillo, De nadagen van de Verenigde Oostindische 
Compagnie 1783-1795 (Amsterdam 1992). J.R. Bruijn en J. Lucassen, Op de schepen der Oost-Indische 
Compagnie. Vijf artikelen van J. de Hullu (Groningen 1980). J.R. Bruijn, ‘De personeelsbehoefte van de VOC 
overzee en aan boord, bezien in Aziatisch en Nederlands perspectief’, Bĳdragen en mededelingen betreffende 
de geschiedenis der Nederlanden 91 (1976) 218-248. 
8 Dillo, De nadagen (1992) 84-87. Bruijn, ‘De personeelsbehoefte’ (1976) 239. F.S Gaastra, De Geschiedenis van 
de VOC (Leiden 2002) 81. 



  Inleiding 

5 
 

inderdaad genoegen moest nemen met de zwakke broeders van de arbeidsmarkt. Daarnaast blijkt of 

de afstand tot de kust van de plaats van herkomst invloed heeft op iemands productiviteit. Door de 

gegevens over het menselijk kapitaal van de Deshimapopulatie te vergelijken met de bemanning van 

de Europese vaart kan de relatieve bekwaamheid van het VOC personeel worden gemeten. 

De opvarenden in dit onderzoek behoren tot de kern van de opvarenden van de VOC. Het zijn 

mannen die de relatief gevaarlijke heenreis en eerste maanden in Batavia hebben overleefd. Eén 

derde van de opvarenden die uit de Republiek vertrok overleefde deze periode niet.9 De hoge 

sterftecijfers zorgen ervoor dat door dit onderzoek een beeld gekregen wordt van de opvarenden die 

de primaire taak van de VOC verzorgden. Deze groep zeelieden moest de waardevolle Aziatische 

handelswaar naar Batavia verschepen om het vervolgens naar de Republiek te varen. De grote sterfte 

aan boord werd relatief minder na de heenreis en de eerste maanden in Batavia maar bleef 

aanzienlijk. Van de Deshimapopulatie komt uiteindelijk slechts één derde terug in de Republiek.  

Door het specifieke onderzoek naar de zeelieden aan boord van de VOC plaatst dit onderzoek 

zich ook in een derde historische discussie: over de opvarenden van de VOC zelf. Het onderzoek naar 

het menselijk kapitaal en de herkomst van de opvarenden schetst de achtergrond van de opvarenden 

en de situatie aan boord. Dit onderzoek laat de carrières van opvarenden zien, maar bijvoorbeeld ook 

de gemiddelde leeftijd van matrozen of de sterftecijfers van opvarenden uit Europa. Deze gegevens 

sluiten aan bij de discussie die door Bruijn in jaren ’70 van de vorige eeuw is gestart om een beter 

beeld te krijgen van de zeelieden in het algemeen en het varend personeel van de VOC in het 

bijzonder.10 Aan de hand van het menselijk kapitaal van opvarenden op de Deshimavaart wordt 

zowel inzicht verkregen in de relatie tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit in brede zin, 

als specifiek in de opvarenden van de VOC zelf, als de gevolgen van het internationale karakter van 

de bemanning op arbeidsproductiviteit. In het volgende hoofdstuk worden de methodes toegelicht 

die zijn gebruikt voor dit onderzoek. 

 

                                                           
9 Bruijn, ‘De personeelsbehoefte’ (1976) 238. 
10 J.R. Bruijn, Het gelag der Zeelieden (Leiden 1978). Bruijn, ‘De personeelsbehoefte’ (1976).   
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2. Methode 
 

Voor deze scriptie is onderzoek gedaan naar de relatie tussen arbeidsproductiviteit en menselijk 

kapitaal. De methodes om deze relatie te toetsen zijn in dit hoofdstuk uiteengezet. Het menselijk 

kapitaal van de opvarenden op de Deshimavaart bestaat uit twee delen. Enerzijds is het theoretisch 

menselijk kapitaal van de zeelieden onderzocht. Een methode om theoretisch menselijk kapitaal te 

meten is de age heaping-methode. Deze methode bepaalt het leeftijdsbesef van de opvarenden. Aan 

de hand van het leeftijdsbesef wordt inzicht verkregen in de gecijferdheid en geletterdheid van de 

populatie. Anderzijds is onderzoek gedaan naar de werkervaring van opvarenden, het praktische 

menselijk kapitaal. Meer werkervaring, ofwel meer kennis uit ervaring, duidt op een hoger praktisch 

menselijk kapitaal. Van beide vormen van menselijk kapitaal is onderzocht wat de relatie is tot 

arbeidsproductiviteit. In de eerste paragraaf wordt het begrip arbeidsproductiviteit toegelicht en 

uitgelegd hoe deze efficiëntie gemeten wordt aan boord van schepen. 

 

2.1 Arbeidsproductiviteit 

“Omdat het vermogen van elk mens om kennis te vergaren beperkt is, is deze kennisaccumulatie in de 

kern een sociaal proces: alleen door samenwerking, door arbeidsdeling, kan men steeds meer kennis 

ontwikkelen en nuttig gebruiken. Dat centrale idee is al in 1776 door Adam Smith in zijn An Inquiry 

into the Wealth of Nations verwoord, en eigenlijk bestaat de economische wetenschap sindsdien uit 

voetnoten bij diens werk.”11 

Het begrip arbeidsproductiviteit is sinds het verschijnen van Adam Smith een belangrijke 

factor geworden in de verklaring van economische ontwikkeling. Om arbeidsproductiviteit aan boord 

te meten hebben Lucassen en Unger een methode ontwikkeld waarbij de bemanning en het schip 

centraal staat.12 De arbeidsproductiviteit van de bemanning is de ratio tussen de tonnage van het 

schip en het aantal opvarenden. Bij andere methodes om productiviteit te meten zijn de omgeving 

(zoals politieke of economische omstandigheden) of de techniek van het schip belangrijk.13 Deze 

factoren zijn op de Deshimavaart van ondergeschikt belang. Om die reden is voor dit onderzoek de 

methode van Lucassen en Unger aangehouden.  

                                                           
11 Van Zanden, ‘De Timmerman, de boekdrukker’ (2005) 105. 
12 J. Lucassen en R.W Unger, ’Labour productivity in ocean shipping, 1450-1875’, International Journal of 
Maritime History 12,2 (2000) 127-141. 
13 Voor een overzicht van de discussie over arbeidsproductiviteit aan boord zie:  
J.L. van Zanden, en M. van Tielhof, ‘Roots of growth and Productivitity change in Dutch Shipping Industry, 1500-
1800’, (Working Paper 2010).  
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Een drietal factoren beïnvloeden de efficiëntie van de opvarenden. In de eerste plaats is 

technologische vooruitgang van belang. Dit is een ontwikkeling die, volgens Van Zanden, direct 

voortkomt uit kennisaccumulatie.14 De toegang tot technologische middelen beïnvloedt de 

arbeidsproductiviteit direct. Er zijn legio voorbeelden van het effect van techniek op 

productieprocessen maar de meest bekende is de komst van de stoommachine die ook voor de 

maritieme wereld een grote verandering betekende.15  

 In de tweede plaats wordt arbeidsproductiviteit beïnvloed door samenwerking.16 Wanneer 

opvarenden effectief het werk verdelen en samenwerken, wordt elke afzonderlijke opvarende 

productiever. Iedere opvarende krijgt een eigen rol en verantwoordelijkheid in de arbeidsprocessen 

aan boord. Een belangrijke factor in het proces van arbeidsdeling en samenwerking is de stimulans 

vanuit de werkgevers: “This brings us to the issue of the incentives used by employers or 

entrepreneurs to secure the efficient collaboration of specialist workers in the production chain. 

Drawing on a typology coined by Chris and Charles Tilly, work incentives can be classified into three 

overarching categories – compensation, coercion and commitment. In this typology compensation 

(‘the offer of contingent rewards’) stands for remuneration in cash or kind, coercion (‘threats to inflict 

harm’) for the enforcement of labour discipline, and commitment (‘the invocation of solidarity’) for 

ideological, cultural or emotional factors governing people’s decisions whether, where and how to 

work.”17 

 In de derde plaats speelt menselijk kapitaal een rol.18 Opvarenden worden door scholing en 

werkervaring kundiger in hun vak. Door deze kennis kunnen ze sneller werken en efficiënter. Elke 

opvarende heeft scholing gehad of meer werkervaring opgedaan waardoor hij productiever kan 

worden. Kennisontwikkeling heeft eveneens een effect op de samenwerking tussen opvarenden. 

Door de hoog opgeleide en ervaren opvarenden efficiënt te laten samenwerken, wordt de gehele 

populatie productiever. De ontwikkeling van menselijk kapitaal en de samenwerking van opvarenden 

zijn nauw verbonden. 

Desondanks is de relatie tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit echter 

ondoorzichtiger dan het lijkt. Een voorbeeld hiervan is dat een matroos die kan lezen en schrijven 

een hoger theoretisch menselijk kapitaal heeft, maar hierdoor niet per definitie een productievere 

zeeman is. Jarenlange ervaring kan voor de efficiëntie van een matroos belangrijker zijn dan lezen en 

                                                           
14 Van Zanden, ‘De Timmerman, de boekdrukker’ (2005). 
15 C. Knick Harley, ‘Ocean Freight Rates and Productivity, 1740-1913. The Primacy of Mechanical Invention 
Reaffirmed’, The Journal of Economic History 48/4 (1988) 851. 
16 Kessler en Lucassen, ‘Labour Relations’ (2008) 3-6. 
17 Kessler en Lucassen, ‘Labour Relations’ (2008) 6. 
18 F. Cörvers, “The impact of human capital on labour productivity in manufacturing sectors of the European 
Union” (1996). 
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schrijven. Toch kan de matroos die kan lezen en schrijven doorgroeien naar het kader, terwijl de 

ervaren maar analfabete matroos dit niet kan. 

De Deshimavaart is voor dit onderzoek zeer geschikt, omdat een aantal factoren van 

arbeidsproductiviteit gelijk blijven gedurende de onderzochte periode. Allereerst verandert de factor 

techniek nauwelijks. Er varen een drietal verschillende schepen richting Deshima tussen 1780 en 

1795. Twaalf van de zeventien schepen meten 1150 ton. Daarnaast varen een drietal 880 tonners en 

twee 850 tonners.19 Het aantal opvarenden verschilt per schip, het varieert tussen de 85 en 113 

opvarenden. Er varen geen soldaten mee op de Deshimavaart. De herkomstverdeling en 

bemanningsstructuur aan boord zijn jaarlijks praktisch gelijk. Van grote verschillen in samenwerking 

tussen de bemanningen lijkt geen sprake. Politieke factoren zijn in de onderzochte periode gelijk, de 

dreiging van Engeland is continue aanwezig. De omgeving waarin de schepen zich bevinden is gelijk. 

De schepen vertrekken op dezelfde dagen, 26 of 27 juni van elk jaar, uit Batavia. De route die de 

schepen nemen is ieder jaar hetzelfde. De schepen vertrekken ongeveer op hetzelfde moment, eind 

november of begin december, vanuit Deshima en komen een ruime maand later aan in Batavia.Deze 

constateringen zijn van belang aangezien verschillende aspecten van arbeidsproductiviteit, de 

techniek en de omgeving, nagenoeg gelijk blijven. In het onderzoek naar de arbeidsproductiviteit op 

de schepen op de Deshimavaart is dit cruciaal, omdat er slechts één variabele overblijft: het 

menselijk kapitaal van de opvarenden.  

 

2.2 Theoretisch en praktisch menselijk kapitaal 

In de historische wetenschap heeft de ontwikkeling van menselijk kapitaal de afgelopen decennia 

een steeds prominentere plaats ingenomen bij de verklaring van sociaaleconomische processen. 

Menselijk kapitaal is een verzamelnaam voor de kennis die een persoon door opleiding of ervaring 

heeft vergaard. Joel Mokyr heeft de twee soorten menselijk kapitaal omschreven als propositionele 

(Ω) en prescriptieve (λ) kennis.20 Propositionele kennis kenmerkt zich, volgens Jan Luiten van Zanden 

die Mokyr’s tweedeling toepast, door ‘wat’ en ‘waarom’ vragen. Het zijn vooral wetenschappers die 

zich met deze kennis bezig houden. Prescriptieve kennis wordt gekenmerkt door ‘hoe’ vragen. Het 

betreft bijvoorbeeld praktische kennis van ambachtslieden over hoe voorwerpen gemaakt worden.  

 Binnen de discussie over de verklarende rol van menselijk kapitaal is een belangrijke stroming 

te onderscheiden. In deze stroming staat de relatie tussen kennisontwikkeling en macro-

economische ontwikkeling centraal. Op deze manier wordt de relatie tussen menselijk kapitaal en 

productiviteit verklaard.  De these van Mokyr is een voorbeeld van deze top-down benadering. Het 

onderzoek van Karel Davids naar de rol van menselijk kapitaal in de verklaring van een Dutch 

                                                           
19 Aan de hand van Dutch Asiatic Shipping: zie literatuurlijst. 
20 Mokyr, The Gifts of Athena (2002) 19. 
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technological leadership in de vroegmoderne tijd is eveneens een voorbeeld van dusdanig 

onderzoek.21 Maar ook de studies van Van Zanden en Clark, waarbij er in meer toegepaste vorm 

onderzoek is gedaan naar de rol van kennisaccumulatie bij de Industriële Revolutie bevinden zich in 

deze stroming.22 Om deze studies te onderbouwen worden indicatoren van kennisontwikkeling 

tussen verschillende gebieden vergeleken. Deze indicatoren bestaan uit de alfabetiseringsgraad, de 

status van het onderwijs, de boekproductie of de gilden als kennismachines.23 Voor deze scriptie is 

daarentegen gekozen voor een bottom-up benadering. Er wordt onderzoek gedaan naar de relatie 

tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit bij een specifieke groep: zeelieden. Op basis van 

dit onderzoek worden uitspraken gedaan over de relatie tussen menselijk kapitaal en 

arbeidsproductiviteit in het algemeen.  

 De discussie tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit is niet eenvoudig. Dit wordt in 

de eerste plaats veroorzaakt doordat zowel menselijk kapitaal als arbeidsproductiviteit een 

verzamelnaam is voor verschillende factoren. Arbeidsproductiviteit wordt niet alleen door menselijk 

kapitaal en techniek beïnvloed. Een goede samenwerking verhoogt de arbeidsproductiviteit 

eveneens.24 Maar een hoger menselijk kapitaal geeft niet per definitie een betere samenwerking. 

Hierbij spelen hele andere factoren zoals taal, herkomst en sociale intelligentie eveneens een rol. Om 

deze factoren in kaart te brengen is onderzoek gedaan naar de herkomstverdeling en 

bemanningstructuur op de schepen.  

Daarnaast is menselijk kapitaal lastig meetbaar. Dit wordt veroorzaakt door het brede 

spectrum aan vaardigheden die onder menselijk kapitaal vallen. Lezen, schrijven, rekenen en 

werkervaring dragen bij aan iemands menselijk kapitaal. Om de verschillende vormen van menselijk 

kapitaal te categoriseren is voor dit onderzoek gekozen voor een tweedeling. Enerzijds wordt het 

theoretisch menselijk kapitaal onderscheiden. Dit kapitaal is opgedaan door scholing en educatie en 

is gemeten door de gecijferdheid en geletterdheid van opvarenden te onderzoeken. Deze 

vaardigheden zijn voornamelijk in het gebied van herkomst geleerd. Anderzijds wordt het praktisch 

menselijk kapitaal onderscheiden. Dit kapitaal bestaat uit de praktische vaardigheden van de 

opvarenden en wordt gemeten aan de hand van de werkervaring die ze hebben opgedaan bij de 

VOC. Door beide vormen van menselijk kapitaal te vergelijken met arbeidsproductiviteit is onderzoek 

gedaan naar welke vorm van menselijk kapitaal de productiviteit van opvarenden relatief het meest 

verhoogd. 

                                                           
21 Davids, The Rise and Decline (Leiden 2008). 
22 Van Zanden, The Long Road (2009). Clark, A Farewell to Alms (2007). 
23 S. Hart, Geschrift en Getal. (Dordrecht 1976). A.M. van der Woude, “De Alfabetisering”, in: D.P. Blok (red.), 
De Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 7 (Bussum 1980) 257-264. Van Zanden, ‘De Timmerman, de 
boekdrukker’ (2005). M. Spufford, ‘Alfabetisme, handel en godsdienst in de commerciële centra van Europa’, 
in: K. Davids en J. Lucassen (red), Een wonder weerspiegeld (Amsterdam 2005) 213-262. 
24 Kessler en Lucassen, ‘Labour Relations’ (2008) 1-6. 
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2.3 Age heaping 

De afgelopen decennia is het onderzoek naar menselijk kapitaal toegenomen.25 Om het menselijk 

kapitaal te meten is onder meer gekeken naar de vaardigheid om een handtekening te zetten of de 

boekproductie per inwoner. Deze methoden duiden echter slechts indirect op de geletterdheid van 

een bevolking.26 Van Zanden en de Moor betogen dat voor de vroegmoderne tijd even goed 

onderzoek gedaan kan worden naar gecijferdheid. Deze kennis heeft een minstens even grote 

waarde in het arbeidsproces als geletterdheid.27  

Het meten van de gecijferdheid en geletterdheid van groepen wordt in dit onderzoek gedaan 

aan de hand van de age heaping-methode, ook wel het leeftijdstapelen genoemd.28 Door middel van 

deze methode wordt een indicatie gekregen van het leeftijdsbesef van een populatie en kan de 

rekenvaardigheid van een groep worden onderzocht. Gecijferdheid duidt hoogstwaarschijnlijk ook op 

geletterdheid. Deze aanname stoelt op de gedachte dat als iemand kan tellen hij hoogstwaarschijnlijk 

ook kan schrijven. Margaret Spufford laat zien dat iemand op school eerst leerde lezen, dan leerde 

schrijven en ten slotte leerde rekenen.29 Daarnaast hebben zowel Clark als Poulsen en Van Lottum, 

aan de hand van handtekeningen onderzoek, een relatie gevonden tussen age heaping en de 

geletterdheid van de populatie. 30 Deze onderzoeken bevestigen dat age heaping zowel een indicatie 

is voor de gecijferdheid als de geletterdheid van een populatie. 

Age heaping wordt vooral gebruikt in het statistisch onderzoek naar volkstellingen. Het geeft 

een indicatie of de leeftijden in de telling normaal verdeeld zijn. De methode is van oorsprong een 

middel dat, ook nu nog, door de Verenigde Naties wordt gebruikt om volkstellingen van 

ontwikkelingslanden te vergelijken op betrouwbaarheid.31 Het geeft zowel een inzicht in de verdeling 

van leeftijden als van het besef van leeftijd onder de bevolking. De methode heeft zijn weg gevonden 

naar de historische wetenschap omdat het aansluit bij de discussie om menselijk kapitaal vanuit de 

kwantitatieve hoek te benaderen.32 

                                                           
25 T. de Moor en J.L. van Zanden, ‘Van fouten kan je leren’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 
5,4 (2008) noot 1. B. Poulsen en J. van Lottum, ‘Numeracy and Literacy in early modern Europe: Evidence from 
the maritime sector’ (2009, Roskilde University, Working Paper no. 3597064) noot 6 en 7. 
26 J. Reis, ‘Economic growth, human capital formation and consumption in western europe before 1800’, in R.C. 
Allen, T. Bengtsson en M. Dribe (eds), Living Standars in the past (Oxford 2004) 205. 
27 De Moor en Van Zanden, ‘Van fouten kan je leren’(2008) 56-57. 
28 T. de Moor en J.L. van Zanden, ' Every Woman Counts': A Gender-Analysis of Numeracy in the Low Countries 
during the Early Modern Period’, Journal of Interdisciplinary History, 41, 2 (2010) 179-208. 
29 Spufford, M, ‘Alfabetisme, handel en godsdienst’ (2005) 213-262. 
30 Clark, A Farewell to Alms (2007) 178. Poulsen en Van Lottum, ‘Numeracy and Literacy’ (2009) sectie 1. 
31 VN Rapport over age heaping geraadpleegd op: 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/DYBcensus/V1_Notes1c.pdf (31 oktober 2010). 
32 B. A'Hearn, J. Baten en D. Crayen, ‘Quantifying Quantitative Literacy: Age heaping and the History of Human 
Capital’, Version 19, Nov (2006), geraadpleegd via: http://www.recercat.net/handle/2072/3790 (30 oktober 
2010). D. Crayen en J. Baten, ‘Numercy, Inequality, Age heaping, and Economic Growth: New Estimation 
Strategies for Western Europe and the U.S. (17th-19th centuries)’, (Working paper). D. Crayen en J. Baten, 
’Global Trends in Numeracy 1820-1949 and its Implications for Long-Run Growth’ (Working Paper no. 2218). 
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 Aan de hand van de leeftijdsverdeling kan worden berekend in hoeverre bepaalde leeftijden 

abnormaal vertegenwoordigd zijn. De methode richt zich hierbij in eerste instantie op de leeftijden 

die eindigen op een nul en een vijf. Deze leeftijden komen gemiddeld vaker voor zodra mensen niet 

bekend zijn met hun werkelijke leeftijd. Hoewel er discussie is over de geprefereerde leeftijden bij 

een slecht leeftijdsbesef, is de algemene consensus dat deze zich voor de Noordwest-Europese 

landen beperken tot nul en vijftallen. 33 In landen met andere cijferculturen, zoals China, of met een 

grotere invloed van religie, zoals Spanje en Portugal, kunnen andere leeftijden indicatief zijn voor een 

slecht leeftijdsbesef.34 De Moor en Van Zanden vinden dat ook in Noordwest-Europa aanwijzingen 

zijn voor oververtegenwoordiging van dozijnleeftijden zoals 12, 24, 36 en 48 jaar.35 Bij de 

Deshimapopulatie, die voornamelijk afkomstig is uit Noordwest-Europa, zijn hiervoor echter geen 

aanwijzingen gevonden. 

Uiteindelijk wordt de afwijking van de normaalverdeling uit gedrukt in de Whipple-index. In 

het geval van een oververtegenwoordiging van nul en vijf loopt deze van 0 tot 500. Bij 100 zijn de 

leeftijden eindigend op nul en vijf normaal verdeeld. Bij 200 komen ze twee zo vaak voor. Bij 500 zijn 

er alleen maar leeftijden die eindigen op een nul en een vijf. Een tweede index om leeftijd te 

controleren is de Z-index. Deze index geeft het percentage aan van de populatie dat een foutieve 

leeftijd opgeeft. In principe is de Z-index de procentuele weergave van de Whipple-index. Beide 

indices vergelijken het aantal leeftijden eindigend op een nul en vijf met de normale verdeling van 

deze leeftijden.  

De leeftijdscategorie waarbinnen dit soort onderzoek wordt gedaan is in de meeste gevallen 

tussen de 23 en 62 jaar. Deze categorisering wordt in de eerste plaats verklaard aan de hand van de 

methode zelf.36 Om de Whipple-index te berekenen is een relatief stabiele leeftijdsverdeling 

noodzakelijk, omdat alleen dan de leeftijden ongeveer evenredig verdeeld zijn. Bij moderne 

volkstellingen zitten tussen de 23 en 62 jaar de leeftijden waarbij de verdeling per vijftal relatief 

stabiel is. De verdeling van leeftijden bij moderne volkstellingen buiten deze categorie, de jongeren 

en ouderen, is onevenredig omdat deze relatief minder voorkomen. Van Zanden en de Moor nemen 

deze categorisering over voor historische volkstellingen: “Deze maatstaf richt zich uitsluitend op de 

leeftijdgroep van 23 tot 62 jaar omdat die in demografisch opzicht tamelijk stabiel is (voorbij de 62 

jaar is er een verhoogde kans dat sterfte het patroon gaat beïnvloeden) en omdat leeftijdstapelen bij 

                                                           
33 De Moor en Van Zanden, ‘Van fouten kan je leren’(2008) 64. A'Hearn, Baten, en Crayen, ‘Quantifying 
Quantitative Literacy’ (2006) 21. 
34 J. Reis,‘Is education a good proxy for human capital? Measurement and distributional issues in Portugal 
during the 19th century’, Working Paper (Lisbon, 2008) 5-7. 
35 De Moor en Van Zanden, ‘Van fouten kan je leren’(2008) 64. 
36 Spoorenberg  ‘Quality of age reporting : extension and application of the modified Whipple’s index’ 
Population 2007/4, Volume 62, p. 729-741.  
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jongeren in veel mindere mate voorkomt of zich op een andere wijze manifesteert (bijvoorbeeld het 

stapelen op even getallen is meer uitgesproken in deze leeftijdsgroep)”.37  

Het uitgangspunt van een normale leeftijdsverdeling is direct het nadeel van de index. De 

Whipple-index gaat uit van een evenredige leeftijdsverdeling per vijftal jaren.38 Het houdt geen 

rekening met de fluctuerende frequentie van leeftijd in specifieke groepen maar gaat er in alle 

gevallen van uit dat eenvijfde deel van de leeftijden nul of vijf moet zijn. De keuze voor de 

leeftijdscategorie 23 tot 62 jaar is daarmee vrij willekeurig en volledig afhankelijk van de populatie: 

“The choice of the range 23 to 62 is largely arbitrary. In computing indexes of heaping, the ages of 

childhood and old ages are often excluded because they are more strongly affected by other types of 

errors of reporting than by preference for specific terminal digits and the assumption of equal 

decrements of age to age is less applicable.”39 

Een voorbeeld van foutieve leeftijdsregistratie is dat de ouders van invloed zijn op de 

opgegeven leeftijd van kinderen. Hierbij spelen een tweetal zaken een rol. Enerzijds wordt de leeftijd 

van de kinderen opgegeven door iemand die zelf misschien geen leeftijdsbesef heeft. Anderzijds zijn 

er voor ouders redenen om de leeftijd van hun kinderen te falsificeren. Het kan bijvoorbeeld voor 

ouders aantrekkelijk zijn om een dertien jarige dochter als veertien jarige te laten vastleggen zodat zij 

kan gaan werken als bediende. 40  In het geval van de VOC kunnen ouders hun kind van twaalf jaar als 

dertien jarige opgeven omdat dit de minimale leeftijd voor aanmonstering was.41 

 Daarnaast wordt er, door Van Zanden en De Moor, aangenomen dat jongeren over het 

algemeen beter op de hoogte zijn van hun leeftijd door hun jonge leeftijd, of eerder afronden op 

even getallen.42 Voor ouderen, boven 62 jaar, wordt de spoeling dunner en de foutmarge steeds 

groter. Hetzelfde gaat argument hier op als bij de jongeren. Hoe ouder een persoon is, hoe groter de 

kans dat hij niet precies meer weet hoe oud hij is.  

De leeftijdscategorie tussen 23 en 62 jaar hoeft niet blindelings te worden overgenomen. 

Methodisch gezien moet voor de berekening van de Whipple-index de populatie evenredig verdeeld 

zijn, in de praktijk is dit niet mogelijk. Zeker als de methode wordt toegepast op historisch onderzoek 

waarbij leeftijdsopbouw niet te vergelijken is met die van de moderne tijd. Als iemand 62 werd na 

een carrière bij de VOC was dit, vanwege de grote kans op overlijden, vrij uniek. De categorie tussen 

23 en 62 jaar is vooral bruikbaar voor de toepassing van de Whipple-index bij volkstellingen. Het is 

                                                           
37 De Moor en Van Zanden, ‘Van fouten kan je leren’(2008) 64. 
38 A'Hearn, Baten en Crayen, ‘Quantifying Quantitative Literacy’ (2006) 14. 
39 D.A. Swanson en J.S. Siegel et al. (eds.), 2004, The Methods and Materials of Demography, New York, 
Academic Press 138-139. 
40 De Moor en Van Zanden, ‘Van fouten kan je leren’(2008) 67. Poulsen en Van Lottum, ‘Numeracy and Literacy’ 
(2009) sectie 1. 
41 F. Lequin, Het personeel van de Verenigde Oostindische Compagnie in Azie in de Achttiende eeuw, meer in het 
bijzonder in de vestiging Bengalen (Leiden 1982) 42. 
42 De Moor en Van Zanden, ‘Van fouten kan je leren’(2008) 63. 
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van belang dat er kritisch gekeken wordt naar de populatie, om in te schatten of een dusdanige 

leeftijdscategorie bruikbaar is voor betreffende populatie.  

