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Inleiding 

De VOC is misschien wel het meest bekende bedrijf uit de Nederlandse geschiedenis. Over de VOC is  
dan ook veel verschenen. Vanuit allerlei invalshoeken zijn de verschillende aspecten van dit bedrijf 
besproken. Zoals elk bedrijf had ook dit bedrijf personeel nodig. Door de eeuwen heen heeft de VOC 
veel personeel in dienst gehad. 
 Dit onderzoek gaat over het VOC personeel. Dit is absoluut niet het eerste en zal ook niet het 
laatste onderzoek zijn als het gaat om de VOC en haar personeel. In dit onderzoek staan de 
carrièrekansen van het VOC personeel op de schepen van de kamer van Delft centraal. Het gaat hier 
niet om de militairen of het administratief personeel. De carrière van de zee- en vaklieden, die hier 
centraal staan, wordt aan de hand van de volgende vragen onderzocht. 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: wat zijn de carrièrekansen van het personeel 
op de VOC schepen van de kamer van Delft? Het begrip carrière bestaat uit twee componenten, te 
weten: aantal aanmonsteringen en mobiliteit. Component 1, het aantal aanmonsteringen, slaat op 
het aantal keren dat iemand in VOC dienst is getreden. Component 2, de mobiliteit, gaat over de 
stijging naar beter betaalde functies in het geval van meerdere aanmonsteringen. De hoofdvraag 
wordt beantwoord door in dit onderzoek beide componenten van de carrière te bestuderen door 
middel van de volgende deelvragen:  wat is de invloed van de functie op aanmonstering en 
mobiliteit? Met andere woorden, heeft iemand met een hogere functie gemiddeld meer of minder 
aanmonsteringen en is hij tijdens deze aanmonsteringen meer of minder in gestegen in functie? Wat 
is de invloed van herkomst op aanmonstering en mobiliteit? Wat zijn de verschillen tussen begin en 
eind 18e eeuw? Door middel van onderzoek naar het aantal aanmonsteringen en de mobiliteit wordt 
er ook gekeken naar de houding van de VOC ten opzichte van ervaring. Hoeveel ervaring blijft er 
bewaard? Wordt ervaring evenredig beloond? Of worden mannen uit bepaalde streken 
voorgetrokken?  
 In dit onderzoek staat de kamer van Delft centraal. Deze kamer is qua personeelsomvang 
uiterst geschikt voor dit onderzoek. Daarnaast is door Van Schouwenburg in twee artikelen in het 
Tijdschrift voor zeegeschiedenis voor de complete 18e eeuw onderzocht hoeveel man uit Delft voor 
deze kamer werkten.1  Hierdoor is er over de kamer van Delft en haar personeel in de 18e eeuw het 
meest bekend. Dit onderzoek zal zich dan ook richten op de 18e eeuw en daarbinnen zijn twee 
momenten ter vergelijking genomen, te weten 1710 en 1770. Beide omdat hiervan de data aanwezig 
zijn in de VOC archieven. Verder is hiervoor gekozen omdat de achteruitgang van de VOC zo rond het 
midden van de 18e eeuw wordt geschat.2 Zo kunnen de carrièrekansen van het VOC personeel in 
goede tijden en in slechte tijden worden vergeleken. Tegelijkertijd zijn beide jaren niet te dicht in de 
buurt van grootse gebeurtenissen zoals zeeoorlogen. 
 De opbouw van dit onderzoek is als volgt. Allereerst wordt ingegaan op de huidige stand van 
zaken wat betreft de kennis over de VOC, haar personeel en de herkomst van dit personeel. Naast 
een overzicht van de huidige stand van zaken is dit hoofdstuk ook bedoeld om duidelijk te maken wat 
dit onderzoek toevoegt aan hetgeen reeds bekend is over het VOC personeel. Daarna zal er in 
hoofdstuk 2 een methodologische verantwoording worden afgelegd over hoe het cijfermateriaal tot 
stand is gekomen. Tevens zullen in dit hoofdstuk de gebruikte bronnen worden toegelicht. 
Vervolgens zullen voor 1710 en 1770 de cijfers, op het gebied van herkomst, functie, aanmonstering 
en mobiliteit, in vier hoofdstukken uiteengezet en geanalyseerd worden.  
 In hoofdstuk 3 worden voor beide jaren de cijfers op het gebied van functie en herkomst 
bestudeerd. In hoofdstuk 4 gaat het een stap verder en wordt gekeken naar wat er met dit personeel 
gebeurde of ze terugkwamen, overleden of stopten door een andere oorzaak. In hoofdstuk 5 staan 

                                                           
1
 K.L. van Schouwenburg, ‘Het personeel op de schepen van de kamer van Delft der VOC in de eerste helft van 

de 18
e
 eeuw’ ,Tijdschrift voor zeegeschiedenis 7 (1988) 76-93 en ‘Het personeel op de schepen van de kamer 

van Delft der VOC in de tweede helft van de 18
e
 eeuw’ ,Tijdschrift voor zeegeschiedenis 8 (1989) 179-186. 

2
 Jaap R. Bruijn en Femme S. Gaastra ed., Ships, sailors and spices. East India companies and their shipping in 
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th

 centuries. (Amsterdam 1993) 196-203. 
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de aanmonsteringen centraal. Zowel per functie als per regio worden de aanmonsteringen van beide 
jaren vergeleken. In hoofdstuk 6 zal uiteindelijk de mobiliteit bestudeerd worden. In dit hoofdstuk 
staan dan niet alleen de verschillen per functie, regio en tijd centraal, maar wordt ook gekeken naar 
de verhouding mobiliteit en aanmonsteringen. Hoofdstuk 7 zal een afsluitend hoofdstuk zijn waar de 
belangrijkste bevindingen nog eenmaal op een rij worden gezet. 
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Hoofdstuk 1: VOC en haar personeel: het onderzoek tot nu toe 

 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de verschillende onderzoeken op het gebied van de VOC en 
haar personeel. Welke onderzoeken zijn er geweest, welke bronnen werden gebruikt en tot welke 
conclusies kwam men? Aan het eind van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt wat er nog te 
onderzoeken is. Over het functioneren van het bedrijf zelf zal niet veel gezegd worden. 

Eigenlijk zijn er voor dit stuk twee belangrijke aspecten van de ontwikkeling van de VOC. Ten 
eerste de monopoliepositie die de VOC bij haar oprichting in 1602 verkreeg.3 Door deze 
monopoliepositie kon de VOC veel kapitaal vergaren. Dit zorgde voor het tweede belangrijke aspect, 
namelijk de continue expansie in Azië. Met name in de 18e eeuw nam deze grootse vormen aan. Niet 
alleen de uitbreiding van de VOC in Azië, maar ook het onderhoud van deze steeds groter wordende 
gebieden kostte veel (en niet alleen in de vorm van geld).4 Dit onderzoek gaat echter niet over de 
ontwikkeling van het VOC bedrijf, maar over die van het VOC personeel. De groei van de VOC zorgde 
voor een groeiende vraag naar personeel. Wat is er tot nu toe bekend over het VOC personeel?  

De eerste onderzoeken over het VOC personeel stammen uit het begin van de 20e eeuw. Het 
gaat hier om enkele artikelen geschreven door De Hullu. Deze artikelen zijn in 1980 onder redactie 
van J.R. Bruijn en J. Lucassen in boekvorm uitgebracht. Alvorens de conclusies van De Hullu te 
bespreken eerst een opmerking over zijn bronnen.  

Voor dit onderzoek is De Hullu’s artikel Matrozen en soldaten het meest relevant. De Hullu’s 
werk is gebaseerd op kwalitatief bronmateriaal. Hij gebruikt de bronnen uit de 17e en 18e eeuw door 
elkaar. Het merendeel van zijn bronnen bestaat uit interne communicatie van de VOC, zoals 
artikelbrieven, klachten van officieren, scheepsverslagen en alle mogelijke resoluties. Verder waren 
er ook nog bronnen van buiten de VOC zoals reisbeschrijvingen. Uit dit kwalitatieve bronmateriaal 
komt bijvoorbeeld al snel naar voren dat de VOC afhankelijk is van buitenlands personeel.5 Uit deze 
bronnen haalt De Hullu meer van dit soort feiten en visies die nog steeds algemeen geaccepteerd 
worden. 

Welke informatie aangaande de kwaliteit van het VOC personeel extraheert De Hullu uit zijn 
bronnen? Er wordt flink wat geklaagd over de kwaliteit van het personeel. Zo werd er in 1760 
geklaagd dat van de 150 bootsgezellen er nog geen 60 goed ervaren matrozen waren. In 1774 wordt 
er zelfs gesproken over het merendeel van de matrozen dat nog geen zeereis heeft gemaakt. In 1677 
wordt geklaagd over het feit dat van de 100 matrozen er slechts 30 tot 40 van plan zijn carrière te 
maken. Eén van de veroorzakers van kwalitatief lager personeel zijn volgens De Hullu de zogeheten 
zielverkopers. Deze willen de VOC nog wel eens oplichten door sterke ervaren mannen zich in te 
laten schrijven, maar uiteindelijk een onervaren persoon bij het schip af te leveren. Ook over deze 
dubieuze rol van de zielverkopers zijn de historici het wel eens.6  

In Uitgevaren voor de kamer van Zeeland wordt onder andere uitgelegd hoe het systeem met 
zielverkopers en volkhouders werkte. Het was redelijk simpel. Een volkhouder ving in een pension de 
mannen op, gaf ze onderdak, eten en uitmonstering. En als deze mannen dan aanmonsterden, 
moesten ze als betaling een schuldbrief (transportceel) ondertekenen en aan de volkhouder 
overhandigen. Dit was een document waarin de VOC beloofde tot 150 gulden aan de toonder te 
geven. Dit kon overigens pas gebeuren als diegene die de schuldbrief ondertekend had, lang genoeg 
in dienst van de VOC was om dit bedrag te hebben verdiend. Het systeem klinkt rechtvaardig, ware 
het niet dat het bedrag absurd hoog is voor de geleverde dienst. De volkhouders leverden 

                                                           
3 Femme S. Gaastra, Geschiedenis van de VOC (Zutphen 2009) 19. 
4 Gaastra, Geschiedenis van de VOC, 59. 
5 J.R. Bruijn en J.Lucassen ed., Op de schepen der Oost-Indische compagnie. Vijf artikelen van J. de 
Hullu ingeleid, bewerkt en voorzien van een studie over de werkgelegenheid bij de VOC (Groningen 
1980) 59. 
6
 Bruijn en Lucassen ed., Op de schepen der Oost-Indische compagnie, 52-58. 
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woonruimte en voedsel van erbarmelijke kwaliteit en konden zo de allerzwaksten uitbuiten.7 Naast 
volkhouders waren er de zielverkopers (ceelkopers). De volkhouders liepen immers financieel risico, 
omdat in geval van vroegtijdige werkbeëindiging de schuldbrief waardeloos werd. Hierdoor waren er 
ook nog mensen die voor een (klein) deel van de waarde de schuldbrieven weer bij volkhouders 
opkochten.8 Het moge duidelijk zijn dat de kans groot was dat, als men niet voor eigen woonruimte 
kon zorgen, men afhankelijk werd van deze volkhouders. Buitenlanders waren op deze manier dus 
snel afhankelijk van volkhouders en doordat volkhouders de positie van middenman innamen kon de 
VOC moeilijk om ze heen wanneer ze buitenlands personeel nodig had. Om het financiële risico te 
beperken wilde de volkhouder zoveel mogelijk mensen bij de VOC aan het werk krijgen voor zo’n 
hoog mogelijke functie.9  
 De gebrekkige zorg van en oplichting door de volkhouders is volgens De Hullu niet de enige 
reden van de slechte kwaliteit van het VOC personeel. Een andere reden is het lage loon dat de VOC 
bood. Het gegeven dat de VOC een laag loon uitkeerde -let wel: voor Hollandse begrippen- wordt 
ook door geen enkele historicus betwijfeld. Een onderofficier verdiende ongeveer net zo veel als een 
ambachtsman in de republiek op het land kon verdienen.10 Interessanter is echter wat De Hullu over 
het buitenlands personeel zegt in verband met de lonen. Hij haalt een stuk uit 1760 aan waarin 
geschreven wordt dat door de lage lonen de flinke Deense en Zweedse zeelieden zich niet bij de VOC 
maar bij de Engelse en Franse vloot aanmeldden.11 Die twee zijn immers in een (zee)oorlog 
verwikkeld en hebben daarvoor veel personeel nodig wat gevolgen heeft voor de door hun geboden 
gages. Hieruit  blijkt dus waardering voor buitenlands personeel en dat het voor de VOC een gemiste 
kans is als dat personeel elders aanmonstert. 
 De Hullu is vooral bezig met beschrijven en ook op dit punt laat hij voor- en tegenstanders uit 
de 17e en 18e eeuw aan het woord. Hieruit blijkt dat men ook genoeg te klagen had over, ja zelfs 
wantrouwen koesterde jegens buitenlands personeel.12  Verder heeft De Hullu nog één opmerking 
over het aantal buitenlanders bij het soldatenvolk ten opzichte van het aantal bij de zeelieden. In dit 
deel maakt hij zelfs nog gebruik van monsterrollen, maar dat is de enige keer dat hij gebruik maakt 
van kwantitatief materiaal. Hij gebruikt het overigens wel om een bron uit de tijd zelf te weerleggen 
waarin de aanwezigheid van buitenlanders  wordt overdreven. Hij laat wel zien dat hij niet alles wat 
er over de VOC geschreven werd klakkeloos overneemt.  
 Toch is de Hullu voornamelijk bezig met het weergeven van de visies uit de VOC tijd. Ook uit 
zijn stuk over ziektes blijkt dit. Tegelijk geeft dit stuk een goed zicht op de omstandigheden aan 
boord. Iets wat men niet uit cijfers kan halen. De Hullu’s artikelen zijn goed bruikbaar om zicht te 
krijgen op de ideeënwereld van die tijd. De Hullu werkt echter niet volgens de huidige 
wetenschappelijke methode. Zo heeft hij geen duidelijke vraagstelling en conclusie maar meer een 
beschrijving. Daarnaast laat hij ook geen ontwikkeling door de tijd heen zien. Citaten uit de 17e en 
18e eeuw gebruikt hij door elkaar. Soms laat hij wel zien dat bepaalde bezwaren al lange tijd 
meegaan. Zijn stuk bestaat uit veel beschrijvingen en citaten, maar er zit geen echte lijn in. Hierdoor 
is het niet duidelijk of er op het gebied van personeel veel veranderde bij de VOC. 
 Een boek waarin wel een ontwikkeling door de tijd heen wordt beschreven is Jan compagnie 
in oorlog en vrede van C.R. Boxer. Dit boek is naast een historisch overzicht van de VOC ook een 
weergave van karakterverandering van de VOC. Maar net als De Hullu gebruikt ook Boxer 
voornamelijk kwalitatief bronmateriaal. En wanneer hij wel cijfermateriaal gebruikt, is het materiaal 

                                                           
7 Jan Parmentier ed., Uitgevaren voor de kamer Zeeland (Zutphen 2006) 34,35. 
8
 Parmentier ed., Uitgevaren voor de kamer Zeeland  16,33,34. 

9
 Bruijn en Lucassen ed., Op de schepen der Oost-Indische compagnie  52,53. 

10 Ingrid G. Dillo, De nadagen van de Verenigde Oost Indische compagnie: 1783-1795: schepen en 
zeevarenden (Amsterdam 1992) 85. 
11

 Bruijn en Lucassen ed., Op de schepen der Oost-Indische compagnie  59. 
12Zie ook: Vibeke Roeper en Roelof van Gelder, In dienst van de compagnie. Leven bij de VOC in 
honderd getuigenissen [1602-1799] (Amsterdam 2002) 63-66. 
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dat in de VOC tijd zelf is samengesteld.13 Dit in 1977 verschenen boek is ook voornamelijk verhalend 
opgesteld maar wel veel doelgerichter. Boxer concludeert door middel van kwalitatief brongebruik 
dat met name richting het eind van de 18e eeuw het personeel erg achteruitgaat. De groeiende 
vraag, en het krimpende aanbod door de bevolkingsafname in Noord-Holland en West-Friesland 
hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van het personeel. Volgens Boxer was de VOC meer en 
meer gedwongen onbekwaam volk aan te nemen, ja zelfs zieken en zwakken. Ook de Duitsers die het 
personeelstekort opvullen, zijn volgens Boxer van erbarmelijke kwaliteit.14 Zoals Boxer zelf al 
aangeeft, zullen de meningen, zoals gepresenteerd in zijn boek, door lopend onderzoek 
waarschijnlijk snel herzien worden.15 Hij verwijst hier naar het onderzoek van J.R. Bruijn verschenen 
in Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden(BMGN). Hoewel het 
onderzoek van Bruijn 1976 verscheen, kon Boxer dit nog niet in zijn boek verwerken, maar de eerste 
stap naar de kwantitatieve benadering is gezet. Lange tijd was het onderzoek naar VOC personeel 
dus op kwalitatief onderzoek gebaseerd en was er nauwelijks kwantitatief onderzoek gedaan.16 Hier 
kwam verandering in door het werk van Bruijn 

Het door Bruijn geschreven artikel De personeelsbehoefte van de VOC was een voorproefje 
voor het omvangrijke werk Dutch Asiatic shipping. In zowel het artikel als in het later verschenen 
boek staan kwantitatieve bronnen centraal. Het gaat hier met name om monsterrollen, 
scheepssoldijboeken (door hem scheepsgrootboeken genoemd) en wat hij noemt bronnen waarin de 
ronde getallen van opvarenden zijn genoteerd. In de monsterrollen en scheepssoldijboeken staat de 
complete bemanning met naam en functie vermeld. Als het gaat om bronnen waarin de ronde 
getallen zijn genoteerd, gaat het bijvoorbeeld om de uitloopboeken. In een uitloopboek staan lijsten 
van voor de VOC uitgevaren schepen, met aantekeningen betreffende hun terugkeer in de Republiek 
(tot 1673), aantal bemanningsleden (sinds 1673), jaar van aanbouw, lengte en tonnage (sinds 1693) 
en namen van de schippers (sinds 1715).  Als eerste beschrijft hij de gigantische toename van de 
vraag naar VOC personeel in de 18e eeuw. Deze informatie is het snelst te verkrijgen uit de 
uitloopboeken. Uit monsterrollen en scheepssoldijboeken is het ook te doen, maar dan moet men 
zelf alles bij elkaar op tellen. Voor verklaringen van deze stijging zoekt hij op verschillende plekken.17 
 In eerste instantie is de reden voor de personeelstoename de groei van de VOC en haar 
gebieden. In de beginperiode is de stijging van de personeelsbehoefte evenredig aan die van de groei 
van de VOC.18 Maar dit verandert in de loop van 18e eeuw. Volgens Bruijn is de groei dus geen 
afdoende verklaring voor de gegroeide personeelsbehoefte; ook het groter worden van de schepen 
niet, want hoewel de schepen wel groter werden, blijkt dat de personeelsgroei op de terugreis veel 
minder groot is dan die op de heenreis. Als er meer mannen nodig waren om een schip te bemannen 
zouden deze cijfers meer op elkaar lijken. Op de heenreis was er tussen 1602-1730 een gemiddelde 
bemanning van 184 per schip; dit in vergelijking met de 252 die gemiddeld tussen 1730-1795 een 
schip bemande. Op de terugreis schommelde het aantal tussen de 105 en 120.19 De groei is dus nodig 
om personeel in Azië te krijgen. Maar waarom is de groei dan groter dan de groei van het VOC bedrijf 
aldaar? 
 Dit komt simpelweg door de hoge mortaliteit. Uit bijvoorbeeld de dagregisters van het 
kasteel van Batavia blijkt, dat veel mannen meteen in het ziekenhuis belanden. Van deze groep in het 
ziekenhuis overleven een groot aantal het niet. Daarbij komt dat er geen natuurlijke aanwas van 
personeel was vanuit Azië, omdat daar geen tot weinig Europese gezinnen woonden en men eigenlijk 

                                                           
13

 C.R. Boxer, Jan compagnie in oorlog en vrede, (Bussum 1971) 105. 
14

 Boxer, Jan compagnie in oorlog en vrede, 81,82. 
15

 Ibidem, 111. 
16

 Danielle van den Heuvel, Bij uijtlandigheijt van haar man. Echtgenotes van VOC-zeelieden aangemonsterd 
voor de kamer Enkhuizen (1700-1750) (Amsterdam 2005) 11. 
17

 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. 
18

 Bruijn, De personeelsbehoefte van de VOC overzee en aan boord, 220. 
19

 Ibidem, 221. 
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zo min mogelijk gebruik wenste te maken van Aziatisch personeel.20  Van diegenen die onder de VOC 
vlag uitvoeren kwam slechts 1/3 terug, terwijl de VOC geen kolonisatiebeleid had en er voor de 
mensen weinig reden was om achter te blijven. Bruijn komt dan ook tot de conclusie dat, als van de 
terugkomers de helft zich weer aanmeldt, elk schip alsnog voor 5/6 gevuld moest worden met 
personeel dat geen VOC ervaring had.21 De VOC krijgt het dus niet alleen moeilijk om de schepen te 
vullen maar als dit al lukt, zegt het weinig over de kwaliteit van het personeel. 
 Op het punt van kwaliteit kijkt Bruijn vooral naar de herkomst. Zo laat hij zien, naar 
aanleiding van steekproeven uit de scheepssoldijboeken, dat het aantal stedelingen dat zich 
aanmeldde hoog blijft terwijl de steden zelf krimpen.22 Dit is overigens niet het geval in Delft. Hier 
neemt de bijdrage van de stad wel af, wat samengaat met een krimping van het aantal inwoners. 
Naast de krimping van de steden tapten de marine en de koopvaardij ook uit hetzelfde vaatje: iets 
wat het werven ook niet makkelijker maakte. Maar ook laat hij zien dat het aantal buitenlanders op 
de VOC vloot toenam. Over deze buitenlanders weet hij te vermelden dat ze vanaf 1740 steeds vaker 
uit het binnenland en niet zozeer uit de kuststreken kwamen, terwijl in 1730 de republiek nog 
grotendeels zelf aan de personeelsbehoefte van de VOC kon voorzien.23 De hierboven genoemde 
feiten doen hem concluderen dat het personeel op de VOC steeds minder ervaring heeft: iets wat de 
overlevingskansen niet echt vergroot. Vooral ook omdat deze grote groepen zwakkeren de kans op 
besmettelijke ziektes erg vergrootte. Volgens Bruijn was het buitenlands personeel een noodzakelijk 
kwaad en absoluut geen zegen.24 
 Bruijn komt dus tot de conclusie dat door de hoge sterfte de VOC steeds meer personeel 
nodig had. In het boek Malaria en malaise van P.H. van der Brug wordt de invloed van de sterfte op 
het personeel uitgebreid behandeld. Kortweg komt het hierop neer: in 1733 zoutwater vijvers zijn 
gegraven in de buurt van Batavia. Deze zorgen voor een ideaal klimaat voor de malariamug en een 
ware plaag in Batavia. Vanaf de jaren 30 in de 18e eeuw neemt de sterfte sterk toe en moet de VOC 
steeds meer Europees personeel naar Azië varen om genoeg man voor de retourvloten te hebben.25 
De sterfte zorgt ervoor dat er een continue toestroom van nieuw personeel nodig is. Terwijl diezelfde 
sterfte zorgt voor groot gebrek aan ervaring. Van der Brug en Bruijn beschrijven allebei hoe de hoge 
mortaliteit de VOC parten speelt. Het lastige aan het werk van Bruijn is dat hij soms de zeelieden en 
soldaten wel apart bespreekt, maar het ook vaak heeft over het totale personeel. Wanneer hij 
bijvoorbeeld schrijft dat een derde deel terugkomt gaat het om het complete VOC personeel en niet 
alleen de zeelieden. En wanneer het om alleen zeelieden gaat worden deze, ongeacht rang, op één 
grote hoop gegooid. Enkele splitsingen binnen deze groep kunnen zeer waardevolle informatie 
blootleggen en dit is iets wat Van Schouwenburg heeft gedaan in zijn twee artikelen Het personeel op 
de schepen van de kamer van Delft in de eerste helft van de 18e eeuw en Het personeel op de schepen 
van de kamer van Delft in de tweede helft van de 18e eeuw in het Tijdschrift voor zeegeschiedenis. De 
cijfers in deze twee artikelen zijn volledig gebaseerd op de scheepssoldijboeken.26  
 In deze twee artikelen beschrijft hij de impact van de VOC op de arbeidsmarkt van de stad 
Delft. Om die reden heeft hij het totale personeel in twee groepen verdeeld, te weten personeel uit 
Delft aan de ene kant en personeel van buiten Delft aan de andere kant. Het gaat hier dus niet zozeer 
om onderscheid tussen Nederlander en buitenlander. Verder heeft hij ook nog een onderscheid 
gemaakt tussen zeelieden en soldaten. Met als belangrijke toevoeging het onderscheid tussen 
kader(provoost en hoger) en nietkader(matrozen). Alleen al door de verschillende brillen waardoor 
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hij naar zijn cijfers kijkt, is zijn onderzoek een waardevolle toevoeging. Maar hij gaat nog een stapje 
verder: Van Schouwenburg bekijkt hoeveel personeel er precies terugkomt en hoe snel dat gaat. De 
verschillende splitsingen binnen het VOC personeel zorgen voor nieuwe inzichten.  
 Door de splitsing tussen soldaten en zeelieden komt er een heel ander beeld naar voren als 
het gaat om verlies van personeel. Binnen de zeelieden heeft hij twee groepen: kader en nietkader. 
De grens tussen beide is de functie van provoost met over het algemeen een maandgage van f 14,-. 
Voor de eerste helft van de 18e eeuw geldt, dat van het kader ongeveer 75% terugkeert en van het 
matrozenvolk rond de 60%.27 In de tweede helft van de 18e eeuw zijn het aantal terugkomers minder. 
Vooral aan het eind keert nog maar weinig terug. Maar nemen we de cijfers tot 1775 dan ligt het 
aantal dat terugkeert respectievelijk rond de 67% en 50%.28 Belangrijk om te vermelden is dat hij 
alleen kijkt naar het personeel uit Delft die een steeds kleiner deel uitmaken van het totaal. Het kan 
dus zijn dat deze groep een hogere overlevingskans had. Maar het laat voor deze groep in ieder geval 
zien dat de overlevingskans groter was dan gedacht. Daarmee is dus de hoeveelheid ervaring die 
verloren gaat door sterfte ook kleiner dan eerder werd aangenomen.  
 Het onderzoek door Van Schouwenburg is één van de grootste op het gebied van zeelieden 
en hun kans op repatriëring. En ook als het gaat om de leveringscapaciteit aan de VOC door de stad 
Delft . Er zijn echter nog wel meer onderzoeken over het VOC-personeel uitgevoerd. Zoals Van 
Schouwenburg de visie op mortaliteit weerlegt, zo valt Van den Heuvel de visie aan dat het 
voornamelijk om ongetrouwde mannen gaat. 
 In haar boek Bij uijtlandigheijt van haar man gaat ze naar aanleiding van de maandbrieven 
na, hoeveel mannen getrouwd zijn. Maandbrieven zijn documenten waarop staat dat een familielid 
recht heeft op (maximaal drie maanden) loon van de VOC werknemer die de brief ondertekend 
heeft. In het scheepssoldijboek staat genoteerd of iemand een maandbrief had. Net als de 
schuldbrief kon deze alleen geïnd worden als het loon daadwerkelijk verdiend was. In  tegenstelling 
tot de schuldbrief was deze echter op naam en kon dus niet door iedereen gebruikt worden. Uit haar 
onderzoek bij de kamer van Enkhuizen blijkt dat in de eerste helft van de 18e eeuw maar liefst 40% 
een maandbrief heeft. Dit aantal daalt in de tweede helft van diezelfde eeuw tot een schamele 2% in 
1790. Aangezien de maandbrieven alleen geïnd konden worden in het kantoor van aanmonstering, 
hadden alleen mensen die in de buurt van de VOC-stad woonden hier iets aan. De daling zegt niet 
alleen iets over de afname van het aantal getrouwde mannen in VOC-dienst, maar ook over het lager 
aantal zeelieden dat van origine uit de regio Enkhuizen komt.29 
 Een zeeman die aanmonsterde bij de VOC was dus niet per se een ongetrouwde en kansloze 
armoedzaaier die zijn doodvonnis ondertekende. Toch waren klachten over het personeel schering 
en inslag. Niet alleen de kwaliteit van matrozen maar ook die van officieren werd beklaagd.30 En de 
buitenlandse zeelieden waren niet zelden het onderwerp van deze klachten. De groepen 
buitenlanders werden dan ook met wantrouwen bejegend. Tegelijkertijd zaten bij de buitenlanders  
juist mannen die een bewuste keuze voor avontuur hadden gemaakt: sterke lieden met een drang 
naar het onbekende. En groepen die geld wilden verdienen om in het land van herkomst een bestaan 
op te kunnen bouwen. Bij deze buitenlanders is zelfs een portie ervaring niet ondenkbaar. Voor de 
kamer van Zeeland is aangetoond dat buitenlandse (Belgische) kuststreken relatief veel zeelieden 
leverden.31 VOC-lonen mochten dan voor de Nederlandse kustgewesten laag zijn; in vergelijking met 
het buitenland betaalde de VOC prima. Daarnaast was er altijd nog de mogelijkheid om zelf bij te 
verdienen met de spullen die men heen en terug meenam in de scheepskist; officieel onder streng 
toezicht, maar deze regels werden door hoog en laag met voeten getreden. Verder waren er nog de 
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nodige aanmonsteringspremies en terugreispremies. Hoe nijpender het tekort aan personeel hoe 
hoger de premies.32 De lonen bleven echter beide eeuwen laag. 
 Wat is er dus tot nu toe bekend over het VOC personeel in de 18e eeuw? Vanaf de vraagkant 
is er een stijgende lijn gedurende de 18e eeuw. Vanaf de aanbodskant is er een dalend aanbod door 
de krimping van de bevolking in Holland. Uit verschillende onderzoeken blijkt wel dat de voorkeur 
uitging naar regionaal personeel.33  De lage lonen en concurrentie van andere maritieme beroepen 
maakt werving van personeel niet makkelijk. In de loop van de 18e eeuw wordt de VOC meer en meer 
afhankelijk van buitenlands personeel. Over het buitenlands personeel wordt veel geklaagd met 
name over het deel dat vanuit landgewesten komt. Tegelijkertijd wordt er over het totale personeel 
veel geklaagd. Naast het lage loon verliest de VOC ook aantrekkelijkheid door de toenemende 
mortaliteit. Deze mortaliteit is volgens Van Schouwenburg, wanneer het om lokaal personeel gaat, 
minder extreem. Welke vragen blijven er dan nog open? 
 Wat zijn de carrièrekansen van de mannen op de schepen? Hoe zit het met de ervaring 
binnen de VOC? Hoeveel ervaring blijft er bewaard en wordt deze beloond? Wat is de verhouding 
tussen functie en ervaring?  Wat zijn de verschillen tussen regio’s als het gaat om ervaring en 
beloning? Is er statistisch bewijs dat de ene groep zwakker is dan de andere? En dan gaat het niet 
alleen om mortaliteit maar ook om het aantal aanmonsteringen. Er is al veel onderzoek gedaan naar 
functie, herkomst en mortaliteit, maar de hierboven gestelde vragen zijn nog niet beantwoord. De 
beantwoording van die vragen, als het gaat om de kamer van Delft, staat centraal in dit onderzoek.  
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Hoofdstuk 2. Het onderzoek 

 
In het vorige hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat op het gebied van ervaring en beloning binnen de 
VOC nog geen duidelijk onderzoek is geweest. In dit hoofdstuk zal worden uitgelegd hoe dit 
onderzoek daar op in zal gaan. Centraal staan de carrièrekansen binnen de VOC. Carrière wordt aan 
twee begrippen gekoppeld: aanmonstering en mobiliteit. Het doel van dit hoofdstuk is om duidelijk 
te maken hoe voor de jaren 1710 en 1770 de cijfers voor beide begrippen zijn gevonden. Verder zal 
in dit hoofdstuk duidelijk gemaakt worden welk onderscheid er is in herkomstcategorieën en 
gagecategorieën. Om zo te onderzoeken of herkomst van invloed is op het maken van carrière. 

In de literatuur is er geen eenduidigheid over het VOC personeel wat betreft het maken van 
carrière. Aan de ene kant wordt gesteld dat patronage belangrijk is voor carrière,34 aan de andere 
kant dat leeftijd en ervaring meetellen.35 Wanneer patronage of vriendjespolitiek belangrijk zijn, is er 
een overeenkomst tussen herkomst en functie en/of ervaring te verwachten; ervan uitgaande dat de 
lokale banden sterk meespelen. Wanneer ervaring echter de doorslag geeft voor het bereiken van 
bepaalde functies, is er een grotere regionale spreiding te verwachten. Ervaring slaat op de eerste 
plaats op het meerdere keren aanmonsteren. Alvorens de praktische uitvoer van het onderzoek te 
bespreken eerst een korte beschrijving van de bron. 
 De primaire bron voor dit onderzoek zijn de scheepssoldijboeken. Deze boeken werden door 
de VOC bij de uitvaart van een schip in tweevoud gemaakt. Één voor in Nederland en één die 
meeging en in Batavia werd bijgehouden. In een scheepssoldijboek stond voor het betreffende schip 
de voltallige bemanning met naam, herkomst, functie, maandgage en nog extra informatie. De extra 
informatie ging bijvoorbeeld over het hebben van een maandbrief. Over het boekhoudkundig 
systeem wordt hier verder niet uitgeweid. Wel is belangrijk om te weten dat, wanneer men 
aanmonsterde, de rekening in het scheepssoldijboek pas werd gesloten als men om wat voor reden 
dan ook uit de VOC-dienst trad. Redenen om uit dienst te treden waren: afmonstering, dood, 
vermissing, andere oorzaken en soms hielden de vermeldingen gewoon op. Deze boeken zijn voor de 
18e eeuw grotendeels bewaard gebleven en leveren daarmee een letterlijk kilometers lange bron op. 
Nu is de analoge versie nog wel te onderzoeken om op bepaalde vragen antwoord te krijgen. Het 
werk door Van Schouwenberg is daar een duidelijk voorbeeld van. Wil men echter carrières gaan 
vaststellen dan is er geen beginnen aan om de papieren versies te doorzoeken. Gelukkig zijn de 
analoge versies gedigitaliseerd. Per scheepssoldijboek zijn de belangrijkste gegeven digitaal 
ingevoerd in één grote database te vinden op dans.knaw.nl. Deze database is gecontroleerd, zodat 
deze als primaire bron te gebruiken is. Het gaat hier dus niet om interpretatie maar om het letterlijk 
overnemen van de verschillende stukjes informatie. Verder is dezelfde database ook via 
vocopvarenden.nationaalarchief.nl beschikbaar. Voordeel aan deze tweede is dat de 
(ongecontroleerde) gegevens van de kamer van Amsterdam hier ook in staan. Voor het grootste deel 
van het onderzoek zijn dus beide digitale versies gebruikt. De eerste voor de zuiverheid van de 
gegevens, zodat er geen foute cijfers in dit stuk terecht zouden komen. De tweede om de 
beschikbaarheid van de Amsterdamse cijfers en zijn betere zoekfunctie. Bij het zoeken is het 
vervangen van letters voor * (jokers) essentieel om de variabele spelling te ondervangen. Welke 
gegevens precies uit deze bron zijn gehaald, is natuurlijk ook niet onbelangrijk om te vermelden. 
 Het moge duidelijk zijn dat niet de totale bemanning van de VOC is onderzocht. Voor één 
kleine deelvraag zou dat misschien kunnen, maar in dit stuk is gekozen om een uitgebreid aantal 
vragen te beantwoorden door middel van twee casestudies. Als eerste de keuze voor de kamer. Om 
de cijfers behapbaar te houden is er voor een kleine kamer gekozen. En omdat, dankzij het werk door 
Van Schouwenburg, er al veel bekend was over de kamer van Delft is voor deze gekozen. Verder 
heeft de ligging van Delft ook nog enkele voordelen wat betreft het onderzoek naar herkomst, maar 
daar later meer over. Omdat ook voor een kleine kamer het onmogelijk was om alle mannen te 
onderzoeken zijn twee momenten gekozen. 
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 Gezien de beperkte informatie viel de 17e eeuw af. Voor de 18e eeuw daarentegen was de 
beschikbaarheid van informatie geen beperkende factor. Voor het kiezen van de momenten waren er 
verschillende afwegingen. Naast de in het begin van dit stuk genoemde vragen is het ook belangrijk 
om naar de eventuele veranderingen te kijken. In de literatuur is de algemene consensus dat de 
achteruitgang van de VOC zo rond het midden van 18e eeuw begon. Om die reden is er gekeken naar 
één moment van voor 1750 en van één erna. Zodoende krijgt men de mogelijkheid om te zien wat 
bijvoorbeeld de invloed is van het moeilijker verkrijgen van lokaal personeel. Verder is het belangrijk 
om buiten extreme gebeurtenissen als oorlogen te blijven, zodat de gevonden cijfers niet 
voortkomen uit een uitzonderlijke situatie. Dit is gezien de lengte van sommige carrières nog lang 
niet zo makkelijk. Uiteindelijk zijn de jaren 1710 en 1770 als ijkpunten genomen. Dit onderzoek richt 
zich dus op het scheepspersoneel van de kamer van Delft in de jaren 1710 en 1770.  

Hoofdstuk 2.1. Gagecategorieën  

 
Op een VOC schip voer een variatie aan personeel mee. Zeelieden, militairen, ambachtslieden en 
andersoortig personeel. Voor het onderzoek zijn deze niet allemaal relevant.  De kern van het 
onderzoek ligt bij het personeel op de schepen, en de kwaliteit en ervaring aanwezig op de schepen. 
Omdat de militairen niet zozeer dienst deden op het schip maar meevoeren om in Azië te worden 
ingezet, zijn deze niet in het onderzoek meegenomen. De tweede groep afvallers is het administratief 
personeel inclusief de eventueel aanwezige koopman. Ook deze groep is niet van invloed op de 
zeevarende kwaliteit van het schip. Het is niet de bedoeling om hun rol te bagatelliseren maar tijdens 
het varen is de ervaring van de boekhouder niet van groot belang. Dan zijn er ook nog de 
ambachtslieden. Deze groep is wel meegerekend in het onderzoek. Hoewel een deel van de 
ambachtslieden geen taak had op het schip maar, ook voor werk in Azië meevoer, is deze groep toch 
in zijn geheel meegerekend. Dit komt doordat het niet altijd met zekerheid is vast te stellen of 
iemand aan boord is voor werk in Azië of niet. Neem bijvoorbeeld de timmerlieden; het is niet altijd 
duidelijk of deze aan boord zijn om het schip te onderhouden of om in Azië te werken. Verder wordt 
de fysieke en geestelijke gezondheidszorg (chirurgijnen, predikanten, ziekentroosters) als 
ambachtslieden gerekend. Omdat het breder is dan alleen ambachtslieden wordt deze groep verder 
aangeduid als vaklieden. De groep vaklieden is voor een deel van invloed op de kwaliteit van het 
schip en haar bemanning. Het allerbelangrijkste voor het functioneren van een schip waren natuurlijk 
de zeelieden. Tezamen met de vaklieden zijn de zeelieden de mannen die onderzocht worden in dit 
stuk. Vak- en zeelieden worden zowel gezamenlijk als apart besproken in de komende hoofdstukken. 
Beide zijn weer onderverdeeld in verschillende gagecategorieën.  
 De categorisering is misschien wel één van de ingewikkeldste taken. De definiëring van 
categorieën kan de uitkomsten van het onderzoek drastisch beïnvloeden. Om die reden is gepoogd 
om zo zuiver mogelijk te zijn in het categoriseren en tegelijk de overzichtelijkheid te bewaren. Als 
eerste de hoofdcategorieën. Dit zijn er drie; elk weer in twee subcategorieën onderverdeeld met een 
totaal van 6 categorieën. De hoofdcategorieën zijn als volgt: matrozenvolk, onderofficieren en hoge 
officieren. De grenzen tussen de drie categorieën liggen bij een maandgage van f 13 en f 24. In 
functietermen ligt de grens tussen matrozenvolk en lage officieren tussen de best betaalde matroos, 
meestal bosschieter, met een maandgage van f 12 en de provoost met een maandgage van f 13. 
Mocht het in een uitzonderlijke geval zo zijn dat de provoost een maandgage van f 12 heeft of een 
matroos/bosschieter  een maandgage van boven de f 12, dan wordt de grens op basis van functie 
getrokken. De provoost heeft immers verantwoordelijkheden die de matroos niet heeft. De grens 
tussen matroos en provoost is de enige uitzondering op de regel; in alle andere gevallen wordt 
iemand gedefinieerd naar aanleiding van maandgage. De grens tussen onderofficieren en hoge 
officieren ligt bij een maandgage van f 24. In functietermen komt dit neer op een grens tussen de 
hoogbootsman en de derde waak. Dit is redelijk standaard. Om de cijfers echt qua 
functieontwikkeling wat duidelijker te maken zijn deze drie dus alle drie in tweeën gedeeld. Deze 
tweedeling gaat als volgt: 
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 Bij het matrozenvolk is de grens lastig te trekken. Wat betreft functie lijkt de bootsgezel de 
logische grens. Alles wat daaronder zit, is van een lagere categorie en over het algemeen klopt dit 
aardig. De jongen, loopjongen, hooploper, jongbootsgezel en kajuitwachter lijken op het punt van 
functie en maandgage onder de bootsgezel te staan. In werkelijkheid is dit echter niet altijd zo. Het 
kan zijn dat een bepaald functie loonsverschil impliceert dat er niet is, of juist een gelijkheid in loon 
pretendeert die er niet is. Er zijn kajuitwachters met een maandgage van f 9 (Paulus Dam) en 
tegelijkertijd ook bootsgezellen met een maandgage van f 9 (Hendrik Deels) of zelfs lager (Corn: 
Dort). Aangezien de best betaalde kajuitwachter f 9 verdient en dit overeenkomt met slecht 
verdienende bootsgezellen wordt hier dus de grens gesteld naar aanleiding van maandgage. De grens 
wordt gelegd op een maandgage van f 9 en lager als gagecategorie 1; en f 10 en hoger als 
gagecategorie 2. Bij het matrozenvolk kan de deling dus wat aan de schimmige kant zijn. Voor dit 
onderzoek zijn de lonen in de papieren versies opgezocht (de lonen zijn niet in de digitale versie 
opgenomen, alleen de functies). De grens tussen gagecategorie 1 en 2 is dus gebaseerd op 
loonsverschil en niet op functienamen. Zo is er op deze wijze de meeste duidelijkheid te verkrijgen 
als het gaat om mobiliteit. Bij de onderofficieren is het wat minder lastig. 
 De categorie onderofficieren begint bij de provoost en loopt tot de (hoog)bootsman. Ook 
deze categorie bestaat uit twee delen om zo ontwikkelingen in kaart te kunnen brengen. Hier ligt de 
grens zo bij een maandgage van f 15. Op het gebied van de functies is deze grens ook redelijk 
duidelijk. Staat er “maat” aan het einde van de functie dan gaat het om gagecategorie 3. Is het een 
gewone functie dan is het gagecategorie 4. Denk aan bottelier(smaat), shieman(smaat) en zelfs 
kok(smaat). Naast de provoost valt ook de kwartiermeester onder gagecategorie 3: ze verdienen 
immers beiden minder dan f 15 en ze hebben ook geen “maat” onder zich. Hoe het zit met vaklieden 
binnen deze categorisering wordt nog apart besproken. Verder zijn er wat betreft de zeelieden nog 
de hoge officieren. 
 De grens tussen hoge en lage officieren lag zoals al eerder gezegd bij de f 24. De 
(hoog)bootsman verdient f 22; één functie boven hem zit de derdewaak met een maandgage van f 
25. De interne grens bij hoge officieren ligt bij een maandgage van f 40. Dit houdt in dat alleen 
opperstuurlieden en de schipper hier boven zitten en de onderstuurlieden hier onder. De keuze voor 
f 40 en niet voor het meer voor de hand liggende f 48, dit laatste is immers het loon van de 
opperstuurman, heeft te maken met de timmerlieden.   
 De timmerlieden vallen onder de brede categorie van vaklieden. Nu vallen de vaklieden 
loontechnisch binnen de hierboven genoemde categorieën. Het lastigst zijn de timmerlieden. Het 
loon van de ondertimmerman kan variëren van f 24 tot f 32, terwijl het loon van de oppertimmerman 
dus op f 40 staat. Dit betekent dat de timmerlieden als groep verspreid zijn over 3 categorieën, 
terwijl dit er maximaal 2 waren, als er slechts naar de functie gekeken wordt. Verder is hier ook 
sprake van een overeenkomst tussen loongrens en functiegrens. Het gaat hier dan met name om 
opper/onderkuiper, opper/onderzeilmaker en de opper/onderchirurgijn. Bij deze laatste is het echter 
meestal zo dat het sterk afhankelijk is van het aantal chirurgijnen aan boord. De opperchirurgijn kan 
ook een maandgage van f 40 hebben en de onderchirurgijn kan bij een gage van f 18 uitkomen. Ook 
hier is het van het loon afhankelijk onder welke categorie ze vallen en niet zozeer van de functie. 
 Hopelijk zal het geheel aan gagecategorieën recht doen aan de ontwikkeling van VOC 
personeelsleden, zodat het niet alleen blijft bij de grote onderscheiden regio en functie. Deze extra 
categorieën hebben als doel om ook groei zichtbaar te maken. Voordat er ingegaan wordt op de 
toepassing van deze gagecategorieën staan ze in tabel 1 allemaal op een rij. Een gagecategorie wordt 
aangeduid met de letter G.  
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Tabel 1: Gagecategorieën 