De leeftijdsverdeling is bij de VOC verschillend van moderne demografie. De gemiddelde 

leeftijd aan boord van de Deshimavaart is 25,9 jaar. Een groot deel van de populatie is jonger dan 23 

jaar. Daarnaast is het aantal opvarenden dat de 62 haalt erg klein. De normaal verdeelde leeftijden 

liggen in de Deshimapopulatie dan ook lager dan bij volkstellingen. In dit onderzoek wordt de 

Whipple-index berekend over het gehele spectrum, zoals ook Poulsen en Van Lottum doen in hun 

onderzoek.43 De Whipple-index voor de categorie 23 tot 62 jaar wordt alleen gehanteerd in 

vergelijking met andere onderzoeken. De reden voor het loslaten van deze categorisering is dat het 

een populatie professionele zeelieden betreft, die geen baat hebben bij het falsificeren van leeftijd. 

Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat iedereen zijn eigen leeftijd opgeeft. Er zijn geen aanwijzingen 

gevonden dat dit niet het geval is.  

 

2.4 De prijs van kennis 

Een andere manier om menselijk kapitaal te meten is door naar de prijs ervan te kijken. 44 De prijs 

van kennis wordt aangeduid als skill-premium. De skill-premium wordt gemeten door de ratio te 

berekenen tussen het loon van ongeschoolde en geschoolde arbeid. De skill-premium geeft aan in 

welke mate het menselijk kapitaal van mensen wordt beloond. Een voorbeeld is de studie van Jan 

Luiten van Zanden waarbij skill-premium een onderdeel is in de verklaring in de Great Divergence 

tussen Europa en Azië. Van Zanden gebruikt geschoolde en ongeschoolde timmermannen en 

metselaars als doelgroep. Hij neemt aan dat de lage skill-premium in West-Europa aangeeft dat de 

kennisontwikkeling daar relatief efficiënt was.45  

 Aan boord van de VOC kan een soortgelijke vergelijking worden gemaakt door het loon van 

de gemiddelde matroos te vergelijken met het loon van een hooploper of jongen. Dezelfde 

vergelijking kan worden gemaakt tussen het loon van een onderofficier en van zijn maat. Matrozen 

zijn in deze doelgroep volledig ongeschoold. Een onderofficiersmaat is in opleiding dus heeft relatief 

meer menselijk kapitaal. De onderofficier heeft, van deze drie functies, het hoogste menselijk 

kapitaal. Het gemiddelde loon van deze functies wordt als uitgangspunt genomen om de skill-

premium te berekenen. 

 Te verwachten valt dat de skill-premium aan boord niet groot is. De lonen liggen bij de VOC 

vast en de sterfte aan boord is hoog. Het gebrek aan arbeidsaanbod zorgt ervoor dat de keuze voor 

relatief hoger opgeleid personeel een luxe is. In veel gevallen is het eerder noodzaak dat een 

                                                           
43 Poulsen en Van Lottum, ‘Numeracy and Literacy’ (2009) sectie 1. 
44 Er zijn ook andere economische waardes van menselijk kapitaal, zoals gezondheid of skill-premium, maar die 
spelen in dit onderzoek geen rol zie: D.N. Weil, Economic Growth (Boston, 2009) 154-161 
45 Van Zanden, The Long Road (2009)149-151. 
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overleden bottelier wordt opgevolgd door zijn maat dan dat daar een uitgebreide sollicitatie aan te 

pas komt. Voor de berekening van de skill-premium aan boord zijn, door middel van een steekproef, 

twee schepen gebruikt: de Trompenburg (1783) en de Zuijderburg (1790). Er heeft, in de zeven jaar 

tussen de vaarten van beide schepen, geen loonontwikkeling plaatsgevonden. De lonen zijn, voor 

dezelfde functies op beide schepen, op de gulden precies gelijk. 

 De skill-premium wordt berekend door het verschil in loon tussen de twee functies te delen 

door het loon van de laagste functie. De skill-premium van een hooploper of jongen is 55,55 procent 

ten opzichte van een matroos. Dit percentage is vergelijkbaar met de skill-premium van bouwvakkers 

tussen 1750 en 1799. Deze skill-premium is voor West-Europa gemiddeld 53 procent.46 De prijs van 

kennis van een onderofficier ten opzichte van zijn maat is lager, namelijk 43,42 procent.  

 De gevonden skill-premiums zijn laag. Daarmee wordt bevestigd dat de gewenste kennis aan 

boord niet zeldzaam is. Deze conclusie is conform de verwachting. Hoewel het berekenen van de 

skill-premium een nuttige indicator is om menselijk kapitaal te meten, wordt het in deze scriptie niet 

toegepast. Het is niet bruikbaar om de verschillen tussen schepen te meten. Het draagt eveneens 

niet bij om het menselijk kapitaal van verschillende groepen opvarenden te onderzoeken en te 

vergelijken met arbeidsproductiviteit.  

  

2.5 Werkervaring 

Om inzicht te krijgen in het praktische menselijk kapitaal wordt onderzoek gedaan naar de 

werkervaring bij de VOC van de opvarenden. Het lastige aan een notie als werkervaring is dat dit, 

evenals geletterdheid en gecijferdheid, moeilijk meetbaar is. De dienstjaren en carrière aan boord 

van de VOC geven een indicatie van ervaring, maar zeggen niets over de ervaring die vóór de 

aanmonstering is opgedaan.  

 In de literatuur wordt veelal aangenomen dat er een relatie bestaat tussen de herkomst van 

opvarenden en de maritieme werkervaring die is opgedaan.47 Zeelieden uit kuststreken hebben een 

hogere kans op maritieme ervaring dan de opvarenden uit het binnenland. Deze aanname lijkt te 

worden bevestigd door het specifieke rekruteringsgebied van de VOC.  Vanwege het specifieke 

rekruteringsgebied van de VOC komen de opvarenden aan boord van de Deshimavaart vooral uit 

Noordwest-Europa vandaan. In totaal kwam 48 procent van alle opvarenden uit de Republiek. De 

andere opvarenden kwamen uit de kuststreken (32 procent) en het binnenland (16 procent) van 

Noordwest Europa. Slechts een klein deel van de opvarenden (4 procent) komt uit andere delen van 

de wereld. Hoewel er hierdoor kleine obstakels konden ontstaan bij de samenwerking aan boord, 

zoals taal en cultuurverschillen, heeft deze internationale arbeidsmarkt ook voordelen. Goed 

                                                           
46 Van Zanden, The Long Road (2009) 155. 
47 Dillo, De nadagen (1992). Bruijn, ‘De personeelsbehoefte’ (1976). 
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geschoolde en ervaren zeelieden kunnen, vanuit verschillende delen van Europa, aan de slag voor de 

VOC waardoor een relatief hoogopgeleid team ontstaat, zo beweren Heerma van Voss, Van Lottum 

en Lucassen.48 

 Maritieme ervaring wordt vooral opgedaan op zee. Deze tautologie geeft de gedachte achter 

het rekruteringsgebied van de VOC het best aan. De VOC rekruteerde hoofdzakelijk in de kuststreken 

van Noordwest-Europa. Maritieme ervaring alleen was echter niet afdoende om door te groeien naar 

hogere rangen, daar waren ook de vaardigheden van schrijven en rekenen essentieel voor. 

Opvarenden uit landregio’s hadden in principe een goede kans om carrière te maken. De 

immigranten konden voordat ze naar de Republiek migreerden ervaring hebben opgedaan in andere 

kustgebieden of ze leerden aan boord van de VOC. Daarnaast werd er door de steeds krapper 

wordende arbeidsmarkt, aan het eind van de 18e eeuw, veelvuldig gebruik gemaakt van opvarenden 

uit het binnenland.49 

 Vanwege het hoge sterftepercentage kwamen er geregeld plekken vrij waardoor carrière 

maken mogelijk was, omdat de leeggevallen plek direct moest worden opgevuld.50 Iedereen kon 

hiervoor in aanmerking komen, ongeacht herkomst, aldus Bruijn.51 Het interessante aan de these van 

Bruijn is dat ook opvarenden uit de binnenlanden carrière kunnen maken. Deze these wordt 

meetbaar aan de hand van de gegevens over dienstjaren en carrière van dit onderzoek. Door naar 

het aantal dienstjaren te kijken in combinatie met de carrière die een opvarende maakt kan de 

herkomsthypothese getoetst worden. Mocht de herkomsthypothese legitiem zijn dan hebben 

zeevarenden uit kuststreken minder tijd nodig om te groeien. Zij hebben immers meer ervaring 

opgedaan in het gebied van herkomst.  

Naast iemands menselijk kapitaal was ook van zijn netwerk belangrijk bij een carrière binnen 

de VOC.52 Ondanks dat er binnen de VOC veel doorgroeimogelijkheden waren, kon de carrière van 

opvarenden afhankelijk zijn van bekenden in hogere functies. De vraag is echter in hoeverre 

herkomst hierbij een rol speelt. Volgens Ketting rekruteerde schippers vooral opvarenden uit de 

eigen omgeving, waaruit kan worden opgemaakt dat herkomst wel een rol speelde.53 Dit onderzoek 

laat zien of er sprake was van belemmeringen bij de carrière van opvarenden in hoofdstuk 6. 

 

 

                                                           
48L. Heerma van Voss, J. van Lottum, J. Lucassen, ‘Sailors, National and International Markets and National 
Identity, 1600-1850’, in: D. Unger, Shipping and Economic growth 1350- 1850 (forthcoming 2011) 41. 
49 Bruijn, ‘De personeelsbehoefte’ (1976) 224. 
50 Lucassen, ‘A Multinational’ (2004) 17. 
51 J.R. Bruijn, ‘Commandanten van Oost-Indievaarders in de achttiende eeuw’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 
20, 1 (2001) 6. 
52 J.R. Bruijn, De schippers van de VOC in de achttiende eeuw, aan wal en op zee (Amsterdam 2008). 
53 H. Ketting, Leven, werk en rebellie aan boord van Oost-Indiëvaarders (1595-1650) (Amsterdam 2002) 62. 
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2.6 Arbeidsproductiviteit aan boord van de Deshimavaart 

De arbeidsproductiviteit op de Deshimavaart wordt schematisch weergegeven in Figuur 2. De grijze 

vlakken zijn voor deze scriptie onderzocht. Het menselijk kapitaal van alle opvarenden aan boord 

wordt gekenmerkt door vier factoren. In de eerste plaats is de aanvangspositie van het menselijk 

kapitaal van opvarenden bij aanmonstering van de VOC onderdeel van de productiviteit aan boord. 

Deze aanvangspositie bestaat uit de werkervaring in kuststreken enerzijds en het niveau van 

geletterdheid en gecijferdheid anderzijds. In deze scriptie is alleen de gecijferdheid en geletterdheid 

onderzocht. Zowel opvarenden uit de kuststreken als uit het binnenland kunnen werkervaring 

hebben opgedaan in kuststreken voordat ze aanmonsterde bij de VOC. Deze werkervaring is echter 

onbekend.  

In de tweede plaats wordt de arbeidsproductiviteit van opvarenden gekenmerkt door de 

carrièremogelijkheden van opvarenden. De carrièremogelijkheden geven een indicatie of efficiëntie 

werd beloond. Carrièremogelijkheden worden in eerste instantie gekenmerkt door talent. Dit talent 

is niet meetbaar en per persoon verschillend. Deze factor wordt daarom in dit onderzoek als 

irrelevant beschouwd. De carrièremogelijkheden van opvarenden worden beïnvloed door 

patronageverhoudingen. In deze scriptie wordt, door een onderzoek naar de carrière van 

opvarenden, onderzocht of patronage een rol speelde bij de carrière van opvarenden.  

In de derde plaats heeft werkervaring aan boord van de VOC invloed op de productiviteit. Dit 

praktische menselijke kapitaal is voor dit onderzoek gemeten aan de hand van de dienstjaren en 

carrière van de opvarenden van een tweetal schepen op de Deshimavaart. In de laatste plaats wordt 

er gekeken naar de samenwerking aan boord. Deze factor heeft eveneens een effect op de 

arbeidsproductiviteit. Uit de herkomstverdeling en bemanningstructuur op de schepen kan worden 

afgeleid of de omstandigheden waarbinnen moest worden samengewerkt per schip verschilden. 

Door al deze factoren te onderzoeken wordt duidelijk of er een relatie is tussen menselijk 

kapitaal en arbeidsproductiviteit, zoals Clark die voorstelt. De splitsing van menselijk kapitaal in 

theoretisch en praktische menselijk kapitaal biedt de mogelijkheid te onderzoeken welke vorm van 

kapitaal een relatie heeft met arbeidsproductiviteit. Beide vormen worden ook weer uitgesplitst naar 

de herkomst en functie van de opvarenden. Hierdoor wordt zowel onderzoek gedaan naar de relatie 

tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit bij een specifieke populatie als inzicht verkregen in 

het menselijk kapitaal van deze groep. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven welke bronnen 

zijn gebruikt om dit onderzoek te doen. 
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Figuur 2 Verwachte arbeidsproductiviteit op de Deshimavaart (1780-1795) 

 

 
(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober 2010), Database VOC Opvarenden) 
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3. Bronnen 
 

Om onderzoek te doen naar de relatie tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit aan boord 

van de Deshimavaart is een aantal verschillende bronnen gebruikt. Het betreft in alle gevallen 

contemporaine informatie over schepen en opvarenden van de VOC in de periode tussen 1780 en 

1795. Hoewel deze periode in de nadagen van de VOC ligt, geven deze bronnen een nieuwe kijk op 

het varend personeel van de VOC in Azië. Uit de bronnen wordt een beeld verkregen waar de 

opvarenden vandaan komen, hoe oud ze zijn, of ze carrière maken en of hoe hoog hun theoretisch 

en praktisch menselijk kapitaal is. Het geeft zowel inzicht in de vaart op Japan als in de intra-

Aziatische vaart. Aan de hand van de gebruikte bronnen wordt enerzijds de relatie tussen menselijk 

kapitaal en arbeidsproductiviteit onderbouwd. Anderzijds geven de bronnen informatie over de 

opvarenden zelf. 

 

3.1 Deshimarollen 

Voor dit onderzoek is intensief gebruik gemaakt van de monsterrollen van VOC schepen op de 

Deshimavaart.54 Voor zover bekend zijn alleen de rollen van de periode 1781 - 1793 bewaard 

gebleven. Van deze periode zijn niet van alle schepen de monsterrollen overgeleverd. Van de 

negentien schepen die Deshima tussen 1780 en 1795 aandeden zijn vijftien rollen overgebleven. Er is 

zowel een rol voor de heen- als terugreis opgesteld. In theorie betekent dit er voor negentien 

uitgevaren schepen 38 rollen zouden moeten zijn opgesteld. In de praktijk zijn dit er echter minder. 

Het schip de Vrouwe Everhardina is 1784 wel vertrokken maar nooit aangekomen in Deshima omdat 

het in een storm verzeild raakt en doorvaart naar China. In 1785 vaart het schip nogmaals naar 

Deshima maar nu vergaat het onderweg. Hetzelfde geldt voor de Goede Trouw uit 1791. Dit schip is 

vertrokken uit Batavia maar is vergaan op weg naar Japan. In totaal zijn er 36 rollen opgesteld voor 

deze periode, waarvan nog niet de helft is overgebleven. 

 Het verschil tussen de heen en terugrol is klein. Vanwege de bijzondere positie van de 

Nederlanders op Deshima is het waarschijnlijk dat grote delen van de bemanning direct weer terug 

voeren. Het aantal Nederlanders dat op Deshima mocht verblijven was vanwege de strenge Japanse 

wetgeving klein.55 Van het schip de Schelde, dat in 1785 naar Japan is gezeild, is zowel de heen als 

terugrol bewaard gebleven. Uit een vergelijkend onderzoek tussen beide rollen blijkt dat de varende 

                                                           
54 Zie bronnenlijst voor inventarisnummers. 
55 Gemiddeld bleven er jaarlijks tussen de 11 en 14 personen permanent op Deshima. 
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bemanning voor 95 procent gelijk blijft.56 Van alle andere schepen is slechts één monsterrol 

overgeleverd. De vijftien overgeleverde monsterrollen zijn representatief voor de vaart op Deshima 

tussen 1780 en 1795. 

Het bijzondere aan de Deshimarollen is dat er, naast de gebruikelijke naam en herkomst, in 

de meeste rollen ook leeftijd vermeld staat van de opvarenden. Van de vijftien rollen bevatten er elf 

de leeftijden van opvarenden. De vier rollen zonder leeftijdsvermelding zijn voor dit onderzoek 

buiten beschouwing gelaten. In geen enkele andere zeemonsterrol van de VOC is voor zover bekend 

op een dusdanig structurele wijze de leeftijd van opvarenden genoteerd. Een andere bron waar 

leeftijd wordt vermeld zijn de generale monsterrollen van Ceylon in 1778.57 Deze bron geeft echter 

alleen de leeftijden van dienaren en zeevarenden die in dat specifieke jaar op Ceylon gestationeerd 

zijn. Het betreft hierbij geen vaart van meerdere jaren zoals tussen Batavia en Deshima.  

Voor de VOC heeft Ketting gebruik gemaakt van juridische bronnen waarin de leeftijd van 

opvarenden van de VOC genoteerd staat. 58  Het betreft hier echter het begin van de 17e eeuw. Het 

verschil in bronnen maakt de uitkomsten van beide onderzoek slechts deels te vergelijken. In de 

juridische bronnen komt alleen een specifieke groep opvarenden voor, terwijl in de Deshimarollen 

alle opvarenden vermeld staan. De Engelse Prize Papers bevatten eveneens structureel 

leeftijdgegevens van opvarenden, maar dit is geen VOC bron.59 De Prize Papers bestaan uit verhoren 

van, door de Engelsen gevangen genomen, zeelieden. Bij deze verhoren moesten de opvarenden 

naam, functie en leeftijd opgeven. Het interessante aan deze bron is het internationale karakter. 

Hierdoor worden vergelijkingen tussen verschillende landen mogelijk. De gegevens uit de Prize 

Papers betreffen voornamelijk de Europese vaart. Dit biedt de mogelijkheid om de leeftijden van de 

Deshimavaart te vergelijken met die van de Europese vaart. 

Een ander voordeel van de Deshimarollen is de uiterlijke uniformiteit. Structureel staan de 

volgende zaken vernoemd van elke zeeman: voornaam, achternaam, geografische herkomst, functie 

aan boord, leeftijd en eventueel een extra notitie (zoals dood, overboord gevallen, ‘impotent aan 

wal’ of de datum van overlijden). Bij twee schepen, de Roosenburg (1787) en de Erfprins (1793) is 

echter de herkomst van de zeelieden niet genoteerd. Opmerkelijk genoeg is hier wel de leeftijd 

opgeschreven. 

In totaal staan in de elf rollen 1233 namen. Voor dit onderzoek zijn twee categorieën 

opvarenden buiten beschouwing gelaten. Allereerst zijn de 145 slaven niet meegenomen in dit 
                                                           
56 Van de 217 opvarenden op beide schepen zijn slechts 26 namen uniek. De overige namen komen alle twee 
keer voor. Zestien personen overlijden of blijven achter. Tien personen monsteren nieuw aan maar dit zijn de 
dienaren die terugvaren naar Batavia.  
57 A. van den Belt, Het VOC bedrijf op Ceylon, een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 
18e eeuw (Zutphen 2008) 244: Monsterrollen van kleine schepen rond Ceylon, zie VOC 12443. 
58 Ketting, Leven, werk en rebellie (2002) 51. 
59 Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘Sailors, National and International Markets’ (forthcoming 2011). 
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onderzoek. De slaven waren of eigendom van het opperhoofd van de factorij, of ze behoorden toe 

aan enkele hoge officieren. Van de slaven is naam, herkomst en leeftijd genoteerd. In de tweede 

plaats worden een drietal passagiers niet meegenomen in dit onderzoek. Zij voeren alle drie op de 

Erfprins uit 1793. Van hen is alleen de leeftijd opgeschreven.  

De overgebleven groep van 1085 opvarenden staat centraal in dit onderzoek. Gemiddeld 

voeren er 100 man per jaar op Deshima. Dit is ongeveer één twintigste deel van de zeelieden die 

jaarlijks aan het eind van de 18e eeuw over de Oost-Aziatische wateren hebben gevaren.60 Ze komen 

uit alle windstreken en vervullen bijna alle functies aan boord: van hooploper tot kapitein en van kok 

tot derdewaak. Grote afwezige op de vaart tussen Batavia en Deshima zijn soldaten. Zij komen in de 

groep van 1085 opvarenden niet voor. Het aantal unieke namen is kleiner dan 1085. Zoals in het 

bovenstaande is aangestipt is er door een aantal zeelieden, circa 100 man, heen en terug gevaren op 

de Schelde in 1785. Daarnaast zijn er 25 opvarenden die vaker op de Deshimavaart actief zijn 

geweest.  

Van Isaac Titsingh uit Amsterdam, het toekomstige opperhoofd van Deshima die meevoer op 

de Mars in 1781 vanuit Batavia naar Japan, is de leeftijd niet genoteerd.61 Dit is de enige persoon in 

de onderzochte Deshimarollen waarvan de leeftijd ontbreekt. Van het schip de Zuijderburg zijn twee 

rollen overgeleverd. In de ene rol staat de leeftijd wel vermeld, in de andere niet. Voor de berekening 

van de arbeidsproductiviteit per schip wordt de rol aangehouden zonder leeftijden (102 

opvarenden), omdat deze later is opgemaakt dan de rol met leeftijden. Voor de berekeningen van 

theoretisch menselijk kapitaal van de opvarenden wordt de rol met leeftijden gebruikt (89 

opvarenden). Het verschil tussen beide rollen is dertien opvarenden.62 

 

3.2 Dagregisters van Deshima 

Een tweede bron die veelvuldig is gebruikt voor dit onderzoek zijn de dagregisters van Deshima.63 De 

dagregisters bieden een schat aan informatie over de dagelijkse beslommeringen op het eiland. Dit 

onderzoek heeft zich beperkt tot de beschreven scheepsbewegingen.64 

Aan de hand van de registers kan worden opgemaakt hoe de monsterrollen zich verhouden 

tot het totaal aantal schepen dat Deshima aan doet in deze periode. Daarnaast staat de exacte dag 

van aankomst en vertrek van Deshima vermeld. Verder staat in een enkel geval ook de datum van 

vertrek uit Batavia genoteerd. Hierdoor kan worden berekend hoe lang de reis tussen Batavia en 
                                                           
60 M. van Rossum, L. Heerma van Voss, J. van Lottum en J. Lucassen, ‘National and International Labour 
Markets for Sailors in European, Atlantic and Asian Waters, 1600-1850’, Research in Maritime History 
(forthcoming 2011) 15. 
61 Zie bronnenlijst voor inventarisnummer Mars. 
62 Zie bronnenlijst voor inventarisnummer Zuijderburg. 
63 Gepubliceerde Dagregisters van Deshima tussen 1760 en 1800: zie gepubliceerde bronnenlijst. 
64 Voor een uitgebreid overzicht van de scheepsbewegingen van de schepen zie bijlage 1 
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Deshima gemiddeld duurt. In de periode van reizen, heen in de zomer (juni-augustus) en terug in de 

winter (december-februari), staan de moesonwinden gunstig.65 

 Het aantal schepen dat op Deshima vaart ligt tussen de één en twee per jaar. In een aantal 

jaren komt er ook geen schip, door schipbreuk of de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784). De gevolgen 

daarvan moeten redelijk groot geweest zijn omdat de dienaren op Deshima afhankelijk zijn van het 

schip uit Batavia voor de aanvoer van zowel goederen als post. Verder betekende het voor het 

opperhoofd en het andere personeel dat er automatisch een jaar aan hun diensttijd werd 

vastgeplakt.  

 

3.3 Dutch Asiatic Shipping 

Een derde bron die is gebruikt zijn de gegevens uit de Dutch Asiatic Shipping (DAS) database.66 Met 

behulp van de DAS database kunnen de scheepsbewegingen van de schepen die richting Japan varen 

verder worden uitgezocht. In de eerste plaats kan uit de database worden gehaald wanneer de 

schepen na hun reis uit patria in Batavia arriveren en wanneer ze retour varen. De gegevens over de 

retourvaart naar de Republiek geven een goed beeld van de minimale bemanning aan boord. Dit 

biedt een referentiekader voor de grootte van de bemanning op de Deshimavaart. De schepen naar 

Japan kennen geen grote hoeveelheid opvarenden. Gemiddeld varen er 100 zeelieden mee. Dit is 

ongeveer vergelijkbaar is met de bemanning op een retourschip naar de Republiek. Dit is 

voornamelijk te verklaren uit het lage aantal schepen per jaar dat naar Deshima voer en de 

hoeveelheid handel die heen en terug moest. Naast de bemanning op de retourvaart staat in de DAS 

de tonnage van de verschillende schepen vermeld. Aan de hand van dit tonnage wordt de 

arbeidsproductiviteit per schip berekend. De tonnage is berekend aan de hand van de maten en de 

inhoud van het schip.67 

Ten slotte geeft DAS informatie over de schipper die het schip op de heen en retourvaart 

naar de Republiek kent. In slechts drie gevallen is dit dezelfde schipper als op de Deshimavaart. 

Schipper kennen bij de VOC geen vast schip. Van een aantal schepen kan in DAS worden gevonden 

wat hun einde omschrijving is. Enerzijds bevestigen deze gegevens dat wat in de dagregisters staat. 

Zowel in DAS als in registers staat dat de Vrouwe Everhardina in 1785 is vergaan op weg naar Japan. 

Anderzijds geeft het een inzage in het carrièreverloop van een schip. De meeste schepen varen aan 

het eind van hun loopbaan alleen nog in de Oost. Hierna worden ze verkocht of vergaan ze 

simpelweg. 

                                                           
65 J.R. Bruijn, F.S. Gaastra en I. Schoffer, Dutch Asiatic Shipping in the 17th and 18th century, volume 1 
(Den Haag 1987). Gaastra, De Geschiedenis van de VOC (2002) 
66 Zie databases in literatuurlijst. 
67 Bruijn, Gaastra en Schoffer, Dutch Asiatic Shipping (1987). 
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3.4 Generale land-zeemonsterrollen 

In de vierde plaats is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van de generale land en zeemonsterrollen 

van de VOC.68 Deze gegevens zijn eveneens gebruikt om de scheepsbewegingen van de schepen op 

de Deshimavaart in kaart te brengen. Voor de generale zeemonsterrollen is zowel gebruik gemaakt 

van de database van Matthias van Rossum, die grootschalig onderzoek doet naar Aziaten aan boord 

van de VOC in de 18e eeuw aan de hand van de zeemonsterrollen, als van de generale 

zeemonsterrollen zelf.69  

Het enige schip dat in het jaar van de Deshimavaart terugkomt in de generale 

zeemonsterrollen is de Trompenburg van 1783. Een markante vermelding is dat er, volgens de 

generale zeemonsterrol, 96 Europeanen en 50 Chinezen aan boord waren. Op de Deshimarol staan 

alleen 93 Europeanen vermeld.70 Het betreft hier de monsterrol van terugreis. Dit verschil is 

opmerkelijk, omdat een van de conclusies uit Van Rossums onderzoek is dat gemiddeld 43 procent 

van de bemanning uit Aziaten bestaat in deze periode.71 Het lijkt erop dat er geen Aziaten op de 

Deshimavaart varen. Waarom er geen Aziaten in de Deshimarollen voorkomen wordt in hoofdstuk 4 

behandeld. 

Voor een groot aantal schepen is er wel een vermelding in de generale zeemonsterrollen 

gevonden, maar niet in het jaar dat naar Deshima wordt gevaren. Aan de hand van deze informatie 

wordt duidelijk hoe de vaart op Japan zich tot de intra-Aziatische vaart verhoudt. Deze gegevens zijn 

aangevuld met de gegevens uit de Navale Macht en de lijsten van vertrokken en aangekomen 

schepen in Batavia. Beide bronnen worden in de volgende paragraaf beschreven. De afwezigheid in 

generale zeemonsterrollen is opvallend omdat praktisch alle schepen, op de Trompenburg na, in het 

jaar dat ze naar Deshima varen afwezig zijn.72 In de overige jaren komen zij wel voor. Dit geldt voor 

alle schepen, behalve voor het schip Mars. De Mars is in de jaren 1783 en 1785, waarin het niet naar 

Deshima vaart, eveneens niet terug te vinden.  

 Door een studie naar de generale landmonsterrollen is de afwezigheid in de generale 

zeemonsterrollen getracht te verklaren.73 Dit was zonder resultaat. Bijna alle schepen zijn in de 

generale landmonsterrollen eveneens afwezig, op twee na: de Goede Trouw komt voor in de 

landmonsterrol van 1783 terwijl ze in 1791 naar Deshima vaart, de Sint Laurens komt in 1790 in de 

landmonsterrollen voor terwijl ze in 1788 en 1789 naar Deshima vaart. De factorij zelf komt wel 

structureel terug in de generale landmonsterrollen in de jaren ’80 van de 18e eeuw. Er staan jaarlijks 
                                                           
68 Zie bronnenlijst voor de gebruikte inventarisnummers 
69  M. van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen. Zie inv.nr 11695 in ongepubliceerde bronnenlijst. 
70 83 van de 93 opvarenden komen met de generale zeemonsterrol van de Trompenburg. 
71 Van Rossum, Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘National and International Labour Markets’ 
(forthcoming 2010 or 2011) 15. 
72 Voor een overzicht zie Bijlage 2 
73 Voor dit onderzoek zijn de rollen van 1780, 1781, 1782, 1783, 1785, 1786, 1788, 1789 en 1790 onderzocht. 
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tussen de 11 en 14 personen vermeld in de verschillende rollen. Er staan verder geen schepen 

genoteerd.  