Categorie Functie zeelieden Functie vaklieden36 Gagegrens 

G1 Jongen,jongmatroos, kajuitwachter, hooploper, 
bootsgezel 

- 5-9 

G2 Bootsgezel, matroos, bosschieter - 10-12 

G3 Provoost, botterliersmaat, schiemansmaat, 
(hoog)bootsmansmaat, konstabelsmaat, koksmaat 

Scheepskorporaal, 
onderkuiper, 
onderzeilmaker 
eventuele 
chirurgijnsmaten 

13-15 

G4 Bottelier, schieman, (hoog)bootsman, konstabel, 
kok 

Ondertimmerlieden, 
opperkuiper, 
opperzeilmaker, 
onderchirurgijnen 

16-24 

G5 Derde waak, onderstuurlieden Ondertimmerlieden, 
eventuele 
(onder)chirurgijnen 

25-40 

G6 Opperstuurlieden, schipper of kapitein Oppertimmerlieden, 
opperchirurgijn 

40+ 

 
Deze 6 gagecategorieën zijn er om de mobiliteit weer te geven. Een matroos die schiemansmaat 
wordt heeft een mobiliteit van 1: hij stijgt immers van G2 naar G3. Deze mobiliteit is alleen meetbaar 
op het moment van (her)aanmonstering; dan is namelijk te zien voor welke functie iemand is 
ingeschreven.  

Hoofdstuk 2.2. Herkomstcategorieën 

 
Nu is er een duidelijke methode om de mobiliteit vast te stellen. Naast de gagecategorie die nodig is 
voor de mobiliteit is er ook de herkomstcategorie. Één van de doelen van dit onderzoek is immers 
om verbanden te leggen tussen de herkomst en andere gegevens zoals ervaring en mobiliteit. In de 
scheepssoldijboeken staat de herkomst wel vermeld, maar niet altijd zoals wij hem gewend zijn te 
schrijven. Van de meeste is nog te achterhalen waar ze op slaan; voor sommige is dat wat lastiger. In 
die gevallen is onder andere gebruik gemaakt van de kaartsystemen, aangelegd door Simon Hart 
tijdens zijn onderzoekingen in de ondertrouwregisters en in het notarieel archief van Amsterdam in 
de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. De herkomstplaatsen zijn op hun beurt ook weer 
onderverdeeld in verschillende categorieën. 
 In dit stuk wordt gebruik gemaakt van 6 herkomstcategorieën. Te weten Delft met daarbij 
Delfshaven.37De categorie Delft en Delfshaven is precies wat de naam al doet vermoeden: iedereen 
die uit Delft of Delfshaven komt valt hieronder. De volgende categorie bestaat uit de mannen die uit 
een straal van ongeveer 40 km rond Delft komen. Dit zijn dus regionale krachten die uit omliggende 
dorpen en steden komen. Let wel: het personeel uit Rotterdam en Den Haag valt ook onder deze 
groep. De derde groep bestaat uit mannen die vanuit andere Nederlandse kustgebieden komen; hier 
vallen dus ook de andere kamersteden onder. De definitie van een straal van 40km telt wel zwaarder 
dan kustgebied. De vierde groep bestaat uit mannen die uit de rest van Nederland komen. Voor het 
verschil tussen Nederland en buitenland wordt gebruik gemaakt van de huidige landsgrenzen.  De 
buitenlandse categorie is weer onderverdeeld in twee categorieën. Te weten het personeel 

                                                           
36

 De hieronder genoemde functies zijn de meest voorkomende er zijn echter meer soorten aan vaklieden deze 
zijn allemaal meegenomen in dit onderzoek. 
37 Delfshaven viel toentertijd onder Delft  zie onder andere: Jaap R. Bruijn, Schippers in dienst van de 
VOC in de achttiende eeuw aan de wal en op zee (Amsterdam 2008) 61. 
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afkomstig uit landstreken en het personeel afkomstig uit kuststreken. Deze splitsingen zijn om 
verschillende redenen gemaakt. 
 Als eerste de groep Delft en Delfshaven. Naast de vergelijkbaarheid met Van Schouwenburgs 
werk zijn er nog meer redenen. Als eerste is het bij patronage te verwachten dat het binnen de eigen 
stad het sterkst merkbaar is. Daarnaast is het interessant om te kijken wat er gebeurt met het Delfts 
personeel op het gebied van functie en carrière, nadat het aantal mannen uit Delft aan het eind van 
18e eeuw sterk terugloopt.38 Om ongeveer dezelfde redenen is de categorie personeel uit een straal 
van 40 kilometer gekozen. Het gaat hier om mensen uit de “omgeving”. Ook hierbij is de vraag of er 
sterkere groepsbanden merkbaar zijn. Tegelijkertijd is het voor deze groep ook interessant om te 
kijken welke verandering er is door de tijd heen. Dat Delft zelf minder personeel kon leveren mag dan 
bekend zijn, maar hoe zat het met de directe omgeving? De overige tweedeling binnen de categorie 
buitenland en Nederland is ook niet verbijsterend. 
 De reden om zowel in de categorie Nederland en buitenland een groep vanuit de kuststreek 
en vanuit het binnenland te maken komt vaker voor in de literatuur.39 Hierbij is de aanname dat 
kuststreekpersoneel over het algemeen een grotere kans heeft op ervaring binnen de 
(zee)scheepsvaart dan personeel vanuit landstreken. Verder is er verschil gemaakt tussen Nederland 
en buitenland om te kijken welke opmerkingen er te maken zijn over de kwaliteit van het buitenlands 
personeel. Was dat gemiddeld genomen slechter of beter?  En hadden ze evenveel kans om door te 
groeien binnen de VOC of zelfs meer kans dan het “regionale” personeel. De verschillende 
herkomstcategorieën worden aangeduid met de H. Er is ook nog een 7e herkomstcategorie; die is 
voor de onbekende herkomst. Voor het overzicht staan in tabel 2 de herkomstcategorieën nog 
eenmaal op een rijtje. 
 
Tabel 2: Herkomstcategorieën 

H1 Personeel uit Delft en Delfshaven 

H2 Personeel uit een straal van +-40km rondom Delft 

H3 Personeel uit Nederlandse kuststreken  

H4 Personeel uit Nederlandse landstreken 

H5 Personeel uit buitenlandse kuststreken 

H6 Personeel uit buitenlandse landstreken 

H7 Onbekende herkomst40 

   
Met deze categorisering is het mogelijk om elk onderzocht subject te plaatsen. Voor de duidelijkheid 
een voorbeeldtabel. Stel er zijn 6 man op een schip 1 schipper (G6) en 2 matrozen(G2) uit Delft(H1), 2 
schiemannen(G4) uit de omgeving van Delft(H2) en 1 matroos(G2) uit de buitenlandse 
kuststreken(H5). In een tabel ziet dat er als volgt uit. 
 
Tabel 3: Voorbeeldtabel 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1        

G2 2    1   

G3        

G4  2      

G5        

G6 1       

 

                                                           
38

 Van Schouwenburg, ‘Het personeel op de schepen van de kamer van Delft der VOC in de tweede helft van de 
18

e
 eeuw’  

39
 Parmentier ed., Uitgevaren voor de kamer Zeeland, 54-74 

40
 Dit kan zijn omdat de herkomst niet in het scheepssoldijboek staat of dat het niet met zekerheid is vast te 

stellen om welke plaats het gaat. 
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Deze tabel gaat nog veel terugkomen in dit stuk. Verticaal staan de gagecategorieën en horizontaal 
de herkomstcategorieën. De enige link in deze tabel is die tussen herkomst en gage. Om ervaring en 
mobiliteit te meten moet gekeken worden of de mannen zich vaker aanmonsterden. Het 
terugzoeken van aanmonsteringen is het lastigste deel van dit onderzoek en wordt in de volgende 
paragraaf uitgelegd.  

Hoofdstuk 2.3. Uitvoering van het onderzoek 

 
Zoals in het begin van dit artikel is aangegeven, zijn voor het onderzoek de gedigitaliseerde 
scheepssoldijboeken gebruikt. Deze zijn gebruikt voor zowel de vergelijking tussen herkomst en 
functie als voor het onderzoek naar carrière. Om duidelijk te maken hoe de cijfers in de komende 
hoofdstukken tot stand zijn gekomen, volgt eerst een uitgebreide uitleg van het zoekproces. Niet 
alleen om de controleerbaarheid van de gevonden cijfers te verhogen; maar het onderzoek kan zo 
ook voor andere steden uitgevoerd worden. Met daarbij de opmerking dat in de loop van het 
onderzoek de methode continu wordt aangepast en er zeker nog verfijningen mogelijk zijn. Niet uit 
twijfel over de zuiverheid, maar de snelheid van het zoekproces zorgt ervoor dat er een groter 
arsenaal aan cijfers verwerkt kan worden om zo een steeds beter beeld te krijgen en hopelijk de 
gehele periode goed in beeld te krijgen. Zodat deze uitleg en dit onderzoek een kleine aanzet kunnen 
zijn voor verder onderzoek. 
 Om maar bij het eerste onderdeel te beginnen. Het onderzoek naar herkomst en functie was 
het meest eenvoudig. Op de site dans.knaw.nl is het volgende bestand te verkrijgen 
VOC_Opvarenden_20091005. Dit microsoft acces bestand is een verzameling van gegevens van de 
VOC-kamers minus die van Amsterdam. Een totaal van 343.237 opvarenden staat hierin. In dit 
bestand kan men op verschillende eigenschappen filteren. In dit geval gaat het om de filters: kamer 
(Delft), jaartal (1710 of 1770) en de rangen. Voor de functies geldt dat er geen overkoepelende 
termen zijn, dus men moet gewoon alles aanvinken wat men wil zien. Voor het jaar 1710 levert dit 
253 man op die aangemonsterd waren bij de Wassenaar en de Wijnendaal. Dan is het een kwestie 
om één voor één de rangen te selecteren en te plaatsen onder hun herkomst categorie. Bij het filter 
rang wordt bijvoorbeeld bootsgezel aangevinkt. Daarna bij het filter herkomst Delft, Delfshaven en in 
het geval van 1710 ook Dleft. Waarna men te zien krijgt dat er 33 bootsgezellen onder de eerste 
herkomstcategorie vallen. Om erachter te komen of deze 33 onder gagecategorie 1 of 2 vielen zijn de 
originele versies van de scheepssoldijboeken (beschikbaar op microfiche) gebruikt. Dit is het 
makkelijke gedeelte. Het wordt moeilijker bij het onderzoeken van de carrières. 
 Het terugvinden van een persoon is een flinke klus. Voor het opsporen in andere 
scheepssoldijboeken is de website vocopvarenden.nationaalarchief.nl gebruikt. De gegevens zijn in 
geval van twijfel gecontroleerd met de DANS bron. De site heeft een uiterst gebruiksvriendelijke 
zoekfunctie die het onderzoek een stuk op weg hielp. Toch is het ondanks deze zoekfunctie niet een 
kwestie van naam invullen en je bent er. Hier volgen enkele voorbeelden waarmee het zoekproces 
wordt verduidelijkt. Elk voorbeeld begint met de naam van het subject en het onderzoeksjaar dus 
1710 of 1770. 
 Voorbeeld 1: de logische reeks wordt onderbroken. Wouter Hoet 1710. Bij de zoekcriteria 
achternaam, voornaam en plaatsnaam zijn de gegevens ingevuld. Direct krijgt u 6 hits waaronder 
natuurlijk 1710. In dit jaar is hij bosschieter. Bij alle andere aanmonsteringen is hij provoost. Zover 
lijkt alles te kloppen, maar wanneer de cijfers beter bekeken worden blijkt dat hij elke keer in het jaar 
na repatriëring weer aanmonstert. Behalve na zijn aanmonstering in 1710. Hij repatrieert in 1715 en 
monstert pas weer aan in 1721. Het is natuurlijk mogelijk dat hij in die periode langer aan land is 
gebleven. In 1710 had hij immers geen maandbrief voor zijn vrouw en in 1721 wel. Toch is dit niet 
zeker, dus moet gekeken worden of hij echt niet tussendoor aangemonsterd heeft. In dit geval was 
het redelijk makkelijk om de ontbrekende data te achterhalen. Bij de zoekfunctie werd het vakje 
“plaats van herkomst” leeg gelaten. Toen bleek dat in 1716 er een  Wouter Hoet aanmonsterde als 
provoost hij had echter geen plaats van herkomst. Deze Wouter Hoet blijkt dezelfde vrouw als 
begunstigde te hebben als in de 5 latere aanmeldingen; waar wèl weer bij staat dat hij uit Delft komt. 
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In dit geval wordt het zoeken makkelijk door het feit dat er een gat in een logische reeks zat en er 
een begunstigde was die zorgde voor een overeenkomst. Verder was de laatste aanmonstering een 
zekerheid omdat hij tijdens deze dienst overleed. 
 Voorbeeld 2: spelling met een kleine afwijking. Jan Cats 1770. Na het invullen van naam en 
plaats van herkomst bij de zoekfunctie komen er enkele aanmonsteringen uitgerold.  In dit geval is 
het duidelijk waar een kleine verandering van spelling kan zitten. Het is mogelijk om dit op twee 
manieren te checken. Men kan bij achternaam Kats invullen of *ats. Dit laatste is het meest praktisch 
omdat er dan door de site alle mogelijke combinaties die eindigen op ats worden gegeven. Dus Kats 
en Cats worden beiden gevonden. Verder kan Cats ook als Catsz of Catz geschreven zijn. Dit is te 
checken door Cat* in te vullen. Ook nu weer blijkt er een zuivere reeks waarbij de laatste aanmelding 
ook weer beëindigd wordt door overlijden. Verder is dit een prachtige reeks van matroos in 1748 tot 
onderstuurman in 1774. 
 Voorbeeld 3: buitenlandse naam met allerlei mogelijke spellingen. Jan Boskie 1770. Volgens 
het scheepssoldijboek komt deze beste man uit Marjorca. Dit houdt in dat zowel de spelling van zijn 
naam als plaats van herkomst kunnen variëren. Het letterlijk invullen van de gegevens zoals ze 
hierboven staan, levert  alleen de aanmonstering uit 1770 op. Nu zijn er verschillende mogelijkheden. 
Men kan proberen via de herkomst erachter te komen of hij nog vaker aangemonsterd heeft. Ervan 
uitgaande dat de voornaam niet verandert, kan men als volgt zoeken. Bij voornaam zet men Jan of J* 
zodat er al een kleine begrenzing is. Daarna vult men bij plaats Ma*or* in; de zoekmachine kan hier 
dus Majorka, Marjorka, Marjorca, Majorco of wat dan ook van maken.  Nu komt er een hele rij 
achternamen uitrollen te weten: Bosch, Boske, Boskie, Boski en Bolke. Vooral de laatste is een 
twijfelgeval. Er zijn echter wel redenen te vinden om er van uit te gaan dat het hier om één en 
dezelfde persoon gaat. Als eerste de plaats van herkomst. Hoewel verschillend gespeld toch duidelijk 
dezelfde plaats. Daarna is het ook hier weer leerzaam om naar de reeks te kijken. Bolke is de laatste 
in de reeks en past er ook precies in qua af- en aanmonstering. Tevens sluit hij de rij door overlijden 
tijdens zijn laatste dienst. Op basis van plaats van herkomst, gelijke voornaam en op elkaar lijkende 
achternaam wordt dit dus als één persoon gezien. De variatie in spelling laat wel zien hoe lastig het is 
om, met name, buitenlanders terug te vinden in de archieven. 
 Voorbeeld 4: het wegvallen van een patroniem. Dirck Pieterz van de Lelij 1710. Het 
patroniem kan onderscheidend werken. Zo zijn er op de Wassenaar een Hendrick Hendrickz 
Verpoorten en een Hendrick Verpoorte. In dit geval is er gelukkig ook nog een verschil tussen 
repatriëring en de volgende aanmonstering waardoor ze uit elkaar te houden zijn. Mocht dit niet zo 
zijn dan kan het patroniem duidelijkheid geven. Maar blijft men deze altijd opgeven bij inschrijving? 
Zoals de aanmonstering van Dirck van de Lelij laat zien is dat niet zo. Bij zijn eerste twee 
aanmonsteringen gebruikt hij het patroniem Pieterz, daarna niet meer. Maar uit zijn aanmonstering 
van 1719 en de daarbij behorende maandbrief blijkt, dat zijn begunstigde zijn vader Pieter van der 
Lelij is. Met andere woorden: hij is nog steeds een Pieterz, hij laat zich alleen niet meer zo noemen. 
Naast veranderende spelling kan dus het patroniem wegvallen, terwijl het juist ook onderscheidend 
kan werken. Het patroniem is niet als enige aan zulke verandering onderhevig. 
 Voorbeeld 5: het veranderen van stad. Johannes Bloemendaal 1770. In 1763 en 1765 
monstert hij aan als derde waak, afkomstig uit Delfshaven. In 1767 als derde waak uit Rotterdam en 
in 1770 als onderstuurman uit Rotterdam. Qua functie en de regelmaat in aanmonstering en 
repatriëring één en dezelfde man. Toch is hij afkomstig uit twee verschillende steden. Ook hier is het 
weer de begunstigde van de maandbrief die uitkomst biedt. Het gaat elke keer om dezelfde vrouw. 
Voor de plaatsing in het onderzoek wordt overigens rekening gehouden met de opgegeven stad in 
het jaar van onderzoek. Nu kan men niet altijd zoveel geluk hebben met de maandbrieven. De 
maandbrief als bevestiging is redelijk zeldzaam. Het sterkt wel de aanname dat, wanneer functie en 
regelmaat een bepaalde logica laten zien, het zeer aannemelijk is dat het ondanks bepaalde 
afwijkingen om dezelfde persoon gaat. Daarom is het ook noodzakelijk om te durven interpreteren. 
 Deze 5 voorbeelden laten zien dat de statistieken niet zomaar te verkrijgen zijn. Er moet zo 
nu en dan flink gepuzzeld worden om te kijken wie nu wie is. Belangrijk hierin is de logische reeks. Dit 
is het meest krachtige argument. Zit er een logische lijn in de jaartallen van repatriëring en 
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aanmonstering? Klopt deze lijn ook met de rang? Vaak is het zo dat er langzame stijging zichtbaar is 
of juist een continue aanmonstering met dezelfde rang. Als deze er is kan er ook breder gezocht 
worden. Mocht er een gat in de jaartallen zitten, dan kan men de ontbrekende informatie vinden 
door te zoeken op een deel van de identiteit, zoals naam, plaats of functie binnen de ontbrekende 
jaren. Het mag misschien cru klinken, maar voor het onderzoek is het ideaal als de carrière 
uiteindelijk eindigt in overlijden. De zekerheid dat men hiermee de zekere einddatum te pakken 
heeft, maakt het zoeken makkelijker. Hetzelfde geldt overigens voor de eerste aanmonstering. 
Iemand die als jongen aanmonstert, zal hoogstwaarschijnlijk niet eerder aan boord zijn geweest.  
 In de komende hoofdstukken zullen alle cijfers die op deze wijze zijn verkregen uitvoerig 
worden besproken. Echter: nog een kleine (of eigenlijk grote) aanpassing door middel van onderzoek 
in de papieren (microfiche) bron. In de digitale bron is het namelijk niet mogelijk om de maandgages 
te vinden. En daarom is daar nog eens extra naar gekeken. Want is het noteren van de rang wel 
genoeg? En dan met name de functies binnen het matrozenvolk. Wordt er niet een wereld van 
verschil gemaskeerd door drie of zelfs meer verschillende maandgages onder één noemer te gooien? 
Om te kijken of er hier een blinde vlek in het onderzoek zit, wordt er dus speciaal nog naar de 
maandgages gekeken. En ook wordt bij enkele carrières gekeken of er wel stilstand is. Met andere 
woorden: zijn de 5 aanmonsteringen binnen het matrozenvolk een teken van stilstand of is er een 
kleine verbetering verborgen onder dezelfde naam? 
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Hoofdstuk 3. Herkomst en gage 

 
 In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de verhoudingen tussen herkomstcategorieën en 
gagecategorieën. De aanpak is redelijk simpel. Per gagecategorie wordt gekeken naar hoeveel man 
onder deze categorie vallen. Daarna wordt dit totaal ondergebracht in de 6 herkomstcategorieën 
plus 1 voor de onbekende herkomst. Het doel hiervan is om te kijken of er bij bepaalde 
gagecategorieën bepaalde herkomstgebieden zijn over- of ondervertegenwoordigd. Daarnaast wordt 
gekeken of en hoe dit verandert tussen 1710 en 1770. Dit valt nog onder het vooronderzoek omdat 
in de latere hoofdstukken onderzocht wordt op welke wijze bepaalde posities bereikt worden. De 
verandering van de bemanning in zijn totaliteit tussen 1710 en 1770 wordt hier ook besproken. Ook 
wordt voor beide jaren gekeken naar de efficiëntie van de zeelieden. 

Hoofdstuk 3.1. 1710 herkomst en gage 

 
Wanneer  1710 op het gebied van herkomst en gage wordt onderverdeeld krijgt men de volgende 
cijfers: 
 
Tabel 4: Verdeling gage (G1-G6) en herkomst (H1-H7): 1710 

Gagecategorie Totaal H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 54 40 (74%) 9  (16%) 1  (2%) 0 1 (2%) 0 3 (6%) 

G2 119 62 (52%) 38(32%) 11(9%) 2 (2%) 5 (4%) 1( 1%) 0 

G3 35 20 (61%) 6  (18%) 2  (6%) 0 2 (6%) 2 (6%) 1 (3%) 

G4 23 18 (78%) 2  (9%) 2  (9%) 0 0 1 (4%) 0 

G5 14 10 (71%) 4  (29%) 0 0 0 0 0 

G6 8 6   (75%) 2  (25%) 0 0 0 0 0 

 253        

Totaal per 
herkomstgebied 

 157 
(62%) 

62 
(25%) 

16   
(6%) 

3    
(1%) 

8    
(3%) 

3 
(1%) 

4    
(2%) 

Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Uit deze cijfers komt het volgende beeld naar voren. Delft en omstreken konden op eigen kracht 
bijna aan de complete vraag naar personeel voldoen. Verder kwam er nog een kleine groep uit 
overige kuststeden. De rest van Nederland en het buitenland hebben een praktisch verwaarloosbare 
bijdrage. Het gaat hier wel om zowel de zee- als vaklieden. Eerst wordt er per herkomstcategorie 
gekeken wat deze leveren. 
 Allereerst herkomstcategorie 1: Delft. De stad Delft is verantwoordelijk voor het leeuwendeel 
van het personeel. Maar liefst 62% van het personeel komt uit Delft. Niet alleen in de leidinggevende 
functies maar ook in de laagste functies is Delft oververtegenwoordigd. De kleinste meerderheid 
heeft Delft in gagecategorie 2, waar de beter betaalde matrozen onder vallen. Met net iets meer dan 
de helft doet de rest ook aardig mee. Waaronder de tweede belangrijke leverancier. 
 De herkomstcategorie 2: alles uit een straal van circa 40km om Delft, is ook van redelijk groot 
belang. Hoewel het aantal geleverde mannen de Delftse bijdrage niet kan evenaren is de bijdrage van 
de omliggende regio wel degelijk belangrijk. Zo komen niet alleen veel hoger aangeslagen matrozen 
uit de omgeving. Ook de kapitein van de Wijnendaal en de opperstuurman van de Wassenaar komen 
uit respectievelijk Leiden en Schiedam. Zo levert de omgeving van Delft naast redelijk veel ook nog 
essentieel personeel. Delft is dus met zijn rechtstreekse omgeving zowel kwantitatief als kwalitatief 
in staat om genoeg personeel te leveren. Vergeet niet dat de vaklieden ook meegerekend worden. 
De eerste twee herkomstcategorieën leveren al 87% van het personeel. Wat valt er dan nog te 
zeggen over de rest van de herkomstcategorieën? 
 De overige categorieën zijn als aparte groepen nagenoeg verwaarloosbaar. Deze cijfers 
doornemen, levert wel wat inzicht in wat er in 1710 allemaal van buiten Delft en de omgeving kwam. 



21 
 

Dit is met name interessant in de vergelijking met 1770 het jaar dat later aan bod komt. Als eerste 
een paar opmerkingen over de groep die uit andere Nederlandse kuststeden (H3) komt. Van deze 15 
zijn er maar liefst 11 opstappers op de Kaap. Verder komen ze op drie na allemaal uit Middelburg of 
Amsterdam (Sloterdijk is onder Amsterdam gerekend).  Er zijn wel aan paar Amsterdammers in Delft 
aangemonsterd; toch zijn de meeste mannen uit een andere kuststad, buiten de straal van 40km, 
een opstapper op de Kaap. Hoe weinig mensen dit ook zijn het zijn er altijd nog meer dan het aantal 
uit het Nederlandse binnenland. 
 Over de bijdrage van de rest van Nederland (H4)  is maar weinig te melden. Dit komt door de 
vaststelling van de grens tussen omgeving en rest Nederland. De twee bootsgezellen, beide met een 
maandgage van 10, komen uit Utrecht. Het is een minimale personeelsbijdrage die weinig effect 
heeft op het totaal. Dit lijkt ook het geval voor de hulp uit het buitenland. 
  Uit de buitenlandse kuststreken (H5) kwam ook maar een handjevol mannen. Te weten 3 
bosschieters, 2 bootsgezellen en één matroos, een onderzeilmaker en een ambachtsgezel. De 
matroos was een opstapper op de Kaap, zodat het aantal dat daadwerkelijk in Delft was 
aangemonsterd op 7 komt. Ook het aantal buitenlanders uit de landstreken brachten geen grote 
verschillen. 
 De herkomstcategorie 6 wordt slechts bevolkt door 4 man. Een kok uit Bielefeld, een 
hofmeester en een hoogbootsman uit Luik en een bosschieter uit Bentheim. Hoewel de buitenlandse 
bijdrage niet groot is, valt wel meteen de variatie op. De kamer van Delft kan genoeg personeel 
krijgen zonder daarvoor in het buitenland te moeten zoeken . Naast de mannen uit H1 t/m H6 zijn er 
nog een paar, van wie de herkomst onbekend is. 
 Deze buitencategorie is weer op hele andere wijze interessant. Er zijn meerdere mannen 
waarvan de herkomstplaats niet in het scheepssoldijboek staat. Via carrière of overstap op de kaap is 
dat te achterhalen. Van 4 is dit echter onmogelijk gebleken. Bij 3 van de 4 geeft hun ‘achternaam’ 
wel een idee over hun herkomst. Deze drie heren heten namelijk alle drie Van Batavia van achteren. 
Dat is nog niet alles; twee van de drie worden zelfs vrijburger in Azië en bij de derde wordt niet 
vermeld wat er met hem is gebeurd.  

Hoofdstuk 3.2. 1710: Herkomst en gage verdeling, onderverdeeld in vak- en zeelieden 

 
In de vorige paragraaf werden zeelieden en vaklieden op één hoop gegooid. Voor de duidelijkheid 
worden ze hier uit elkaar gehaald. Vooral de vakliedengroep is klein. Deze splitsing kan enige 
duidelijkheid scheppen en met name voor de vergelijking met 1770 is het interessant.  
 
Tabel 5: Verdeling gage (G1-G6) en herkomst (H1-H7) bij zeelieden: 1710 

 Totaal H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 54 40(74%) 9(17%) 1(2%) 0 1(2%) 0 3(5%) 

G2 119 62(52%) 38(32%) 11(9%) 2(2%) 5(4%) 1(1%) 0 

G3 25 16(64%) 5(20%) 2(8%) 0 0 1(4%) 1(4%) 

G4 12 8(67%) 1(8%) 2(17%) 1(8%) 0 0 0 

G5 4 4(100%) 0 0 0 0 0 0 

G6 4 2(50%) 2(50%) 0 0 0 0 0 

 218 

       Totaal 
per regio 

 
132(61%) 55(25%) 16(7%) 3(1%) 6(3%) 2(1%) 4(2%) 

Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 
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Tabel 5: Verdeling gage (G1-G6) en herkomst (H1-H7) bij vaklieden: 1710 

 

Totaal H1 
 

H2 
 

H3 
 

H4 
 

H5 
 

H6 
 

H7 

G1  0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

G2  0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

G3 10 5(56%) 
 

1(11%) 
 

0 
 

0 
 

2(22%) 
 

1(11%) 
 

0 

G4 11 10(91%) 
 

1(9%) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

G5 10 6(60%) 
 

4(40%) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

G6 4 4(100%) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

35  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Totaal 
per regio 

 
25(73%) 

 
6(18%) 

 
0 

 
0 

 
2(6%) 

 
1(3%) 

 
0 

Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Welke functies er onder vaklieden en welke er onder zeelieden vallen, staat in hoofdstuk 2 
beschreven. In totaal waren er in 1710: 218 zeelieden en 35 vaklieden. Deze zijn weer in gage- en 
herkomstcategorieën onderverdeeld om zo de verhoudingen tussen functie en herkomst vast te 
kunnen stellen. Het lastige aan het opsplitsen in steeds kleinere delen is dat het steeds moeilijker 
wordt om er houdbare conclusies aan over te houden. Incidenten en toevalligheden hebben een 
grotere invloed naarmate het totaal aantal cijfers waarmee gerekend wordt, afneemt.  
 Ondanks de opsplitsing kan het geen kwaad om wat korte opmerkingen bij deze cijfers te 
plaatsen. Dat Delft, wat vaklieden betreft, zelf grotendeels in de vraag kan voorzien, is een eerste 
gegeven.  Zowel bij vak- als zeelieden heeft Delft de meeste leidinggevende functies; eventueel 
aangevuld met mannen uit de regio. Verder komen er uit de Nederlandse kuststreken 4 kaderleden 
uit de zeeliedengroep. Van deze groep zijn er 3 van de 4 op de Kaap opgestapt. Bij het uitvaren was 
de scheepsleiding, zowel die van de vak- als zeelieden, dus volledig in handen van mannen uit Delft 
en omgeving. Bij het uitvaren was de hoogste functie die niet in de handen van Delft of omgeving 
was, die van hoogbootsmansmaat. Dankzij vervangingen op de Kaap kwamen er van buiten deze 
groepen enkelen het kader in. Toch zijn de hoogste functies van buiten Delft en omgeving slechts die 
van schieman en bottelier.  

Bij de vaklieden is het precies hetzelfde. Van buiten Delft en omgeving komen nog een 
onderzeilmaker, ambachtsgezel en een hofmeester. Wel opvallend is dat deze drie uit het buitenland 
komen. Voor de buitenlandse bijdrage zijn 3 vaklieden best wel veel. Voor de totale groep vaklieden 
is de buitenlandse bijdrage miniem. Bij de vaklieden is Delft zowel relatief als absoluut de 
topleverancier. Delft levert immers 73% van de vaklieden en “slechts” 61% van de zeelieden. Nu 
bekend is waar de bemanning vandaan kwam, is er nog de vraag hoe efficiënt deze bemanning was. 

De vraag naar efficiëntie wordt vooral bekeken op het gebied van zeelieden. Doordat er in de 
latere periode een grotere variatie aan vaklieden meevoer, zijn deze cijfers minder goed te 
vergelijken. Met name omdat het aantal niet zeegerelateerde vaklieden erg toeneemt. Daarnaast is 
het qua kwaliteit van de scheepsbemanning in de eerste plaats interessant om naar de zeelieden te 
kijken. Deze groep heeft immers hoofdverantwoordelijkheid voor het  reilen en zeilen van een schip.  
 Als het erom gaat om de efficiëntie van de zeelieden vast te stellen is een redelijk simpele 
methode gebruikt. Er wordt gekeken naar het totale aantal zeelieden dat de schepen tijdens de reis 
aan boord hebben gehad. Dit zijn de opstappers op de Kaap en het in Delft aangemonsterde 
personeel. Dan wordt er gekeken naar de totale tonnage van deze schepen. De tonnage wordt 
gedeeld door het aantal zeelieden en zo kan dus gezien worden hoeveel ton er gemiddeld per 
zeeman vervoerd werd. Natuurlijk niet de meest waterdichte formule maar als vergelijkingsmateriaal 
bruikbaar. In 1710 voeren namens de kamer van Delft twee schepen uit; beide met een tonnage van 
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804 wat dus neerkomt op een totaal tonnage van 1608.41 Het aantal zeelieden kwam in totaal op 
218. 1608 delen door 218 levert een tonnage per zeeman op van 7,4. Oftewel de 
arbeidsproductiviteit omgezet in tonnage komt neer op 7,4 ton per man. Zoals gezegd geen 
waterdichte formule. Het gaat hier om de schepen op de heenreis. Deze schepen hebben dus, zoals 
in hoofdstuk 1 kort is aangehaald, extra personeel om in Azië aan het werk te zetten. En rekenkundig 
wordt ervan uitgegaan dat de schepen efficiënt beladen zijn. Daarnaast zorgen onderweg 
overledenen en opstappers op de Kaap voor dubbeltellingen. Toch is dit geen waardeloos cijfer 
omdat het prima als vergelijkingsmateriaal dient. Voordat deze vergelijking mogelijk is, eerst maar 
eens de cijfers van 1770 op een rijtje zetten. 

Hoofdstuk 3.3 1770: herkomst en gage verdeling  

 
Tabel 6: Verdeling gage (G1-G6) en herkomst (H1-H7): 1770 

 Totaal H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 84 14 (17%) 43 (51%) 13  (15%) 6    (7%) 4   (5%) 4    (5%) 0 

G2 188 16 (9%) 44 (23%) 11  (6%) 12 (6%) 60 (32%) 42  (22%) 3  (2%) 

G3 70 7   (10%) 15 (21%) 5    (7%) 11 (16%) 9   (13%) 20  (29%) 3  (4%) 

G4 41 6   (15%) 13 (32%) 7   (17%) 2   (5%) 2   (5%) 10  (24%) 1  (2%) 

G5 8 5   (63%) 3   (37%) 0 0 0 0 0 

G6 7 3   (43%) 1   (14%) 1   (14%) 0 2   (29%) 0 0 

 
398 

       Totaal 
per regio 

 

51 
(13%) 

119 
(30%) 

37 
(9%) 

31 
(8%) 

77 
(19%) 

76 
(19%) 

7 
(2%) 

Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

  
Alleen al de volheid van deze tabel laat zien dat er sinds 1710 het één en ander is veranderd. Voordat 
de cijfers van 1770 vergeleken worden met die van 1710 worden ze eerst apart besproken. Net als in 
1710 worden eerst de regio’s langsgegaan om te kijken wie waar vandaan komt. 
 Het meest overzichtelijk is om de volgorde aan te houden; dus eerst herkomstcategorie 
1:Delft. Qua aantallen is Delft een kleine leverancier. Dit neemt echter niet weg dat, wanneer er naar 
de absolute top wordt gekeken, Delft maar liefst 8 van de 15 personeelsleden uit het hoge kader (G5 
en G6) levert. Meer dan de helft van het toppersoneel komt uit Delft terwijl de stad nog geen  1/8 
van het totale personeel levert. Delft is de nummer 1 leverancier van het toppersoneel; de nummer 2 
in toppersoneel levert de helft van wat Delft levert. 
 Deze nummer 2 in toppersoneel is toevalligerwijs ook herkomstcategorie 2: de omgeving van 
Delft. Hoewel ze 4 van de 15 lieden uit de topklassen leveren is dat, gezien hun totaalgrootte een 
stuk minder indrukwekkend dan de Delftse bijdrage aan de topklassen. Herkomstcategorie 2 heeft 
relatief gezien  nota bene de grootste bijdrage in de laagste inkomenscategorie. Verder schommelt 
per categorie de bijdrage van de Delftse omgeving rond de 20 en 30%. Herkomstcategorie 2 is met 
deze aantallen wel de grootste leverancier geworden. Met bijna 1/3 van de totale 
personeelsleveranties is de Delftse omgeving de grootste minderheid wat betreft 
personeelsleveranties. Nu de bijdrage van de eerste twee categorieën bij lange na niet genoeg is om 
aan de personeelsvraag te voldoen, wordt de rest een stuk interessanter. 
 Als eerste herkomstcategorie 3: overige Nederlandse kuststreken. Met iets minder dan 10% 
van de totale bemanning niet echt een grote bijdrage, maar toch ook niet geheel verwaarloosbaar. 
Vooral niet wanneer we bedenken dat uit deze categorie de schipper van het schip Lam komt. Deze 
schipper heeft een imposante VOC-carrière achter de rug en levert dus een waardevolle bijdrage. 
Daarnaast is de bijdrage aan het aantal lieden in inkomenscategorie 4 ook redelijk groot. Uit de 
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 Deze gegevens komen uit de digitale versie van Dutsch Asiatic shipping te raadplegen via: 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/search 
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overige Nederlandse kusstreken komt daarmee een kleine doch nuttige bijdrage. Gaat hetzelfde op 
voor het Nederlandse achterland? 
 De bijdrage van het Nederlandse achterland oftewel herkomstcategorie 4 lijkt redelijk op die 
van de overige Nederlandse kuststeden. In totaal levert het achterland iets minder mensen dan de 
kuststreken. De bijdrage van het achterland overstijgt die van de kuststreken wel bij gagecategorie 3. 
Hoe dat precies zit wordt iets duidelijker bij het splitsen in vak- en zeelieden. Er is hier in ieder geval 
sprake van een zeer bescheiden bijdrage. Zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Met deze laatste 
bijdrage is duidelijk dat uit Nederland zelf ongeveer 60% van het totale personeel komt. Voor de 
overige 40% moet dus naar het buitenland worden gekeken. 
 De eerste buitenlandse categorie is herkomstcategorie 5: buitenlandse kuststreken. Met een 
bijdrage van bijna 20% is dit de één na grootste personeelsleverancier. Deze bijdrage is niet alleen in 
zijn totaliteit groot, herkomstcategorie 5 is ook nog eens de hofleverancier van de beter betaalde 
matrozen (G2). En de schipper van de Zilveren Leeuw valt ook onder deze categorie. Bij de andere 
gagecategorieën blijken er maar weinig uit de buitenlandse kuststreken afkomstig te zijn. Dan is er 
nog de andere groep buitenlanders. 
 Hier gaat het om herkomstcategorie 6: buitenlanders uit landstreken. Deze groep heeft een 
praktisch even grote bijdrage als de buitenlandse groep uit de kuststreken. Ook bestaat hun bijdrage 
voornamelijk uit de beter betaalde matrozen. Het grootte verschil is echter dat ook hun bijdrage aan 
inkomenscategorie 3 en 4 relevant is. Dit verschil wordt ook meer duidelijk wanneer we gaan splitsen 
in vak- en zeelieden. 
 Het beeld dat naar voren komt uit deze cijfers is dat van een redelijke nivellering. Elke groep, 
categorie 7 daargelaten, heeft een redelijke bijdrage. De bijdrage van Delft en omgeving ontstijgt die 
van het buitenland ternauwernood. De rest van Nederland heeft een minimale maar toch nog nodige 
bijdrage. Verder zijn tussen  kust- en landgebieden, zowel in binnen- en buitenland kleine verschillen 
maar deze zijn nog niet erg evident. Deze verschillen worden duidelijker wanneer gesplitst wordt in 
zee - en vaklieden. 