 

3.5 Navale Macht en Lijst aangekomen en vertrokken schepen Batavia 

De Navale Macht geeft alle schepen weer die zich in dat jaar in Azië bevinden in de maanden 

november/december.74 Het betreft hier de alle schepen in Azië die niet op de heen en retourvaart 

zijn. Deze schepen kunnen zowel actief als inactief zijn. Ook schepen die ter reparatie liggen of 

tijdelijk niet gebruikt worden staan vermeld. Het geeft daarbij eveneens de locatie van deze schepen 

aan. De lijsten met in- en uitgaande schepen van Batavia geven alle scheepvaartbewegingen op 

Batavia aan gedurende een jaar.75 Hierin staat per maand genoteerd welke schepen aankomen en 

vertrekken, maar ook de schepen die ter rede liggen.  

De schepen die naar Deshima varen zijn in de jaren waarin ze op Deshima varen zowel terug 

te vinden in de Navale Machten als in de lijsten met in- en uitgaande schepen van Batavia. Dit is 

gecontroleerd voor de jaren 1783, 1785, 1788, 1789 en ging op voor alle schepen, behalve voor het 

schip Vrouwe Everhardina. De Vrouwe Everhardina is in 1785 vergaan op weg naar Japan. Ze staat 

wel in de Navale Machten maar niet in de lijsten van Batavia vermeld.  

Opvallend is dat het schip Mars, dat afwezig is in de generale zeemonsterrollen van 1783 en 

1785, wel in de lijsten met in- en uitgaande schepen van Batavia van deze jaren wordt vermeld. In de 

periode januari tot en met maart 1783 wordt het schip Mars (hier: ‘Maars’) vermeld als liggende ter 

rede Batavia. In april 1783 vertrekt het schip naar Ceylon. In het jaar 1785 wordt het schip in 

december vermeld als binnenkomend uit Malaka. Een verklaring voor deze inconsistenties is niet 

voor handen. Het ontbreken van de schepen in de generale zeemonsterrollen lijkt zich, op de Mars 

na, te beperken tot de Deshimavaart. Waarom juist deze vaart zo systematisch ontbreekt is 

onbekend.  

De Navale machten en de lijsten van vertrokken en aangekomen schepen in Batavia geven 

een inzicht in de bewegingen van schepen rondom de Deshimavaart. Zo kon uit deze lijsten de 

aankomstdatum in Batavia worden gevonden van de Deshimavaart. Deze staat niet vermeld in de 

dagregisters. 

  

3.6 Haags Verbaal van het Haags Besogne 

Het Haags Verbaal van het Haags Besogne is een samenvatting van brieven die vanuit de 

verschillende comptoiren naar de Republiek zijn gezonden door de verschillende opperhoofden.76 

                                                           
74 Zie bronnenlijst voor inventarisnummers. 
75 Zie bronnenlijst voor inventarisnummers. 
76 Zie bronnenlijst voor inventarisnummers. 
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Hieruit ontstaat een beeld van de belangrijkste handelsgebeurtenissen per comptoir. Voor dit 

onderzoek zijn de Haagse Verbalen van de jaren 1783, 1785 en 1786 bekeken, en specifiek de 

gegevens over Japan. Hoewel het een veelzijdige bron is, heeft het voor deze scriptie weinig 

toegevoegde waarde. De bron richt zich vooral op politieke gebeurtenissen en 

handelswetenswaardigheden op het eiland zelf. Deze worden in deze scriptie niet behandeld. 

 

3.7 VOC opvarenden 

Om een inzicht te krijgen in de individuele ontwikkeling van zeevarenden is voor een tweetal 

schepen de gehele bemanning opgezocht in de VOC opvarenden database.77 Het betreft hier de 

Avenhorn uit 1786 en de Ouwerkerk uit 1784. De keuze voor deze twee schepen is gedaan op basis 

van het duidelijke verschil in arbeidsproductiviteit per opvarende. In totaal is voor 189 opvarenden 

gezocht naar hun carrière binnen de VOC. Deze bron geeft zicht op de carrière van 164 opvarenden 

tot aan de Deshimavaart. Er zijn twee meetpunten bekend; de functie bij aanmonstering in de 

Republiek en de functie aan boord bij de Deshimavaart. Van 25 opvarenden is geen vermelding 

gevonden. 

Het geeft ook informatie over de reden van uitdiensttreding. In de meeste gevallen 

overlijden de zeelieden, terwijl slechts een klein deel repatrieert in de Republiek. Verder wordt 

duidelijk of ze een schuld- of maandbrief bezaten. Dit wordt in paragraaf 3.9 nader toegelicht. 

Daarnaast is de datum dat ze in en uit dienst gingen bekend. Op deze manier kan het aantal 

dienstjaren bij de VOC worden berekend. Ten slotte is genoteerd met welk schip ze richting Batavia 

zijn gevaren. Met deze informatie kan het onderzoek naar de scheepsbewegingen van opvarenden 

worden uitgebreid. Voor onderhavig onderzoek is dit buiten beschouwing gelaten. 

Van deze 189 opvarenden is van 51 personen een uitgebreide carrière gevonden. Dit zijn 

opvarenden die meerdere reizen met de VOC hebben gemaakt. Van deze groep is de hoogste en 

laagste functie genoteerd. Dit geeft een exact beeld van de individuele ontwikkeling die de zeelieden 

hebben doorgemaakt. Dit wordt aangeduid in carrièrepunten. Daarnaast is een totaal aantal 

dienstjaren bekend. Door middel van deze informatie kan een inzicht worden verkregen in de gehele 

loopbaan van opvarenden.  

 

3.8 Herkomstonderzoek 

De herkomst van de opvarenden is in negen van de elf onderzochte monsterrollen gevonden. Voor 

dit onderzoek is gekozen voor vijf herkomstcategorieën. De herkomst van de opvarenden is 

onderverdeeld in: kuststreken van de Republiek, binnenland van de Republiek, kuststreken van 

                                                           
77 Zie databases in literatuurlijst. 



  Bronnen 

25 
 

Europa, binnenland van Europa en andere plaatsen. Kuststreken zijn plaatsen die tot 20 kilometer 

van de kust afliggen of plaatsen die aan een grote rivier liggen die met de zee verbonden is (zoals 

Hamburg). Plaatsen in het binnenland zijn alle plaatsen die buiten deze grens vallen. Voor de grenzen 

van Europa zijn de huidige grenzen aangehouden. 

 Om de plaatsnamen te zoeken is in de eerste plaats gemaakt van het herkomstonderzoek 

van Simon Hart voor het Amsterdamse Stadsarchief.78 Aan de hand van dit onderzoek kan de 

moderne naam van de plaatsnamen worden gevonden. In de tweede plaats is gebruik gemaakt van 

Googlemaps om de plaatsen geografisch te duiden.79 Voor plaatsnamen die meerdere 

mogelijkheden hebben, zoals Bergen, is gekeken naar de naam van de opvarende. Dat dit mogelijke 

misinterpretaties met zich meebrengt is bekend. Het aantal opvarenden uit dit soort plaatsnamen is 

niet dusdanig groot dat het de resultaten significant kan wijzigen. 

Van 16 van de 1085 opvarenden is de plaatsnaam niet leesbaar.80 Daarnaast is van de 191 

opvarenden van de Roosenburg uit 1787 en de Erf Prins uit 1793 geen herkomst genoteerd in de 

monsterrol. Uiteindelijk is van 207 van de 1085 opvarenden de herkomst niet bekend. In het 

onderzoek naar de opvarenden van de Avenhorn en de Ouwerkerk zijn alle plaatsnamen gevonden. 

 

3.9 Maand en schuldbrieven 

Een andere methode om theoretisch menselijk kapitaal, in dit geval geletterdheid, te meten is een 

handtekeningenonderzoek.81 Hierbij wordt er vanuit gegaan dat als personen een handtekening 

kunnen zetten ze hoogstwaarschijnlijk ook geletterd zijn. Om deze methode te toetsen is onderzocht 

of er een handtekeningenonderzoek gedaan kan worden aan de hand van maand en schuldbrieven. 

Uit een steekproef onder de 189 opvarenden blijkt dat minder dan 0.6 procent over een maandbrief 

beschikt. Bij de schuldbrieven is het omgekeerde het geval, hier beschikt 77 procent over een 

schuldbrief. In beide gevallen is van 15 procent onbekend of ze een schuld of maandbrief hadden.  

Aan de hand van de VOC opvarenden database kan worden teruggevonden in welk 

grootboek de opvarende vermeldt staat. Op de onderzochte grootboeken zijn echter geen 

handtekeningen gevonden.82 Het doel van het onderzoek naar de handtekening was om deze te 

koppelen aan de Deshimapopulatie. Op deze manier kan de relatie tussen de Whipple-index en 

geletterdheid bij zeelieden worden onderzocht, zoals Poulsen en van Lottum hebben gedaan.83 

                                                           
78 Voor het herkomstonderzoek van Hart: zie gepubliceerde bronnen in literatuurlijst. 
79 De plaatsen zijn opgezocht op: http://googlemaps.com (oktober 2010) 
80 Zie bijlage 4 voor de betreffende personen 
81 M. Rediker, Between the Devil and the Deep Blue Sea. Merchant seaman, pirates, and the Anglo-American 
Maritime World, 1700-1750 (Cambridge 1987). 
82 Zie bronnenlijst bij inventarisnummer 13243 en 14069. 
83 Zoals door Poulsen van Lottum is gedaan zie: Poulsen en Van Lottum, ‘Numeracy and Literacy’ (2009). 
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Het blijkt echter een monnikenwerk om van de individuele opvarende, vanuit de 

grootboeken, een handtekening te vinden in een schuldbrief. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat al 

deze schuldbrieven bewaard zijn gebleven.84 Een onderzoek naar willekeurige schuldbrieven van de 

VOC is mogelijk. De vraag is echter in hoeverre deze uitkomsten te vergelijken zijn met dit onderzoek 

omdat de populaties dan wezenlijk verschillen. Om die reden is besloten niet verder te gaan met het 

handtekeningenonderzoek. 

 

3.10 VOC bronnen over menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit 

Uit de ongepubliceerde en gepubliceerde bronnen van de VOC is genoeg informatie te betrekken om 

een onderzoek te doen naar de relatie tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit aan boord. 

In de eerste plaats worden de gegevens over leeftijd gebruikt om het theoretisch menselijk kapitaal 

van opvarenden te meten. In de tweede plaats wordt de informatie over dienstjaren en carrière 

gebruikt om het praktisch menselijk kapitaal te onderzoeken. Om het menselijk kapitaal te relateren 

aan arbeidsproductiviteit is gebruik gemaakt van de tonnages zoals deze in DAS vermeld staan. 

 Door het menselijk kapitaal uit te splitsen per geografische regio is onderzoek gedaan naar 

de herkomst van de opvarenden. Op deze manier kunnen de gegevens over menselijk kapitaal van de 

opvarenden aan boord van de Deshimavaart worden geplaatst in de discussie over arbeidsmigratie. 

In het volgende hoofdstuk worden de gegevens uit de bronnen gekoppeld aan de opvarenden op de 

Deshimavaart. Er ontstaat een beeld van de achtergrond van de Deshimagangers. Wie waren de 

mannen die naar Deshima voeren en hoe verhielden zij zich tot de gemiddelde opvarende van de 

VOC in de Oost. De representativiteit van de Deshimavaart voor de intra-Aziatische vaart wordt niet 

aangetoond door herkomst of functie maar door de arbeidsproductiviteit van de bemanning. Juist 

doordat efficiëntie de doorslag geeft in de verklaring, is dit onderzoek naar menselijk kapitaal als 

bepalende factor van arbeidsproductiviteit zo interessant. 

 

 

                                                           
84 De gevonden schuldbrieven betreffen alleen de kamer Enkhuizen. Het aantal opvarenden dat is gemonsterd 
op een schip van de Kamer Enkhuizen is dusdanig klein (24 van de 189 opvarenden) dat besloten is voor deze 
groep niet te gaan zoeken naar hun schuldbrief. 
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4. De opvarenden op de Deshimavaart 1780-1795 
 

De achtergrond van zeevarenden spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Wat voor mannen zijn gek 

genoeg om naar Azië af te reizen om daar levensgevaarlijk werk te doen. De sterftecijfers waren 

bekend en toch kwamen ze van heinde en verren naar de Republiek om aan te monsteren. Waar 

kwamen ze vandaan, wat voor functies kende ze en hoe hard werkten ze eigenlijk. In dit hoofdstuk 

wordt de achtergrond van de gehele populatie zeevarenden aan boord van de Deshimavaart tussen 

1780 en 1795 bekeken. Door de bronnen te combineren wordt de geografische herkomst en 

arbeidsproductiviteit van de opvarenden bekend, maar ook de functie- en leeftijdsverdeling op de 

Deshimavaart is onderzocht. De productiviteit van de bemanning op de Deshimavaart is vergeleken 

met de gemiddelde bemanning op de intra-Aziatische vaart. Zo wordt duidelijk dat de vaart op Japan 

representatief is voor de gehele vaart in Azië. Daarnaast wordt de bemanning vergeleken met die op 

de heen en retourvaart. Hierdoor wordt duidelijk hoe de bemanning van de Deshimavaart zich 

verhoudt tot de gemiddelde bemanning van de VOC. Het is noodzakelijk om de positie van de 

Deshimavaart te bepalen ten opzichte van de gehele VOC om de uitkomsten over menselijk kapitaal 

en arbeidsproductiviteit in een breder kader te kunnen plaatsen. Dit hoofdstuk sluit aan bij de 

historische discussie over de algemene kenmerken van de opvarenden van de VOC en is een opstap 

naar de discussies over migratie en de rol van menselijk kapitaal bij arbeidsproductiviteit. 

 

4.1 Herkomstverdeling op de Deshimavaart 

Over het internationale karakter van de opvarenden bij de VOC is de afgelopen decennia het nodige 

geschreven.85 Dit komt voort uit de uniciteit van de VOC op dit vlak. De VOC nam, mede door het 

grote sterftecijfer, veel opvarenden van buiten de Republiek aan. Er ontstond een internationale 

arbeidsmarkt die uitzonderlijk was voor zijn tijd.86 De oorsprong van deze arbeidsmarkt ligt aan het 

begin van de 17e eeuw. Direct vanaf het ontstaan van de VOC was de maritieme arbeidsmarkt van de 

Republiek niet afdoende om aan de grote vraag aan personeel te voldoen. De snelle economische 

ontwikkeling in de eerste helft van de 17e eeuw deed de vraag naar internationale arbeid verder 

toenemen.87 

 Vanaf het begin van de 18e eeuw neemt de vraag opnieuw toe, met een piek rond 1780. Op 

dit moment zijn er een ongeveer 60.000 opvarenden actief in de maritieme arbeidsmarkt van de 

                                                           
85 Bruijn, ‘De personeelsbehoefte’ (1976). Bruijn en Lucassen, Op de schepen der Oost-Indische Compagnie 
(1980).  Gaastra, De Geschiedenis van de VOC (2002). 
86 Lucassen, ‘A Multinational’ (2004). 
87 Van Rossum, Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘National and International Labour Markets’ (2011) 5. 
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Republiek.88 Dat is praktisch evenveel als in de bloeitijd van de 17e eeuw, rond 1635. Met de komst 

van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) neemt het arbeidsaanbod echter sterk af.  

 Het aantal buitenlanders dat participeert in de totale maritieme arbeidsmarkt van de 

Republiek neemt toe van 15 procent rond 1600 tot 50 procent in 1780.89 Een onderzoek dat de 

aanwezigheid van een internationale arbeidsmarkt bevestigd is het onderzoek van Heerma van Voss, 

Van Lottum en Lucassen naar de Prize Papers.90 Hieruit blijkt dat de Republiek een bovengemiddeld 

hoog aantal buitenlanders in dienst had tussen 1664 en 1803. Dit onderzoek laat zien dat de 

herkomstverhoudingen van Bruijn aannemelijk zijn. Maar het bevestigt niet dat de bemanning 

inderdaad voor de helft uit buitenlanders bestond. Daarnaast betreft het hier de Europese vaart en 

niet de vaart van de VOC in Azië. 

Specifiek voor de VOC zijn de aantallen buitenlanders in dienst van de Compagnie in 1780 

vergelijkbaar. Ongeveer de helft van de opvarenden komt uit de Republiek. Bruijn komt in 1976 op 

deze aantallen uit als hij steekproefsgewijs de scheepsgrootboeken onder de loep neemt.91 Er is 

echter geen kwantitatief onderzoek naar andere bronnen van de VOC dat de bevindingen van Bruijn 

– die op zijn beurt weer gebruik maakt van het onderzoek van Jansen en de Wilde – toetst. Het is 

opmerkelijk dat na 1976 weinig onderzoek is gedaan naar de herkomst van opvarenden. De 

herkomst wordt vooral zijdelings behandeld om de internationale arbeidsmarkt van de VOC aan te 

tonen.  

  De Deshimarollen geven wel een kwantitatieve inkijk in de herkomst van de opvarenden aan 

boord van VOC schepen in Azië. Het betreft hier in totaal 878 opvarenden verdeeld over negen 

schepen. Bij twee schepen is de herkomst van de 191 opvarenden niet genoteerd in de monsterrol 

en van 16 opvarenden is de herkomst niet leesbaar. Als naar Tabel 1 gekeken wordt valt in de eerste 

plaats op dat slechts 47 procent van de zeevarenden uit de Republiek afkomstig is. Dit percentage 

bevestigt het beeld, geschetst door Bruijn, dat aan het eind van de 18e eeuw het aantal zeevarenden 

uit het buitenland rond de vijftig procent schommelt.  

 Daarnaast is het verschil in herkomst tussen de functies opmerkelijk. Bij de kaderfuncties 

komt een groter deel van het personeel uit de Republiek dan bij de matrozen. Bij de matrozen komt 

ongeveer 44 procent uit de Republiek terwijl dit bij het kader 50 procent is. Dit kan twee verklaringen 

hebben. Allereerst betekent dit dat de vraag naar matrozen, zowel relatief als absoluut, groter was 

dan naar het kader. Wellicht doordat de sterftepercentages in deze categorie hoger waren moesten 

er relatief meer buitenlandse zeevarenden worden gerekruteerd. Het aanbod van de binnenlandse 

                                                           
88 Ibidem, 5. 
89 Ibidem, 6. 
90 Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘Sailors, National and International Markets’ (forthcoming 2011) 40. 
91 Bruijn, ‘De personeelsbehoefte’ (1976) 235. 



  De opvarenden van de Deshimavaart 1780-1795 

29 
 

Tabel 1 Functie- en herkomstverdeling van alle opvarenden op de Deshimavaart (1780-1795) 

  M
atrozen 

%
 

Am
bachts-

lieden 

%
 

O
nder-

officieren 

%
 

O
fficieren 

%
 

Dienaren 

%
 

Totaal 

%
 

Kuststreken Republiek 217 35,63 30 57,69 67 42,14 14 42,42 12 48,00 340 38,72 

% 63,82 

 

8,82 

 

19,71 

 

4,12 

 

3,53 

 

100,00 

 Binnenland Republiek 51 8,37 4 7,69 12 7,55 2 6,06 6 24,00 75 8,54 

% 68,00 

 

5,33 

 

16,00 

 

2,67 

 

8,00 

 

100,00 

 Kuststreken Europa 200 32,84 11 21,15 45 28,30 11 33,33 3 12,00 270 30,75 

% 74,07 

 

4,07 

 

16,67 

 

4,07 

 

1,11 

 

100,00 

 Binnenland Europa 115 18,88 7 13,46 34 21,38 5 15,15 3 12,00 164 18,68 

% 70,12 

 

4,27 

 

20,73 

 

3,05 

 

1,83 

 

100,00 

 Andere plaatsen 26 4,27 0 0,00 1 0,63 1 3,03 1 4,00 29 3,30 

% 89,66 

 

0,00 

 

3,45 

 

3,45 

 

3,45 

 

100,00 

 Subtotaal 609 100,00 52 100,00 159 100,00 33 100,00 25 100,00 878 100,00 

Herkomst niet genoteerd 140 

 

9 

 

34 

 

6 

 

2 

 

191 

 Herkomst niet leesbaar 9 

 

0 

 

7 

 

0 

 

0 

 

16 

 Totaal 758   61   200   39   27   1085   

 

(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010)) 
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markt was niet afdoende. In de tweede plaats kan het betekenen dat buitenlands personeel 

moeilijker carrière kon maken aan boord of relatief laag instroomde in de Republiek. Bij deze 

aanname wordt er vanuit gegaan dat er een voorkeur bestaat om opvarenden uit de Republiek de 

hogere functies te laten bemannen. Beide aannames worden in hoofdstuk 6 onderzocht. 

Een derde getal dat opvalt, is het hoge aantal opvarenden uit Europese kuststreken. Dit 

bevestigt dat de VOC voornamelijk rekruteerde in deze regio’s of dat zeevarenden uit deze regio’s 

vaker aanmonsterden dan hun collega’s uit het Europese binnenland. Ketting schetst dit beeld voor 

de eerste helft van de 17e eeuw. Hij concludeert dat 70 procent van de zeevarenden aan boord van 

de VOC uit gebieden komt die grenzen aan de Noordzee in Noordwest Europa.92 Op basis van de 

Deshimarollen kan tot een zelfde conclusie worden gekomen voor de late 18e eeuw. 

Een vierde getal waar aandacht aan moet worden gegeven is het aantal opvarenden uit 

andere plaatsen. Uit het onderzoek van Van Rossum blijkt dat er eind 18e eeuw veelvuldig gebruik 

gemaakt wordt van Aziatische opvarenden.93 Met een voor de VOC steeds krapper wordende 

arbeidsmarkt is het bedrijf aangewezen op deze nieuwe bron van arbeid. Daarnaast leveren de 

Aziatische opvarenden ook specifieke maritieme kennis en ervaring uit de Aziatische regio aan. Op 

het moment dat de VOC begint met het opmaken van een personeelsbestand in 1691 wordt duidelijk 

hoeveel Aziaten er meevaren aan boord. Dit loopt op van 2 procent in 1691 tot 43 procent in 1785. 94  

Aziatische opvarenden zijn echter vrijwel volledig afwezig op de Deshimavaart. Er wordt ook 

geen melding gemaakt van groepen Chinezen, Indiërs of Javanen aan boord. Het aantal opvarenden 

van buiten Europa is 3,3 procent. Zeventien van de vierentwintig opvarenden in de restcategorie 

geven aan uit Azië te komen. Dit is minder dan 2 procent van de bemanning waarvan de herkomst 

bekend is. Dillo komt tussen 1784 en 1788 uit op een gemiddelde van 66 procent uit Azië afkomstige 

zeevarenden op het totale aantal zeevarenden in de Oost.95 Daarnaast doet Dillo de uitspraak: “Aan 

het einde van de jaren tachtig bevonden zich aan boord van vrijwel ieder schip op de intra-Aziatische 

vaart Aziatische zeevarenden”.96 

De uitspraak van Dillo is opmerkelijk en komt niet overeen met de Deshimavaart. Op zeven 

van de negen schepen komen opvarenden voor die een Aziatische plaats van herkomst opgeven. De 

namen van de opvarenden die uit Azië afkomstig zijn, hebben op één na een Europese achtergrond. 

Het is waarschijnlijk dat het of Europeanen zijn die in de Oost zijn gaan wonen of het zijn Europeanen 

die in Azië geboren zijn, maar van oorsprong Europese (voor)ouders hebben. Gaastra komt bij de 

                                                           
92 Ketting, Leven, werk en rebellie (2002) 50. 
93 Zie literatuurlijst voor Database Matthias van Rossum 
94 Van Rossum, Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘National and International Labour Markets’ 
(forthcoming 2011) 14-15. 
95 Dillo, De nadagen (1992) 105. 
96 Ibidem, 107. 



  De opvarenden van de Deshimavaart 1780-1795 

31 
 

bestudering van monsterrollen tot dezelfde conclusie. Aziatische opvarenden werden doorgaans als 

groep opgeschreven. Aziatische opvarenden met een Europese achtergrond stonden onder de 

Europese bemanning genoteerd.97 De uitspraak van Dillo en de afwezigheid van Aziaten aan boord 

komt zeker in een ander daglicht te staan als het onderzoek van Van Rossum erbij betrokken wordt. 

De onderzochte generale zeemonsterrollen geven een genuanceerder beeld dan Dillo doet 

voorkomen. Als in Van Rossums database naar de jaren ’80 van de 18e eeuw wordt gekeken valt op 

dat lang niet alle bemanningen gemengd waren.98 Het aantal gemengde bemanningen was tussen 

1780 en 1791 gemiddeld 47,6 procent per jaar. Dit betekent dat ruim de helft van de vaarten met 

louter Europese bemanningen voer. Het absolute aantal Aziatische opvarenden ten opzichte van de 

totale bemanning in deze periode is jaarlijks gemiddeld 30 tot 40 procent.99 In dit licht is de 

Deshimavaart zeker niet uniek. 

 

4.2 Scheepsbewegingen rondom de Deshimavaart 

Uit de gegevens uit de dagregisters van Deshima, de Dutch Asiatic Shipping database en de lijsten 

van aangekomen en vertrokken schepen in Batavia kan een beeld worden gevormd van hoe de 

schepen van de Deshimavaart zich in Azië bewegen. De vaart op Deshima begint met de aankomst 

van de verschillende schepen in Batavia vanuit de Republiek of andere delen van Azië. De schepen 

liggen doorgaans enkele maanden voor Batavia ter rede alvorens ze naar Deshima vertrekken. Het 

vertrek naar Deshima is jaarlijks rond 26 juni. Dit is in dezelfde periode als de schepen naar andere 

delen van Azië vertrekken vanwege de in deze periode gunstige moesonwinden.100 Het personeel 

voor de Deshimavaart moet gerekruteerd worden in de periode dat er ook voor andere 

bestemmingen gerekruteerd wordt. De Deshimavaart is wat betreft rekruteringsperiode in Batavia 

geen uitzondering.  

 Jaarlijks wordt er op dezelfde dag uitgevaren maar de schepen komen, afhankelijk van het 

weer, gedurende de hele maand augustus aan. De schepen liggen dan tot eind november voor het 

eiland Deshima. De terugreis wordt doorgaans rond 29 november aangevangen. Een enkele keer is 

het een week eerder of later. Ongeveer een ruime maand later is het schip terug in Batavia, waar het 

enkele maanden ligt om uitgeladen te worden. De schepen varen niet direct retour naar de 

Republiek. De schepen liggen of varen in alle gevallen minstens nog een jaar in de Aziatische wateren 

voordat ze terug naar patria gaan.  

 

 
                                                           
97 Gaastra, De Geschiedenis van de VOC (2002) 87. 
98 M. van Rossum, ‘European and Asian Sailors employed by the VOC in Asia’ (Working Paper, 14-10-2010). 
99 Ibidem. 
100 Gaastra, De Geschiedenis van de VOC (2002) 119. 



  De opvarenden van de Deshimavaart 1780-1795 

32 
 

4.3 Arbeidsproductiviteit van de schepen op de Deshimavaart 

Het uitgangspunt van dit onderzoek is het verschil in arbeidsproductiviteit, ofwel de tonnage per 

opvarende, tussen de verschillende schepen te verklaren aan de hand van menselijk kapitaal. De 

schepen die in de Deshimarollen voorkomen kennen twee tonnages, 1150 en 880 ton. Aan de hand 

van de Deshimarollen weten we eveneens hoeveel opvarenden elk schip kende. De onderstaande 

bemanning is exclusief slaven en passagiers en inclusief dienaren. Dienaren, zoals het opperhoofd en 

zijn sta, hadden in principe geen directe functie aan boord. Op wat voor manier zij betrokken waren 

bij het reilen en zeilen van een schip is onbekend. Elk schip had gemiddeld drie dienaren aan boord. 

Als de arbeidsproductiviteit berekend wordt zonder de dienaren wijzigt de volgorde van de schepen 

niet.  