Hoofdstuk 3.4 Herkomst en gageverdeling 1770, onderverdeeld in vak- en zeelieden 

 
Net als met de cijfers van 1710 worden de cijfers van 1770 verdeeld in zeelieden en vaklieden. Voor 
beide groepen wordt dan gekeken naar de verhouding tussen herkomst en gage.  
Zeelieden 
 
Tabel 7: Verdeling gage (G1-G6) en herkomst (H1-H7) bij zeelieden: 1770 

 Totaal H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 84 14 (17%) 43 (51%) 13 (15%) 6    (7%) 4    (5%) 4   (5%) 0 

G2 187 15 (8%) 44 (24%) 11 (6%) 12 (6%) 60 (32%) 41 (22%) 3  (2%) 

G3 25 6   (24%) 5   (20%) 2   (8%) 3   (12%) 3   (12%) 4   (16%) 2  (8%) 

G4 11 4   (36%) 2   (18%) 1   (9%) 0 1   (9%) 3   (27%) 0 

G5 6 3   (50%) 3   (50%) 0 0 0 0 0 

G6 4 2  (50%) 0 1   (25%) 0 1   (25%) 0 0 

 317 
       Totaal per 

regio  
44 
(14%) 

97 
(31%) 

28 
(9%) 

21 
(7%) 

69 
(22%) 

53 
(17%) 

5 
(2%) 

Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 
 
Tabel 8: Verdeling gage (G1-G6) en herkomst (H1-H7) bij vaklieden: 1770 

 Totaal H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 0 0 0 0 0 0 0 0 

G2 1 1(100%) 0 0 0 0 0 0 

G3 45 1(2%) 10(22%) 3(7%) 8(18%) 6(13%) 16(36%) 1(2%) 
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G4 30 2(7%) 11(37%) 6(20%) 2(7%) 1(3%) 7(23%) 1(3%) 

G5 2 2(100%) 0 0 0 0 0 0 

G6 3 1(33%) 1(33%) 0 0 1(33%) 0 0 

 81 
       Totaal per 

regio  
7 
(9%) 

22 
(28%) 

9 
(11%) 

10 
(11%) 

8 
(10%) 

23 
(29%) 

2 
(3%) 

Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
De splitsing in groepen van vaklieden en zeelieden geeft veel extra informatie. Zowel de 
verhoudingen binnen de herkomstcategorieën zelf en tussen de herkomstcategorieën onderling 
verschuiven behoorlijk. Deze veranderde verhoudingen onderling en intern worden kort 
doorgenomen om daarna de vergelijking met 1710 te maken. 
 Als eerste de bijdrage van Delft (H1). Personeel afkomstig uit Delft is voornamelijk te vinden 
bij de zeelieden. De bijdrage van Delft aan het vakliedenarsenaal is zowel absoluut als relatief 
minuscuul. Tegelijkertijd heeft Delft van de 5 hoogste vaklieden (G5 en G6) er maar liefst 3 geleverd. 
Verder heeft Delft één vakman uit inkomenscategorie 2. Definitietechnisch kan dit eigenlijk niet, 
ware het niet dat het hier om een -voor de VOC uitzonderlijke- functie van jongkuiper gaat. Bij de 
zeelieden van de categorieën 3 en 4 (middenkader) is de bijdrage van Delft relatief  groot. Zowel in 
verhouding met de eigen totaalbijdrage als met de bijdragen vanuit de andere herkomstcategorieën. 
Dit komt onder andere door de perfecte spreiding van deze inkomenscategorie. Vooral de derde 
categorie van alle ‘maten’(G3) is prachtig verdeeld. Het blijven kleine aantallen maar het is toch apart 
om te zien dat, ongeacht de totaalbijdrage van de verschillende herkomstcategorieën, de bijdrage 
voor deze gagecategorie redelijk gelijk over alle groepen verdeeld is. Bij G5 en G6 (de topklassen) is 
Delft bij de zeelieden absolute topleverancier. Delft draagt het minste bij aan de beter betaalde 
matrozen (G2).Hoe zit dat met de omgeving van Delft(H2)? 
 Wat laat de verdeling van de hofleverancier zien? Als eerste wordt gekeken naar de 
zeelieden: daar is te zien dat de bijdrage van de omgeving Delft ten opzichte van de stad zelf bij de 
hoogste 4 inkomensklassen lager is. Voor de inkomensklasse 5 en 6 is dit geen verrassing. Delft had 
daar immers ook bij de totaalcijfers een grotere bijdrage. De verschuiving bij de inkomensklasse 3 en 
4 daarentegen is wel frappant. Terwijl bij Delft het merendeel van deze groepen terug te vinden is bij 
de zeelieden is het bij de regio precies andersom. Het merendeel van deze gagecategorieën(G3 en 
G4) is terug te vinden bij de vaklieden. Dit is deels logisch, omdat er bij de vaklieden bijna 2keer 
zoveel mensen voorkomen in deze categorieën als bij zeelieden. Toch laat dit zien dat de kleine 
Delftse bijdrage relatief zwaar was op het gebied van de zeelieden, terwijl de omgeving meer 
vaklieden leverde. Het is niet zo dat de omgeving relatief veel vaklieden leverde. De bijdrage aan het 
vakliedentotaal is relatief gezien nog net iets lager dan de bijdrage aan het zeeliedentotaal. Bij de 
zeelieden heeft de omgeving van Delft vooral veel laagbetaalde matrozen (G1) geleverd. Hoe zit het 
met personeelsbijdrage van de rest van Nederland.  
 Herkomstcategorie 3 en 4 oftewel Nederlandse kuststreken (H3) en landstreken (H4) worden 
hier met elkaar vergeleken. De verwachting was dat vanaf de kust meer zeelieden kwamen en vanaf 
het binnenland meer vaklieden. Er is hier echter geen sprake van een duidelijk verschil. De 
Nederlandse kuststreken leverden wel meer zeelieden, maar ze leverden in het geheel meer 
mannen. Beide leverden zo goed als evenveel vaklieden. Dat het verschil niet groter is, komt deels 
door de selectiemethode. Omdat de vaklieden als één groep zijn genomen is er geen verschil tussen 
de scheepsvaartgerichte vaklieden en de overige vaklieden. De cijfers nog verder opsplitsen zou 
nogal chaotisch en onwerkbaar worden. Daar komt bij dat het, zoals al eerder aangegeven, niet 
duidelijk is wie bij wie hoort. Stel dat de ondertimmerman bij de scheepsvaartgerichte vaklieden 
hoort. In deze situatie blijkt dat van de vaklieden uit het binnenland van Nederland er 7 niet 
scheepsvaartgericht zijn. Te weten de twee grofsmeden, metselaars, en een geelgieter. Bij de 
vaklieden vanuit de kuststreken is de verhouding precies andersom daar zijn er 3 niet 
scheepsvaartgerelateerd namelijk 2 huistimmermannen en een blikslager. Binnen de groep van de 
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vaklieden lijkt de verdeling een klein beetje meer de kant op te gaan van scheepsvaartberoepen voor 
de mannen uit de kuststreken. Het blijft echter een feit dat de bijdrage op het gebied van de 
zeelieden elkaar weinig ontlopen. Hoe was dit in het buitenland? 
 De buitenlanders zijn ook in twee categorieën opgedeeld, die hier gelijktijdig worden 
besproken. Als de cijfers van herkomstcategorie 5 en 6 worden vergeleken blijkt hier wel de 
verwachte verschuiving op te treden. Het grootste verschil zat hem al in het aantal matrozen door 
beide geleverd. De herkomstcategorie buitenlandse landstreken  (H6) leverde veel meer man aan de 
gagecategorie 3 en 4. Zoals de cijfers hierboven laten zien, is het merendeel van deze mannen 
onderdeel van de groep vaklieden. Terwijl herkomstcategorie 5 (de buitenlandse kuststreken) met 
name de levering van beter betaalde matrozen (G2) verzorgde. De buitenlandse kuststreken (H5) 
leverden meer zeelieden terwijl de buitenlandse landstreken (H6) meer vaklieden leverden. Minder 
tot de verbeelding sprekend is het gegeven dat van de 8 vaklieden die van buitenlandse kuststreken 
komen er 4 zeevaart gericht en 4 overig zijn. Van groep uit buitenlandse landstreken zijn er 9 
scheepvaartgerichte vaklieden en 14 overige. De buitenlandse categorieën laten een duidelijk 
verschil zien wat betreft herkomst en zee- of vaklieden. Dat de zeelieden uit veel verschillende 
gebieden kwamen is duidelijk, maar wat is er gebeurd met hun efficiëntie?  
 De berekening voor 1770 is hetzelfde als die voor 1710. Het totale tonnage wordt gedeeld 
door alle zeelieden. Het tonnage van de Zilveren Leeuw en Lam waren respectievelijk 880 en 850. Het 
totaal tonnage van 1730 wordt gedeeld door de 317 zeelieden dit levert een tonnage van 5,5 ton per 
zeeman op. 

Hoofdstuk 3.5. Vergelijkingen en verklaringen 

 
In dit stuk worden de veranderingen tussen 1710 en 1770 bestudeerd. Let wel: in de komende twee 
hoofdstukken worden de cijfers nog eens op een andere wijze doorgenomen. Deze paragraaf is dan 
ook maar een eerste opzet om de verschillen tussen regio’s duidelijk te maken en de veranderingen 
daarbinnen door de tijd heen. 
 Allereerst kijken we naar de globale verschillen. Tussen 1710 en 1770 is de omvang van het 
personeel flink toegenomen. Deze toenamen overstijgt de groei van de schepen. De totale 
scheepstonnage is met nog geen 8% gestegen. Terwijl de totale scheepsbemanning gestegen is met 
maar liefst ruim 59%. Het aantal zeelieden is gestegen met 46% en het aantal vaklieden zelfs met 
135%! Relatief gezien is de stijging van vaklieden dus gigantisch. In absolute aantallen is het een groei 
van 35 naar 81. Een belangrijke reden hiervoor is dat de variatie aan vaklieden is erg toegenomen. Zo 
zitten er op de schepen veel meer lieden die waarschijnlijk meegaan om te werken in Oost-Indië. 
Zoals huistimmerlieden, smeden en zelfs een steenhouwer. Maar het zijn niet alleen de vaklieden 
waarvan er meer naar Azië gaan. 
 In absolute aantallen is de stijging van het aantal matrozen het hoogst. Het aantal 
laagbetaalde matrozen stijgt van 54 naar 84. Het aantal hoog betaalde stijgt van 119 naar 187. 
Procentueel zijn dat stijgingen van respectievelijk 55% en 58%. Het aantal kaderleden bleef nagenoeg 
gelijk. De personeelsstijging kwam door de toename van het aantal matrozen en vaklieden. De vraag 
die rest, wanneer men de personeelstoename ziet, is: waar moet dat vandaan komen? 
 Waar het extra personeel niet vandaan komt mag duidelijk zijn: Delft (H1). Terwijl de vraag 
de spreekwoordelijke pan uit rijst is het aanbod opgedroogd. In 1710 is Delft nog hofleverancier; in 
1770 is het totaal aantal personeelsleden uit Delft niet alleen relatief maar ook absoluut afgenomen. 
De overige categorieën krijgen dus een dubbele last. Niet alleen de toename van de personeelsvraag 
moet door hun worden voorzien, ook nog eens de terugloop van het personeel uit Delft. Deze 
wisselwerking moet echt gigantische gevolgen hebben gehad. Dat is goed zichtbaar wanneer deze 
cijfers op een rijtje worden gezet. In 1710 kwamen 157 van de 252 personeelsleden uit Delft. 
Hierdoor was het totale aantal dat ergens anders vandaan moest komen 95. In 1770 neemt de 
Delftse bijdrage af tot 51 terwijl de totale vraag stijgt naar 398. De overige herkomstcategorieën 
moesten  dus nog 347 man leveren. Een toename van de niet-Delftse bijdrage met maar liefst 252 
man. Met andere woorden in 1770 moesten er meer mannen van buiten Delft gehaald worden dan 
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dat er in 1710 überhaupt nodig waren. Procentueel nam de vraag naar niet-Delfts personeel toe met 
265%. Aan de andere herkomstcategorieën de schone taak om dit personeelstekort op te vullen. 
 Als eerste de bemanning uit de omgeving van Delft (H2). Zoals de cijfers laten zien is de 
bijdrage van deze herkomstcategorie verdubbeld. Met deze groei wordt het eerste deel van het 
personeelstekort opgevangen maar het is nog lang niet genoeg. Toch is deze verdubbeling bijzonder 
interessant. En wel om twee redenen. In de eerste plaats laat het zien dat de personeelsterugloop 
vanuit Delft een zeer plaatselijk probleem is. Terwijl Delft met moeite in staat is om nog personeel te 
leveren neemt de leveringscapaciteit van de omgeving niet af maar zelfs toe. Ten tweede is de 
toename interessant door de groep waarbinnen deze plaats vindt. De regio neemt vooral de taak van 
Delft over als het gaat om het leveren van de minst betaalde ‘matrozen’(G1). Was in 1710 Delft niet 
alleen algemeen hofleverancier -maar met name die van de laagste matrozen- in 1770 is die ‘eer’ aan 
de omgeving te beurt gevallen. Verder is de gegroeide bijdrage aan het middenkader vooral te 
danken aan de toename van vaklieden. Er is op dat gebied dan ook niet echt sprake van een 
verschuiving, maar de bijdrage van de omgeving stijgt hier met de groei van de groep. Waar dit niet 
gebeurt, is bij de beter betaalde matrozen. De bijdrage van de omgeving stijgt hier met 6 man terwijl 
de vraag naar deze groep veel sterker gegroeid is. De omgeving van Delft is dus in 1770 nog 
belangrijker geworden als het gaat om personeelsleveranties, maar is bij lange na niet in staat om de 
personeelshonger van de kamer van Delft te stillen. 
 Aangezien Delft en omgeving moeite hebben het personeel bij elkaar te schrapen krijgt de 
rest flink wat op zijn bord. Als eerste de rest van Nederland (H3 en H4). De interne verhouding van 
de, elkaar nauwelijks ontlopende, bijdragen zijn reeds besproken. Beide categorieën laten een groei 
in personeelsbijdrage zien. De weinig indrukwekkende bijdrage in 1710 wordt iets beter. Toch 
leveren kust-(H3) en landgebieden (H4) van Nederland met respectievelijk ruim 9 en bijna 8% nog 
steeds geen grootse bijdrage. De groei van beide vindt vooral plaats binnen het middenkader en ook 
hier gaat het met name om de toename van het aantal vaklieden. Verder leveren beide nauwelijks 
extra matrozen. De extra 18 matrozen met een laag loon, maar met name de 10 extra matrozen met 
een beter loon, zetten nauwelijks zoden aan de dijk. 
 Door de lage bijdrage van de rest van Nederland zijn er van de beter betaalde matrozen nog 
geen 50% afkomstig uit Nederland. De vraag naar deze matrozen moet dus grotendeels door het 
buitenland beantwoord worden. Het merendeel van deze vraag wordt door de buitenlandse 
kuststreken (H5) opgevangen. Toch is de bijdrage van de buitenlandse landstreken (H6) verre van 
verwaarloosbaar. Naast de bijdrage bij de matrozen is met name op het gebied van het middenkader 
de bijdrage van herkomstcategorie 6 van grote betekenis. Met name, maar niet uitsluitend, op het 
gebied van vaklieden is de kamer van Delft sterk afhankelijk van mannen uit buitenlandse 
landstreken om genoeg personeel voor het kaderniveau te krijgen. Voor topkaderleden wordt er 
echter niet snel naar het buitenland gekeken. Naast de schipper en een opperscheepstimmerman 
worden er door het buitenland geen mannen uit de twee beste inkomensgroepen geleverd. Hetgeen 
niet wegneemt dat de bijdrage van het buitenland het sterkst is gestegen. Voor een groot deel heeft 
het buitenland de toegenomen personeelsvraag kunnen opvangen. 

Kort samengevat hebben er tussen 1710 en 1770 twee grote veranderingen plaatsgevonden. 
De eerste verandering is aan de vraagkant: de totale vraag naar personeel is met 58% toegenomen. 
De tweede verandering is aan de aanbodkant: de terugval van het Delftse personeelsaanbod en het 
ontstaan van een buitenlands personeelsaanbod. De cijfers uit dit hoofdstuk geven nog niet veel 
ruimte voor verklaringen. Met behulp van de literatuur is er echter wel het één en ander te zeggen. 
 Hoe is de toename aan de vraagkant verklaren? Deze wordt in eerste instantie door twee 
factoren beïnvloed. Hoeveel mannen zijn er nodig om het schip in kwestie van A naar B, in dit geval 
van Goeree naar Batavia, te krijgen? En hoeveel mensen zijn er op de plaats van bestemming, dus in 
Azië, nodig? De VOC bemoeide zich immers ook met de intra-aziatisch vaart. Hoeveel mensen er 
eventueel doodgaan of ziek achter moeten worden gelaten op Kaap de Goede Hoop wordt nu nog 
buitenbeschouwing gelaten. Het aantal mannen dat nodig is om het schip van A naar B te varen, is 
afhankelijk van de grootte van het schip. Om het totale schip te onderhouden is een minimum aantal 
matrozen nodig en om die groep leiding te geven weer een aantal kaderleden onderverdeeld in 
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verschillende verantwoordelijkheden. Tussen 1710 en 1770 zijn de schepen qua omvang enigszins 
gegroeid. Deze groei staat echter niet in de verhouding tot de personeelstoename. Op dit moment is 
de enige mogelijke verklaring dus de toename van werk op de plaats van bestemming. Dat is ook de 
reden dat er vooral toename is van het lage personeel. Hiervan is een veel grotere groep nodig. Zoals 
de cijfers van 1710 en 1770 immers laten zien is een veel grotere groep matrozen stuurbaar met een 
praktisch even groot kader. Wat logisch is; meer personeel betekent niet dat er opeens meer te doen 
is. Op een schip blijven het aantal essentiële onderdelen  zoals, roer, mast en fok die in de gaten 
moeten worden gehouden, gelijk. Bij de vaklieden is de verandering van de vraagkant nog 
duidelijker. De groei wordt hier grotendeels veroorzaakt door de verandering van de vraag. De 
vraagkant is inhoudelijk veranderd, doordat er veel meer verschillende soorten vaklieden nodig zijn. 
Een duidelijk teken dat de werkzaamheden van de VOC in Azië veranderen en toenemen. Wanneer 
er meer personeel in Azië nodig is, is er bijvoorbeeld meer behuizing nodig. Meer behuizing vraagt 
om meer vaklieden die gespecialiseerd zijn in gerelateerde ambachten. Hetzelfde gaat op voor de 
toename van het aantal schepen werkzaam in Azië. Ook daarvoor is meer personeel nodig om ze te 
onderhouden, ook op het gebied van de indirecte dienstverlening zoals het vervaardigen en/of 
repareren van de benodigde gereedschappen. De toename van de vraag naar personeel lijkt op dit 
moment voornamelijk in de vraag vanuit Azië te zitten. Deze verklaring is niet zozeer uit de 
scheepssoldijboeken op te maken maar stoelt meer op de bevindingen uit hoofdstuk 1. Wat is er 
tegelijkertijd met de aanbodskant gebeurd? 
 De aanbodkant wordt voornamelijk gestuurd door het aanwezige arbeidskapitaal en de wil 
om voor de VOC te werken. In het jaar 1710 blijken beide in grote mate aanwezig in Delft en 
omgeving. Vooral in Delft zelf is genoeg arbeidskapitaal aanwezig. En er zijn ook genoeg mannen die 
daadwerkelijk voor de VOC willen werken. Er rekening mee houdend dat de VOC een slecht 
betalende werkgever is en dat er desondanks veel mannen uit Delft werken geeft aan dat er 
voldoende arbeidssurplus was. Delft leverde maar liefst 74% van de slechts betaalde matrozen (G1). 
Een deel hiervan zijn misschien gelukszoekers en avonturiers; toch lijkt het erop dat er voor deze 
groep op het vasteland weinig werk te vinden is. Het aanbod van personeel uit Delft is echter niet 
groot genoeg; ook uit de directe omgeving moeten mannen komen.   

Bij de omgeving van Delft (H2) is de interne verhouding anders dan die binnen Delft. Vanuit 
de omgeving komen sowieso absoluut, maar ook relatief gezien, veel minder van de laagst betaalde 
matrozen. Verder levert de omgeving relatief veel beter betaalde matrozen (G2) en maar weinig 
vaklieden (G3 en G4).  

De overige herkomstcategorieën zijn verder marginaal; vooral als het gaat om rechtstreekse 
aanmonstering en de opstappers op de Kaap niet worden meegerekend. Dit alles neigt ernaar dat de 
aanbodskant trapsgewijs werkt. Eerst wordt het scheepspersoneel vanuit Delft gehaald. Er blijven 
dan nog plekken over die door de omgeving worden gevuld. In 1710 komt bijna de complete 
bemanning uit Delft en omgeving. Nu kan men zeggen dat de VOC een regionale voorkeur heeft maar 
dit is niet perse de enige reden. Net zo logisch is het om te zeggen dat mannen niet zomaar een hele 
reis op zich nemen in de hoop maar wat werk te vinden. Voordat iemand naar Delft gaat, moet hij 
eerst weten dat daar een VOC-kamer is die mensen zoekt; dan moet hij fysiek en financieel in staat 
zijn om de reis te ondernemen en dan moet hij de risico’s afwegen tegen de voordelen. Hoe verder 
iemand weg woont hoe zwaarder de negatieve factoren wegen. En als men toch ver moet reizen, kan 
men beter zijn geluk beproeven in het veel grotere Amsterdam. Mannen uit de regio zijn 
waarschijnlijk sneller bekend met Delft en kunnen er met minder financieel en fysiek ongemak 
komen. Ook kunnen ze hun aankomst beter timen, waardoor ze minder afhankelijk zijn van Delftse 
faciliteiten voor onderdak en voedsel. Belangrijk argument hiervoor is de verdeling binnen de 
matrozengroep. De regio levert voornamelijk beter betaalde matrozen; de mannen die komen 
hebben in ieder geval “iets” dat hen verheft boven de laagstbetaalden. Dit is ook niet zo raar, als men 
bedenkt dat deze groep toch een bewuste keuze heeft gemaakt de eigen woonplaats te verlaten om 
elders werk te vinden en fysiek zowel als financieel in staat deze reis, hoe klein die ook mag zijn, te 
voltooien. Tegelijkertijd is voor iemand uit Delft die helemaal aan de grond zit het Oost-Indië huis 
letterlijk en figuurlijk om de hoek. Omdat Delft en de regio zelf al in de personeelsbehoefte kunnen 
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voorzien is het voor mannen van verder blijkbaar niet de moeite waard om te proberen in Delft werk 
te vinden bij de VOC. Hoe is dit in 1770? 
 De verschillen tussen 1710 en 1770 op het gebied van herkomstregio’s worden door twee 
grote veranderingen veroorzaakt. Aan de ene kant is er de toename van de vraag en aan de andere 
kant de terugval van de bijdrage van Delft. Om met deze laatste te beginnen. Was er in 1710 vanuit 
Delftse zijde een duidelijk aanwezig arbeidskapitaal, in 1770 lijkt dat grotendeels verdwenen. Met 
name de terugval binnen de matrozengroep is gigantisch. Blijkbaar was het voor minder Delftse 
mannen noodzakelijk geworden om voor een hongerloon jaren van huis weg te blijven. Tegelijkertijd 
waren er simpelweg minder mannen beschikbaar in Delft. Dit zal deels gekomen zijn door de 
terugloop van de bevolking in Delft. Was het inwonerstal van Delf  begin 18e eeuw nog tussen de 
24.000 en 15.000; eind 18e eeuw was dit gedaald tot minder dan 14.000.42 In 1770 lijkt de groep van 
laagstbetaalde matrozen (G1) weer van dichtbij te komen. Dit keer is het echter niet Delft (H1) zelf, 
maar de omgeving (H2) die hofleverancier wordt op het gebied van laagst betaalde matrozen. En bij 
de beter betaalde matrozen komen de buitenlandse categorieën kijken, in 1710 nog onzichtbaar 
maar nu Delft en regio niet meer aan de vraag kunnen voldoen opeens een factor van betekenis. Een 
betekenis die op het gebied van zeelieden vooral beperkt blijft tot de beter betaalde matrozen. Dat 
de buitenlanders voor beter betaalde en geen slecht betaalde matrozen zijn, is ook niet geheel 
onlogisch. Iemand die een reis van enkele honderden kilometers moet ondernemen, zal iets meer  
bagage hebben dan alleen de goede hoop op een baan. Eventueel opgedane nuttige kennis kon hem 
helpen bij het vinden van werk bij de VOC. Belangrijker is echter de fysieke mogelijkheid voor de reis 
naar Delft. Want het werk op de VOC-schepen was niet voor iedereen weggelegd. Een uitputtingsslag 
onder slechte omstandigheden moest worden overleefd. Voor de VOC was het dan ook belangrijk 
om, indien mogelijk, op zijn minst fysiek capabel personeel te werven. Hetzelfde gaat ook op voor de 
vaklieden. 
 De vaklieden moesten op zijn minst capabel zijn in het door hen uitgeoefende vak. Ook deze 
groep werd nauwelijks meer door Delft geleverd. Uit alle overige herkomstregio’s kwamen wel meer 
vaklieden. Vooral de buitenlandse landstreken (H6) namen een groot deel van deze toegenomen 
vraag voor hun rekening. De loonverschillen tussen Holland en het buitenland zullen hier erg aan 
meegeholpen hebben. Tegelijkertijd blijft ook hier de omgeving hier veel mannen aan leveren. 
Blijkbaar werden in de omgeving nog genoeg mannen opgeleid tot vakman om een overschot te 
creëren dat bij de VOC in dienst kon treden. De kans op werk, risico van de reis en hoogte van lonen 
waren 1770 dusdanig de positieve kant opgeslagen dat de aantrekkingskracht op de buitenlanders 
flink toenam, ongeacht of dit door push- of pullfactoren kwam. Ondanks de buitenlandse bijdrage 
zijn er niet veel buitenlanders bij de hogere zeeliedenposten gekomen. Hiervoor zijn twee mogelijke 
oorzaken. Buitenlanders met die kwaliteit konden makkelijker betere banen vinden en gingen niet op 
bezoek bij de VOC. Tweede mogelijkheid is, dat het te maken heeft met de interne VOC structuur op 
het gebied van promotie. De statistische oververtegenwoordiging van Delfts personeel in het kader 
lijkt op voorkeursbehandelingen voor die groep. Dat laatste wordt in de komende hoofdstukken 
bestudeerd. Voordat dit gedaan kan worden moet er eerst gekeken worden naar wat er met het 
personeel gebeurde tijdens de diensttijd. Het gaat hier niet zozeer om wat mensen waar precies 
deden, maar hoe ze hun diensttijd afmaakten. Overleefde ze het wel en kwamen ze terug of niet? 
Ook hier gaat het weer om de verschillen tussen de gagecategorieën en de verschillen tussen de 
herkomstcategorieën.   
 
 
 
 
 
 

                                                           
42

 Bruijn, Schippers in dienst van de VOC in de achttiende eeuw aan de wal en op zee (Amsterdam 2008) 61. 
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Hoofdstuk 4  Wat gebeurde er met wie? 

 
Dit hoofdstuk heeft dezelfde opzet als het vorige hoofdstuk, maar het heeft een andere insteek. Er 
wordt nu gekeken naar de verhouding tussen herkomst, functie en beëindiging van contract. Met dat 
laatste wordt bedoeld wat, volgens het scheepssoldijboek, de reden van contractsbeëindiging was. Er 
zijn naast overlijden en repatriëring nog enkele redenen voor contractsbeëindiging. Per groep wordt 
gekeken welke manieren vaak voorkwamen; eerst voor 1710 en dan voor 1770. Vervolgens wordt er 
weer gekeken naar verschuivingen en verklaringen. In dit hoofdstuk staat de mortaliteit centraal. 
Welk deel van de bemanning kwam om en in welke gagecategorieën vielen de doden? Binnen de 
gagecategorie wordt er weer naar het verschil tussen de herkomstcategorieën gekeken. Dit alles om 
te kijken of er bepaalde groepen zwakker zijn. De vraag is of er verschillen tussen de 
herkomstcategorieën zijn en of er verschuivingen in de tijd zijn? 

4.1 Wat gebeurde er met wie? Cijfers van 1710 

 
Voor contractsbeëindiging zijn de volgende redenen langsgekomen: repatriëring, overstap naar 
andere kamer (in feite een terugkeer naar kamer van oorspronkelijke aanmonstering), overlijden, 
vrijburger, schip vergaan (natuurlijk niet 1 van de 4 in dit stuk besproken), weggelopen, vermist, 
ontslagen, ouderdom, absent bij afvaart en nog een onduidelijke, namelijk: niet ingevoerd. Bij deze 
laatste is het gissen waarom een contract is beëindigd; de overige spreken redelijk voor zich. De 
totale cijfers van 1710 zien er als volgt uit: 
 
Tabel 9: Reden tot contractsbeëindiging: 1710 

Gerepatrieerd Overleden Andere 
kamer 

Vrijburger Schip 
vergaan 

Weggelopen Vermist Niet 
ingevoerd 

179 49 13 2 3 1 4 2 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Er zijn 2 groepen die eruit springen namelijk de repatrianten en de overledenen. De overige groepen 
zijn wat kleiner en worden eerst kort doorgesproken. Als eerste de weggelopen Gidion Chamot. De 
uit Delft afkomstige jongen is in 1714 weggelopen. Dan zijn er nog 2 niet ingevoerd en 2 vrijburger 
geworden. Waarschijnlijk had die verhouding 3 om 1 moeten zijn, gezien de 2 vrijburgers Van Batavia 
heten en 1 van de niet ingevoerde ook. De andere niet ingevoerde is Antonij Box, ook een jongen uit 
Delft wiens contract in 1712 beëindigd werd zonder vermelding waarom. Van de 4 vermisten is er 
ook weer een jongen uit Delft. Verder vallen hieronder twee bootsgezellen en een bosschieter uit 
respectievelijk Delft, Leidschendam en Leiden. Al met al zijn het weinig man, maar wel opvallend veel 
jongens (G1), met alternatieve contractsbeëindiging.  
 Meer gebruikelijk is overstap naar een andere kamer. Dit gebeurde wanneer men op de Kaap 
was opgestapt. Bij aankomst trad men weer terug in dienst bij de oorspronkelijke kamer. In het 
scheepssoldijboek van het schip waarmee men in eerste instantie is uitgevaren, is dan ook te vinden 
wat er uiteindelijk met hen is gebeurd. Van de 13 zijn er 6 gerepatrieerd 6 overleden en 1 vermist.  
Het zijn binnen deze groep dus vrij veel negatieve contractbeëindigingen. De meest negatieve wijze 
waarop een contract wordt beëindigd is door middel van de dood. 
 In totaal zijn er 49 mannen omgekomen tijdens de dienstijd zoals die opgenomen was in dit 
scheepssoldijboek. Een sterftecijfer van bijna 20% is nogal indrukwekkend. Wanneer het echter gaat 
over het verloren gaan van kwaliteit en ervaring maakt het nogal uit op welk moment iemand 
overlijdt. Meerdere aanmonsteringen zijn nuttig voor de VOC, maar iemand die een lange periode 
continu werkt is zo mogelijk nog nuttiger. Daarom zijn de overledenen in tijdszones verdeeld. Het 
gaat om de volgende momenten van overlijden: binnen 1 jaar, tussen 1 en 3 jaar, tussen 3 en 5 jaar, 
tussen 5 en 10 jaar of na 10 jaar. Er wordt op hele jaren afgerond dus de eerste groep bestaat uit 
iedereen die in 1710 overleed de tweede groep uit een ieder die in 1711, 1712 of 1713 overleed en 
ga zo maar door. De grenzen zijn zo gesteld om te laten zien hoeveel ervaring verloren ging door 
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sterfte. Diegene die binnen 1 jaar stierven, stierven op de reis zelf of binnen afzienbare tijd na 
aankomst. De tweede groep heeft niet de minimale 3 jaar diensttijd kunnen voldoen. Voor de derde 
groep geldt hetzelfde wat betreft vaklieden en lagere zeelieden: deze hadden namelijk een dienstijd 
van 5 jaar. De overige categorieën hebben een lange diensttijd en zijn qua ervaring op zijn minst te 
vergelijken met lieden die 2 of meer keer aanmonsteren. 
 
Tabel 10: Aantal sterfgevallen vanaf uitvaart: 1710 

Binnen 1 jaar Tussen 1 en 3 jaar Tussen 3 en 5 jaar Tussen 5 en 10 jaar Na10 jaar 

5 29 5 4 6 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Het merendeel overlijdt binnen 3 jaar. Het sterftecijfer laat dus wel degelijk een behoorlijk verlies 
van ervaring zien. Van 49 overledene zijn er 9 vaklieden. Van de vaklieden zijn er 2 die langer dan 10 
jaar dienst hebben gedaan, 1 die in 1714 omkwam en de overige 6 kwamen in de eerste 3 jaar om. 
Wanneer er bij de vaklieden en zeelieden gekeken wordt binnen welke gagegroepen de meeste 
doden vallen, dan ziet dit er als volgt uit. 
 
Tabel 11: Aantal sterfgevallen per gagecategorie: 1710 

Gagecategorie Aantal sterfgevallen: zeelieden Aantal sterfgevallen: vaklieden 

G1 10 (19%) - 

G2 24 (20%) - 

G3 2   (8%) 4(40%) 

G4 2   (17%) 2(18%) 

G5 0   3(30%) 

G6 2  (50%) 0 

Totaal 40(18%) 9(26%) 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Het meest opzienbarend zijn eigenlijk de schipper en opperstuurman (G6) uit de omgeving van Delft, 
die beiden in 1711 omkwamen. Van de 3 sterfgevallen uit gagecategorie 5 zijn er ook 2 uit de 
omgeving van Delft en de andere uit de stad Delft. Bij de top gaat het echter om zulke lage aantallen 
dat hier nog geen echte conclusies aan verbonden kunnen worden. Alleen de eerste twee groepen 
zijn misschien groot genoeg om iets over te zeggen. 
 
Tabel 12: Aantal sterfgevallen onder de zeelieden in gagecategorie 1 en 2 per herkomstcategorie t.o.v. de geleverde bemanning: 1710 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Totaal 

G1 9 (23%) 1 (11%) - - - - - 10 (19%) 

G2 9 (15%) 9 (24%) 3 (27%) 1 (50%) 1 (20%) 1 (100%) - 24 (20%) 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Ook deze data zijn nogal gefragmenteerd. Toch zijn er twee dingen die wel opvallen. De sterfte onder 
de laag betaalde matrozen is relatief gezien net iets lager dan onder de beter betaalde matrozen. Uit 
deze cijfers blijkt dus niet dat deze groep zwakker is dan de overige groepen. Het gaat hier natuurlijk 
alleen om de sterfte. Zoals eerder al gezegd waren er relatief veel jongens met een alternatief eind. 
Verder is er bij de tweede gagecategorie iets aan de hand wat betreft de verdeling. De gelijke 
sterfteverdeling onder Delft en omgeving wordt niet weerspiegeld in de totaalcijfers van deze 
groepen. Delft levert aanzienlijk meer mensen dan de regio. De extreem hoge percentages bij H4 en 
H6 komen natuurlijk doordat ze respectievelijk 2 en 1 man leverden.  
 In 1710 kwam 20% van het personeel om tijdens zijn diensttijd. Het merendeel daarvan 
overleed binnen 3 jaar. De mortaliteit is het best te bestuderen bij de twee grootste leveranciers, 
anders kan het percentage nogal vertekend werken. Bij de slecht betaalde matrozen (G1) overlijden 
er relatief veel bij de Delfste groep (H1). Bij de beter betaalde matrozen (G2) is het juist de omgeving 
(H2) met de hogere mortaliteit. De mortaliteit bij matrozen is in dit jaar lager dan bij de absolute top. 
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Dat bij het hoge kader het sterftepercentage hoog ligt komt enerzijds door het lage totaal 
aantal en anderzijds kan dit ook te maken hebben met de reeds hogere leeftijd, eventueel af te lezen 
uit een langere voorcarrière. Hetzelfde  zou verklaren waarom het middenkader een relatief laag 
sterftecijfer kent. Aan de ene kant wel een hoger loon en daarbij grotere kans op overleving, aan de 
andere kant nog geen gevorderde leeftijd. Dit lijkt niet op te gaan voor de vaklieden die met 26% een 
hoger sterftepercentage hebben dan de zeelieden met een sterftepercentage van 18%. Hierbij moet 
niet vergeten worden dat 2 van die vaklieden een carrière van meer dan 10 jaar hadden voor hun 
dood. Grofweg kwam ongeveer 20% om, minder dan 10% had een alternatief einde en bijna 75% 
kwam terug (de overledenen en repatriantenten na terugkeer kamer meegerekend). De vraag is wat 
er in 1770 met het personeel gebeurde. 

4.2 Wat gebeurt er met wie? De cijfers van 1770 

 
Dit deel zal dezelfde opzet hebben als de vorige paragraaf. Er zijn echter enkele redenen van 
contractsbeëindiging bij gekomen. Dat zijn: ontslag genomen, ouderdom en laatste vermelding (dus 
zonder duidelijke reden). Voor 1770 is de verdeling tussen de verschillende redenen van 
contractsbeëindiging als volgt: 
 
Tabel 13: Reden tot contractsbeëindiging: 1770 

Gerepatrieerd Overleden Andere 
Kamer 

Vrijburger Schip 
vergaan 

Weggelopen 

108 218 42 1 8 5 

Vermist Niet ingevoerd Ouderdom Laatste 
vermelding 

Absent bij 
afvaar 

Ontslag genomen 

3 - 1 5 6 1 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Net als bij 1710 eerst een korte bespreking van de cijfers van laag naar hoog. De ontslagnemer was 
een huisslotenmaker die na 10 jaar uit dienst trad. Nog langer heeft de man, die wegens ouderdom 
stopte, gewerkt zijn dienst was van 1770 tot 1791 en daar komt nog bij dat zijn eerste aanmonstering 
al in 1763 was. Een andere lange werker is de vrijburger. Deze opperchirurgijn was in dienst tot 1784. 
Drie uitzonderlijke situaties die alle 3 een uitzonderlijk lange continue diensttijd hebben uitgezeten.43 
 De volgende 3 zijn de 3 vermisten. Alle 3 zaten ze op de Lam alle 3 verdwenen ze volgens het 
scheepssoldijboek op 7 december, tegelijk met nog een soldaat. Volgens DAS was het schip toen nog 
op weg naar de Kaap. Deze 3 hebben geen duidelijke geografische link. Ook van de 5 weglopers is 
geen duidelijke geografische overeenkomst. Bij de Zilveren Leeuw liepen 2 matrozen weg: een Noor 
en een Groninger. Bij de Lam een jongmatroos en 2 matrozen, ook alle 3 uit een andere regio en op 
een ander moment. Bij het andere groepje van 5 (laatste vermelding) zijn redelijk  late einddata te 
verwachten. Een laatste vermelding zonder verdere reden is vermoedelijk aan het einde van een 
carrière wanneer iemand om onduidelijke redenen van de radar verdwijnt. Voor de matroos,  
grofsmid en scheepskorporaal geld dit ook; deze vermeldingen zijn respectievelijk van 82, 95 en 98. 
De hooploper die al in 70 uit de papieren verdween en de matroos in 74 waren nog niet zo lang in 
dienst op het moment van hun laatste vermelding. Bij wie het moment van verdwijnen geen 
verassing is, zijn de absenten bij afvaart. 
 Deze 6 heren zijn mooi over de 2 schepen verdeeld. Van elk schip voeren 3 niet mee uit. Bij 
de Zilveren Leeuw ging het om 2 jongmatrozen en een matroos. Bij de Lam om een blikslager en 2 
matrozen. Opvallend is dat de jongmatrozen en de blikslager alle 3 uit Amsterdam komen. Een 
andere groep waarvan het moment van contractsbeëindiging elkaar maar weinig ontloopt, bestaat 
uit de 8 man die op een schip zaten dat verging. Alle 8 kwamen ze van de Lam en 7 zaten op de 

                                                           
43 Tijdens een lange dienst in Azië kan er van alles gebeuren zie: Anne Doedens en Lieke Mulder ed., 
De memoires van Hedrik Breton ofwel de duistere zijde van de VOC (Amsterdam 2003) 
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Rijnsburg toen deze verging. De 8e zat op de Vrouwe Margaretha Maria. De volgende groep is wat 
groter maar heeft ook maar 2 momenten van contractsbeëindiging. 
 Het gaat hier om de 42 mannen die terugkeerden naar hun oorspronkelijke kamer. 
Grotendeels waren deze in dienst geweest bij de Zilveren Leeuw maar liefst 40 man gingen op 24 
oktober 1770 weer in dienst bij hun oorspronkelijke kamer. De 2 van de Lam gingen op 16 juni 1771 
terug naar hun oorspronkelijke kamer. Van deze groep waren er 9 in eerste instantie met een 
Amsterdams schip vertrokken. Daarnaast nog eens 4 met een ander Delfts schip. Verder 2 met een 
Hoorns schip en 1 met een Enkhuizer. De andere 26 waren in eerste instantie in dienst getreden bij 
de kamer van Zeeland. De herkomst van de complete groep opstappers is zeer gevarieerd: er zitten 
maar twee Amsterdammers tussen en slechts 1 Middelburger en de rest komt overal en nergens 
vandaan. Verder zitten er nog 25 buitenlanders uit tal van verschillende steden bij deze groep. Van al 
deze mannen zijn er 8 omgekomen, maar liefst 33 zijn gerepatrieerd en er is 1 laatste vermelding. 
Van deze groep zijn er dus relatief weinig omgekomen als men het vergelijkt met het totaal aantal 
doden.  
 Wat is van de 218 die overleden de duur van hun diensttijd geweest? Met dezelfde 
tijdsgrenzen als in 1710 wordt gekeken hoeveel mannen er in bepaalde periodes overleden. Er is één 
kleine aanpassing: onder de groep die binnen één jaar overleed vallen ook 3 bemanningsleden van 
de Lam die voor juni-1771 (moment van aankomst in Batavia) overleden. Met die kleine aanpassing 
levert dat de volgende cijfers op. 
 
Tabel 14: Aantal sterfgevallen vanaf uitvaart: 1770 

Binnen 1jaar Tussen 1 en 3 jaar Tussen 3 en 5 jaar Tussen 5 en 10 jaar Na 10 jaar 

74 107 17 15 5 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Deze cijfers laten een duidelijk beeld zien. Meer dan 1/3 komt al om tijdens of vlak na de reis. Bijna 
de helft van het totaal aantal overledenen komt nog eens om in de eerste 3 dienstjaren. Dit komt 
erop neer dat 3 jaar na aanmonstering 45% van de aangemonsterden is overleden. Dit is een 
behoorlijk hoge mortaliteit. De vraag is hoe deze mortaliteit verdeeld is over de verschillende 
gagecategorieën. 
 
Tabel 15: Aantal sterfgevallen per gagecategorie: 1770 

Maandgage Aantal sterfgevallen onder de zeelieden Aantal sterfgevallen onder de  vaklieden 

G1 48  (57%)  

G2 85  (45%) 1   (100%) 

G3 11  (44%)  35 (78%) 

G4 6   (55%) 26 (84%) 

G5 3   (50%) 1   (50%) 

G6 0 2   (67%) 

Totaal 153 (48%) 65 (79%) 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Het meest opvallend is de grote sterfte onder de vaklieden. Bijna 80% van de vaklieden overleeft zijn 
dienstperiode niet. Een oorzaak voor de exorbitante sterfte onder vaklieden zou de dienstperiode 
kunnen zijn.  Veel zeelieden ziet men toch het jaar daarop weer terugkomen, terwijl een metselaar 
niet ingevaren wordt voor een maandje werken.  Mocht dat waar zijn, dan moeten de vaklieden 
oververtegenwoordigd zijn in de laatste categorieën. Het moment van overlijden van de vaklieden 
ziet er zo uit: 
Tabel 16: Aantal sterfgevallen onder de vaklieden vanaf uitvaart: 1770 

Binnen 1jaar Binnen3jaar Binnen5jaar Binnen10jaar Na10jaar 

23 29 4 4 4 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 



34 
 

Afgezien van de 4 man die na 10 jaar overleden en daarmee een groot aandeel in die groep hebben, 
zijn ze verder redelijk even verdeeld. Bij elke categorie zweeft het aantal overleden vaklieden in die 
tijdspanne rond de 30% van het totaal. Het mag duidelijk er zijn dat veel vaklieden overleden en dit 
niet pas na een lange diensttijd gebeurd is. Hoe zit het met de overige 17? Van de 17 waar niet bij 
vermeld staat dat ze zijn overleden, waren de redenen van contractsbeëindiging als volgt.  
 
Tabel 17: Reden contractsbeëindiging overige vaklieden: 1770 

Gerepatrieerd Andere Kamer Vrijburger Absent bij 
Afvaart 

Ontslag 
genomen 

Laatste 
vermelding 

7 6 (4overleden 
en 
2 gerepatrieerd) 

1 1 1 1 

Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
In het jaar 1770 waren er 81 vaklieden die bij de Lam en Zilveren Leeuw aanmonsterden dan wel op 
de Kaap de overstap maakten. Van deze 81 hebben er 69 hun diensttijd tot het einde van hun leven, 
meestel vroeger dan later, uitgezeten. Bij de zeelieden kwamen er, inclusief de opstappers op de 
Kaap,  157 van de 317 om. Hoewel dit praktisch de helft is, staat het in schril contrast met het 
dodental onder de vaklieden. Dit heeft ook zijn weerslag op de totale sterftecijfers. In totaal komt 
55% van het in 1770 aangemonsterde personeel in deze dienstperiode om. Bij de zeelieden zitten, 
absoluut gezien, de meeste sterfgevallen in de gagecategorie 1 en 2; bij de vaklieden in 
gagecategorie 3 en 4. Door de omvang en spreiding van deze groep zijn deze het best vergelijkbaar 
als het gaat om de spreiding van de sterfte over de herkomstcategorieën. Er wordt eerst voor de 
zeelieden van gagecategorie 1 en 2 gekeken hoeveel man er per herkomstcategorie omkomen. 
 