 

Tabel 2 Arbeidsproductiviteit op de schepen van de VOC Deshimavaart (1780-1795) 

Scheepsnaam
 

Bestem
m

ing 

Tonnage 

Jaar 

Bem
anning 

Tonnage per 

opvarende 

Avenhorn Batavia 880 1786 95 9,26 

De Schelde Deshima 1150 1785 113 10,18 

Roosenburg Deshima 880 1787 85 10,35 

De Erfprins Deshima 1150 1793 106 10,85 

Mars Deshima 1150 1781 105 10,95 

De Schelde  Batavia 1150 1785 104 11,06 

Zeeland Deshima 1150 1787 103 11,17 

Zuijderburg* Deshima 1150 1790 102 11,27 

De Erfprins Deshima 1150 1792 98 11,73 

Ouwerkerk Deshima 1150 1784 94 12,23 

Trompenburg Batavia 1150 1783 93 12,37 

Gemiddelde  

 

 100 11,04 

Subtotaal  

 

 1098 

 * Leeftijd onbekend   

 

 -13 

 Totaal  

 

 1085 

  

(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010), Dutch Asiatic Shipping) 
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Opvallend is dat de tonnages redelijk uiteen lopen per schip. De Avenhorn was een schip met 

een wat kleiner tonnage, maar had relatief veel bemanning. De tonnage per opvarende is laag. De 

Ouwerkerk daartegenover had een hoog tonnage met een relatief kleine bemanning. Dit schip kent 

een hoog tonnage per opvarende. 

Van de Zuijderburg zijn twee monsterrollen overgeleverd. De eerste rol bevat 89 namen en 

de tweede rol 102 namen. Deze laatste rol heeft geen leeftijdsvermelding maar is wel vlak voor 

vertrek opgesteld. Voor de arbeidsproductiviteit is met 102 opvarenden gerekend, omdat dit 

hoogstwaarschijnlijk het aantal opvarenden is aan boord tijdens de Deshimavaart. De dertien 

opvarenden komen niet terug in het onderzoek naar theoretisch menselijk kapitaal omdat de leeftijd 

onbekend is. 

 

4.4 Representativiteit van de Deshimavaart 

De sleutel tot de verklaring van de representativiteit van de Deshimavaart ten opzichte van de gehele 

intra-Aziatische vaart ligt in de arbeidsproductiviteit van de bemanning. Zoals in Tabel 2 te zien is, 

schommelt de gemiddelde arbeidsproductiviteit per opvarende tussen de negen en twaalf ton per 

man. Als deze tonnages naast het onderzoek van Van Rossum naar de gemiddelde 

arbeidsproductiviteit van schepen in de intra-Aziatische vaart worden gelegd valt op dat ze redelijk 

overeenkomen.101 Voor schepen in de intra-Aziatische vaart van hetzelfde tonnage ligt de 

gemiddelde arbeidsproductiviteit in deze periode rond de twaalf ton per man. De schepen op de 

Deshimavaart hebben gemiddeld een productiviteit van elf ton per opvarende. De bemanning op de 

Deshimavaart is relatief iets minder productief dan de gemiddelde bemanning op de intra-Aziatische 

vaart. Het verschil is gemiddeld ongeveer één ton per man.  

Aan de hand van bovenstaande argumentatie over de positie van de Deshimavaart binnen de 

intra-Aziatische vaart kan ook de afwezigheid van Aziaten worden verklaard. De Trompenburg is een 

goed voorbeeld, omdat bij dit schip vlak voor vertrek nog 50 Aziatische opvarenden zijn genoteerd. 

Als er naast de huidige 93 opvarenden nog een groep van 50 Aziaten aan boord is, daalt de tonnage 

per man van de Trompenburg naar acht ton. Dit is ongewoon laag voor deze periode en schepen van 

deze grootte. Het is onwaarschijnlijk dat naast de opgeschreven bemanning nog groepen Aziaten 

mee hebben gevaren op de Deshimavaart. De afwezigheid van Aziaten aan boord van de 

Deshimavaart wordt bevestigd door de arbeidsproductiviteit per opvarende. 

De arbeidsproductiviteit van de schepen op de Deshimavaart is ongeveer gelijk aan de 

gemiddelde schepen op de intra-Aziatische vaart. De structurele afwezigheid van Aziaten is minder 

                                                           
101 M. van Rossum, ‘European and Asian Sailors employed by the VOC in Asia’ (Working Paper, 14-10-2010) 26. 
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uniek dan andere onderzoeken doen voorkomen.102 De herkomstverdeling van de 

Deshimabemanning is gelijk aan die van het gemiddelde schip op het moment van vertrek uit de 

Republiek. Op basis van deze uitkomsten kan geconcludeerd worden dat de productiviteit van de 

Deshimabemanning niet wezenlijk verschild van de gemiddelde bemanning op de intra-Aziatische 

vaart. De Deshimavaart is representatief voor de gehele intra-Aziatische vaart. 

 

4.5 Afwezigheid Aziaten op de Deshimavaart 

De afwezigheid van Aziaten op de Deshimavaart is in de vorige paragraaf bevestigd. De vraag blijft 

echter waarom Aziaten afwezig waren op de Deshimavaart. Was er sprake van discriminatie of 

speciale regelgeving vanuit de Japanse kant? Hadden de schippers op Deshimavaart geen ervaring 

met Aziatische opvarenden? Was de handel dusdanig exclusief en lucratief dat er vooral Europese 

zeelieden op Deshima voeren? Of voeren de schepen direct vanuit Deshima terug naar patria en 

waren er daarom zo weinig Aziaten aan boord? Een antwoord op deze vragen is niet eenvoudig.  

De afwezigheid van Aziaten kan niet worden verklaard aan de hand van de 

scheepsbewegingen. De VOC wilde de intra-Aziatische vaart en de retourvaart het liefst gescheiden 

houden. In de eerste helft van de 18e eeuw voeren er in principe geen Aziatische opvarenden mee op 

de retourvaar. Rond 1780 begon dit echter te veranderen. 103 Het aantal Aziaten op de retourvaart 

nam toe. Dit wordt door Lucassen verklaard door de hoge sterftecijfers aan boord en de krappe 

arbeidsmarkt voor zeevarenden in Europa. Deze ambivalente houding van de VOC wat betreft 

Aziaten op de retourvaart geeft geen verklaring voor de afwezigheid van Aziaten aan boord van de 

Deshimavaart. De onderzochte periode ligt na 1780 en de schepen voeren vanaf Deshima niet direct 

door naar de Republiek.  

 Een tweede verklaring kan zijn dat de schippers die op Deshima varen geen ervaring hebben 

met Aziatische bemanningen en dat ze daarom niet worden gerekruteerd. Hoewel er een aantal 

officieren vaker op de Deshimavaart varen is er maar één schipper, Michiel Jurgens, die twee keer 

terugkomt. De Schelde, waarvan zowel een heen als retour monsterrol overgeleverd is, heeft 

dezelfde schipper maar dat is in hetzelfde jaar. De acht andere vaarten kennen allemaal een andere 

schipper en kader. Daarnaast heeft de Trompenburg vlak voor vertrek naar Deshima 50 Aziaten aan 

boord. De Deshimarol van dit schip, die van de terugreis is, geeft geen enkele aanwijzing dat deze 50 

Aziaten nog aan boord zaten. De schipper is in beide gevallen Joachim Edets. Het is onwaarschijnlijk 

dat de verschillende schippers de Aziaten structureel van boord hielden.104 

                                                           
102 Dillo, De nadagen (1992). 
103 Lucassen, ‘A Multinational’ (2004)  21. 
104 Bruijn, De schippers van de VOC (2008). 



  De opvarenden van de Deshimavaart 1780-1795 

35 
 

Een derde reden kan zijn dat de Aziaten gediscrimineerd werden door de Japanners. Ook 

deze reden is onwaarschijnlijk omdat Deshima bevolkt werd door Aziatische handelaren. Waarom zij 

wel op Deshima mogen komen, maar Aziaten in dienst van de VOC niet is onverklaarbaar. Daarnaast 

is er geen regelgeving vanuit Batavia gevonden die de aanwezigheid van Aziaten richting Japan 

verbied. 

Tenslotte kan de afwezigheid van Aziaten aan boord verklaard worden doordat de vaart op 

Deshima voor de opvarenden erg lucratief was. Het is bekend dat er relatief veel gesmokkeld werd 

vanaf Deshima.105 Enerzijds lijkt deze verklaring onwaarschijnlijk, omdat er door weinig opvarenden 

vaker op Deshima werd gevaren. Anderzijds kan het kleine aantal dubbelgangers een indicatie zijn 

dat de vaart dusdanig gewild was dat iemand het maar één keer voor elkaar kreeg om die kant op te 

varen. Er is echter geen literatuur of bron te vinden die deze situatie staaft.  

De vaart was daarnaast eveneens in trek vanwege de Japanse openbare juffers.106 Vooral de 

dienaren die een jaar op Deshima bleven, en eventuele vrouw en kinderen in Batavia moesten 

achterlaten, maakten hier veelvuldig gebruik van. Ook de opvarenden die op Deshima aankwamen 

waren niet vies van de dames van plezier. Er waren 620 prostitueebezoeken gemeld in 1737, terwijl 

er maar twee schepen op Deshima voeren in dat jaar: “Het geringe aantal Hollanders afgezet tegen 

het grote aantal bezoeken wees er wel op dat er aan Venus druk geofferd werd op Desjima.”107 

De afwezigheid van de Aziaten is vastgesteld aan de hand van de arbeidsproductiviteit aan 

boord. De reden van deze afwezigheid is echter onbekend. Er zijn een aantal mogelijke verklaringen 

maar er zijn geen gegevens gevonden om deze te onderbouwen. 

 

4.6 Functieverdeling op de Deshimavaart 

De functieverdeling aan boord de Deshimavaart is niet anders dan op andere VOC vaarten.108 Het 

neerschrijven van de functie van de bemanning gebeurde structureel. In alle gevallen is de functie 

van de opvarenden bekend. Het noteren van de functie van opvarenden gebeurde niet altijd op 

dezelfde manier. Dit is vooral terug te zien in de categorie matrozen. Bij een zestal schepen is 

onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen matrozen: hooploper, jongmatroos, matroos, 

bosschieter. Bij een viertal schepen is dit onderscheid afwezig en staat louter matroos genoteerd.109  

 In Tabel 1 op pagina 29 staan de verschillende categorieën uitgesplitst naar herkomst en 

functie. De horizontale percentages geven aan hoeveel opvarenden uit een herkomstgebied welke 

                                                           
105 H. Paul, Nederlanders in Japan 1600-1854, de VOC op Desjima (Weesp 1984) 70-71. C.R. Boxer, The Dutch 
Seaborne Empire, 1600-1800 (London 1988) 221. 
106 Paul, Nederlanders in Japan (1984) 119. 
107 Ibidem, 121. 
108 Ketting, Leven, werk en rebellie (2002).  
109 Avenhorn, Ouwerkerk, Roosenburg en Trompenburg: 2 Batavia en 2 Deshima 
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functie kenden. De verticale percentages laten zien waar de opvarenden van een bepaalde functie 

vandaan komen. Het verschil tussen ambachtslieden en onderofficieren is dat de eerste categorie 

zich heeft bekwaamd in een ambacht zoals kok, zeilmaker, chirurgijn, timmerman of meester. De 

dienaren zijn opvarenden die in principe geen directe rol hebben bij het werk aan boord. Deze 

categorie bestaat uit het personeel voor het eiland Deshima. Het zijn het opperhoofd, de 

boekhouder, de onderkoopman en de scriba die tot deze categorie behoren. 

 Het valt op dat wanneer naar de functieverdeling binnen een herkomstgebied wordt gekeken 

– de horizontale percentages – er relatief veel kaderpersoneel uit de binnenlanden komt. Het 

kaderpersoneel uit de binnenlanden ligt tussen de 21 procent en 28. Van de totale bemanning komt 

27 procent uit de binnenlanden van de Republiek en Europa. Dit betekent dat opvarenden uit het 

binnenland het in principe ver kon schoppen binnen de organisatie en wel tot officier aan toe. Het 

geeft in ieder geval aan dat opvarenden uit landregio’s meer mogelijkheden hebben dan wordt 

aangenomen.110 De aanname dat opvarenden uit kuststreken meer kansen hebben bij de VOC 

enigszins komt op losse schroeven te staan.  

 De hypothese dat herkomst invloed heeft op functie blijkt niet toepasbaar op de 

Deshimavaart. De zeelieden uit het binnenland vervullen relatief dezelfde functies als zij uit de 

kuststreken. Hoewel het aantal opvarenden uit deze laatste regio qua aantal absoluut overheerst en 

in het bijzonder de groep uit het binnenland van de Republiek niet groot is, werpt deze uitkomst 

nieuw licht op de herkomsthypothese. Het eenvoudig wegzetten van zeelieden uit het binnenland als 

minder ervaren en daarmee vooral geschikt voor de lagere functies gaat, als sec naar herkomst en 

functie wordt gekeken niet op. De laatste categorie, waarbij opvarenden uit de rest van de wereld 

zijn opgenomen, kent daarentegen wel een duidelijke overheersing van matrozen. De kleine 

hoeveelheid Aziaten werd vooral ingezet als matroos en in een enkel geval als konstabelsmaat of 

boekhouder.  

 

4.7 Leeftijdsverdeling op de Deshimavaart 

Naast naam, functie en herkomst staat in de Deshimarollen ook structureel de leeftijd van alle 

opvarenden vermeld. Het geeft een inkijk in de leeftijd van opvarenden naar Japan en daarmee ook 

aan boord van de intra-Aziatische vaart. De monsterrollen zijn bijzonder omdat tot op heden van 

geen enkele vaart van de VOC deze gegevens op een structurele basis bekend zijn. In de andere 

bronnen concentreren de gegevens zich rond een plaats of rond willekeurige opvarenden zoals het 

geval is bij de Prize Papers.  

                                                           
110 Ketting, Leven, werk en rebellie (2002). Lucassen, ‘A Multinational’ (2004). 
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Bij het noteren van leeftijd rijst de vraag of deze overeenkomstig is met de daadwerkelijke 

leeftijd. Dit blijkt echter zeer lastig te verifiëren. Er moet dan voor deze opvarenden gezocht worden 

naar andere vermelding van leeftijd in bijvoorbeeld een doop of trouwregister. Dit is binnen het 

tijdbestek van dit onderzoek een ondoenlijk karwei. Daarnaast is het niet echt noodzakelijk om deze 

leeftijden te verifiëren om een aantal redenen. In de eerste plaats hadden de opvarenden geen 

directe reden om hun leeftijd te vervalsen. Een hogere leeftijd leverde bijvoorbeeld geen hoger gage 

op. Ten tweede is het waarschijnlijk dat er geen minimumgrens aan leeftijd zat op de intra-Aziatische 

vaart. Alle Europese opvarenden kwamen oorspronkelijk uit de Republiek en daar had de 

voornaamste selectie plaatsgevonden. Het is onwaarschijnlijk dat de Japanners eisen stelde aan de 

leeftijd van opvarenden. In de derde plaats is het onwaarschijnlijk dat de ambtenaar een reden had 

om valse leeftijden op te schrijven. 

 De reden dat leeftijd werd genoteerd moet vooral worden gezien in het licht van een 

resolutie die in 1775 vanuit Batavia werd uitgezonden naar alle buitenposten waarin werd 

opgeroepen om ook leeftijd in de monsterrollen te vermelden. 111  Voor de Deshimavaart werd de 

leeftijd van de opvarenden genoteerd tussen 1781 en 1793, en deze rollen zijn ook deels 

overgeleverd. Het opschrijven van leeftijden gebeurde zowel in Japan als in Batavia. In alle 

onderzochte monsterrollen is leeftijd genoteerd. Dit in tegenstelling tot herkomst dat voor een 

tweetal schepen niet opgeschreven is. De verschillende informatie in de Deshimarollen wordt 

verklaard doordat er vaak twee rollen zijn opgemaakt, zoals blijkt uit de Zuijderburg. In de ene rol 

staat naam, functie en leeftijd vermeld. In de andere rol staat naam, functie, herkomst en loon.  

 

 

 

(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010)) 

                                                           
111 Van den Belt, Het VOC bedrijf op Ceylon (2008) 244. 
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Uit Figuur 3 is de leeftijdsverdeling af te lezen van de verschillende functies op de 

Deshimavaart. Als in de eerste plaats naar de gemiddelde leeftijden wordt gekeken, toont het dat 

voor hogere rangen meer ervaring noodzakelijk is. Er is een duidelijk verschil in gemiddelde leeftijd 

tussen matrozen en officieren.  De gemiddelde leeftijd van matrozen (24,4 jaar) is vergelijkbaar met 

de uitkomsten van Kettings onderzoek naar leeftijd aan het begin van de 17e eeuw. Ketting komt op 

een gemiddelde leeftijd van 24,6 jaar in de matrozencategorie. Wat betreft onderofficieren (29,4 

jaar) en officieren (31,9 jaar) ligt het gemiddelde op de Deshimavaart iets lager dan aan het begin van 

de 17e eeuw.  

  

4.8 Schuld en maandbrieven op de Deshimavaart 

Het specifieke onderzoek naar de bemanning van de Avenhorn en de Ouwerkerk geeft een indicatie 

van de verdeling van schuld of maandbrief over de gehele bemanning van de Deshimavaart. Uit 

onderstaande tabel is op te maken dat het grootste deel van de bemanning in het bezit was van een 

schuldbrief, maar praktisch niemand een maandbrief bezat.  

 

Tabel 3 Verdeling van maand- en schuldbrieven onder de totale bemanning van de Avenhorn en Ouwerkerk 

 

Maandbrief Schuldbrief 

 

N % N % 

Wel 1 0,61 148 90,80 

Geen 163 99,39 15 9,20 

Subtotaal 164 100,00 163 100,00 

Onbekend 25 

 

26 

 Totaal 189 

 

189 

 (Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010), Database VOC Opvarenden) 

 

De grote hoeveelheid opvarenden met een schuldbrief is opmerkelijk. Het geeft aan dat veel 

opvarenden met een schuld aanmonsterde. Dit kan een indicatie zijn voor de kwaliteit van de 

bemanning. Schuldbrieven gaan vaak samen met zielverkopers die bemanning ronselen. In ruil voor 

onderdak, eten en kleding werd dan een schuldbrief (ook wel transportbrief of ceel genoemd) 

opgesteld. Een groot deel van de eerste maandlonen van de opvarende werd ingehouden om deze 

schuld af te betalen. Aan het eind van de 18e eeuw begon de VOC zelf deze brieven te verkopen.112 

                                                           
112 M. van Alphen, The Female side of Dutch Shipping, in: J.R. Bruijn, en W.F.J. Morzer Bruyns, Anglo-Dutch 
mercantile marine relations 1700-1850 : ten papers (Leiden 1991) 128. Dillo, De nadagen (1992) 92. Bruijn, Het 
gelag der Zeelieden (1978) 9. 
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Het is een teken dat de opvarende niet in staat was voor aanmonstering in zijn eigen onderhoud te 

voorzien. 

Wat het effect heeft van deze schuldbrieven op de kwaliteit van het personeel is lastig te 

meten. Daarmee is het eveneens lastig om het effect van deze grote hoeveelheid schuldbrieven te 

plaatsen. Het geeft in ieder geval aan dat de bemanning uit de onderlaag van de samenleving werd 

gerekruteerd omdat ze weinig financiële middelen hadden voor aanmonstering. Buitenlandse 

opvarenden maakten relatief vaker gebruik van schuldbrieven, zij hadden vaak niet de mogelijkheid 

om een slaapplek te vinden in de stad waar werd aangemonsterd. Daardoor kwamen zij terecht bij 

huisbazen die een slaapplek aanbod in ruil voor een schuldbrief. Het aantal buitenlanders op de 

Deshimavaart is ruim 50 %. Dit verklaart het hoge aantal schuldbrieven maar deels. De personen 

zonder schuldbrief zijn vooral afkomstig uit de hogere rangen. Zeven van de veertien personen zijn 

(onder)officier of dienaar. De andere zeven zijn matrozen, ze zijn zowel afkomstig uit de Republiek 

als uit Europese regio’s. 

 De afwezigheid van maandbrieven is voor dit onderzoek minder van belang. Door middel van 

een maandbrief kon een opvarende een deel van zijn loon, drie maanden, laten uitbetalen aan een 

familielid. Dit was in de meeste gevallen de vrouw of ouders van de opvarende. De afwezigheid van 

maandbrieven zou een aanwijzing kunnen zijn dat het verschil tussen de lonen van de VOC ten 

opzichte van de prijzen op het land groter werd. Hierdoor was het niet langer houdbaar om drie 

maanden loon naar huis te sturen. Daarnaast is bekend dat er door de vrouwen van opvarenden bij 

de VOC gewerkt werd.113 In hoeverre deze verklaring legitiem is, kan een interessante vraag zijn voor 

verder onderzoek. 

 

4.9 De opvarenden van de Deshimavaart 1780-1795 

In dit hoofdstuk is onderzocht hoe de bemanning van de Deshimavaart zich verhoudt tot die van de 

intra-Aziatische vaart en van de VOC in het algemeen. De herkomstverdeling van de opvarenden is 

vergelijkbaar met de verdeling op de schepen op de heenreis naar Batavia. Het grote aandeel van 

buitenlandse opvarenden is ook op de Deshimavaart terug te zien. Deze opvarenden komen vooral 

uit de kuststreken van de Republiek en Europa. Zij vormen de kern van de bemanning. Daarnaast 

komt er ongeveer 25 procent uit de binnenlanden van de Republiek en Europa. Ondanks dat deze 

groep minder is vertegenwoordigd kennen ze relatief dezelfde functies als de opvarenden uit de 

kuststreken. Van beperkte carrièremogelijkheden voor opvarenden uit het binnenland lijkt geen 

sprake. 

                                                           
113 Heuvel, D. van den, ‘Bij uijtlandigheijt van haar man’. Echtgenotes van voc-zeelieden, aangemonsterd voor 
de kamer Enkhuizen (1700-1750) (Amsterdam 2004). 
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 Een opvallende afwezige op de Deshimavaart is het Aziatische personeel. Uit recentelijk 

onderzoek blijkt dat tussen de 30 en 40 procent van de bemanning van de VOC in de Oost bestond 

uit Aziaten. De verklaring van deze afwezigheid is onbekend. Door de arbeidsproductiviteit van de 

Deshimavaart te vergelijken met die van de intra-Aziatische vaart wordt de afwezigheid van Aziaten 

bevestigd. Uit dit hoofdstuk blijkt eveneens dat de Deshimabemanning een dwarsdoorsnede is van 

de bemanning van de VOC in de Oost. De productiviteit van de bemanning is representatief voor een 

groot deel van de opvarenden bij de VOC. Dit plaatst onderzoek zich middenin de historische 

discussie over de achtergrond van de opvarenden van de VOC. 

 In de volgende hoofdstukken wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen menselijk 

kapitaal en arbeidsproductiviteit. Dit hoofdstuk heeft laten zien dat de uitkomsten van dit onderzoek 

toepasbaar zijn op de bemanning van de VOC in de Oost. Er is een groter kader ontstaan waarin de 

relatie tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit geplaatst kan worden. De uitkomsten van 

dit onderzoek hebben implicaties voor een groot deel van de VOC opvarenden en beperken zich niet 

tot de Deshimavaart.    
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5. Theoretisch menselijk kapitaal op de Deshimavaart 
 

In dit hoofdstuk wordt de eerste vorm van menselijk kapitaal onderzocht en gerelateerd aan 

arbeidsproductiviteit. Doordat het menselijk kapitaal van de opvarenden is gesplitst, wordt een 

specifiek inzicht gegeven in welke vaardigheden de efficiëntie van opvarenden verhogen. In het 

vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de verschillen in productiviteit tussen de verschillende 

bemanningen op de Deshimavaart groot zijn. Uit dit hoofdstuk blijkt of geletterdheid en gecijferdheid 

deze verschillen kunnen verklaren. Daarnaast wordt duidelijk hoe deze vaardigheden zich verhouden 

tot de verschillende herkomstgebieden en wat het belang is van kennismigratie voor de 

internationale maritieme arbeidsmarkt waarop de VOC rekruteerde. De bemanning van de 

Deshimavaart is, zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken, representatief voor een grote groep 

opvarenden bij de VOC. De conclusies van dit hoofdstuk werpen daardoor een nieuw licht op het 

kennisniveau van opvarenden bij de VOC en op het belang van de internationale maritieme 

arbeidsmarkt voor de organisatie. 

Het theoretisch menselijk kapitaal van de opvarenden wordt gemeten aan de hand van het 

leeftijdsbesef van de opvarenden. De methode om het leeftijdsbesef onder groepen te meten is een 

onderzoek naar age heaping, ofwel het leeftijdstapelen. Een onderzoek naar age heaping bij 

opvarenden van de VOC is nog niet eerder verricht. In de Deshimarollen staat structureel de leeftijd 

van de opvarenden vermeldt, dit biedt een unieke kans om het leeftijdsbesef van de groep 

zeevarenden in de Oost te meten. Door het leeftijdsbesef te meten kan worden opgemaakt hoe het 

gesteld staat met de gecijferdheid en geletterdheid van de populatie. De gehele populatie wordt 

onderverdeeld in verschillende subgroepen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de verschillen van 

theoretisch menselijk kapitaal naar herkomst, functie en per schip. Het theoretisch menselijk kapitaal 

van de verschillende subgroepen wordt vervolgens vergeleken met de arbeidsproductiviteit. 

 

5.1 Theoretisch menselijk kapitaal van alle opvarenden 

In het vorige hoofdstuk is uitgelegd dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de opgegeven 

werden beïnvloed bij het opgeven van hun leeftijd. Als naar de gehele populatie opvarenden wordt 

gekeken in Figuur 4 zijn een aantal leeftijden oververtegenwoordigd. Het betreft vooral de leeftijden 

eindigend op een nul of vijf zoals 15, 20 en 25. Daarnaast is opvallend dat de oudere leeftijden vrij 

marginaal vertegenwoordigd zijn. Dat staaft de aanname dat het vooral jongere mannen zijn die 

aanmonsteren bij de VOC.114 

                                                           
114 Bruijn en Lucassen, Op de schepen der Oost-Indische Compagnie (1980). 
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In dit onderzoek wordt gerekend met de leeftijden tussen 13 en 62 jaar. Hierdoor vallen vijf 

opvarenden buiten het onderzoek. Voor deze verdeling van 50 jaar is gekozen omdat er per 5 jaar 

geteld kan worden. Op deze manier blijft de verdeling evenredig en is er geen 

oververtegenwoordiging van bepaalde leeftijden. Daarnaast is van één opvarende de leeftijd 

onbekend.115 Het aantal opvarenden waarvan het leeftijdsbesef is gemeten is 1079. 

De Z-index geeft aan hoeveel procent van de populatie een statistisch onjuiste leeftijd 

opgeeft. Deze index wordt vooral gebruikt door Clark, die hieraan ook een mate van geletterdheid 

koppelt aan de hand van een handtekeningenonderzoek.116 De correlatie wordt eveneens door 

Poulsen en Van Lottum gevonden, die ook handtekeningen met de Z-index vergelijken.117 De 

correlatie is van belang omdat daardoor zowel een mate van geletterdheid als gecijferdheid kan 

worden afgemeten aan de hand van leeftijd. Beide indices geven een goede indicatie van het 

theoretisch menselijk kapitaal van een groep. 

De Whipple-index van de opvarenden op de Deshimavaart is 131. Uit onderstaande indices is 

te concluderen dat over het algemeen de populatie redelijk op de hoogte is van hun leeftijd. De Z-

index van de Deshima vaart is eveneens laag. Slechts 6 procent van de populatie is onzeker over zijn 

leeftijd. Een onderzoek dat goed vergelijkbaar is, komt van Poulsen en van Lottum over de Europese 

vaart in de 18e eeuw. Poulsen en van Lottum berekenen de Whipple-index eveneens over de gehele 

populatie. Zij berekenen de Whipple-index uit de Prize Papers van de totale Europese maritieme 

arbeidsmarkt op 129 tussen 1759 en 1783.118 Poulsen en van Lottum komen uit op een gemiddelde 

Z-index van 7 procent. De verschillen tussen beide populaties zijn wat betreft leeftijdsbesef 

minimaal. Het gemiddeld theoretisch menselijk kapitaal aan boord doet op de intra-Aziatische vaart 

niet onder voor de Europese vaart. 