Tabel 18: Aantal sterfgevallen onder de zeelieden van gagecategorie 1 en 2 per herkomstgebied: 1770 

Zeelieden 
gagegroep 
1 en 2 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Totaal 

G1 7(50%) 28(65%) 5(38%) 3(50%) 2(50%) 3(75%) - 48(57%) 

G2 6(33%) 26(59%) 6(55%) 6(46%) 25(42%) 15(37%) 2(67%) 85(45%) 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Het percentage overledenen van gagegroep 1 lig op 57% en die van gagegroep 2 op 45%. Bij de 
sterfteverdeling onder de verschillende herkomstregio’s springt herkomstcategorie 2:  omgeving van 
Delft eruit. Zowel bij gagegroep 1 als 2 zitten ze in de top qua mortaliteit. In beide gevallen niet het 
hoogste percentage, omdat er bij het vergelijkingsmateriaal erg kleine groepjes zitten. Zo zijn de 3 
man bij G1 en H6 procentueel wel veel, maar dat komt doordat deze groep maar uit 4 man bestaat. 
Hetzelfde gaat op voor het hoge percentage bij G2 en H7. Het best is om de omgeving van Delft (H2) 
met andere grote leveranciers te vergelijken. Bij gagecategorie 1 hebben alleen Delft en de overige 
Nederlandse kuststreken (H1 en H3) een bijdrage van meer dan 10%. Deze kunnen dus enigszins als 
vergelijkingsmateriaal gebruikt worden. Wanneer Delft, de omgeving en de Nederlandse kuststreken 
met elkaar worden vergeleken dan blijkt dat de omgeving Delft met 65% toch ruim boven het 
gemiddelde zit. Bij gagecategorie 2 zijn de Delftse omgeving, de buitenlandse kuststreken en de 
buitenlandse landstreken het best te vergelijken (H2, H5 en H6). Alle drie hebben ze binnen deze 
gagecategorie een personeelsbijdrage van boven de 20%. Ook hier zit de regio ver boven het 
gemiddelde. Als men de kwaliteit van matrozen afmeet naar de kans op sterfte dan is de geleverde 
kwaliteit door de Delftse omgeving, met een mortaliteit onder de matrozen van bijna 2/3, erg laag. 
En het buitenland doet het vooral op het gebied van de beter betaalde matrozen behoorlijk. Alleen 
de stad Delft heeft een lagere mortaliteit en lijkt dus de beste kwaliteit te leveren. Hoe is deze 
verdeling bij de vaklieden? 
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Tabel 19: Aantal sterfgevallen onder de vaklieden gagecategorie 3 en 4 per herkomstcategorie: 1770 

Vaklieden 
gagegroep 
3 en 4 

1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

3 1(100%) 9(90%) 0(0%) 7(88%) 4(67%) 13(81%) 1(100%) 35(78%) 

4 1(50%) 10(91%) 6(100%) 1(50%) 0(0%) 7(88%) 1(100%) 26(84%) 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Deze extreem hoge mortaliteit maakt interne vergelijking nog behoorlijk pittig. Als men de 
totaalcijfers ziet blijkt, dat maar weinigen het overleven. Van de totale groep vaklieden uit 
gagecategorie3 komen er 78% om en van gagecategorie 4 zelfs 84%. Ook hier wordt de 
vergelijkbaarheid gehinderd door de kleine omvang van de groepen. Bij de vaklieden zijn 
herkomstcategorie 2 en 6 het best vergelijkbaar, beide leveren meer dan 20 man. Deze cijfers 
ontlopen elkaar echter nauwelijks. Toch is het uitzoeken van de grootste leverancier van vaklieden 
interessant. Want met zoveel sterfte is het niet zozeer de vraag hoeveel vanuit elke regio er sterven, 
maar hoeveel er uit elke regio komen. Met andere woorden: wie zitten er zo aan de grond dat ze, 
hoewel ze een bepaald ambacht lijken beheersen, zich genoodzaakt zien om bij de VOC te werken? 
Dat in het buitenland de risico’s minder bekend zijn, kan verklaren waarom deze groep behoorlijk 
groot is. Hetzelfde gaat omgekeerd op voor de afwezigheid van Delfts personeel. Maar dat er uit de 
regio alsnog een behoorlijke bijdrage wordt geleverd, betekent of dat de informatie over risico’s niet 
bekend was of -dit lijkt waarschijnlijker- dat ondanks deze risico’s men voor de VOC koos. Samen met 
de hoge sterfte onder matrozen uit deze groep lijkt het erop dat uit de regio van Delft een bepaald 
arbeidssurplus wordt gehaald dat fysiek niet tot de sterkste groep behoort. Terwijl op het gebied van 
matrozen de buitenlandse bijdrage uit een redelijk sterke groep lijkt te bestaan gezien de lage 
mortaliteit. De buitenlandse vaklieden uit de landstreken (H6) lijken weer niet veel sterker in hun 
schoenen te staan. 

Hoofdstuk 4.3 vergelijkingen en verklaringen 

 
Tabel 20: Reden contractsbeëindiging: 1710  

Gerepatrieerd Overleden Andere 
kamer 

Vrijburger Schip 
vergaan 

Weggelopen Vermist Niet 
ingevoerd 

179 49 13 2 3 1 4 2 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Tabel 21: Reden contractsbeëindiging: 1770 

Gerepatrieerd Overleden Andere Kamer Vrijburger Schip 
vergaan 

Weggelopen 

108 218 42 1 8 5 

Vermist Niet 
ingevoerd 

Ouderdom Laatste 
vermelding 

Absent bij 
afvaar 

Ontslag 
genomen 

3 - 1 5 6 1 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Wanneer de cijfers van 1710 en 1770 naast elkaar worden gelegd zijn bepaalde verschuivingen niet 
te missen. In de twee grootste categorieën, die van repatrianten en overledenen, zijn de verschillen 
enorm. Als eerste de repatrianten. Ondanks de groei van de bemanning, tussen 1710 en 1770, is het 
aantal repatrianten afgenomen, ook wanneer het deel dat via een andere kamer terugkomt erbij 
wordt opgeteld. Het is ook meteen duidelijk waarom dit zo is. Het aantal mannen dat binnen de 
diensttijd overlijdt, is bijna vervijfvoudigd. Overleed in 1710 net iets meer dan 1/5 (de 6 van de 
andere kamer meegerekend), in 1770 kwam meer dan de helft van het personeel om tijdens de 
diensttijd. 
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 De overige categorieën wat betreft contractsbeëindiging blijven marginaal. Het aantal 
weglopers mag dan wel vervijfvoudigd zijn, maar de toename van 1 naar 5 is allesbehalve 
spectaculair. Het meest opvallend is misschien de groep: absent bij afvaart. Vanaf de jaren 40 van de 
18e eeuw komt het absent bij afvaart regelmatig in de boeken. In het begin van de 18e eeuw is het 
nog zeer sporadisch. Meest opmerkelijk is de Vaderland Getrouw waarvan maar liefst 112 man 
absent bij afvaart zijn. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat er, na de eerste mislukte poging 6 
maanden voorbij gingen voor er een tweede uitvaartpoging werd gedaan.44 Hoewel het absent bij 
afvaart dus een typisch verschijnsel is van de latere VOC periode blijft het een zeer marginaal 
gebeuren. Het aantal doden laat zien dat de omstandigheden op de schepen en vooral in Azië zeer 
achteruitliep. Het aantal weglopers lijkt te suggereren dat het merendeel toch berustte in zijn lot, of 
hoopte tot het deel te behoren dat het wel overleefde. Of vanaf de andere kant bezien: dat de 
controle van de VOC dusdanig professioneel was, dat er tussenuit knijpen maar voor weinigen was 
weggelegd. Hoe dan ook, naast overlijden, repatriëring en terugkeer naar een andere kamer, komen 
de andere categorieën nauwelijks voor; dit gaat voor 1710 en voor 1770 op.  
 De toename van de groep waarvan de overstap naar een andere kamer het contract 
beëindigt, heeft wel een verklaring. Wanneer er op de schepen meer mannen overlijden, moeten er 
immers ook meer vervangen worden. Verder zijn de schepen voller. Er moet dus meer personeel 
mee om in Azië aan het werk gezet te worden. Mocht iemand op zo’n vol schip ziek worden en op de 
Kaap achterblijven ter herstel, dan wil de VOC hem, zodra hij weer fit is, op reis krijgen. Dus hogere 
sterftecijfers en naar alle waarschijnlijkheid de daaraan verbonden hoge ziektecijfers zorgen voor 
meer opstappers op de Kaap. Hoe kan het dat er meer mannen overlijden waardoor er meer 
vervangers nodig zijn? 
 De meest simpele verklaring is dat de stijging van sterfte onder het personeel komt door de 
stijging van het personeel in het algemeen. En dat is ook de basis van de verklaring. Deze 
personeelsstijging bestaat grofweg uit twee groepen. Aan de ene kant de matrozen en aan de andere 
kant de vaklieden. En beide ook om dezelfde reden: om in Azië aan het werk gezet te worden. Het 
werkvolk uit die tijd stond niet bekend om zijn goede doorvoeding en blakende gezondheid. Een 
groeiend aantal mannen met een lage weerstand in een kleine ruimte samengepakt. Duidelijk mag 
zijn dat de omstandigheden verre van ideaal waren. Dit alles heeft een neerwaartse spiraal als 
gevolg. Stel er zijn 50 man nodig in Azië. Wanneer er echter 50 worden ingescheept, komen er maar 
30 aan. Dus om het aantal doden te compenseren scheept men er meer in. Dit heeft tot gevolg dat er 
minder ruimte is, zodat er weer meer gaan sterven. Om in ontginningstermen te spreken is er een 
grote kans dat de VOC erg kampte met het probleem van verminderde meeropbrengst. Niet elke 
extra aanmonstering leverde extra personeel op, dus er moest worden overgecompenseerd wat 
weer extra sterfte in de hand werkte. 
 Ook het aantal vaklieden is flink gegroeid. Verder blijkt uit de cijfers dat de sterfte onder deze 
groep bijzonder groot is. Net als bij de matrozen heeft de groei van deze groep te maken met het 
werk in Azië. Ook daar moesten de schepen en het materiaal onderhouden worden. Maar er is ook 
iets heel anders aan de hand. Op het land groeit de VOC ook: er zijn ook een heleboel niet of 
nauwelijks aan scheepsbouw gerelateerde vaklieden nodig. Neem bijvoorbeeld de huistimmerlieden, 
huisslotenmakers en metselaars. Vanaf de jaren 30 is er een groeiend aantal van deze vaklieden dat 
in de VOC dienst treedt. Deze groep kampt met verschillende problemen als het gaat om overleven. 
Ten eerste is de kans zeer klein dat ze gewend zijn aan schepen en ze zijn onderweg dus een 
gevoelige groep. Verder moeten ze werken in de steden en van Batavia was bekend dat het meer 
leek op een kerkhof dan een stad. Daar komt bij dat de VOC bekend stond als slecht betalende 
werkgever, wat de kans groot maakt dat een vakman pas bij de VOC aanmonsterde als het echt niet 
anders meer kon. Net als bij de matrozen gaat het hier vermoedelijk niet over de sterkste en meest 
succesvolle mannen die er te vinden zijn. 

                                                           
44

 http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/search 
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 In 1710 en in 1770 zijn de vaklieden als groep zwakker dan de zeelieden. In 1710 is dit 
verschil nog redelijk klein maar in 1770 groeien de 2 verder uit elkaar. Binnen de vaklieden zelf 
verandert er ook het een en ander. In 1710 bestaat deze vakliedengroep voornamelijk uit Delfts 
personeel. In 1770 is Delft nauwelijks meer terug te vinden bij deze zwakke groep. Hetzelfde geldt 
voor een andere zwakke groep: die van slecht betaalde matrozen (G1). Binnen de zeelieden is dit in 
1770 de zwakste groep geworden en ook hier is de bijdrage van Delft (H1) sterk gekrompen, terwijl 
die van de omgeving van Delft (H2) bij deze groep sterk is gestegen. De beter betaalde matrozen (G2) 
hebben een lagere mortaliteit dan de slecht betaalde matrozen. De grote buitenlandse bijdrage met 
een lage sterfte lijkt hier erg aan mee te helpen. Wat overigens niet wil zeggen dat iedereen uit het 
buitenland tot de sterke groep behoorde. Uit de buitenlandse landstreken (H6) komen immers veel 
vaklieden wat wel degelijk een zwakke groep was. 
 Voor deze jaren kan middels sterfte een onderscheid gemaakt worden in zwakke en sterke 
groepen. Dit is echter nog niet doorslaggevend. Afgezien het feit dat sommige mannen sterven is er 
weinig over ze bekend. De overlevingskans op deze ene reis zegt namelijk lang niet alles. Om er echt 
achter te komen wat de verschillen per groep zijn, moet er meer onderzocht worden. En dan met 
name op het gebied van aantal aanmonsteringen. In hoofdstuk 5 wordt er onderzocht hoeveel 
gemiddelde aanmonsteringen men had per gagecategorie, maar ook per herkomstcategorie. 
Daarmee wordt niet alleen gekeken naar de capabelheid van deze groepen maar ook naar de mate 
van ervaringsbehoud binnen de VOC.  
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Hoofdstuk 5. Aanmonsteringsgemiddelden.  

 
Dit hoofdstuk is qua opzet hetzelfde als de vorige twee. Als eerste worden de cijfers van 1710 
besproken, daarna die van 1770 om beide vervolgens te vergelijken. De cijfers zijn echter van een 
heel andere orde. In dit hoofdstuk wordt het grootste deel van het onderzoek besproken. Zowel qua 
techniek als qua manuren is dit onderdeel van het onderzoek een lastig werk. In dit hoofdstuk wordt 
namelijk gekeken naar de verhouding tussen herkomst, gage en aantal aanmonsteringen. Het doel is 
om te kijken of er enigszins sprake van kennisbehoud is en hoe deze is verspreid over de gage- en 
herkomstcategorieën. Naast de link met herkomst en gage worden ook de verschillen tussen 1710 en 
1770 besproken. In bijvoorbeeld 1710 kwamen er meer mannen terug maar monsterden die zich ook 
vaker aan?  

5.1.  1710: Gemiddeld aantal aanmonsteringen ten opzichte van functie  

  
Het onderzoek naar het aantal aanmonsteringen zorgt voor verschillende inzichten. Vanuit het 
personeel gezien zegt het wat over de mannen. Niet alleen zijn meerdere aanmonsteringen een 
teken van fysieke kracht om meerdere reizen te overleven. Meerdere aanmonsteringen zijn ook een 
teken van de bereidheid van bepaalde personen om voor de VOC te blijven werken. Daarnaast zegt 
het iets over de VOC. Is deze in staat ervaring te bewaren? En hoe ervaren is de bemanning die de 
VOC gebruikt? Als eerste wordt gekeken naar het aantal aanmonsteringen van 1710 verdeeld over de 
gagecategorieën. 
 Bij deze cijfers moet men wel bedenken, dat het om de volledige bemanning gaat. Verder 
gaat het om hun complete carrière, zowel aanmonsteringen voor als na 1710 worden in deze cijfers 
weergegeven. Er zitten dus mannen tussen, die voor 1710 al meerdere keren aangemonsterd hebben 
en in deze diensttijd overlijden. Het komt namelijk niet zelden voor dat mannen keer op keer bij de 
VOC aanmonsteren tot aan hun sterven toe. Mannen die vaak aanmonsteren, zijn voor de VOC ideaal 
als het gaat om werkervaring. Voor hoeveel mannen uit 1710 was deze reis niet hun enige? Van de 
253 zee- en vaklieden die in 1710 uitvoeren in dienst van de kamer van Delft hebben er 157 meer 
dan één keer aangemonsterd. Een deel daarvan heeft zowel aanmonsteringen van voor als na 1710; 
een deel van alleen daarvoor en voor een deel was dit hun eerste reis maar zouden er nog meer 
volgen. Van die extra aanmonsteringen waren er 49 zowel voor als na 1710, 44 alleen voor 1710 en 
64 alleen na 1710. Per gagecategorie zijn het gemiddeld aantal aanmonsteringen als volgt: 
 
Tabel 22: Gemiddeld aantal aanmonsteringen per gagecategorie: 1710 

Gagecategorie Gemiddelden totaal Gemiddelden 
zeelieden 

Gemiddelden 
vaklieden 

G1 1.9 1.9 - 

G2 2.5 2.5 - 

G3 3.0 3.3 2.2 

G4 3.2 3.7 2.7 

G5 3.1 5.5 2.2 

G6 3.1 3.3 2.8 

Totaal 2.6 2.6 2.4 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Dit zijn natuurlijk gemiddelden en dat heeft  wel bepaalde gevolgen. Het is zo dat wanneer één 
persoon zich 6 keer aanmonstert tegelijk met 4 die zich één keer aanmonsteren het gemiddelde 
hetzelfde is als van 5 mensen die zich 2 keer aanmonsteren. Dit neemt niet weg, dat er genoeg  valt 
af te leiden uit deze cijfers. De totale gemiddelde aanmonstering is ruim boven de 2. Er waren dus 
157 van de 253 die zich meer dan één keer hebben aangemeld. Dit geeft aan dat van de mensen die 
meer dan één keer aanmonsteren het gemiddeld aantal aanmonsteringen ruim boven de 3 komt. 
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Voor de duidelijkheid wordt dat uitgeschreven. Er zijn 253 mannen aan boord, deze groep monstert 
gemiddeld 2,6 keer aan. Dit levert een totaal aantal aanmonsteringen van 253*2,6= 648. Haal daar 
96*1 aanmonstering van af en er blijven nog 562 aanmonsteringen over.  Deel deze 562 door de 
157(man)  die zich vaker aangemonsterd hebben, dan komt er een gemiddelde van 3,6 
aanmonsteringen per persoon uit. Dit gemiddelde van 3,6 slaat dus op de 157 die meer dan 1 keer 
aanmonsterden. Er bleef dus redelijk wat ervaring bewaard binnen de VOC en de schepen konden 
dus rekenen op personeel met een behoorlijke dosis ervaring. Hoe is deze ervaring verdeeld over de 
functies en over de regio’s? 
 Men verwacht meer aanmonsteringen bij de hogere functies. Het gaat namelijk om het totaal 
aantal aanmonsteringen van de persoon in kwestie gedurende zijn hele carrière; hij kan dus al flink 
wat aangemonsterd hebben, voordat hij zo hoog is gekomen. En de tabel laat ook oplopende cijfers 
zien. De oplopende cijfers zijn alleen te zien bij de zeelieden en de hoogste gagecategorie(G6) valt er 
weer buiten. De onderlinge verhouding is het totaalplaatje, maar wat laten de gagecategorieën zelf 
zien? 
 Onderaan bungelt de laagste inkomenscategorie (G1). Met een aanmonsteringsgemiddelde 
van 1,9 bevindt deze groep zich een flink stuk onder het totaalgemiddelde. Hierbij dient rekening te 
worden gehouden met het feit dat het qua aantallen de één na grootste groep is. Gemiddeld gezien 
monsterde bijna iedereen uit deze groep 2 keer aan. Het gaat hier wel om een gemiddelde en het 
maximum aantal aanmonsteringen per persoon ligt ver boven de 2. In werkelijkheid zijn er figuren, 
zoals Jan Burghoorn die maar liefst 8 keer aanmonsterden. Overigens zegt dit dus niets over de 
ervaring binnen deze groep. Het gaat hier om het totaal aantal aanmonsteringen van deze mannen. 
De hiervoor genoemde Burghoorn schopte het uiteindelijk tot hoogbootsman. Het aantal 
aanmonsteringen geeft dus voor deze groep aan hoe groot de kans is om nog een keer aan te 
monsteren. Een kans die door het lage loon en de grote kans dat bij de tweede aanmonstering het 
loon niet veel hoger is, behoorlijk wordt gedrukt. Verder is dit de minst ervaren groep en 
waarschijnlijk fysiek ook niet de allerhoogste top. Met een dodental van 10 van de 54 valt de sterfte 
mee, maar blijft een factor van invloed. Naast het sterftecijfer is in het vorige hoofdstuk naar voren 
gekomen dat er binnen deze groep ook een paar mannen een uitzonderlijke reden tot 
contractsbeëindiging hadden. Toch is het relatief een lager sterftecijfer dan die van de beter betaalde 
matrozen die desondanks een hoger aanmonsteringsgemiddelde hebben. 
 De groep beter betaalde matrozen (G2) heeft een gemiddeld aanmonsteringscijfer dat dicht 
op het totaalgemiddelde zit. Dat deze groep dicht bij het totaal gemiddelde zit, is ook wel logisch als 
men bedenkt dat deze groep praktisch de helft van de totale bemanning was. Een reden dat deze 
groep een hoger aanmonsteringsgemiddelde heeft dan de vorige is, dat onder deze groep ook een 
aantal mannen vallen die al eens eerder aangemonsterd hebben als (laagbetaalde) matroos. Bij de 
groep beter betaalde matrozen is het hoger aantal aanmonsteringen voor een klein deel een teken 
van ervaring binnen de groep. Maar ook hier geldt dat het vooral gaat om lieden die nog langere tijd 
aanmonsteren. Met als absolute topper Hendrick Westerbeeck die met maar liefst 11 
aanmonsteringen het gemiddelde flink doet stijgen. Ondanks een iets lager overlevingspercentage is 
er een hoger gemiddeld aanmonsteringsgetal. Dit kan duiden op een hogere overlevingskans vanaf 
de tweede of derde aanmonstering en de wil om terug te komen aan de ene kant en een stuk 
ervaring uit eerdere aanmonsteringen aan de andere kant. Iemand die tijdens zijn tweede reis sterft, 
heeft wel een aanmonsterinscijfer van 2. Deze groep bestaat dus deels uit mannen met ervaring en 
vanuit deze groep blijft ook door meerdere aanmonsteringen  veel ervaring bewaard.  Een ervaring 
waardoor deze mannen eventueel een plek hogerop kunnen bereiken. 
 De matrozen die willen groeien, zullen zich als eerste op een functie binnen het laag- en 
middenkader richten.  De gagecategorieën G3 en G4 ontlopen elkaar niet veel met een 
respectievelijk een aantal van 35 en 23 mannen per categorie. De categorieën hebben te maken met 
6 en 4 doden waardoor deze ook qua verhouding dicht bij elkaar liggen. Ook het gemiddeld aantal 
aanmonsteringen ontloopt elkaar niet veel. Het wordt natuurlijk wel lastiger om over gemiddelden te 
spreken wanneer de groepen steeds kleiner worden. Een paar lieden met veel aanmonsteringen 
hebben al snel een grote invloed op de cijfers. Toch is het  wel opmerkelijk dat deze twee 
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gagecategorieën elkaar zo weinig ontlopen. Het kleine verschil wordt door verschillende zaken 
beïnvloed. Een factor waar rekening mee moet worden gehouden is dat het hier om vak- en 
zeelieden te samen gaat. Bij de gagecategorie 3 drukken de 10 vaklieden met een gemiddelde 
aanmonstering van 2,2 het totaal dan ook flink. Bij gagecategorie 4 doen de 11 vaklieden met een 
aanmonsteringsgemiddelde van ruim 2,7 precies hetzelfde. Dit kan deels komen doordat de 
vaklieden binnen deze groepen een hoger sterftecijfer hebben. Hoewel het natuurlijk om een 
momentopname gaat, is het niet onwaarschijnlijk dat dit in de jaren rond 1710 ook het geval is, 
waardoor langere carrières bij vaklieden minder snel voorkomen. Een andere optie is ook, dat de 
vaklieden een ambacht onder de knie hebben dat ook buiten de VOC bruikbaar is, waardoor er 
meerder alternatieven zijn voor heraanmonstering. De zeelieden hebben in ieder geval een flink 
hoger aanmonsteringsgemiddelde. Twee gemiddeldes van ruim boven de 3. Verder hebben de 
mannen met hogere functies ook een grotere kans op aanmonsteringen van voor 1710. Een cijfer dat 
nog gedrukt wordt door het onbeschikbaar zijn van de gegevens van voor 1700. 