Tabel 4 Gemiddelde leeftijd, Whipple-indices en Z-indices van de Deshimabemanning (1780-1795) 

 

N
 

W
hipple- 

index 

Z-index 

G
em

iddelde  

leeftijd 

Alle opvarenden tussen 13 en 62 jaar 1079 131,14 6,23 25,94 

Selectie opvarenden tussen 23 en 62 jaar 670 128,36 5,67 30,07 

Selectie opvarenden buiten het onderzoek 6 - - - 
 

(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010)) 
                                                           
115 Isaac Titsingh uit Amsterdam, het opperhoofd van de factorij voor 1782, voer mee op de Mars in 1781 maar 
heeft als enige geen leeftijd opgegeven. 
116 Clark, A Farewell to Alms (2007)178 . 
117 Poulsen en Van Lottum, ‘Numeracy and Literacy’ (2009) sectie 1. 
118Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘Sailors, National and International Markets’ (forthcoming 2011)45. 
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Het is interessant de indices voor deze periode te vergelijken met andere onderzoeken. Als 

de Whipple-index van de opvarenden met die van het mannelijk deel van de Amsterdamse 

ondertrouwaktes wordt vergeleken is het verschil redelijk groot. Van Zanden en De Moor berekenen 

de index alleen in de groep tussen 23 en 62 jaar. De opvarenden hebben een Whipple-index van 

128,36 terwijl Amsterdamse mannen in 1800 een index hebben van 114.119 De Amsterdamse 

mannen zijn echter relatief goed geletterd ten opzichte van de gemiddelde mannen in de Republiek. 

Van der Woude laat zien dat gemiddeld 10 procent van de Amsterdamse mannen beter geletterd is 

dan in de rest van de Republiek.120 Zeelieden zijn ongeveer even geletterd en gecijferd als de 

gemiddelde getrouwde man in de Republiek. 

 

5.2 Theoretisch menselijk kapitaal per functie 

Bij het theoretisch menselijk kapitaal per functie is te verwachten dat naar mate de rangen stijgen 

hetzelfde gebeurd met het menselijk kapitaal.121  Een schipper heeft nu eenmaal meer kennis nodig 

dan een hooploper. In het onderzoek van Poulsen en Van Lottum is het verschil in menselijk kapitaal 

tussen bovengemiddeld oude officieren en matrozen in de Noord-Europese regio opvallend genoeg 

verwaarloosbaar. De Whipple-indices zijn voor beide functiecategorieën respectievelijk 119 en 118. 

Dit is opmerkelijk omdat het niveau van theoretisch menselijk kapitaal tussen beide groepen gelijk is. 

In de jongere groep is het verwachte verschil wel zichtbaar: 99 voor de officieren en 118 voor de 

matrozen. 

Poulsen en Van Lottum verklaren het verschil in de oude groep door het afnemende 

leeftijdsbesef naar mate iemand ouder wordt. Ofwel, jonge opvarenden zijn beter op de hoogte van 

hun leeftijd dan oude opvarenden. Doordat de gemiddelde leeftijd van officieren zeven jaar hoger is, 

maar ze wel dezelfde Whipple-index kennen, hebben ze relatief een hoger theoretisch menselijk 

kapitaal dan de matrozen. In de Deshimarollen is het verschil tussen de rangen eveneens te verklaren 

aan de hand van de gemiddelde leeftijd. Zodra naar de Whipple en Z-index voor alle opvarenden per 

functiecategorie wordt gekeken (de grijze vlakken in Tabel 5) gaat de verklaring van Poulsen en Van 

Lottum op. Het verschil in gemiddelde leeftijd compenseert het verschil in de indices.  

Het verschil is echter groter bij de leeftijdscategorie 23-62 jaar. In deze categorie zijn de 

matrozen beter op de hoogte van hun leeftijd dan hun collega’s in hogere rangen. Als de indices 

worden gekoppeld aan menselijk kapitaal is deze uitkomst in theorie onwaarschijnlijk. Het betekent 

dat matrozen in deze leeftijdscategorie gemiddeld een hoger menselijk kapitaal hebben dan 

officieren en onderofficieren.  
                                                           
119 De Moor en Van Zanden, ‘Van fouten kan je leren’(2008) 71. 
120 Van der Woude, ‘De Alfabetisering’ (1980) 262. 
121 Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘Sailors, National and International Markets’ (forthcoming 2011) 
45. 
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Tabel 5 Gemiddelde leeftijd, Whipple-index en Z-index van de Deshimabemanning in verschillende leeftijd- en functiecategorieën (1780-1795) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010)). Indices alleen berekent als N>50. 

 

 

M
atrozen  

13-57 jaar 

Selectie M
atrozen 

 14-23 jaar 

Selectie M
atrozen  

24-33 jaar 

Alle Am
bachtslieden  

18-45 jaar 

Alle O
nderofficieren  

14-56 jaar 

Selectie 

 O
nderofficieren 

19-28 jaar 

Selectie 

 O
nderofficieren  

29-38 jaar 

Alle O
fficieren  

22-46 jaar  

Alle Dienaren  

23-46 jaar 

Totaal 

 Alle opvarenden 754 401 266 61 199 88 86 39 26 1079 

N Opvarenden 23-62 jaar 395 45 266 51 160 59 86 38 26 670 

Whipple-index  

Alle opvarenden 130,64 125,94 142,86 147,54 130,65 143,68 113,10 - - 131,14 

Whipple-index  

Opvarenden 23-62 jaar 121,52 - - 166,67 134,38 - - - - 128,36 

Z-index   

Alle opvarenden 6,13 5,19 8,57 9,51 5,74 8,41 2,09 - - 6,23 

Z-index  

Opvarenden 23-62 jaar 4,30 - - 13,33 6,38 - - - - 5,67 

Gemiddelde leeftijd 

Alle opvarenden 24,39 

  

28,15 29,36 

  

31,92 30,81 25,94 



 Theoretisch menselijk kapitaal op de Deshimavaart  

46 
 

Het verschil in indices kan voor deze leeftijdscategorie verklaard worden aan de hand van de 

methode zelf. Het aantal meetpunten, deleeftijden eindigend op een 0 of 5, in de categorie jonger 

dan 23 jaar is aanmerkelijk lager dan het aantal meetpunten boven de 23 jaar. Hierdoor kan niet 

worden geconcludeerd dat de lagere Whipple-index van de leeftijdscategorie 23 tot 62 jaar per 

definitie wordt veroorzaakt door de afwezigheid van de jongere categorie. Dit is zichtbaar in Tabel 5. 

De jongste selectie matrozen (14 tot en met 23 jaar) heeft een relatief goed leeftijdsbesef terwijl de 

oudere selectie matrozen (24 tot en met 33 jaar) een relatief slecht leeftijdsbesef heeft. De aanname 

van Poulsen en Van Lottum wordt bevestigd. Daarnaast bevestigt het dat een categorisering van 

leeftijd, zonder kritisch naar de populatie te kijken, leidt tot vertekende indices. Dit is een belangrijke 

conclusie voor de toepassing van deze methode binnen de historische wetenschap, omdat populaties 

hier per definitie niet normaal verdeeld zijn. 

De aanname van Poulsen en Van Lottum gaat bij andere functiegroepen eveneens op. Het 

kader heeft ongeveer dezelfde Whipple-index terwijl de onderofficieren gemiddeld vijf jaar ouder 

zijn. Dit is in lijn met de aanname dat een hogere rang een lagere Whipple-index heeft. Als naar de 

Whipple-index van de verschillende selecties onderofficieren wordt gekeken, wordt deze aanname 

bevestigd. Het lijkt dat de aanname van Poulsen en Van Lottum op losse schroeven komt te staan, 

maar dit is niet het geval. De lage Whipple-index voor de oudere selectie onderofficieren wordt 

verklaard vanuit de categorisering van functies. Als de groep oudere matrozen wordt vergeleken met 

de jongere onderofficieren is het verschil in Whipple-index klein. Het betreft hier feitelijk dezelfde 

groep opvarenden.  

De oudere onderofficieren zijn relatief ervaren en bemannen de hogere rangen binnen de 

categorie onderofficieren. Zij hebben een relatief hoog menselijk kapitaal en zijn gemiddeld beter op 

de hoogte van hun leeftijd ten opzichte van hun jongere collega’s. Het is deze groep die uiteindelijk 

doorgroeit naar de officieren functies. De uitkomst dat zij een relatief goed leeftijdsbesef hebben, is 

niet verwonderlijk ondanks dat ze relatief oud zijn. Een Whipple-index van 110 is in lijn met wat voor 

Poulsen en Van Lottum vinden voor officieren op de Europese vaart.122 De Whipple-index van de 

officieren op de Deshimavaart is niet significant vanwege het lage aantal (N<50).123  

Het verschil in gemiddelde leeftijd verklaart enerzijds dat de Whipple-index per functiegroep 

gelijk is. Anderzijds is het opmerkelijk dat de verschillen in theoretisch menselijk kapitaal zo klein zijn. 

Alle functies kennen uiteindelijk min of meer dezelfde geletterdheid en gecijferdheid. De 

onderofficieren zijn relatief beter geletterd en gecijferd dan matrozen, maar de verschillen zijn, ook 

als de gemiddelde leeftijd wordt meegerekend klein. Het theoretisch menselijk kapitaal is bij alle 

opvarenden van de Deshimavaart relatief goed ontwikkeld. 
                                                           
122 Poulsen en Van Lottum, ‘Numeracy and Literacy’ (2009) sectie 4. 
123Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘Sailors, National and International Markets’ (forthcoming 2011)45. 
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Als de Whipple- en Z-indices worden vergeleken met die van de opvarenden op de Europese 

vaart zijn deze indices ongeveer gelijk. Alleen de gemiddelde leeftijden liggen in vergelijking met de 

opvarenden in de Prize Papers lager. Dit moet deels verklaard worden uit de bron, er werden voor de 

Prize Papers voornamelijk ervaren en relatief hoge rangen gehoord. De gemiddelde leeftijd van een 

matroos ligt op 30,2 en van een officier op 37,9.124 De indices zijn over de gehele linie, zoals in vorige 

paragraaf te lezen valt, ongeveer gelijkwaardig. Dit betekent dat de Deshimapopulatie in principe een 

minder goed leeftijdsbesef had dan de Prize Paperpopulatie. De verschillen zijn echter te klein, 

evenals tussen de verschillende functies op de Deshimavaart, om hieruit te concluderen dat de 

Deshimapopulatie per definitie een slechter leeftijdsbesef had en daardoor aanmerkelijk slechter 

gecijferd en geletterd waren. Er moet in beide gevallen geconcludeerd worden dat de zeevarenden 

over een relatief goed leeftijdsbesef beschikte, en relatief goed gecijferd en geletterd waren. 

 

5.3 Theoretisch menselijk kapitaal per herkomstgebied 

Er kan met behulp van de age heaping-methode onderzoek gedaan worden naar het verschil in 

leeftijdsbesef tussen verschillende herkomstgebieden. Aan de ene kant is te verwachten geen 

verschil te zien tussen land of zeeregio’s. Het theoretisch menselijk kapitaal dat door age heaping 

wordt gemeten is gecijferdheid en geletterdheid. Deze kennis is in principe niet afhankelijk van de 

nabijheid van water. Toch gaat deze aanname niet op en zijn de verschillen tussen regio’s wat betreft 

menselijk kapitaal eind 18e eeuw vrij groot. De regio’s rondom de Noordzee hebben gemiddeld een 

hoger menselijk kapitaal te hebben dan de meer zuidelijke en oostelijke Europese gebieden.125 Dit 

verschil is al meetbaar tussen west en oost Vlaanderen.126 

Aan de hand van de Deshimarollen kan eveneens een onderzoek worden gedaan naar de 

verschillen in leeftijdsbesef verdeeld naar herkomst. Voor de Republiek is een duidelijk verschil 

zichtbaar tussen de kuststreken en het binnenland. Hoewel het aantal opvarenden uit de landregio’s 

van de Republiek aanmerkelijk kleiner is, hebben ze een lager leeftijdsbesef. Er is hier sprake van de 

oost-west gradiënt die De Moor en Van Zanden vast stellen. 

De hoogte van het menselijk kapitaal in de Republiek is ten opzichte van de rest van Europa 

iets lager. Hoewel de Whipple-index van de kuststreken ongeveer gelijk is, is de gemiddelde leeftijd 

lager. Zoals in bovenstaande paragraaf duidelijk is geworden, heeft de gemiddelde leeftijd invloed op 

de indices. Deze conclusie komt overeen met de bevindingen van Poulsen en Van Lottum. Zij 

concluderen dat met name de Scandinavische zeelieden een bovengemiddeld hoog menselijk 

kapitaal bezaten. De indices zijn op de Deshimavaart voor de Republiek hoger dan Poulsen en van 

                                                           
124 Poulsen en Van Lottum, ‘Numeracy and Literacy’ (2009) sectie 3. 
125 Poulsen en Van Lottum, ‘Numeracy and Literacy’ (2009) sectie 6. 
126 De Moor en Van Zanden, ‘Van fouten kan je leren’(2008) 79. 
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Lottum vinden in de Prize Papers. Zij komen uit op een Whipple-index van 126 en een Z-index van 7 

procent voor de Noord Europese regio. De Scandinavische zeelieden hebben in de Prize Papers een 

Whipple-index van 94 en een Z-index van 0 procent.127 

In de vorige paragraaf was te zien dat de groep ambachtslieden een relatief slecht 

leeftijdsbesef heeft en dat ze vooral uit de Republiek (zie Tabel 1) komen. Het is mogelijk dat deze 

groep opvarenden de indices van de Republiek vertekenen. Als deze groep echter uit de Whipple- en 

Z-indices naar herkomst wordt gefilterd heeft dit weinig gevolgen voor de hoogte van de indices. Het 

verschil tussen de Republiek en de Europese gebieden wordt niet verklaard vanwege de grote 

vertegenwoordiging van ambachtslieden uit de Republiek.  

 

Tabel 6 Gemiddelde leeftijd, Whipple-index en Z-index van de Deshimabemanning in verschillende leeftijd- en 
herkomstcategorieën (1780-1795) 

 

Kuststreken 

Republiek 

Binnenland 

Republiek 

G
ehele 

Republiek 

Kuststreken 

Europa 

Binnenland 

Europa 

Andere 

plaatsen 

Totaal 

N Alle opvarenden 321 71 392 261 142 26 1079 

N Opvarenden 23-62 jaar 168 43 211 176 93 15 670 

Whipple-index  

Alle opvarenden 137,07 147,89 139,03 139,85 123,24 - 131,14 

Whipple-index 

Opvarenden 23-62 jaar 127,98 - 137,44 130,68 134,41 - 128,36 

Z-index  

Alle opvarenden 7,41 9,58 7,81 7,97 4,65 - 6,23 

Z-index  

Opvarenden 23-62 jaar 5,60 - 7,49 6,14 6,88 - 5,67 

Gemiddelde leeftijd 

Alle opvarenden 24,05 24,76 24,17 27,60 26,89 24,19 25,94 

 

(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010)) 

  

Poulsen en Van Lottum hanteren, naast de specifieke landen, twee herkomstcategorieën: 

Noord en Zuid Europa. De bemanning van de Deshimavaart komt binnen deze categorisering 

voornamelijk uit Noord-Europa. Het aantal opvarenden uit Spanje, Frankrijk, Italië en de rest van de 

                                                           
127 Poulsen en Van Lottum, ‘Numeracy and Literacy’ (2009) sectie 6. 
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wereld is nihil op de Deshimavaart. Het onderzoek van Poulsen en Van Lottum betreft de Europese 

vaart. Richting het eind van de 18e eeuw krijgt de VOC grote concurrentie van de Europese vaart. Het 

imago van de VOC is, dankzij de hoge sterftecijfers, niet al te best.128 Daarnaast waren de lonen van 

de koopvaardij hoger en was de diensttijd korter. Door deze concurrentie kiezen, volgens Dillo, veel 

opvarenden voor de Europese vaart. 129  

Van een afroming van ervaren personeel door de Europese vaart is, zodra naar de Whipple- 

en Z-indices van de Deshimavaart wordt gekeken, geen sprake. De indices zijn vergelijkbaar met die 

van de Europese vaart. Het theoretisch menselijk kapitaal van beide populaties is gelijk. Er 

monsterde gelijkwaardig personeel aan op beide vaarten. Een andere verklaring voor de gelijke 

indices is dat er relatief veel onbekwaam personeel bij de VOC aanmonsterde maar dat de zwakke 

broeders door de hoge sterftecijfers aan het begin van de vaart overlijden. In de Oost blijft vooral 

het, relatief sterkere, personeel over. Uiteindelijk vaart de VOC in de intra-Aziatische vaart in beide 

gevallen met personeel dat evenveel theoretisch menselijk kapitaal bezit als dat op de Europese 

vaart. 

Poulsen en Van Lottum concluderen, evenals Lucassen, dat de Europese maritieme 

arbeidsmarkt een relatief open markt was.130 Scandinavische zeelieden zochten bijvoorbeeld hun heil 

op de relatief beter betalende maritieme arbeidsmarkt van de Republiek. Deze arbeidsmarkt was 

gericht op de aanname van buitenlandse zeelieden, omdat de binnenlandse markt door de grote 

sterfte aan boord niet afdoende was. De migratie van Europese opvarenden heeft belangrijke 

gevolgen voor het menselijk kapitaal aan boord de VOC schepen.131 Relatief hoog opgeleid zeevolk 

werd van buiten de Republiek aangetrokken om dienst te doen bij de VOC.  

 Bij de Europese opvarenden gaat de aanname dat zeelieden uit kuststreken relatief 

hoogopgeleid zijn ten opzichte van hun collegae uit het binnenland niet op. De opvarenden uit het 

Europese binnenland tonen een hoger leeftijdsbesef dan de opvarenden van de kust.132 Het 

leeftijdsbesef onder deze eerste categorie is zelfs zo hoog dat slechts een kleine 2 procent een 

foutieve leeftijd opgeeft. Dit is een opvallende uitslag omdat, in de studie naar de Prize Papers, wel 

een hoger menselijk kapitaal is gevonden voor kuststreken.133 Ook van een west-oost gradient, zoals 

De Moor en Van Zanden die vaststellen voor de Zuidelijke Nederlanden, is geen sprake.  

                                                           
128 Lucassen, ‘A Multinational’ (2004) 15. 
129Dillo, De nadagen (1992) 84. 
130 Poulsen en Van Lottum, ‘Numeracy and Literacy’ (2009) sectie 9. Lucassen, ‘A Multinational’ (2004) 13. 
131 Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘Sailors, National and International Markets’ (forthcoming 2011) 
45. 
132 De kuststreken bestaan uit: de Duitse Bocht, Denemarken, Scandinavië en de plaatsen rond de Oostzeekust. 
133 Poulsen en Van Lottum, ‘Numeracy and Literacy’ (2009). Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘Sailors, 
National and International Markets’ (forthcoming 2011) 45. 
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De uitkomsten voor deze subgroep zijn opmerkelijk. Ze druisen in tegen de aannames die 

veelvuldig worden gemaakt waarbij het Noordzeegebied als bovengemiddeld hoog opgeleid wordt 

beschouwd ten opzichte van het binnenland.  Door de gemiddelde leeftijd te betrekken in de 

verklaring kan het verschil in menselijk kapitaal tussen de kuststreken en het binnenland niet worden 

verklaard. De gemiddelde leeftijden van de opvarenden uit de Europese zee en landregio’s zijn 

praktisch gelijk. Het verschil in de gemiddelde leeftijd van opvarenden tussen de Republiek en 

Europa betreft drie jaar. De populatie van de Republiek is jonger en heeft een slechter leeftijdsbesef. 

 De verklaring voor dit opmerkelijke verschil in menselijk kapitaal is te vinden in een eerder 

geformuleerde oplossing: arbeidsmigratie. Het verschil in menselijk kapitaal zou verklaard kunnen 

worden door een, relatief hoogopgeleide, migrerende populatie. In moderne termen is er sprake van 

een braindrain. Een deel van de hoogopgeleide arbeidspopulatie migreert naar plaatsen waar hun 

menselijk kapitaal meer beloond wordt. In het geval van de Deshimavaart is de groep uit het 

Europese binnenland opvallend goed op de hoogte van zijn leeftijd. Hieruit kan worden opgemaakt 

dat ze een relatief hoog menselijk kapitaal bezaten.  

 Er zijn drie verklaringen voor het hoge theoretisch menselijk kapitaal van deze immigranten.  

In de eerste plaats is het te verklaren vanuit de populatie zelf. De stap om huis en haard op te geven 

en te migreren is groot. Zoals ook heden ten dage zichtbaar is, zijn het vooral relatief hoogopgeleide 

mensen die migreren. In de tweede plaats kan deze groep theoretische menselijk kapitaal hebben 

opgedaan in een andere regio. Zodra ze dan in de Republiek aankomen hebben ze een relatief hoog 

theoretisch menselijk kapitaal. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat deze groep in een andere regio 

heeft leren lezen en tellen. Zoals ook door Spufford is aangetoond werd deze kennis vooral opgedaan 

in het gebied van herkomst.134 In de derde plaats zou het hoge menselijk kapitaal van deze groep 

kunnen worden verklaard doordat deze groep in het eerste jaar in dienst van de VOC relatief sneller 

overlijdt dan opvarenden uit kuststreken. De opvarenden in Azië die uit het binnenland van Europa 

komen, zijn dan maar een klein deel van het totale aantal opvarenden uit deze regio. Uit de 

herkomstanalyse in het vorige hoofdstuk blijkt echter dat de verdeling van de bemanning op de 

Deshimavaart en de heenvaart gelijk is.  

De aanname dat zeelieden uit de landregio’s gemiddeld een lager theoretisch menselijk 

kapitaal hebben gaat niet op. Deze conclusie is vernieuwend in de discussie over theoretisch 

menselijk kapitaal en herkomst. De opvarenden uit deze regio hebben een relatief hoog theoretisch 

menselijk kapitaal en zijn een aanwinst voor de VOC. Mede ook omdat deze opvarenden van buiten 

het standaard rekruteringsgebied van de VOC komen. Het carrièreverloop van deze opvarenden, dat 

in hoofdstuk 6 beschreven wordt, geeft uitsluitsel in hoeverre deze conclusie in de praktijk klopt.  

                                                           
134 Spufford, M, ‘Alfabetisme, handel en godsdienst’ (2005) 213-262. 
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5.4 Theoretisch menselijk kapitaal per schip 

Het theoretisch menselijk kapitaal kan eveneens voor de bemanning van een schip berekend 

worden. Per schip moet de leeftijdsverdeling van de opvarenden in theorie eveneens normaal zijn. 

De uitkomsten van het leeftijdstapelen per schip geven een indicatie in het verschil in menselijk 

kapitaal aan boord. Alle schepen zijn significante groepen (N>50) die uitstekend met elkaar kunnen 

worden vergeleken. Deze categorie is niet eerder op deze wijze onderzocht en kan daarom niet 

vergeleken worden met andere onderzoeken.  

  Voor dit onderzoek is vooral de relatie tussen arbeidsproductiviteit en de indicatoren van 

theoretisch menselijk kapitaal interessant. Uit Tabel 7 is op te maken dat een verband tussen 

theoretisch menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit niet aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn de 

Avenhorn, de Roosenburg en de Mars die een laag tonnage per opvarende kennen maar een hoog 

theoretisch menselijk kapitaal. Andere voorbeelden zijn de Ouwerkerk en de Erfprins uit 1792. Deze 

schepen hebben een hoog tonnage per persoon maar een laag theoretisch menselijk kapitaal.  

De herkomst van de opvarenden speelt een rol in de hoogte van het theoretisch menselijk 

kapitaal. Het aantal opvarenden uit kuststreken schommelt op de schepen tussen de 65 en 80 

procent. De Trompenburg heeft een relatief hoog aantal, ongeveer 80 procent, opvarenden uit 

kuststreken. De schepen met een laag theoretisch menselijk kapitaal hebben evenveel of meer 

mensen aan boord uit kuststreken. Een directe relatie tussen opvarenden uit kuststreken en 

arbeidsproductiviteit is eveneens niet aanwezig. De Avenhorn en de Schelde richting Deshima 

hebben relatief veel opvarenden uit kuststreken maar een lage arbeidsproductiviteit. 

Daarnaast kan gekeken worden naar de aanname dat Europese opvarenden relatief geletterd 

en gecijferd zijn op het moment van aanmonsteren. Zoals in voorgaande paragraaf is geconcludeerd 

hebben Europese opvarenden een hoger leeftijdsbesef dan hun collega’s uit de Republiek. Het aantal 

Europese opvarenden per schip ligt gemiddeld op 50 procent. De aantallen Europeanen aan boord 

schommelen tussen de 35 en 54 procent. Het grootste deel van de schepen ligt rond de 50 procent. 

Uitschieters zijn de Trompenburg (35 procent) en de Ouwerkerk (54 procent). Hieruit kan direct de 

conclusie worden getrokken dat ook deze herkomstverdeling geen relatie heeft met 

arbeidsproductiviteit. Beide schepen hebben een relatief hoge arbeidsproductiviteit van boven de 12 

ton per opvarende. 

Wat betreft de Whipple-index is er eveneens geen verband met het aantal Europese 

opvarenden aan boord. Schepen met veel Europeanen hebben een relatief hoge Whipple-index, 

zoals de Zuijderburg, de Ouwerkerk en de Schelde richting Batavia. De schepen met veel opvarenden 

uit het Europese binnenland hebben een relatief laag theoretisch menselijk kapitaal. Dat is 

opmerkelijk omdat deze groepen zelf een lage Whipple-index kennen. 
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Tabel 7 Arbeidsproductiviteit, gemiddelde leeftijd, Whipple en Z-index voor de gehele bemanning per schip op de 
Deshimavaart (1780-1795) 

Scheepsnaam
 

Tonnage 

G
ehele 

bem
anning 

Tonnage 
Per opvarende 

G
em

iddelde leeftijd 
gehele 
bem

anning 

W
hipple-index  

Alle opvarenden 

W
hipple-index  

O
pvarenden 23-62 jaar 

Z-index  
Alle opvarenden 

Z-index  
O

pvarenden 23-62 jaar 

Verband Z-index en 
Tonnage per opvarende 

Avenhorn 880 95 9,26 26,03   100,00  101,85  0,00 0,37 - 
De Schelde D* 1150 113 10,18 25,42 141,59 104,17 8,32 0,83 - 

Roosenburg 880 85 10,35 25,52 105,88 107,84 1,18 1,57 +/- 
De Erfprins 1793 1150 106 10,85 28,1 127,36 123,38 5,47 4,68 - 

Mars 1150 105 10,95 26,48 105,77 101,56 1,15 0,31 +/- 
De Schelde B* 1150 104 11,06 25,59 149,04 125,00 9,81 5,00 - 

Zeeland 1150 103 11,17 24,51 111,65 155,17 2,33 11,03 + 
Zuiderburg 1150 102 11,27 25,4 174,16 211,86 14,83 22,37 - 

De Erfprins 1792 1150 98 11,73 26,5 142,86 134,92 8,57 6,98 - 
Ouwerkerk 1150 94 12,23 26,60    138,30  137,93   7,66 7,59 - 

Trompenburg 1150 93 12,37 25,08 139,78 110,00 7,96 2,00 - 
Gemiddelde 

 
100 11,04 25,94 131,14 128,34 6,23 5,67 - 

 

(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010), Dutch Asiatic Shipping) 

* de Schelde D vaart richting Deshima en de Schelde B vaart richting Batavia 

 

Figuur 5 Herkomstverdeling in procenten per schip op de Deshimavaart (1780-1795) 

 
(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010)) 
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Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat herkomst van invloed is op arbeidsproductiviteit. Dit 

is een belangrijke conclusie omdat veelvuldig is aangenomen dat opvarenden uit de binnenlanden 

relatief onbekwaam zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat herkomst geen effect heeft op theoretisch 

menselijk kapitaal. De immigranten uit Europa brachten een relatief hoog theoretisch menselijk 

kapitaal mee. De Republiek trok relatief hoogopgeleid personeel aan uit zowel de binnenlanden als 

kuststreken van Europa.  

  

5.5 Theoretisch menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit 

In dit hoofdstuk is het theoretisch menselijk kapitaal van de opvarenden op de Deshimavaart 

onderzocht. In de eerste plaats is geconcludeerd dat het gemiddelde theoretisch menselijk kapitaal 

van de opvarenden niet verschilt van de opvarenden op de Europese vaart of de gemiddelde 

getrouwde man in de Republiek. De opvarenden van de VOC in de Oost zijn qua geletterdheid en 

gecijferdheid niet het uitschot van de maritieme arbeidsmarkt. Zij bezitten deze vaardigheden in 

dezelfde mate als de opvarenden in Europa. Er is dan ook geen sprake van een afroming van 

hoogopgeleide opvarenden door de koopvaardij of de marine. Daarnaast waren de opvarenden van 

de VOC eveneens niet het uitschot van de samenleving. Zij konden evengoed lezen en schrijven als 

de gemiddelde getrouwde man in de Republiek. Beide bevindingen kunnen worden geplaatst in de 

discussie naar de achtergrond van de opvarenden van de VOC. 

In de tweede plaats is duidelijk geworden dat de VOC veel baat had bij de rekrutering op de 

internationale maritieme arbeidsmarkt. Het theoretisch menselijk kapitaal van opvarenden uit 

Europa lag gemiddeld hoger dan dit van opvarenden uit de Republiek. Vooral de opvarenden uit de 

binnenlanden van Europa waren goed geletterd en gecijferd. Deze opvarenden waren wat betreft 

beide vaardigheden een aanwinst voor het niveau van theoretisch menselijk kapitaal bij de VOC. De 

komst van deze relatief hoogopgeleide groep naar de Republiek is verklaard vanuit een proces van 

arbeidsmigratie. Dit is een zeer opmerkelijke conclusie maar verklaart het verschil in 

arbeidsproductiviteit tussen schepen niet.  

In de derde plaats kan de conclusie worden getrokken dat theoretisch menselijk kapitaal geen 

effect heeft op de arbeidsproductiviteit aan boord. De kleine verschillen in geletterdheid en 

gecijferdheid spelen geen rol bij de efficiëntie van de bemanningen. Daarnaast hebben verschillen in 

herkomst, zoals een relatief groot aandeel opvarenden uit kuststreken of binnenlanden, geen invloed 

op arbeidsproductiviteit. Opvarenden uit kuststreken zijn niet per definitie efficiënter dan 

opvarenden uit het binnenland. Aangezien de techniek en de omgeving op de Deshimavaart 

grotendeels gelijk is, kan het verschil in arbeidsproductiviteit alleen nog worden verklaard door het 

praktisch menselijk kapitaal en de samenwerking van de bemanning. Of dit daadwerkelijk het geval is 

wordt in het volgende hoofdstuk onderzocht. 
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6. Praktisch menselijk kapitaal op de Deshimavaart 
 
In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de arbeidsproductiviteit op de Deshimavaart niet wordt 

beïnvloed door het theoretisch menselijk kapitaal en de herkomst van de bemanning. Clark verklaart 

de relatie tussen productiviteit en menselijk kapitaal door de kwaliteit en efficiënte samenwerking 

van werknemers. Het verschil in kwaliteit tussen de bemanningen op de Deshimavaart wordt niet 

bepaald door de geletterdheid, gecijferdheid of herkomst. Dit is een eerste stap in de toetsing van 

Clarks verklaring van arbeidsproductiviteit op een specifieke groep. Deze conclusies bevestigen de 

noodzaak om de kwaliteit, oftewel menselijk kapitaal, te specificeren in verschillende categorieën. 

Om die reden wordt in dit hoofdstuk het praktisch menselijk kapitaal van de opvarenden op de 

Deshimavaart onderzocht. 

 Het praktisch menselijk kapitaal wordt gekenmerkt door de werkervaring en carrière aan 

boord van de VOC. Door het praktisch menselijk kapitaal te relateren aan arbeidsproductiviteit wordt 

onderzocht of Clarks theorie toch houdbaar is voor opvarenden van de VOC. Daarnaast is onderzocht 

hoe het praktisch menselijk kapitaal van opvarenden zich verhoudt tot de verschillende herkomst- en 

functiecategorieën. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de werkervaring en carrière van 

opvarenden van de VOC en hoe deze werkervaring zich verhoudt tot het internationale karakter van 

de opvarenden. In dit hoofdstuk wordt duidelijk of buitenlandse opvarenden dezelfde loopbanen 

hebben bij de VOC als opvarenden uit de Republiek. Is er sprake van patronage naar herkomst bij 

monstering en aan boord of konden de opvarenden uit Europa eveneens hoog instromen en carrière 

maken. 

Om een beeld te krijgen van de opvarenden aan boord de VOC schepen in de Oost is voor 

een tweetal schepen de gehele bemanning opgezocht in de VOC opvarenden database. Hierdoor 

wordt een inzicht verkregen in de carrière van deze opvarenden vanaf het moment dat ze 

aanmonsterden in de Republiek tot aan de Deshimavaart.   

 

6.1 Samenwerking op de Deshimavaart 

Samenwerking speelt zowel een rol bij het menselijk kapitaal als de arbeidsproductiviteit van 

opvarenden. De samenwerking van de opvarenden aan boord in de Oost wordt beïnvloed door een 

drietal factoren. In de eerste plaats is dat de herkomstverdeling aan boord. Zoals in het vorige 

hoofdstuk is aangetoond, kennen de schepen op de Deshimavaart een relatief gelijke 

herkomstverdeling. De opvarenden komen voor 95 procent uit Noordwest-Europa. Ketting sprak in 
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dit verband over opvarenden uit een betrekkelijk homogeen cultuurgebied.135 Doordat Aziaten 

structureel afwezig zijn op de Deshimavaart is van cultuurverschillen in mindere mate sprake. De 

bemanning bestond op alle schepen grotendeels uit opvarenden uit hetzelfde herkomstgebied, die 

op een relatief simpele manier met elkaar konden communiceren. Heerma van Voss, Van Lottum en 

Lucassen spreken in dit kader van het Platt-deutsch als een lingua franca voor de opvarenden uit de 

Noord Zeeregio en de Baltische regio.136 Het grootste gedeelte van de opvarenden op de 

Deshimavaart komt uit deze regio’s. De herkomstverdeling over de schepen is gelijk. Er wordt voor 

dit onderzoek aangenomen dat de samenwerking aan boord niet door deze verdeling is beïnvloed. 

Daarnaast is in het vorige hoofdstuk geconcludeerd dat het theoretisch menselijk kapitaal gelijk over 

de herkomstgebieden verdeeld is en geen invloed heeft op arbeidsproductiviteit. Het theoretisch 

menselijk kapitaal van opvarenden beïnvloedt de samenwerking aan boord niet dusdanig dat er 

efficiënter gewerkt wordt.  

In de tweede plaats wordt de samenwerking aan boord beïnvloed door de 

bemanningstructuur. Het gaat hierbij om de verhouding tussen matrozen en kader. Deze verhouding 

hoort in balans te zijn. Relatief weinig kader heeft een negatief effect op de samenwerking aan 

boord, doordat er niet goed leiding gegeven kan worden aan de grote groep matrozen. Te veel kader 

werkt eveneens averechts. Zodra naar de bemanningstructuur op de Deshimavaart gekeken wordt 

valt in op dat de verschillen niet groot zijn. Er is sprake van een standaardverdeling. De verschillen 

moeten, evenals bij de herkomst, worden gevonden in de nuance. Dit maakt de vergelijking tussen 

schepen lastig omdat er naar een verschil gekeken wordt van enkele bemanningsleden. De vraag rijst 

of de bemanningstructuur het verschil in arbeidsproductiviteit kan verklaren.  

Het antwoord op deze vraag is ontkennend. Het verschil in arbeidsproductiviteit kan niet 

verklaard worden aan de hand van bemanningstructuur. Als naar de twee uiterste schepen wordt 

gekeken valt op dat de Mars relatief weinig matrozen en veel kader heeft terwijl bij de Erfprins uit 

1793 het omgekeerde het geval is. Het verschil in arbeidsproductiviteit tussen beide schepen is 

verwaarloosbaar. Als de schepen met veel kader, zoals de Schelde richting Deshima en de 

Roosenburg, worden onderzocht dan blijkt dat beide schepen een arbeidsproductiviteit hebben die 

onder het gemiddelde ligt. Voor schepen met relatief veel matrozen is eveneens geen verband 

zichtbaar. De Avenhorn en Erfprins uit 1792 hebben beide veel matrozen maar de productiviteit 

scheelt 2,5 ton per opvarende in het voordeel van de Erfprins.  

In de derde plaats kan de kwaliteit van de bemanning de samenwerking aan boord 

beïnvloeden. Het theoretisch menselijk kapitaal en de herkomst hebben geen invloed op de kwaliteit 

                                                           
135 Ketting, Leven, werk en rebellie (2002) 50. 
136Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘Sailors, National and International Markets’ (forthcoming 2011) 
41. 
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en samenwerking van opvarenden. Hoezeer het praktisch menselijk kapitaal dit wel heeft, wordt in 

de volgende paragrafen duidelijk. 

 

Figuur 6 Functieverdeling van de totale bemanning per schip op de Deshimavaart (1780-1795) 

 

 
(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010)) 

 

6.2 Praktisch menselijk kapitaal per herkomstgebied 

De twee schepen die volledig onderzocht zijn de Avenhorn (1786) en de Ouwerkerk (1784). Er is voor 

deze schepen gekozen om een tweetal redenen. Allereerst liggen de schepen wat betreft 

arbeidsproductiviteit ver uit elkaar. De Avenhorn heeft een relatief lage arbeidsproductiviteit (9,26 

ton per opvarende) terwijl de Ouwerkerk een relatief hoge arbeidsproductiviteit (12,23 ton per 

opvarende) heeft. Daarnaast heeft de bemanning van beide schepen een uiteenlopend theoretisch 

menselijk kapitaal. Op de Avenhorn is de leeftijd van alle opvarenden precies normaal verdeeld en is 

de Whipple-index 100. De bemanning van de Ouwerkerk kent daarentegen een relatief hoge 

Whipple-index van 138,3. Een relatie tussen theoretisch menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit 

is, zoals in het vorige hoofdstuk is geconcludeerd, niet aanwezig. 

De verschillen in herkomst tussen beide schepen zijn klein. Tussen de 43 en 46 procent van 

de opvarenden komt uit de Republiek. Meer dan de helft van de opvarenden komt uit Europa en 

ongeveer 2 procent komt uit de rest van de wereld. De verdeling tussen land en zeegewesten is voor 

de Avenhorn gunstiger. Er komen iets meer opvarenden uit kuststreken dan in vergelijking met de 

Ouwerkerk. Het aantal opvarenden uit het binnenland is op de Ouwerkerk ongeveer 30 procent ten 

opzichte van 24 procent op de Avenhorn. Wat echter in het vorige hoofdstuk is betoogd wordt hier 
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bevestigd. Er is geen directe relatie tussen herkomst uit een kuststreek en arbeidsproductiviteit. De 

arbeidsproductiviteit van de Avenhorn is lager dan die van de Ouwerkerk.  

 Het interessante aan deze gegevens is dat er naast herkomst en leeftijd eveneens informatie 

bekend is over de carrière en het aantal diensjaren van de opvarenden. Er worden drie groepen 

onderscheiden waarvan de werkervaring bij de VOC bekend is. Van de grootste groep van 113 is één 

aanmonstering bij de VOC in de Republiek gevonden. Opvarenden konden in Azië bijtekenen, dus 

deze groep kon een lange carrière maken.137 Het bood opvarenden de mogelijkheid meerdere 

diensttijden in Azië te doen zonder terug te varen naar de Republiek. Van de groep van 113 

opvarenden is het deel van de carrière bekend tussen de monstering in de Republiek en de 

Deshimavaart. De functie bij uitdiensttreding of andere functies in Azië zijn onbekend. De 113 zijn 

evenredig verdeeld over de twee schepen: 59 opvarenden op de Avenhorn en 54 op de Ouwerkerk. 

De tweede groep bestaat uit 51 van 189 opvarenden. Van deze groep zijn meerdere monsteringen bij 

de VOC in de Republiek gevonden en is meerdere keren de functie genoteerd. Aan de hand van deze 

functies wordt een ontwikkeling zichtbaar tussen de verschillende monsteringen. Dit is een indicatie 

voor de carrière van een opvarende. Ook in dit geval is de functie bij uitdiensttreding onbekend. Een 

opvarende kan nadat hij voor de laatste keer gemonsterd is in de Republiek nog carrière maken. De 

verdeling van dit relatief ervaren personeel tussen de schepen Avenhorn en Ouwerkerk is 

respectievelijk 28 en 22 personen. De laatste groep bestaat uit 25 opvarenden, van deze groep is 

geen monstering in de Republiek gevonden. Het zijn 18 opvarenden van de Ouwerkerk en 7 van de 

Avenhorn waarvan geen monstering is gevonden.  

In Tabel 8 staan de gemiddelde dienstjaren van de totale diensttijd bij de VOC van de 

opvarenden. Hierin zijn de opvarenden die meerdere keren zijn aangemonsterd in de Republiek 

meegenomen.  De dienstjaren zijn per herkomstgebied in grote lijnen gelijk. Alleen de opvarenden 

uit de kuststreken van Europa zijn relatief kort in dienst. Deze kortere dienstijd kan niet verklaard 

worden uit de sterftecijfers. Opvarenden uit deze regio overlijden gemiddeld evenveel, een ruime 50 

procent, aan boord als opvarenden uit de kuststreken van de Republiek. Daarnaast wordt door 

gemiddeld 35 procent van de opvarenden uit beide regio’s gerepatrieerd. De opvarenden van de 

Avenhorn zijn relatief langer in dienst over de gehele diensttijd dan hun collega’s op de Ouwerkerk. 

Aangezien deze dienstjaren grotendeels na de Deshimavaart vallen heeft dit geen invloed op de 

arbeidsproductiviteit tijdens de Deshimavaart. De opvarenden gingen na de Deshimavaart allen hun 

eigen weg en bleven niet gebonden aan een schip. 

Van de 189 opvarenden is van 26 procent meerdere monsteringen in de Republiek gevonden. 

Het totale aantal dienstjaren is voor deze groep gemiddeld ruim acht jaar. Dit geeft ruimte voor één 

                                                           
137 Lequin, Het personeel (Leiden 1982) 46. 
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of twee keer opnieuw aanmonsteren in de Republiek. De diensttijd in Azië betrof vijf jaar voor 

matrozen en drie jaar voor het kader en daarbij moest ook nog heen en retour worden gevaren. Als 

deze groep opvarenden wordt vergeleken met de uitkomsten van Van Schouwenburg is het aantal 

terugkerende bemanningsleden dat op Deshima heeft gevaren vergelijkbaar. In beide gevallen wordt 

door 35 procent van de zeevarenden gerepatrieerd.138 De gemiddelde leeftijd van deze groep, op het 

moment dat dit wordt genoteerd tijdens de Deshimavaart, ligt hoger dan die van de gemiddelde 

Deshimaganger. Het verschil in leeftijd tussen opvarenden uit de Republiek en Europa is, evenals bij 

de gehele populatie, een kleine twee jaar.  
 

Tabel 8 Gemiddelde dienstjaren bij de VOC van totale diensttijd en op het moment van de Deshimavaart verdeeld naar 
herkomstgebied van de gehele bemanning van de Avenhorn en Ouwerkerk 

   

Gemiddelde dienstjaren VOC 
Totale dienstijd  

Gemiddelde dienstjaren VOC 
Tot Deshimavaart 

N
 

Avenhorn 

O
uw

erkerk 

Totaal 
 Avenhorn 

O
uw

erkerk 

Totaal 

Kuststreken Republiek 68 5,63 5,53 5,59 
 

2,37 3,23 2,75 
Binnenland Republiek 9 8,00 5,00 6,33 

 
3,00 2,40 2,67 

Kuststreken Europa 49 4,70 3,68 4,24 
 

2,26 1,91 2,10 
Binnenland Europa 34 5,21 5,35 5,29 

 
2,53 3,19 2,87 

Andere plaatsen 4 5,50 5,50 5,50 
 

2,50 1,00 1,75 
Subtotaal 164 5,38 4,92 5,16 

 
2,40 2,72 2,55 

Onbekende dienstjaren 25 
       Totaal 189 
       (Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010), Database VOC Opvarenden) 

 

Tabel 9 Gemiddelde dienstjaren en gemaakte carrière in de totale dienstijd en tijdens de Deshimavaart voor 51 
opvarenden van de Avenhorn en Ouwerkerk 

  

N
 

%
 

G
em

iddelde 
Dienstjaren 
Totale diensttijd 

G
em

iddelde 
Dienstjaren tot 
Deshim

avaart 

Carrière 
Totale diensttijd 

Carrière tot 
Deshim

avaart 

G
em

iddelde 
Leeftijd 

Kuststreken Republiek 26 50,98 8,46 4,85 0,45 0,38 28,04 
Binnenland Republiek 4 7,84 10,25 4,75 0,50 0,28 25,75 
Kuststreken Europa 11 21,57 7,45 4,09 0,47 0,30 30,36 
Binnenland Europa 10 19,61 9,70 6,00 0,81 0,61 29,40 
Totaal 51 100 8,63 4,90 0,53 0,40 28,63 

(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010), Database VOC Opvarenden) 

                                                           
138 Van Schouwenburg, ‘Het personeel’ (1989) 185. 
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Als de gemiddelde dienstjaren van de totale diensttijd worden vergeleken met de 

gemiddelde dienstjaren op het moment van de Deshimavaart valt op dat bij alle 

herkomstcategorieën de Deshimavaart halverwege de carrière plaatsvindt. De opvarenden zijn vanaf 

het moment van aanmonsteren in de Republiek minstens negen maanden onderweg naar de Oost. 

Tussen het moment dat de opvarenden in Batavia aankomen en doorvaren naar Deshima zit 

ongeveer anderhalf jaar. In deze tijd kan nog een intra-Aziatische vaart worden ondernomen. 

Gemiddeld vindt de Deshimavaart 2,5 jaar na aanmonstering in de Republiek plaats. In het geval van 

de groep met langere staat van dienst is het aannemelijk dat zij de vaart maakten aan het eind van 

de eerste dienstperiode. De vaart op Deshima lag eveneens gemiddeld halverwege hun carrière, na 

ruim vierenhalf jaar. Beide groepen opvarenden hadden genoeg tijd om carrière te maken bij de 

VOC. Hoe de carrière van de opvarenden eruit ziet, wordt in de volgende paragraaf toegelicht. 

Een eerste aanwijzing voor het effect van praktisch menselijk kapitaal op 

arbeidsproductiviteit wordt gevonden in de gemiddelde dienstjaren op het moment van de 

Deshimavaart per schip (zie Tabel 8). De bemanning van de Ouwerkerk is gemiddeld 4 maanden meer 

ervaren dan hun collega’s op de Avenhorn. Op een diensttijd van gemiddeld 2,5 jaar is dit een 

significant verschil. Het zijn met name de opvarenden uit de kustreken van de Republiek en het 

Europese binnenland die relatief veel  werkervaring hebben op de Ouwerkerk.  

Wordt er, in Tabel 9, gekeken naar het aantal dienstjaren van de 51 opvarenden op het 

moment van de Deshimavaart dan is deze groep eveneens op de Ouwerkerk meer ervarener dan op 

de Avenhorn. De gemiddelde diensttijd van de 51 opvarenden op het moment van de Deshimavaart 

is op de Avenhorn 3,89 jaar en op de Ouwerkerk 5,77 jaar. De gemiddelde diensttijd scheelt 1,88 jaar. 

De opvarenden met meerdere diensttijden tellen in het geval van de Ouwerkerk voor 13 procent van 

de bemanning. Dit is een significante grote groep opvarenden.  

Het verschil in werkervaring is de eerste indicator die direct aan het verschil in 

arbeidsproductiviteit te relateren is. Door onderzoek te doen naar de dienstjaren en carrières binnen 

de verschillende functiecategorieën wordt duidelijk of hier is gestuit op het verschil in kwaliteit waar 

Clark op doelt. Daarnaast wordt duidelijk wat het effect is van praktisch menselijk kapitaal op de 

efficiënte samenwerking aan boord. In tegenstelling tot de conclusies van Clark is er geen sprake van 

een geografische verdeling van menselijk kapitaal. Zowel het theoretisch als praktisch menselijk 

kapitaal is evenredig verdeeld over alle herkomstgebieden. In dat opzicht sluit dit onderzoek aan de 

bij uitkomsten van Kessler en Lucassen. 

 

6.3 De carrière van opvarenden per herkomstgebied 

De carrière van de opvarenden verschilt aanmerkelijk per groep. De 113 opvarenden die één 

monstering hebben gehad in de Republiek maken praktisch geen carrière in de 2,5 jaar tot aan de 
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Deshimavaart. Het is opmerkelijk dat slechts 4 procent van deze groep carrière maakt in de eerste 

2,5 jaar. Voor deze groep zijn twee functies bekend: de functie bij monstering in de Republiek en de 

functie op de Deshimavaart. Van de 113 opvarenden zijn er vijf die een functie omhoog gaan. Vier 

van hen promoveren van matroos tot onderofficier of ambachtsman en komen uit de Republiek. Eén 

opvarende, Nicolaas van der Golde, groeit in tien jaar door van opperzeilmaker tot schipper en komt 

uit een Appenrade.139 De overige 108 opvarenden maken geen carrière en hebben dezelfde 

functiecategorie op de Deshimavaart als bij monstering in de Republiek. Binnen deze categorie kan 

gewisseld zijn van functie maar dat is buiten beschouwing gelaten, omdat dit geen bevordering is. 

Voor de matrozenfuncties geldt dat bij het noteren ervan op de Deshimavaart geen onderscheid is 

gemaakt naar de typen matrozen. Een matroos op de Deshimavaart kan een hooploper maar ook 

een bosschieter zijn. De carrière binnen de matrozencategorie is daardoor onbekend. De carrière van 

deze 113 opvarenden wordt in dit onderzoek niet verder gebruikt. 

Tabel 10 Carrièrepunten van de 51 opvarenden bij de VOC 

Carrièrepunten Verklaring 

0 Geen carrière 

0,1 Van maat naar maataf 

0,9 Van maataf naar maat in hogere rang 

1 één rang hoger 

1,1 rang hoger en maataf 

1,9 2 rangen hoger en maat 

2 twee rangen hoger 
 
(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010)) 

 
De tweede groep opvarenden met een carrière bestaat uit 51 zeelieden die meerdere keren 

zijn aangemonsterd in de Republiek. Deze groep repatrieerde en tekende bij. De carrière van deze 

opvarenden is uitgedrukt in carrièrepunten. In tabel 10 wordt uitgelegd hoe deze carrièrepunten zijn 

toegekend. De carrières van deze groep zijn gemeten aan de hand van drie functies: de laagst 

bekende functie, de functie op de Deshimavaart en de hoogst bekende functie. 

De carrières van de opvarenden uit de het binnenland van Europa zijn opvallend hoog, zoals 

in Tabel 9 te zien is. Deze groep stijgt gemiddeld bijna een rang. De carrière vindt plaats in een 

loopbaan die doorsnee lang is. Voor de Europese kustregio’s gaat, zij het in iets mindere mate, 

dezelfde conclusie op. Opvarenden uit deze regio’s hebben gemiddeld een kortere diensttijd maar 

maken dezelfde carrière als opvarenden uit de Republiek. Alleen de opvarenden uit het binnenland 

                                                           
139 Voor een overzicht van deze opvarenden zie Bijlage 5 
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van de Republiek maken relatief traag carrière. Dit is in lijn met de uitkomsten van Bruijn, die tot 

eenzelfde conclusie komt.140 

Opvarenden uit de Europese kustregio’s maken relatief sneller carrière dan opvarenden uit 

de kuststreken van de Republiek. Zij hebben qua praktisch menselijk kapitaal blijkbaar geen 

achterstand ten opzichte van de opvarenden uit de Republiek. Het betreft hier wel een selecte groep 

Europese migranten. Het is niet zo dat alle Europese opvarenden over een hoog menselijk kapitaal 

beschikken. Alleen de carrière van opvarenden met meerdere monsteringen in de Republiek is 

relatief sneller. De opvarenden die migreren met relatief hoog menselijk kapitaal hebben binnen de 

VOC alle mogelijkheid om dit kapitaal te laten uitbetalen in een mooie carrière. Het herkomstverschil 

tussen beide schepen is opmerkelijk. Van de opvarenden die carrière hebben gemaakt bevinden zich 

op de Ouwerkerk relatief veel Europese opvarenden. Zij hebben relatief weinig dienstjaren maar 

maken hierin grotere carrièrestappen.  

Het moment dat de groep met meerdere monsteringen in de Republiek richting Deshima 

vertrekt ligt op de helft van hun diensttijd. Wat betreft carrière zijn ze dan relatief al verder. Deze 

verhouding is zichtbaar voor alle regio’s. Het geeft aan dat er vooral in het begin van de loopbaan 

carrière werd gemaakt. Dit is in tegenstelling tot de groep opvarenden die één keer aanmonstert in 

de Republiek. Zij maken, ongeacht herkomst, praktisch helemaal geen carrière. Deze tegenstelling 

duidt erop dat er aan boord van de VOC twee carrièrepaden zijn: of er wordt snel carrière gemaakt of 

er wordt geen carrière gemaakt. 

De mate van patronage aan boord van de VOC naar herkomst is kleiner dan verwacht. 

Buitenlandse opvarenden groeien relatief sneller door dan opvarenden uit de Republiek. Een 

voorkeursbehandeling voor eigen volk aan boord van de VOC is onwaarschijnlijk. Het relatief hoge 

aantal buitenlanders in hogere rangen, tot schipper toe, is daar eveneens een indicatie van. Het duidt 

erop dat bekwaam personeel, dat blijft leven, zich kan ontwikkelen binnen de organisatie.  

Als naar de functie bij aanmonstering wordt gekeken, zijn er kleine verschillen te zien tussen 

de verschillende regio’s. De opvarenden uit het binnenland van Europa monsteren, in vergelijking 

met de andere gebieden, vooral aan als matroos of ambachtslieden. Bij de andere regio’s wordt in 

aangemonsterd als matroos, ambachtsman of onderofficier. Dat er gemiddeld ongeveer evenveel 

kaderleden uit alle herkomstgebieden komen, duidt erop dat de VOC menselijk kapitaal direct 

beloonde. Zeelieden uit het buitenland met kennis en ervaring konden deze direct inzetten aan 

boord van de VOC als ambachtsman of onderofficier. Deze ruimte werd door de VOC gegeven. Het 

bleef aantrekkelijk voor buitenlanders met een hoog menselijk kapitaal om aan te monsteren bij de 

VOC omdat ze relatief hoog konden instromen. De VOC zorgde ervoor dat een internationale 
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maritieme arbeidsmarkt in stand werd gehouden. Van patronage naar herkomst bij aanmonstering 

lijkt bijgevolg geen sprake. De monstering van Europese zeelieden zorgde voor een stijging van het 

menselijk kapitaal aan boord.141 

Het aantal opvarenden dat carrière heeft gemaakt is 64 procent (zie Figuur 7). Daarmee is er 

eveneens een grote groep die geen carrière maakt. De herkomstverdeling van deze groep is 

opvallend negatief voor de Republiek. Het aantal opvarenden dat geen carrière maakt is voor de 

Republiek relatief hoger dan voor de Europese regio’s. Dit is eveneens een aanwijzing dat de 

carrièremogelijkheden voor buitenlanders groot waren en dat zij beschikten over het menselijk 

kapitaal om deze stappen te maken. 

De opvarenden die carrière maakten aan boord van de VOC deden dat in eerste instantie 

vooral door een rang te stijgen. Het betreft hier zowel de stijging van matroos naar onderofficier, in 9 

gevallen, als de stap van onderofficier naar officier, in 6 gevallen. Een tweede categorie is de 

opvarenden die 2 rangen stijgen. Hierbij ontwikkelt een zeeman zich van matroos tot officier. Het 

betreft hier twee bosschieters, een uit de Republiek en een uit Litouwen, die zich in respectievelijk 10 

en 12 jaar opwerken tot kapitein en opperstuurman. Een derde belangrijke categorie is de 

bemanning die maat af raakt. Het betreft hier ook de stap van hooploper naar matroos. 

Figuur 7 Verhouding carrièrepunten ten opzichte van 51 opvarenden bij de VOC  

 
(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010)) 

Als de loopbaangegevens per schip worden onderzocht, op het moment van de Deshimavaart, blijkt 

dat er op de Ouwerkerk relatief meer carrière is gemaakt dan op de Avenhorn. Op de Ouwerkerk was 

gemiddeld 0.436 carrièrepunt gemaakt ten opzichte van 0.386 op de Avenhorn. Deze uitkomst is in 

lijn met de conclusie dat de bemanning op de Ouwerkerk relatief meer ervaren was dan op de 

Avenhorn. Daarnaast is het aantal opvarenden dat geen carrière maakte op de Ouwerkerk relatief 

lager dan op de Avenhorn. Ook dit is een conclusie die relatief mindere ervaring van de Avenhornse 

                                                           
141 Van Rossum, Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘National and International Labour Markets’ 
(forthcoming 2010 or 2011) 18-19. 
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bemanning laat zien. Op de Avenhorn maakte 50 procent geen carrière terwijl dit op de Ouwerkerk 

45 procent was. In absolute zin is dit een verschil van 5 personen. Het effect van 5 ervaren 

onderofficieren of matrozen op de arbeidsproductiviteit niet worden onderschat. In de volgende 

paragraaf wordt gekeken in hoeverre deze carrièrepunten en dienstjaren zich vertalen naar de 

verschillende functies. 

 

6.4 Praktisch menselijk kapitaal per functie 

De bemanningsstructuur op de Avenhorn en Ouwerkerk (zie Figuur 8) is praktisch gelijk. De 

verschillen tussen de functiecategorieën zijn klein, hooguit 2 personen verschil. Dit was te 

verwachten omdat er, zoals in paragraaf 6.1 is bevestigd, sprake is van een standaardverdeling. De 

functieverdeling naar herkomst is eveneens vergelijkbaar met het gemiddelde op de Deshimavaart. 

De verdeling tussen matrozen uit de Republiek en matrozen uit Europa is 40-60 procent. Bij het kader 

komt meer dan de helft van de opvarenden uit de Republiek. Hierbij moet wel worden aangetekend 

dat het bij de categorieën ambachtslieden en officieren maar om een vijftal opvarenden per schip 

gaat. Het grootste verschil tussen beide schepen is in de categorie onderofficieren. Op de Avenhorn 

zijn relatief meer onderofficieren uit de Republiek (62 procent) dan op de Ouwerkerk (51 procent). In 

hoeverre dit het verschil in arbeidsproductiviteit verklaard is niet te zeggen. Daarvoor zijn de 

verschillen te klein. De twee dienaren komen alleen op de Avenhorn voor. De ene dienaar komt uit 

Amsterdam en de ander uit Varseveld.  

Figuur 8 Functieverdeling naar herkomst op de Avenhorn en de Ouwerkerk tijdens Deshimavaart  

 
(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010)) 
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 Tabel 11 Gemiddelde dienstjaren van de totale diensttijd en tijdens de Deshimavaart van de totale bemanning van de Avenhorn en Ouwerkerk verdeeld naar functiecategorie   

Functie Deshimavaart 

 

Gemiddelde dienstjaren  

Totale diensttijd 

Gemiddelde dienstjaren 

Tijdens Deshimavaart 

 

 

Alle opvarenden Alle opvarenden 113 Opvarenden 51 Opvarenden 

N
 

Avenhorn 

O
uw

erkerk 

Gem
iddeld 

Avenhorn 

O
uw

erkerk 

Gem
iddeld 

Avenhorn 

O
uw

erkerk 

Gem
iddeld 

Avenhorn 

O
uw

erkerk 

Gem
iddelde 

Dienaren 2 13,5 - 13,5 6,50 - 6,50 - - - 6,50 - 6,50 

Officieren 7 9,50 10,67 10,00 4,75 9,00 6,57 - 8,00 8,00 4,75 9,50 6,33 

Onderofficieren 27 6,56 7,00 6,74 2,88 3,73 3,22 1,44 2,50 1,87 4,71 5,20 4,92 

Ambachtslieden 11 9,50 6,71 7,73 6,00 4,86 5,27 2,00 2,00 2,00 10,00 8,67 9,20 

Matrozen 117 4,22 3,96 4,10 1,73 1,89 1,81 1,43 1,10 1,27 2,71 4,67 3,62 

Subtotaal 164 5,38 4,92 5,16 2,40 2,72 2,55 1,46 1,45 1,45 4,24 5,77 4,90 

Onbekende loopbaan 25             

Totaal 189             

 

       (Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010), Database VOC Opvarenden) 
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Naast het verschil in herkomst is er ook een verschil in dienstjaren tussen de functies. De 

verdeling die te verwachten is, dat naar mate de functie hoger wordt het aantal dienstjaren stijgt, is 

terug te zien in Tabel 11. Zowel bij de totale diensttijd als de dienstjaren tot de Deshimavaart is een 

stijging van werkervaring zichtbaar naar mate de rangen stijgen. Er zijn om de werkervaring in beeld 

te krijgen, evenals bij de vorige paragraaf, drie meetpunten. De eerste is bij aanmonstering in de 

Republiek, de tweede bij de Deshimavaart en de derde is aan het eind van de diensttijd. Voor het 

verschil in arbeidsproductiviteit tussen de schepen is vooral het tweede meetpunt interessant. In de 

vorige paragraaf is geconcludeerd dat het verschil in arbeidsproductiviteit tussen beide schepen 

komt door de werkervaring aan boord. Uit bovenstaande tabel kan worden opgemaakt hoe deze 

ervaring zich verhoudt over de verschillende functies. 

Het verschil in werkervaring van de bemanning op de Avenhorn en Ouwerkerk is vier 

maanden tijdens de Deshimavaart. Als de bemanning wordt gesplitst in twee groepen blijkt dat de 

verdeling van werkervaring per functie verschilt. Enerzijds is de werkervaring van de opvarenden met 

één monstering in de Republiek op beide schepen gelijk. Binnen deze groep zijn de verschillen echter 

groot. De 43 matrozen op de Ouwerkerk zijn minder ervaren dan de 48 matrozen op de Avenhorn. De 

gemiddelde diensttijd van de matrozen op de Ouwerkerk is slechts 1,1 jaar. Deze groep vaart nadat 

ze aankomen in Batavia bijna direct door naar Deshima. Het kader binnen deze groep opvarenden is 

op de Ouwerkerk relatief ervaren. Vooral de onderofficieren laten een duidelijk verschil in 

werkervaring zien. Ten slotte valt op dat de gemiddelde diensttijd van deze groep slechts 1,45 jaar is. 

Dit verklaart ten dele waarom er relatief weinig carrière is gemaakt binnen deze groep tot aan de 

Deshimavaart. 

Anderzijds is het verschil in dienstjaren bij de opvarenden met meerdere monsteringen in de 

Republiek juist groot. Deze groep opvarenden is op de Ouwerkerk 1,8 jaar meer ervaren dan dezelfde 

groep op de Avenhorn. Het verschil in werkervaring is zichtbaar bij alle functies op de ambachtslieden 

na.  Het is dan ook de groep opvarenden met meerdere monsteringen die het verschil maakt in het 

gemiddeld aantal dienstjaren voor de gehele bemanning. Dit heeft bij sommige functies echter meer 

effect dan bij andere. Gemiddeld scheelt de werkervaring van alle matrozen slecht een kleine 2 

maanden tussen beide schepen in het voordeel van de Ouwerkerk. De ambachtslieden zijn 

daarentegen op de Avenhorn relatief meer ervaren. Het onderscheid wordt vooral gemaakt door de 

officieren en onderofficieren op de Ouwerkerk. Zij zijn in beide categorieën relatief meer ervaren dan 

de collega’s op de Avenhorn. In de volgende paragraaf wordt duidelijk hoe de carrière van deze groep 

opvarenden eruit ziet. 

Aan de hand van de uitsplitsing naar functies kunnen twee conclusies worden getrokken wat 

betreft het praktisch menselijk kapitaal aan boord. Allereerst is er een directe relatie tussen praktisch 

menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit. De relatief hoge arbeidsproductiviteit op de Ouwerkerk 
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kan verklaard worden door de gemiddelde werkervaring van de bemanning. Ten tweede wordt het 

verschil in werkervaring vooral gemaakt door de onderofficieren en officieren van de Ouwerkerk. 

Deze groep heeft een dusdanig effect op de productiviteit aan boord dat de gehele bemanning 

efficiënter gaat werken. De factor die hierbij een cruciale rol speelt is samenwerking. De verbeterde 

samenwerking wordt veroorzaakt door een relatief ervaren leidinggevend kader. De ervaren 

matrozen hebben ook een effect op de samenwerking aan boord van de Ouwerkerk, maar dit effect 

is relatief kleiner omdat het grootste deel van de matrozen relatief onervaren is. Beide conclusies 

bevestigen dat praktisch menselijk kapitaal en samenwerking een positief effect hebben op 

arbeidsproductiviteit.  

 

6.5 De carrière van opvarenden per functie 

De carrière van de 113 opvarenden met een enkele monstering in de Republiek is nihil. Deze groep 

wordt niet verder uitgesplitst naar functie. In deze paragraaf wordt ingegaan op de carrière van de 51 

opvarenden met meerdere monsteringen in de Republiek. De verhouding van carrièrepunten naar 

functie laat een normale verdeling zien (zie Tabel 12). Officieren zijn het langst in dienst en hebben 

de meeste carrière gemaakt. Matrozen zijn relatief kort in dienst en voor slechts weinigen is een 

carrière weggelegd. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de overlevingskansen binnen elke 

functiecategorie, maar ook met de hoeveelheid menselijk kapitaal op het moment van 

aanmonstering.  

 

Tabel 12 Gemiddelde carrièrepunten voor totale diensttijd en tijdens Deshimavaart van 51 opvarenden bij de VOC 

Functie op 

Deshimavaart  

Gemiddelde 

carrièrepunten 

totale diensttijd 

Gemiddelde carrièrepunten 

tot Deshimavaart 

 

 

N Totaal Avenhorn Ouwerkerk Gemiddelde 

Dienaren 2 1,10 1,05 - 1,05 

Officieren 6 1,35 1,20 1,55 1,30 

Onderofficieren 12 0,70 0,50 0,80 0,60 

Ambachtslieden 5 0,40 0,10 0,70 0,40 

Matrozen 26 0,03 0,01 0,03 0,02 

Totaal 51 0,53 0,37 0,44 0,40 

 

(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010), Database VOC Opvarenden) 
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Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat vooral het kader van de Ouwerkerk relatief ervaren 

was. Dit wordt bevestigd als naar de carrièrepunten wordt gekeken voor de opvarenden met een 

lange staat van dienst. Het ervaren kader aan boord van de Ouwerkerk heeft relatief meer carrière 

gemaakt aan boord van de VOC op het moment van de Deshimavaart dan het kader van de 

Avenhorn. Dit is mede verklaarbaar aan de hand van dienstjaren, ze zijn immers ook langer aan het 

werk bij de VOC. De categorie waar dit niet voor opgaat, zijn de ambachtslieden van de Ouwerkerk. 

Zij maken relatief veel carrière in een korte diensttijd. Dit is mede te verklaren doordat ze uit het 

binnenland van Europa komen. Deze groep maakt relatief snel carrière. De matrozen op de 

Ouwerkerk waren gemiddeld twee jaar meer ervaren dan hun ervaren collega’s op de Avenhorn. 

Toch hebben zij in deze dienstjaren maar weinig carrière gemaakt. Het aantal matrozen dat carrière 

maakt is relatief kleiner dan bij de hogere rangen.  

Het is opmerkelijk dat bijna alle rangen op de Ouwerkerk relatief meer ervaren zijn. Dit kan 

erop duiden dat er sprake is van een soort groepsvorming van ervaren personeel. Hierin kan de 

schipper een belangrijke rol spelen. Het is bekend dat de schipper zich met de rekrutering van het 

personeel bemoeit.142 Als hij met een vaste groep aan bemanning vaart, die zich in alle rangen 

begeven, kan het ene schip relatief meer ervaring hebben over de gehele linie dan een ander schip. 

Enerzijds riekt dit naar vormen van patronage. Anderzijds zijn de sterftecijfers aan boord, in 

alle rangen, dusdanig hoog dat sterke patronageverhoudingen zeer onwaarschijnlijk zijn. Daarbij 

laten de carrières van deze groep opvarenden zien dat in principe iedereen een loopbaan kon 

hebben bij de VOC.143 Vakbekwaamheid was daarbij belangrijker dan herkomst. Deze conclusie geeft 

aan dat alle opvarenden in principe evenveel carrièremogelijkheden hadden. Er was geen plafond 

voor opvarenden uit het buitenland. Ketting vindt eveneens een aanwijzing voor deze 

groepsvorming, zij het wel naar herkomst. Hij beschrijft dat de schipper vaak personeel rekruteerde 

uit de eigen stad of dorp.144 Hoewel van een gelijkenis tussen schipper en (onder) officieren in 

herkomst op de Deshimavaart geen sprake is, moet de rekrutering van bekend personeel door de 

schipper niet als onwaarschijnlijk worden geacht.  

Voor de schipper zelf is het niet onwaarschijnlijk om een vaste groep, ervaren en bekwaam, 

personeel rond zich te verzamelen. Dit had, zoals uit bovenstaande blijkt, een direct effect op de 

efficiëntie en productiviteit aan boord. Dit verklaart waarom een samensmelting van ervaren 

personeel aannemelijk lijkt. Op de Deshimavaart werd door één schipper meerdere vaarten gemaakt. 

Alleen Michiel Jurgens, schipper van de Erf Prins, maakt de reis twee keer. In 1792 en 1793 vaart hij 

de Erf Prins naar Japan. Het aantal opvarenden dat meerdere keren voorkomt op deze vaarten is 
                                                           
142 Ketting, Leven, werk en rebellie (2002) 62. Bruijn, ‘Commandanten’ (2001) 1. Bruijn, De schippers van de VOC 
(2008). 
143 Bruijn, ‘Commandanten’ (2001) 6. 
144 Ketting, Leven, werk en rebellie (2002) 62. 
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klein. De schepen blonken niet uit in een hoge arbeidsproductiviteit. Nader onderzoek moet 

uitwijzen of deze aanname daadwerkelijk hout snijdt.  

 

6.6 De reden van uitdiensttreding 

In algemene zin brengt meer ervaring ook een hogere overlevingskans met zich mee. Naar mate een 

opvarende langer werkzaam is in de Oost went hij meer aan de omgeving en nemen zijn 

overlevingskansen toe. Daar hogere rangen automatisch meer ervaring hebben, moet de 

overlevingskans bij deze functies groter zijn. Als er naar de reden van uitdiensttreding wordt gekeken 

gaat deze aanname echter niet op. Het aantal opvarenden dat overlijdt, is bij de matrozen en het 

kader ongeveer gelijk: een ruime 50 procent. Deze uitkomst is opvallend omdat er grote verschillen 

zijn in de omstandigheden van de verschillende functiegroepen. Het kader slaapt bijvoorbeeld 

bovenin het ruim.145 De omstandigheden zijn hier aanmerkelijk beter dan die van matrozen, die 

beneden in het ruim slapen.  

Wordt er echter naar het aantal dienstjaren gekeken waarop wordt uitgetreden, dan is te 

concluderen dat de overlevingskansen van hogere rangen wel degelijk groter zijn. De diensttijd is bij 

het kader aanmerkelijk langer dan bij de matrozen. Beide categorieën overlijden uiteindelijk even 

vaak, maar het kader leeft gemiddeld ruim 3 jaar langer. Doordat het kader langer leeft kan deze 

groep ook meer ervaring op doen. Er is sprake van een vicieuze cirkel. Dit wordt bevestigd zodra het 

kader wordt uitgesplitst in de verschillende functiecategorieën. Officieren dienen het langst (tien 

dienstjaren) terwijl de matrozen relatief kort dienen (vier dienstjaren). De onderofficieren zitten daar 

tussenin met zes dienstjaren. Deze uitkomsten worden bevestigd door Van Schouwenburg. In zijn 

onderzoek traden de matrozen eveneens eerder uit dan de officieren.146 De lengte van het 

dienstverband van alle opvarenden is eveneens gelijk aan het dienstverband van de onderzochte 

Delftse opvarenden door Van Schouwenburg.147 

Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat opvarenden die carrière maken binnen de VOC 

relatief langer leven dan het gemiddelde matrozenvolk. Om carrière te maken is ervaring vereist en 

het opdoen van ervaring was weggelegd voor het sterkere deel van de bemanning. De plaatsen van 

de zwakkere broeders werden ingenomen door de sterkere bemanning. Dit bood opvarenden relatief 

veel doorgroeimogelijkheden. Daarnaast werd een systeem van relatief ervaren personeel, zowel 

onder matrozen als onder kader, de waarborg van relatief bekwaam personeel. Op deze manier werd 

                                                           
145 Ketting, Leven, werk en rebellie (2002). 
146 K.L van Schouwenburg, ‘Het personeel op de schepen van de Kamer Delft der VOC in de eerste helft van de 
18e eeuw’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 7 (1988) 76-93. K.L. van Schouwenburg, ‘Het personeel op de 
schepen van de Kamer Delft der VOC in de tweede helft van de 18e eeuw’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 8 
(1989) 183-184. 
147 Van Schouwenburg 1989 183-184 
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het hoofd geboden aan de hoge sterfte aan boord en kon onbekwaam personeel niet in de hoogste 

rangen terecht komen. 

 

 

 
(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010), Database VOC Opvarenden) 

 

 
(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010), Database VOC Opvarenden)  
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Zodra de gegevens over herkomst hierbij betrokken worden, valt de relatief korte diensttijd 

van de opvarenden uit de kuststreken van Europa op. Hoewel de functies evenredig naar herkomst 

verdeeld zijn, treden deze opvarenden relatief eerder uit. De kortere diensttijd wordt veroorzaakt 

door het relatief snel overlijden van de opvarenden uit de kuststreken van Europa. De gemiddelde 

opvarende uit een kustregio van de Republiek overlijdt na 4,9 jaar, terwijl een gemiddelde opvarende 

uit een kuststreek van Europa na 3,3 jaar overlijdt. Ondanks dat de Europese opvarenden uit 

kuststreken gemiddeld een relatief hoog menselijk kapitaal hadden en konden aanmonsteren in de 

functie die bij dit menselijk kapitaal paste, gingen ze gemiddeld eerder dood. De Europese 

opvarenden maakten dezelfde carrière als opvarenden uit de kuststreken van de Republiek. Dit 

verklaart het snelle overlijden niet.  

 

Figuur 11 Reden van uitdiensttreding van de totale bemanning van de Avenhorn en de Ouwerkerk verdeeld naar 

herkomstcategorie 

 

(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010), Database VOC Opvarenden) 

 

De hoge sterftepercentages hebben een directe invloed op de carrièremogelijkheden van 

opvarenden.148 Deze sterftecijfers betreffen de gehele vaart van de VOC en richten zich niet specifiek 

op de intra-Aziatische vaart. Opvarenden kunnen immers ook weer op de retourvaart monsteren 

nadat ze naar Deshima zijn gevaren. Doordat gemiddeld de helft van de opvarenden overleed was de 

doorloopsnelheid binnen functies hoog. Opvarenden moesten de weggevallen functies direct 

overnemen, omdat er niet snel vervanging kwam uit de Republiek.  

   

                                                           
148 Lucassen, ‘A Multinational’ (2004) 16. Bruijn, ‘De personeelsbehoefte’ (1976) 229. 
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De reden van uitdiensttreding is voor de groep opvarenden meerdere monsteringen in de 

Republiek op twee momenten bekend. Dat is allereerst in de diensttijd dat ze naar Deshima varen. 

Het aantal opvarenden dat in deze periode is overleden, heeft zijn werkervaring grotendeels 

opgedaan voor de Deshimavaart. Het tweede meetpunt is bij de laatst beklede functie. In sommige 

gevallen kan dit overeenkomen met de reden na de Deshimavaart, maar in de meeste gevallen is dit 

bij een aanmonstering in de Republiek nadat ze naar Deshima zijn gevaren. Dit is te zien aan het 

aantal gerepatrieerde opvarenden. Bijna twee derde van de opvarenden met een lange diensttijd 

repatrieert nadat ze naar Deshima zijn gevaren. In vergelijking met de gemiddelde opvarenden is dit 

twee keer zoveel. Op het moment van de laatst beklede functie is gemiddeld de helft overleden en 

repatrieert nog maar ongeveer 23 procent. 

Figuur 12 Reden van uitdiensttreding na de Deshimavaart en na de laatste vervulde functie van 51 opvarenden  

bij de VOC 

  
(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010), Database VOC Opvarenden) 

 

De carrière boord van de VOC bevindt zich in een vicieuze cirkel. Opvarenden die minder snel 

overlijden, krijgen meer ervaring. Deze ervaring is nodig om carrière te maken. Door carrière te 

maken, neemt de kans op overlijden af. Dit bevestigd dat er twee groepen opvarenden zijn aan 

boord van de VOC. De grootste groep opvarenden maakt weinig carrière en gaat relatief snel dood. 

Een kleine groep opvarenden maakt snel carrière en blijft mede daardoor langer leven. Uiteindelijk 

overlijdt ook in deze groep het grootste deel van de bemanning. Zelfs van de groep opvarenden met 

meerdere monsteringen komt maar 23 procent terug in de Republiek. 
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6.7 Theoretisch of praktisch menselijk kapitaal? 

Als beide schepen worden vergeleken wat betreft leeftijdsbesef had de bemanning van de Avenhorn 

op het moment van de Deshimavaart een hoger theoretisch menselijk kapitaal dan de Ouwerkerk. Uit 

bovenstaand onderzoek blijkt dat de Ouwerkerk daarentegen meer werkervaring bij de VOC had en 

daarmee een relatief hoger praktisch menselijk kapitaal kende. Deze contrasterende uitkomsten 

geven aan dat er een duidelijk verschil is tussen praktische en theoretische kennis.  

Het verschil tussen beide vormen van menselijk kapitaal wordt gekenmerkt door de relatie 

tot arbeidsproductiviteit. Theoretische kennis bestaat in dit onderzoek uit opleiding en scholing en 

wordt gemeten aan de hand van gecijferdheid en geletterdheid. Praktische kennis bestaat uit 

werkervaring en wordt onderzocht door de dienstjaren en carrière bij de VOC. De gemiddeld hogere 

theoretische kennis van de Avenhorn resulteert niet in een toename van de arbeidsproductiviteit. 

Deze relatie was eveneens niet zichtbaar op de schepen van de gehele Deshimavaart. De 

vaardigheden lezen en schrijven zijn voor de arbeidsproductiviteit aan boord van ondergeschikt 

belang. Dit kan mede worden verklaard doordat het grootste deel van de bemanning, ongeacht 

herkomst, deze vaardigheden reeds bezaten. De relatief hoge praktische kennis van de Ouwerkerk, 

het gemiddeld hoge aantal dienstjaren op het moment van de Deshimavaart, heeft wel een directe 

relatie tot de arbeidsproductiviteit. Hieruit is te concluderen dat praktisch menselijk kapitaal een 

directe relatie heeft met arbeidsproductiviteit.  

De relatie tussen praktisch menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit wordt gekenmerkt 

door een efficiëntere samenwerking van de bemanning. Het is vooral de werkervaring van het kader, 

en in mindere mate van de matrozen, die de samenwerking aan boord verbetert. De ervaring en 

loopbaan die het kader achter de rug had was van groot belang op de arbeidsproductiviteit van een 

schip. Het grootste deel van de matrozen op de Ouwerkerk was relatief minder ervaren. Deze groep 

werd echter door een ervaren kader efficiënt ingezet waardoor de productiviteit aan boord toenam.  

De carrières aan boord bevestigen dit beeld. Een ervaren kader maakte relatief veel carrière. 

Bij de matrozen is de relatie tussen ervaring en carrière in mindere mate aanwezig. De carrière van 

opvarenden wordt gekenmerkt door een directe relatie met hun overlevingskans. Opvarenden die 

langer leven, hebben meer ervaring. Meer ervaring is noodzakelijk voor een carrière. Hogere rangen 

blijven gemiddeld langer leven, waardoor ze meer ervaring krijgen. Deze vicieuze cirkel laat zien dat 

er twee carrièremogelijkheden zijn bij de VOC. Enerzijds wordt er door de grootste groep weinig 

carrière gemaakt en deze groep overlijdt relatief snel. Anderzijds wordt er door een kleine groep snel 

carrière gemaakt en deze groep blijft dankzij de toegenomen ervaring langer leven. 

Als de uitkomsten van dit hoofdstuk worden vergeleken met de theorie van Clark kunnen er 

drie conclusies worden getrokken. In de eerste plaats wordt de relatie tussen menselijk kapitaal en 

arbeidsproductiviteit bevestigd. De kwaliteit (in casu: de hoeveelheid werkervaring) en efficiënte 
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samenwerking van de opvarenden hebben een positief effect op de productiviteit van de bemanning. 

In de tweede plaats wordt onderstreept dat het noodzakelijk is om menselijk kapitaal te 

categoriseren in verschillende vaardigheden. Niet alle vormen van menselijk kapitaal hebben een 

relatie met arbeidsproductiviteit. Ten slotte is van een herkomstverdeling in werkervaring en 

samenwerking van de opvarenden geen sprake. In tegenstelling tot Clarks onderzoek wordt het 

verschil in werkervaring en samenwerking niet veroorzaakt door herkomst. Integendeel, de 

immigranten uit Europa waren voor het menselijk kapitaal van de bemanning van de VOC een 

meerwaarde. Het verschil in werkervaring wordt vooral veroorzaakt door de sterfte aan boord. 

Tussen de sterfte aan boord en de herkomst van de opvarende is geen directe relatie gevonden. 

 



  Conclusie  

74 
 

7. Conclusie 
 

De relatie tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit is niet eenvoudig. Dat blijkt onder 

andere uit de studie van Kessler en Lucassen. Zij toetsen de theorie van Clark, die het verschil in 

productiviteit verklaart vanuit een herkomstverdeling in de kwaliteit en efficiënte samenwerking van 

werknemers, onder steenbakkers uit verschillende delen van de wereld. Er worden bij deze groep 

geen aanwijzingen gevonden voor een herkomstverdeling. De gedachtegang van Clark, dat 

arbeidsproductiviteit wordt beïnvloed door menselijk kapitaal en samenwerking, blijft echter 

onverminderd interessant. Het onderzoek van Kessler en Lucassen zet aan om de relatie tussen 

menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit ook in andere sectoren te toetsen. 

Deze scriptie mengt zich in een drietal discussies. In de eerste plaats is de relatie tussen 

menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit onderzocht bij opvarenden van de VOC in Azië. De 

Deshimavaart is voor dit onderzoek zeer geschikt omdat andere factoren van arbeidsproductiviteit 

gelijk blijven. Het menselijk kapitaal van de opvarenden is in twee categorieën gesplitst. Enerzijds is 

er het theoretisch menselijk kapitaal dat wordt gekenmerkt door opleiding en scholing in het gebied 

van herkomst. Dit kapitaal is gemeten door het leeftijdsbesef van de opvarenden te relateren aan 

geletterdheid en gecijferdheid. Anderzijds is er het praktisch menselijk kapitaal, dit is de opgedane 

werkervaring bij de VOC. In dit onderzoek wordt dit kapitaal gemeten door de dienstjaren en 

carrières van een tweetal schepen te vergelijken.  

Doordat er specifiek onderzoek is gedaan naar opvarenden op de Deshimavaart plaatst dit 

onderzoek zich in een tweede discussie. Deze discussie gaat in op de opvarenden van de VOC in de 

Oost. Aan de hand van een onderzoek naar de herkomstverdeling en arbeidsproductiviteit is 

aangetoond dat de Deshimavaart representatief is voor de gehele intra-Aziatische vaart. De 

afgelopen decennia zijn verschillende vooronderstellingen over leeftijd, carrière en herkomst van de 

opvarenden onderzocht. In onderhavige scriptie zijn deze vooronderstellingen getoetst door het 

menselijk kapitaal van de opvarenden op de Deshimavaart te meten. Bij de verklaring van het 

theoretisch menselijk kapitaal van opvarenden speelt de herkomst een belangrijke rol. Doordat er 

specifiek onderzoek wordt gedaan naar de rol van herkomst bij het menselijk kapitaal van 

opvarenden plaatst dit onderzoek zich in een derde discussie: de migratiegeschiedenis.  

De mate van het theoretisch menselijk kapitaal verschilt tussen opvarenden uit verschillende 

herkomstgebieden. De opvarenden uit het binnenland van de Republiek hebben een relatief lager 

theoretisch menselijk kapitaal dan de opvarenden uit de kustregio’s van de Republiek. Dit is in 

overeenstemming met andere onderzoeken naar de verdeling van theoretisch menselijk kapitaal 
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over kustgebieden en het binnenland.149 Het verschil tussen de kustgebieden en het binnenland van 

de Republiek is echter niet terug te zien in de carrière van de opvarenden. De carrière van 

opvarenden uit beide regio’s is gelijk. Als de gemiddelde gecijferdheid en geletterdheid van de 

opvarenden uit de gehele Republiek wordt vergeleken met andere beroepsgroepen uit de Republiek 

dan kan geconcludeerd worden dat het menselijk kapitaal van opvarenden relatief hoog is. De 

aanname dat alleen het uitschot van de samenleving aanmonsterde bij de VOC wordt weerlegd.  

 Het verschil in theoretisch menselijk kapitaal tussen de Republiek en Europa is dat de 

opvarenden uit de Republiek minder gecijferd en geletterd waren dan hun Europese collega’s. Van 

de zeelieden die de heenreis overleefden, hebben zowel de opvarenden uit het Europese binnenland 

als uit de Europese kustgebieden een hoger theoretisch menselijk kapitaal dan de opvarenden uit de 

Republiek. Het belang van de internationale maritieme arbeidsmarkt voor de VOC wordt 

onderstreept. Het personeel dat werd aangenomen uit het buitenland bracht het gemiddelde 

theoretisch menselijk kapitaal aan boord omhoog.150 Dit wordt bevestigd als naar de functie van 

aanmonstering en de carrière van de verschillende herkomst groepen wordt gekeken. Opvarenden 

uit Europa monsteren in alle functieniveaus aan. De kennis en ervaring die is opgedaan in het gebied 

van herkomst wordt direct beloond met een functie op niveau. De VOC gaf deze buitenlandse 

opvarenden alle ruimte om door te groeien. Van patronageverhoudingen op basis van herkomst is 

geen sprake. Daarnaast was de carrière van Europese opvarenden gelijk of sneller dan die van 

opvarenden uit de Republiek. Het menselijk kapitaal dat werd meegenomen door Europese 

opvarenden was hoog.  

De meest opmerkelijke conclusie is echter het verschil in geletterdheid en gecijferdheid 

tussen opvarenden uit het Europese binnenland met zowel de opvarenden uit de Republiek als die 

uit de kustregio’s van Europa. De zeelieden uit het Europese binnenland hebben een hoger menselijk 

kapitaal dan de andere opvarenden. Dit onderscheid is opmerkelijk omdat de opvarenden uit de 

kustgebieden aan de Noordzee in verschillende onderzoeken juist uitblonken in hun menselijk 

kapitaal.151 Deze opmerkelijke conclusie kan verklaard worden aan de hand van de internationale 

arbeidsmarkt waarop de VOC rekruteerde. Er was sprake van een braindrain uit het Europese 

binnenland. Een deel van de relatief hoogopgeleide bevolking uit het Europese binnenland 

migreerde naar plaatsen waar hun menselijk kapitaal meer werd beloond. Op deze manier kwamen 

ze terecht op de internationale arbeidsmarkt van de VOC.  

                                                           
149 De Moor en Van Zanden, ‘Van fouten kan je leren’(2008) 75. 
150 Poulsen en Van Lottum, ‘Numeracy and Literacy’ (2009), Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘Sailors, 
National and International Markets’ (forthcoming 2011). Lucassen, ‘A Multinational’ (2004) 
151 Poulsen en Van Lottum, ‘Numeracy and Literacy’ (2009). Heerma van Voss, Van Lottum, Lucassen, ‘Sailors, 
National and International Markets’ (forthcoming 2011).  
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De carrière van de opvarenden uit het Europese binnenland was hoger dan de carrière van 

opvarenden uit andere gebieden in dezelfde tijdspanne. Dit moet vooral verklaard worden vanuit de 

functies bij aanmonstering van de eerste groep. De opvarenden uit het binnenland van Europa 

monsteren vooral aan als matrozen of als ambachtslieden. Voor beide functies is ervaring op zee niet 

noodzakelijk. Het lijkt erop dat deze groep opvarenden geen praktische ervaring heeft opgedaan 

voordat ze aanmonsterde bij de VOC. Deze opvarenden uit het Europese binnenland maakten nadat 

ze zijn gemonsterd bij de VOC een relatief snelle carrière.  

Het gemiddelde theoretisch menselijk kapitaal van de opvarenden van de Deshimavaart 

verschilt niet met dat van de opvarenden op de Europese vaart. Dit kan twee oorzaken hebben. In de 

eerste plaats kan het betekenen dat de VOC niet alleen de zwakke broeders rekruteerde. De 

organisatie was in staat relatief hoogopgeleid personeel aan te trekken, en deed daarbij niet onder 

aan de Europese vaart. In de tweede plaats kan de overeenkomst in menselijk kapitaal tussen beide 

vaarten betekenen dat, door de hoogte sterfte aan boord van de heenvaart en de eerste maanden in 

Batavia, de zwakke broeders overleden voordat ze in Azië gingen varen. In dat geval rekruteerde de 

VOC relatief veel onbekwaam personeel maar bleef per saldo alleen het bekwame personeel over. In 

beide scenario’s is de uitkomst hetzelfde. De kern van het VOC personeel, de opvarenden op de 

intra-Aziatische vaart, was relatief even geletterd en gecijferd als de opvarenden van de Europese 

vaart. De meest hoogopgeleide opvarenden uit binnen en buitenland werden niet per definitie door 

de Europese vaart afgeroomd, zoals door Dillo en Bruijn wordt beweerd.152 

De relatie tussen theoretisch menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit is niet aanwezig. Dit 

duidt erop dat gecijferdheid en geletterdheid geen vaardigheden zijn die nodig zijn om de 

arbeidsproductiviteit per schip verhogen, omdat de meeste opvarenden reeds over deze 

vaardigheden beschikten. De gemiddelde gecijferdheid en geletterdheid per schip heeft geen effect 

op de arbeidsproductiviteit per schip. Schepen met een hoge arbeidsproductiviteit worden zowel 

gekenmerkt door een laag als hoog gemiddeld menselijk kapitaal van de bemanning. Dit wordt 

bevestigd als de Avenhorn en de Ouwerkerk worden onderzocht. De Avenhorn heeft een bemanning 

met een relatief hoog theoretisch menselijk kapitaal maar een lage arbeidsproductiviteit. Op de 

Ouwerkerk is de bemanning arbeidsproductief maar relatief slecht geletterd en gecijferd. Ook de 

herkomst van de bemanning heeft geen effect op de arbeidsproductiviteit. Herkomst speelt geen rol 

in het theoretisch menselijk kapitaal, maar ook niet bij de arbeidsproductiviteit van de bemanning. 

Opvarenden uit kuststreken hebben niet een gemiddeld hogere productiviteit dan opvarenden uit de 

binnenlanden. Er is eveneens geen verschil in productiviteit tussen opvarenden uit de Republiek of 

Europa. 

                                                           
152 Dillo, De nadagen (1992) 84. Bruijn, ‘De personeelsbehoefte’ (1976) 244. 
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Het verschil in arbeidsproductiviteit tussen schepen wordt, zo blijkt uit dit onderzoek, 

verklaard door het praktisch menselijk kapitaal van de opvarenden. Dit onderzoek toont een relatie 

aan tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit. De gehele bemanning van de Ouwerkerk is 

relatief meer ervaren dan de bemanning van de Avenhorn. Werkervaring heeft een direct effect op 

arbeidsproductiviteit. De werkervaring van de opvarenden wordt gemeten door het moment van 

monstering in de Republiek te vergelijken met het moment van de Deshimavaart. Wordt deze 

ervaring uitgesplitst naar de verschillende functies dan is vooral het kader van de Ouwerkerk meer 

ervaren dan het kader van de Avenhorn. Het grootste deel van de matrozen op de Ouwerkerk is 

gemiddeld minder ervaren dan hun collega’s op de Avenhorn. Alleen de matrozen met meerdere 

monsteringen in de Republiek zijn relatief meer ervaren op de Ouwerkerk. Het gemiddelde verschil in 

dienstjaren tussen beide schepen wordt echter vooral door de ervaring van het kader veroorzaakt. 

De tweede belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat het kader aan boord een grote invloed 

heeft op de arbeidsproductiviteit van een schip. De factor die hierbij een belangrijke rol speelt is 

samenwerking. Het ervaren kader van de Ouwerkerk laat de grote groep minder ervaren matrozen 

dusdanig samenwerken dat de productiviteit van de gehele bemanning stijgt.  

Bij de carrières van de opvarenden valt een concentratie van ervaren personeel op de 

Ouwerkerk op. Waarschijnlijk heeft de schipper een rol in het aantrekken van het ervaren personeel. 

In dat opzicht is er sprake van patronageverhoudingen aan boord, maar deze verhoudingen worden 

niet door herkomst maar door werkervaring gekenmerkt. Dat betekent dat alle opvarenden, 

ongeacht herkomstgebied, carrièremogelijkheden hebben bij de VOC. De opvarenden van de 

Ouwerkerk, die meerdere keren aangemonsterd zijn in de Republiek, hebben in alle functieniveaus 

meer carrière gemaakt dan dezelfde groepen op de Avenhorn. Er was op de Ouwerkerk echter een 

kleine groep matrozen gemonsterd die veel dienstjaren kende maar relatief weinig carrière maakte. 

Deze ervaren groep trekt de gemiddelde dienstjaren van alle matrozen op de Ouwerkerk omhoog. 

Het is waarschijnlijk dat de ervaring van deze groep eveneens een positief effect heeft op de 

arbeidsproductiviteit. Dit effect is echter kleiner dan het effect van een ervaren kader op 

arbeidsproductiviteit maar het onderstreept dat praktisch menselijk kapitaal een positief effect heeft 

op arbeidsproductiviteit.  

In Figuur 13 is weergeven welke factoren de arbeidsproductiviteit op de Deshimavaart 

beïnvloeden. De grijze vlakken zijn voor deze scriptie onderzocht. Als dit figuur wordt vergeleken met 

Figuur 2, waarin de verwachte productiviteit op de Deshimavaart is weergegeven, valt op dat er een 

aantal factoren gewijzigd zijn. In de eerste plaats heeft theoretisch menselijk kapitaal geen effect op 

de arbeidsproductiviteit op de Deshimavaart. Deze vaardigheden zijn in relatief hoge mate aanwezig 

en de verschillen in theoretisch menselijk kapitaal tussen de bemanningen hebben geen effect hun 

productiviteit.  
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Figuur 13 Arbeidsproductiviteit op de Deshimavaart 

 
(Bron: Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010), Database VOC Opvarenden) 

 

In de tweede plaats speelt de werkervaring die is opgedaan in kuststreken waarschijnlijk een 

rol bij de arbeidsproductiviteit. In dit onderzoek is deze ervaring niet onderzocht, maar aangezien er 

een directe relatie is tussen praktisch menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit is te verwachten dat 

deze ervaring eveneens van belang is. Uit het herkomstonderzoek kan worden afgeleid dat de 

herkomst van de bemanning maar een beperkt effect heeft op de arbeidsproductiviteit. Grote 

verschillen in werkervaring tussen de verschillende herkomstgebieden zijn onwaarschijnlijk. Schepen 

met veel opvarenden uit kuststreken, een groep die waarschijnlijk sneller in aanraking komt met de 

maritieme wereld dan opvarenden uit het binnenland, hebben niet per definitie een hogere 

arbeidsproductiviteit. De verschillen in herkomstverdeling op de schepen zijn echter te klein om deze 

conclusie hard te maken. 

In de derde plaats wordt de samenwerking aan boord niet beïnvloed door de 

bemanningstructuur en de herkomstverdeling. De functies op de verschillende schepen zijn 

standaard verdeeld. Daarnaast komt het grootste deel van de opvarenden uit Noordwest-Europa en 

kunnen daardoor relatief eenvoudig samenwerken. De samenwerking aan boord wordt echter wel 

beïnvloed door de werkervaring aan boord van met name het kader. Een relatief ervaren kader laat 

de bemanning efficiënt samenwerken waardoor de productiviteit van de gehele bemanning stijgt. 

Het praktisch menselijk kapitaal van de bemanning heeft een positief effect op de samenwerking. 

Door een efficiëntere samenwerking neemt de productiviteit aan boord toe. Deze conclusie bevestigt 
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dat samenwerking een belangrijke rol speelt in de relatie van menselijk kapitaal op 

arbeidsproductiviteit. 

De kwaliteit en efficiënte samenwerking van opvarenden hebben een directe relatie met de 

arbeidsproductiviteit aan boord. De relatie die tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit is 

vastgesteld door Clark wordt eveneens gevonden bij de opvarenden van de VOC in de Oost. In 

navolging van Kessler en Lucassen wordt echter geen herkomstverschillen gevonden in het menselijk 

kapitaal van de opvarenden. Zowel het theoretisch als praktisch menselijk kapitaal is evenredig 

verdeeld. Deze belangrijke conclusie heeft een drietal implicaties voor de discussie over menselijk 

kapitaal en arbeidsproductiviteit. Ten eerste wordt duidelijk dat het toetsen van de relatie op een 

specifieke groep mensen een duidelijke toegevoegde waarde heeft in deze brede discussie. Door 

deze vorm van onderzoek kan in de praktijk worden vastgesteld of de veronderstelde relatie legitiem 

is. 

Ten tweede is geconcludeerd dat menselijk kapitaal een breed begrip is, dat veel 

verschillende vaardigheden overkoepelt. Een categorisering van deze vaardigheden is noodzakelijk 

om de specifieke relatie tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit te toetsen. In dit 

onderzoek is gebleken dat in het geval van de opvarenden van de VOC geletterdheid en gecijferdheid 

een ondergeschikte rol spelen bij arbeidsproductiviteit aan boord. Werkervaring daarentegen 

verklaart het verschil in productiviteit wel. Bij andere groepen kan het belang van de verschillende 

vaardigheden anders liggen. Het in brede zin toepassen van menselijk kapitaal op 

arbeidsproductiviteit doet te weinig recht aan de verschillen in menselijk kapitaal. 

Ten slotte laat dit onderzoek zien dat het onderzoek naar de specifieke relatie tussen 

menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit in de brede discussie onderbelicht is. De relatie tussen 

menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit is voor iedere groep anders. Dit wordt bevestigd als de 

resultaten van Kessler en Lucassen met dit onderzoek worden vergeleken. In dat licht heeft dit 

onderzoek hopelijk een katalyserende werking om de specifieke relatie tussen menselijk kapitaal en 

arbeidsproductiviteit ook op andere groepen te toetsen. Alleen op deze manier wordt duidelijk óf en 

wat voor soort menselijk kapitaal de efficiëntie van mensen ten goede komt. 
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8. Literatuurlijst 
 

8.1 Ongepubliceerde bronnen 

Nationaal Archief 

Archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1795 (1811) [toegang nummer 1.04.02]: 

Inv. Nr Folio Naam 
3634 1496-1505 Gedrukte Lijst aangekomen en vertrokken schepen Batavia 

1783 
3685 2486-2488 Navale Macht 1785 
3708 628-639 Gedrukte Lijst aangekomen en vertrokken schepen Batavia 

1785 
3777 4970-4972 Navale Macht 1788 
3824 2559-2572 Gedrukte Lijst aangekomen en vertrokken schepen Batavia 

1788 
3824 1493-1505 Gedrukte Lijst aangekomen en vertrokken schepen Batavia 

1783 
3824 2559-2572 Gedrukte Lijst aangekomen en vertrokken schepen Batavia 

1788 
3867 669-681 Gedrukte Lijst aangekomen en vertrokken schepen Batavia 

1789 
4497 Japan Haags Verbaal 1780 
4500 Japan Haags Verbaal 1783 
4502 Japan Haags Verbaal 1785 
4503 Japan Haags Verbaal 1786 
4504 Japan Haagse Verbalen 1787-1790 
5228 korte sterkte en restant rol Generale Landmonsterrol 1780 
5229 korte sterkte en restant rol Generale Landmonsterrol 1781 
5231 korte sterkte en restant rol Generale Landmonsterrol 1782 
5231 korte sterkte en restant rol Generale Landmonsterrol 1783 
5233 korte sterkte en restant rol Generale Landmonsterrol 1785 
5234 korte sterkte en restant rol Generale Landmonsterrol 1786 
5236 korte sterkte en restant rol Generale Landmonsterrol 1788 
5237 korte sterkte en restant rol Generale Landmonsterrol 1789 
11695 6 Generale Zeemonsterrol 1783 
12443 zeemonsterrollen  Generale monsterrol van de VOC dienaren in Ceylon 1778  

met rollen van opvarenden van op Ceylon gestationeerde 
VOC-schepen 

13243 37, 126, 149 Ouwerkerk: Grootboek, 1783 – 1784  
(onderzochte opvarenden: De Braak, Welliks en Bijleveldt) 

14069 14, 38, 192 Eenparigheid: Grootboek 1789 – 1790 
(onderzochte opvarenden: Beukema, Kolde, Mulder) 
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Archieven van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado (1609-1641) en te Deshima (1641-1860), 

1609 – 1860 [toegang nummer 1.04.21]: 

Inv. Nr Folio Naam 
1475 Mars Monsterrollen van voor Batavia of Deshima bestemde schepen (1781 - 1793) 
1476 Trompenburg Monsterrollen van voor Batavia of Deshima bestemde schepen (1781 - 1793) 
1477 Ouwerkerk Monsterrollen van voor Batavia of Deshima bestemde schepen (1781 - 1793) 
1478 De Schelde Monsterrollen van voor Batavia of Deshima bestemde schepen (1781 - 1793) 
1479 De Schelde Monsterrollen van voor Batavia of Deshima bestemde schepen (1781 - 1793) 
1481 Avenhorn Monsterrollen van voor Batavia of Deshima bestemde schepen (1781 - 1793) 
1483 Roosenburg Monsterrollen van voor Batavia of Deshima bestemde schepen (1781 - 1793) 
1484 Zeeland Monsterrollen van voor Batavia of Deshima bestemde schepen (1781 - 1793) 
1486 Zuijderburg Monsterrollen van voor Batavia of Deshima bestemde schepen (1781 - 1793) 
1487 De Erf Prins Monsterrollen van voor Batavia of Deshima bestemde schepen (1781 - 1793) 
1488 De Erf Prins Monsterrollen van voor Batavia of Deshima bestemde schepen (1781 - 1793) 

 

8.2 Gepubliceerde bronnen 

Hart, S., Herkomstonderzoek (Gemeentearchief Amsterdam) geraadpleegd op: 

http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/hulp_bij_onderzoek/herkomstonderzoek/index.nl.html 

(1 november 2010) 

 

Van der Velde, P. en Viallé, C., The Deshima dagregisters, their original tables of content Volume VIII 

(1760-1780) (Leiden 1995). 

 

Viallé, C. en Blussé, L., The Deshima dagregisters, their original tables of content Volume IX (1780-

1790) (Leiden 1996). 

 

Viallé, C. en Blussé, L., The Deshima dagregisters, their original tables of content Volume X (1790-

1800) (Leiden 1997). 

 

8.3 Databases 

Dutch Asiatic Shipping op: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS (november 2010). 

 

Koetsier, T.W., Database Deshima Monsterrollen (oktober-2010) (oktober 2010). 

 

Rossum, M. van, Database Generale Zeemonsterrollen (oktober 2010). 

 

VOC Opvarenden op: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/default.aspx (november 2010). 
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  Bijlagen  

A 
 

Bijlage 1 Scheepsbewegingen van alle schepen rond de Deshimavaart 

  M
onsterrol 

 Deshim
a 

  M
onsterrol 

 Deshim
a 

 Dagregisters  
Deshim

a 

DAS  

Dagregisters  
Deshim

a 

Dagregisters  
Deshim

a 

Dagregisters  
Deshim

a 

Dagregisters  
Deshim

a 

Lijst 
aangekom

en 
 En 
vertrokken 
schepen 

DAS  

Naam schip Bestemming Jaar Naam schip 
Aankomstdatum  
Republiek-Batavia 

Vertrekdatum  
Batavia-Deshima 

Aankomstdatum  
Deshima 

Aantal 
dagen 

Vertrekdatum  
Deshima-Batavia 

Aankomstdatum  
Batavia 

Vertrekdatum  
Batavia-Republiek 

  
1780 Mars 23-07-1779 26-06-1780 07-08-1780 

 
29-11-1780 

  

  
1780 Canaan 11-04-1780 26-06-1780 07-08-1780 

 
29-11-1780 

  Mars Deshima 1781 Mars 23-07-1779 
 

12-8-1781 
 

9-12-1781 
  

  
1782 

   
Geen schip dit jaar 

 Trompenburg Batavia 1783 Trompenburg 12-05-1781 4-7-1783 26-08-1783 51 6-11-1783 13-12-1783 
 Ouwerkerk Deshima 1784 Ouwerkerk 26-04-1784 26-06-1784 17-08-1784 

 
30-11-1784 3-01-1785 

 

  
1784 (Vrouwe Everhardina) 24-04-1784 26-06-1784 Verdwaald 

 Schelde Deshima/Batavia 1785 Schelde 19-03-1785 25-06-1785 22-08-1785 58 30-11-1785 
 

26-10-1786 

  
1785 (Vrouwe Everhardina) 24-04-1784 25-06-1785 Vergaat 

   Avenhorn Deshima/Batavia 1786 Avenhorn 11-08-1785 26-06-1786 23-08-1786 59 30-11-1786 
 

04-11-1787 

Alblasserdam Deshima 1786 Alblasserdam 21-02-1786 26-06-1786 23 -08- 1786 59 30-11-1786 
 

28-10-1788 

Zeeland Deshima 1787 Zeeland 20-11-1786 25-06-1787 7-08-1787 43 5-12-1787 
 

24-11-1789 

Roosenburg Deshima 1787 Roosenburg 24-01-1787 25-06-1787 7-08-1787 43 5-12-1787 
 

26-10-1789 

  
1788 Sint Laurens 18-12-1787 26-06-1788 16-08-1788 51 10-12-1788 13-01-1789 18-11-1790 

  
1788 Roosenburg 24-01-1787 26-06-1788 16-08-1788 51 10-12-1788 16-01-1789 26-10-1789 

Sint Laurens Deshima 1789 Sint Laurens 18-12-1787 27-06-1789 1-08-1789 
 

28-11-1789 
 

18-11-1790 

  
1789 Recht door Zee 20-08-1788 27-06-1789 2-08-1789 

 
28-11-1789 30-12-1789 05-11-1790 

Zuiderburg Deshima 1790 Zuijderburg 01-09-1789 28-06-1790 24-08-1790 61 20-11-1790 
 

27-02-1794 

  
1791 (De Goede Trouw) 09-08-1790 

 
Vergaat 

   Erfprins Deshima 1792 Erfprins 30-01-1792  
 

24-08-1792 
 

16-11-1792 
  Erfprins Deshima 1793 Erfprins 30-01-1792  

 
11-08-1793 

 
11-11-1793 

  

  
1794 Erfprins 30-01-1792  16-06-1794 31-07-1794 45 1-12-1794 

  

  
1795 Westcappelle 31-01-1795 

 
20-07-1795 

 
1-12-1795 
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Bijlage 2 De ongepubliceerde bronnen waarin de schepen op de Deshimavaart voorkomen 

  

Monsterrol 

Deshimavaart 

Generale 

Zeemonsterrollen 

Generale 

Landmonsterrollen 

Generale 

Zee- en landmonsterrollen 

Generale 

Zee- en landmonsterrollen 

Lijst aangekomen/ 

vertrokken schepen Batavia 

Navale  

Machten 

Jaar Naam schip Bestemming Jaren in Azië Jaren in Azië 

Missende jaren  

tijdens Deshimavaart Overige missende jaren Jaren in Azië Jaren in Azië 

1780 Mars  77, 82, 84, 86, 87  80 83, 85 83, 85 85 

1780 Canaan    80   

 1781 Mars Deshima 77, 82, 84, 86, 87  81 83, 85 83, 85 85 

1782        

 1783 Trompenburg Batavia 81, 82, 83, 84, 85, 87    85 85 

1784 Ouwerkerk Deshima 75, 76, 85, 86, 88, 89  84  85 85 

1784 (Vrouwe Everhardina)  79  84  85 85 

1785 Schelde Deshima en Batavia 88, 89, 90  85  85 85 

1785 (Vrouwe Everhardina)  79  85  mist 85 

1786 Avenhorn Batavia   86   

 1786 Alblasserdam  87, 88, 90, 91  86   

 1787 Zeeland Deshima 88  87   

 1787 Roosenburg Deshima 84, 89  87   

 1788 Sint Laurens   90 88  88 88 

1788 Roosenburg  84, 89  88  88 88 

1789 Sint Laurens   90 89  89 89 



  Bijlagen  

C 
 

  

Monsterrol 

Deshimavaart 

Generale 

Zeemonsterrollen 

Generale 

Landmonsterrollen 

Generale 

Zee- en landmonsterrollen 

Generale 

Zee- en landmonsterrollen 

Lijst aangekomen/ 

vertrokken schepen Batavia 

Navale  

Machten 

Jaar Naam schip Bestemming Jaren in Azië Jaren in Azië 

Missende jaren  

tijdens Deshimavaart Overige missende jaren Jaren in Azië Jaren in Azië 

1789 Recht door Zee  90  89  89 89 

1790 Zuijderburg Deshima 91  90   

 1791 (De Goede Trouw)   83    

 1792 Erfprins Deshima      

 1793 Erfprins Deshima      

 1794 Erfprins       

 1795 Westcappelle       

  NB. Vanaf 1791 geen generale zeemonsterrollen meer beschikbaar  



  Bijlagen  

D 
 

Bijlage 3 Onderzochte schepen Deshimavaart  

  

 

Schip 

  

Bemanning Herkomst  Herkomst Herkomst Functie  Leeftijd Leeftijd Netto  

# Naam Bestemming Jaar Totaal Bekend Niet genoteerd Onleesbaar Bekend Bekend <13 of >62 Leeftijd 

1 Mars Deshima 1781 105 101 

 

4 105 104 

 

104 

2 Trompenburg Batavia 1783 93 92 

 

1 93 93 2 91 

3 Ouwerkerk Deshima 1784 94 94 

  

94 94 1 93 

4 Schelde Deshima 1785 113 113 

  

113 113 

 

113 

5 Schelde Batavia 1785 104 104 

  

104 104 

 

104 

6 Avenhorn Batavia 1786 95 95 

  

95 95 

 

95 

7 Zeeland Deshima 1787 103 103 

  

103 103 1 102 

8 Roosenburg Deshima 1787 85 

 

85 

 

85 85 

 

85 

9 Zuijderburg* Deshima 1790 102 84 

 

5 89 89 

 

89 

10 Erfprins Deshima 1792 98 92 

 

6 98 98 

 

98 

11 Erfprins Deshima 1793 106 

 

106 

 

106 106 1 105 

Totaal 

   

1098 878 191 16 1085 1084 5 1079 

* Zuijderburg kent twee rollen een met (89 opvarenden ) en een zonder (102 opvarenden) leeftijd.  
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E 
 

Bijlage 4 Opvarenden Deshimavaart met naam en/of herkomst die onleesbaar is 
 

Inv. 

Nr.  Schip Bestemming Jaar Voornaam Achternaam Herkomst Functie Leeftijd Einde Omschrijving in Deshima monsterrol 

1487 De Erff Prins Japan 1792 Jan Brouwer ? Bootsmansmaat 33 

 1487 De Erff Prins Japan 1792 Jan Stel ? Sous Luitenant 28 

 1487 De Erff Prins Japan 1792 Christoffel Deele ? Matroos 19 

 1487 De Erff Prins Japan 1792 Godfried Johan Korpian ? Jong Matroos 19 

 1487 De Erff Prins Japan 1792 Anthonij Aunnemeijer ? Matroos 21 

 1487 De Erff Prins Japan 1792 Hector Vrij, de ? Matroos 27 

 1475 Mars Japan 1781 ?? ?? ? Jongmatroos 18 11-08-1781 

1475 Mars Japan 1781 ?? ?? ? Matroos 26 10-08-1781 

1475 Mars Japan 1781 ?? ?? ? Matroos 28 Overboord gevallen en verdronk 08-08-1781 

1475 Mars Japan 1781 ?? ?? ? Matroos 30 Overboord gevallen en verdronk 08-08-1781 

1476 Trompenburg Batavia 1783 Valentijn Drisser ? Matroos 20 - 

1486 Zuijderburg Japan 1790 Johannes Alexis ? Adsistent 24 

 1486 Zuijderburg Japan 1790 Christiaan Hendrik Carel Beer de Monte ? Adsistent 20 

 1486 Zuijderburg Japan 1790 Pieter Hendrik Brink, van den ? Adsistent 21 

 1486 Zuijderburg Japan 1790 Leendert Geenemans ? Adsistent 23 

 1486 Zuijderburg Japan 1790 Johan Casper Saats ? Adsistent 31 

  
 



  Bijlagen  

F 
 

Bijlage 5 Carrière van opvarenden met één monstering in Republiek  
 

Inv. N
r.  

Schip 

Bestem
m

ing 

Jaar 

Voornaam
 

Achternaam
 

Herkom
st 

Herkom
st num

m
er 

Leeftijd 

Functie 
VO

C O
pvarenden 

FunctieIN
 

VO
C O

pvarenden nr. 

Functie 
M

onsterrol Deshim
a 

Functie 
M

onsterrol Deshim
a nr. 

Carrière 

1481 Avenhorn Batavia 1786 Nicolaas Hendrik Dergen Amsterdam 1 38 Soldaat 3 Adsistent 2 1 
1481 Avenhorn Batavia 1786 Arie Ende, van den Katwijk aan Zee 1 31 Matroos 3 Schiemansmaat 2 1 
1477 Ouwerkerk Japan 1784 Daniel Nolten Amsterdam 1 16 Jongmatroos 3,1 Derdemeester 2 1,1 
1477 Ouwerkerk Japan 1784 Hendrik Dobbelaan Leerdam 2 35 Matroos 3 Constapel 2 1 
1477 Ouwerkerk Japan 1784 Nicolaas Golde, van der Appenrade 3 40 Opperzeilmaker 2 Schipper 1 1 
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