Bij gagecategorie 5 zijn het wederom de vaklieden die, met een aanmonsteringsgemiddelde 
van 2,2 tegenover één van 5,5 bij de zeelieden, het totaalgemiddelde erg laag houden. Er zijn immers 
maar 4 zeelieden tegen 10 vaklieden in deze categorie. Tegelijkertijd is het met 4 zeelieden lastig om 
nog over het gemiddelde te spreken. Van deze 4 mannen had er één 8, één 7 één 4 en één 3 keer 
aangemonsterd. Daar komt nog bij dat van de 10 vaklieden van deze groep er 3 overleden, een 
gegeven dat ook grote invloed heeft op het gemiddelde van deze kleine groep. Toch laten de 
zeelieden een bovengemiddelde activiteit op het gebied van aanmonstering zien. Een hoeveelheid 
aanmonsteringen die duidt op overlevingskansen, de wil om terug te komen en een flinke dosis 
ervaring. Het zijn namelijk ook veel aanmonsteringen van voor 1710. Bij de hoogste klasse is een 
gelijksoortig verschijnsel waar te nemen. 
 De 8 man uit de top zijn 4 om 4 verdeeld tussen vak- en zeelieden. Deze verdeling is ook 
precies in balans met het gemiddeld aantal van 3,1 aanmonsteringen; de vaklieden zitten er net 
onder, de zeelieden er net boven. En dat terwijl voor 2 van deze zeelieden dit de laatste reis was. 
Beiden hadden echter al een keer eerder gevaren. Vermoedelijk zijn ook deze cijfers lager uitgevallen 
door de informatiegrens van 1700. Dit kan ook het verschil tussen G5 en G6 verklaren: hoe hoger de 
functie hoe verder iemand gevorderd was door de jaren heen en dus ook ouder was en kans op een 
minder lange vervolgcarrière had(denk aan de twee die zijn overleden). 
 In ieder geval is er een duidelijk stijgende lijn te zien bij het aantal aanmonsteringen ten 
opzichte van de functiecategorie. Bij de vaklieden is echter een verstoring in dit beeld te zien en ook 
de hoogste categorie zeelieden lijkt niet te kloppen. Lastig aan de hogere categorieën is het kleine 
aantal mannen dat erin zit. Daarnaast is de beperkte informatie over de carrière van voor 1710 ook 
hier een struikelblok. Toch geven de cijfers inzicht in het behoud van ervaring en de ontwikkeling van 
zeelieden. Om de vertekening van het beeld door gebrek aan cijfers van voor 1710 tegen te gaan is er 
voor de hoogste 3 gagecategorieën (G4, G5 en G6) gekeken naar de aanmonsteringsemiddelden van 
de zeelieden in 1720 en 1725.  
 
Tabel 23: Aanmonsteringsgemiddelde van zeelieden per gagecategorie: 1720 en 1725 

Gagecategorie Aanmonsteringsgemiddelde 

G4 5 

G5 6,2 

G6 6 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Deze cijfers zijn puur en alleen om het informatie gebrek van voor 1700 op te vangen. Duidelijk is wel 
dat de hogere categorieën een hoger aanmonsteringsgemiddelde hebben. De stijgende lijn wordt 
hierdoor wel duidelijker. Er is duidelijk meer ervaring aanwezig in de hogere regionen. De vraag is of 
er bij de verschillende herkomstcategorieën ook een verschil in aanmonsteringen is. 
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Hoofdstuk 5.2. 1710: gemiddeld aantal aanmonsteringen ten opzichte van herkomst 

 
In deze paragraaf worden per gagecategorie de aanmonstersingsgemiddelden van de verschillende 
herkomstcategorieën vergeleken. Het vergelijken van herkomst en aantal aanmonsteringen levert de 
onderstaande tabel op: 
 
Tabel 24: Gemiddeld aantal aanmonsteringen per gage- en herkomstcategorie: 1710  

Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
In deze tabel gaat het vooral om de eerste 2 herkomstcategorieën. De overige categorieën bestaan 
per regio uit zulke kleine groepen dat de gemiddelden niet erg bruikbaar zijn. Bij gagecategorie 1 is 
er, wat betreft het aanmonsteringsgemiddelde, een kleine voorsprong van Delft op de rechtstreekse 
omgeving zichtbaar. Delft heeft deze voorsprong op de omgeving ondanks de hogere mortaliteit en 
de jongens met een alternatief einde aan hun loopbaan. Van de 5 man uit deze gagecategorie die 
niet uit Delft of omgeving kwamen ging er één tweemaal (G1/H3) aan boord van een VOC-schip. De 
overige 4 kwamen eens maar nooit weer in dienst van de VOC. De verschillen in het aantal 
aanmonsteringen tussen Delft en omgeving en de rest zijn er dus wel, maar doordat dit bij de rest om 
zo weinig man gaat is dit redelijk nietszeggend. Bij gagecategorie 2 worden de verschillen groter. 
 Ook bij de gagecategorie 2, die van de beter betaalde matrozen, zijn vooral Delft (H1) en de 
omgeving van Delft (H2) noemenswaardig op het gebied van aantal geleverde mannen. Bij de beter 
betaalde matrozen is een interessant verloop zichtbaar. De Delftse matrozen springen er op het 
gebied van aanmonstering  bovenuit. De omgeving van Delft presteert al een stuk minder en zit nog 
net boven het niveau van de slecht betaalde matrozen. De overige categorieën laten iets aan variatie 
zien, maar ook voor deze geldt dat hun minieme aantal weinig betekenend is. Hoewel ze samen nog 
wel genoeg man leveren om het totaalgemiddelde naar beneden te halen. De mannen van buiten 
Delft en omgeving zijn onderling lastig te verglijken maar als groep hebben ze een beduidend lager 
gemiddelde. Het beeld van gagecategorie 2 herhaalt zich bij gagecategorie 3.  
 Bij de groep van alle soorten aan “maten” (G3) doet Delft het ook goed. De omgeving van 
Delft weet het gemiddelde bij lange na niet te evenaren en de rest zit er ver onder.  Met als 
uitzondering het hoge aanmonsterinscijfer bij herkomstcategorie 3. Dit hoge aanmonsteringscijfer 
komt door dat 1 van de 2 mannen uit deze groep, te weten Huijgh Jobs, 6 maal aanmonsterde. Ook 
herkomstcategorie 5 en 6 leveren steeds twee man. Van deze mannen monstert er echter 1 
meerdere keren aan. Deze man uit herkomstcategorie 5 laat wel duidelijk zien hoe de gemiddelden 
werken. Één van de twee voer één keer uit, de ander twee keer. Dan krijgt men dus een gemiddelde 
aanmonstering van 1,5. En de twee man uit herkomstcategorie 6 hadden een eenmalige VOC-
ervaring. De cijfers geven tot nu toe een beeld weer dat vooral de mannen uit Delft vaker 
aanmonsteren. 
 Hoe anders is dit in de 4e gagecategorie. Delft lijkt hier door de omgeving en zelfs door de 
rest van Nederland te worden overklast. Het probleem zit hem ook hier weer in de hoeveelheden: 
terwijl Delft 18 man levert, komen er uit de omgeving en de Nederlandse kusten ieder 2 man. En uit 
het Nederlandse binnenland slechts 1 persoon. De 4 aanmeldingen van hem maken deze man nog 
niet representatief voor deze herkomstgroep. Wel opmerkelijk is dat de gemiddelde Delftse 
aanmonstering nauwelijks onderling verschil laat zien tussen de diverse gagegroepen. Terwijl er bij 

Categorie Gemiddelde H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 1.9 2.1 1.8 2.0 - 1.0 - 1.0 

G2 2.5 3.0 2.3 1.3 1.5 1.8 1.0 - 

G3 3.0 3.5 2.3 4.0 - 1,5 1.0 1.0 

G4 3.2 3.1 3.5 2.5 4.0 - - - 

G5 3.1 3,6 2.0 - - - - - 

G6 3.0 3,3 2.0 - - - - - 
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de omgeving van Delft toch duidelijk een stijgende lijn inzit. In het geval van Delft lijkt dit vooral te 
komen door de relatief grote groep vaklieden bij de 4e gagecategorie. 
 Deze stijgende lijn is bij Delft pas terug te zien bij de hoogste twee inkomenscategorieën. 
Vooral op het gebied van zeelieden zijn de aanmonsteringscijfers bij de top hoger. Door de invloed 
van vaklieden is het verschil tussen gagecategorie 4 en 6 bij Delft maar 0,2. Bij de zeelieden is dit 
verschil 1,7.  Het gaat hier wel om kleine groepjes mannen, zodat toevalligheden veel invloed hebben 
in vergelijking met grotere groepen. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de twee hoogste functionarissen 
uit de Delftse omgeving: beiden overlijden, beiden houden het gemiddelde laag. In 1709 of 1711 had 
dit heel anders kunnen zijn. En voor de hoogste categorie geldt het gebrek aan data van voor 1700 
natuurlijk als het meest belemmerend. Het neemt echter niet weg dat ook hier weer Delft het beste 
uit de bus komt. Toeval of geen toeval, het blijft een continu beeld: Delft met een bovengemiddeld 
aantal aanmonsteringen en de rest onder het gemiddelde behalve bij gagecategorie 4. Verder 
hebben de andere herkomstcategorieën incidenteel een hoog aantal aanmonsteringen. Meestal door 
1 iemand die vaak aanmonstert en daardoor het beeld van de kleine groep vertekent. Delft 
daarentegen heeft overal meerdere mannen zitten en de gemiddelden worden nog enigszins gedrukt 
door de aanwezigheid van vaklieden. Wat gebeurt er in 1770 wanneer de Delftse bijdrage is 
gekrompen en de buitenlandse bijdrage essentieel is geworden? 

5.3. 1770: gemiddeld aantal aanmonsteringen ten opzichte van functie  

 
Net als bij de vorige twee hoofdstukken zal dit deel een kopie van het eerste deel zijn alleen staan nu 
cijfers van 1770 centraal. Van de totale bemanning waren er 147 die meer dan één keer 
aanmonsterde. Daarvan hadden 28 voor en na 1770 meerder aanmonsteringen, 66 alleen na 1770 en 
53 alleen voor. Het klopt dus dat het aantal met een carrière het aantal repatrianten overstijgt. 
Wanneer de mannen die via een andere kamer terugkwamen meegerekend worden, ontlopen de 
aantallen elkaar nauwelijks. Er zitten er in ieder geval ook bij die niet terugkomen van deze reis, maar 
wel al een voorcarrière hebben doorlopen. Maar nu eerst de cijfers van het aantal aanmonsteringen 
ten opzichte van de gagecategorie van het uitvaartjaar 1770 
 
Tabel 25: Gemiddeld aantal aanmonsteringen per gagecategorie: 1770 

Inkomens categorie Gemiddelden totaal Gemiddelden 
zeelieden 

Gemiddelden 
vaklieden 

1 1.5 1.5 - 

2 1.7 1.7 1.0 

3 1.8 3.0 1.2 

4 2.4 5.1 1.6 

5 4.9 5.0 4.5 

6 6.4 10.3 1.3 

Totaal 1.9 2.0 1.4 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Zichtbaar is hier een  totaalgemiddelde op het gebied van aanmonstering die net de twee niet haalt. 
Tegelijkertijd wordt deze gemiddelde aanmonstering omhoog gehaald door slechts 147 van de 398 
man. Gebruikmakend van dezelfde rekensom: het totaal keer het gemiddelde. Minus alle mannen 
die maar één keer aanmonsteren. Het overgebleven getal delen door de 147 die  vaker 
aanmonsteren; dit levert het volgende op: 398*1,9=716. 716-251=505. 505/147=3,4. De mannen die 
vaker aanmonsteren doen dat gemiddeld 3,4 keer. Wat is er bij de verschillende gagecategorieën te 
zien? 
 Van de laagste tot de hoogste inkomenscategorie is er een stijgende lijn, die tussen G4 en G5 
een vlucht neemt. Bij de zeelieden zijn G4 en G5 echter precies omgekeerd en is er eerder een 
sprong in het aantal aanmonsteringen tussen G2 en G3 en tussen G3 en G4. Bij de vaklieden valt de 
hoogste gagecategorie buiten de boot. Als eerste worden de zeelieden besproken.  
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 Zoals verwacht hebben de laagst betaalde matrozen (G1) het laagste aanmonsteringsgetal. 
Het verschil tussen de laagste en één na laagste categorie is behoorlijk klein. Van beide groep kan 
gezegd worden dat ongeveer 1 op 2 een tweede keer aanmonstert. In de realiteit is het meestal zo, 
dat er een kleine groep mannen is die zich vaker aanmonstert. Deze aanmonsteringsgemiddelden 
komen waarschijnlijk niet boven de 2 uit door de hoge sterfte. Een aanname die bevestigd lijkt door 
de vaklieden, waarvan al vastgesteld was dat er een gigantische sterfte onder was. De vaklieden 
laten net als de matrozen een bijzonder laag aanmonsteringsgemiddelde zien. Gezien het feit dat het 
merendeel van de sterfgevallen binnen 3 jaar plaatsvond heeft de lengte van de dienst geen hele 
grote invloed. Hoewel een langere diensttijd er wel voor zorgt, dat het totaal aantal 
aanmonsteringen laag blijft. Het maakt nogal uit of je in 15 jaar 5 keer kan aanmonsteren of 3 keer. 
Bij de matrozen mag het aantal aanmonsteringen dan laag liggen, bij het lage kader van de zeelieden 
kader gaat dit aantal flink omhoog. 
 Een gemiddeld aanmonsteringscijfer van 3 is best wel hoog. Rekening houdend met de hoge 
mortaliteit in deze periode. Deze aanmonsteringsgemiddelden geven aan dat niet alleen deze reis 
overleefd moest worden, maar er moesten maar liefst 3 reizen achtereen overleefd worden. Dat, 
terwijl er op de schepen die in dit werk besproken worden maar liefst 11 van de 25 zeelieden uit 
deze groep omkwamen. De aanmonsteringscijfers laten zien dat er wel degelijk mannen waren die 
vaak terugkwamen, ondanks alle gevaren. 
 Hetzelfde gaat op voor de zeelieden in de gagecategorieën 4 en 5 met aanmonsteringscijfers 
die elkaar nauwelijks ontlopen. Ook deze twee groepen laten zien dat er een paar mannen tussen 
zitten die het bijzonder lang vol kunnen houden bij de VOC. Het lijkt er dan ook op dat in de top van 
de zeelieden behoorlijk wat ervaring bewaard bleef. Het probleem is echter dat deze ervaring over 
weinigen verdeeld was. 
 Het schoolvoorbeeld van veel ervaring op weinig schouders zijn de mannen uit gagecategorie 
6. Met een verbazingwekkend aantal van meer dan 10 gemiddelde aanmonsteringen steekt deze 
groep met kop en schouders boven de rest uit. Voornamelijk dankzij Gerrit Harremeijer die maar 
liefst 14 maal in dienst trad bij de VOC. Tegelijkertijd zegt het lage aanmonsteringsgemiddelde bij 
vaklieden in deze categorie ook niet alles. Er zit bijvoorbeeld een opperchirurgijn tussen die tot 1784 
in dienst van de VOC bleef. Zijn ervaring is dus al die tijd binnen de VOC gebleven. Naast de verdeling 
in gagecategorieën is de verdeling in herkomstcategorieën net zo van belang. Wat zijn de verschillen 
tussen de herkomstcategorieën wat betreft aanmonsteringen in 1770? 

5.4. 1770: gemiddeld aantal aanmonsteringen ten opzichte van herkomst 

 
Tabel 26: Gemiddeld aantal aanmonsteringen per gage- en herkomstcategorie: 1770 

Gagecategorie 
Totaalgemiddelde 
per gagecategorie H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 1,5 1,9 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 - 

G2 1,7 2,1 1,8 1,2 1,4 1,6 1,5 1,0 

G3 1,8 3,7 1,9 2,4 1,9 1,1 1,3 1,3 

G4 2,4 6,2 2,3 1,9 1,5 2,0 1,2 1,0 

G5 4,9 5,4 4,0 - - - - - 

G6 6,4 7,7 1,0 14,0 - 3,5 - - 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Zoals  tabel 26 laat zien hebben de vaklieden wat betreft de aanmonsteringscijfers nogal een 
nivellerend effect gehad op gagecategorie 4 en 5. Daar komt ook nog eens het hoge sterftecijfer van 
de vaklieden bij dat de totale aanmonstering flink drukt. Om die reden worden de zeelieden apart 
genomen om te bespreken. Zodat daar de regionale verschillen duidelijk zichtbaar worden. Dit is 
vooral nodig bij het laag- en middenkader waar een groot deel uit vaklieden bestaat die het 
gemiddelde naar beneden halen. Nog één belangrijke opmerking, voordat de zeelieden apart 
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besproken worden. Op de allerhoogste categorie na is Delft wat betreft aanmonstering overal de 
grootste. Doordat Delft relatief weinig vaklieden levert, blijven ze de overige categorieën met gemak 
voor. Zoals de volgende tabel laat zien, is deze voorsprong kleiner als het gaat om alleen zeelieden.  
 
Tabel 27: Gemiddeld aantal aanmonstering per gage- en herkomstcategorie bij zeelieden: 1770 

Gagecategorie 
Totaalgemiddelde  
per gagecategorie H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 1.5 2.0 1.4 1.4 1.2 1.0 1.3 - 

G2 1.7 2.1 1.8 1.2 1.5 1.7 1.7 1.0 

G3 3.0 4.2 3.6 3.0 4.3 1.0 2.0 1.5 

G4 5.1 6.5 8.0 4.0 - 3.0 1.0 - 

G5 5.0 6.0 4.0 - - - - - 

G6 10.3 11.0 - 14.0 - 5.0 - - 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Als eerste het totaalplaatje van deze tabel. Delft heeft in 4 van de 6 gevallen het hoogste 
aanmonsteringsgemiddelde. Slechts gagecategorie 4 en 6 hebben een andere topper. Nu is de reden 
daarvoor bij categorie 6 eenvoudig  aan te wijzen. Een schipper (G6/H3) met 14 aanmonsteringen is 
zo uitzonderlijk hoog; daar kunnen maar weinige aan tippen. Bij gagecategorie 4 is het met name Jan 
Cats uit Rotterdam (H2) die met 11 aanmonsteringen ervoor zorgt, dat de omgeving van Delft de stad 
zelf voor blijft. Bij de andere gagecategorieën heeft Delft (H1) echter de hoogste 
aanmonsteringscijfers. Delft heeft echter niet bij elke gagecategorie een significante bijdrage. Het is 
daarom bij de vergelijkingen belangrijk om niet alleen naar de stad Delft te kijken. 
 Bij de laagst betaalde matrozen (G1) heeft Delft nog een redelijke bijdrage. Het Nederlandse 
achterland  en het buitenland (herkomstcategorie 4, 5 en 6) leveren bij gagecategorie 1 als losse 
groepen maar weinig man. De 3 groepen gezamenlijk leveren 14 man waarvan er gemiddeld maar 1 
van de 3 een tweede aanmonstering haalt. De grootste leverancier was de omgeving van Delft.  De 
omgeving haalt net geen aanmonsteringscijfer van 1,5. Met een aanmonstering van 1,5 zou de helft 
voor een tweede keer aanmonsteren. In werkelijkheid zijn dit er nog minder, omdat er ook mannen 
tussen zitten met meer dan 2 aanmonsteringen. Ook de Nederlandse kuststreken hebben dit 
gemiddelde. Deze groep is wat betreft grootte slechts één kleiner dan Delft. De stad Delft heeft met 
een aanmonsteringscijfer van 2,0 een gemiddelde van 2 aanmonsteringen per persoon. Delft wordt 
hierbij geholpen door het feit dat ze een kleine groep zijn met een paar man met 3 of 4 
aanmonsteringen. In die zin wordt de omgeving Delft (H2) tegengewerkt door haar grootte: die paar 
met een langere diensttijd hebben minder invloed op het gemiddelde. De overige Nederlandse 
kuststreken hebben dit probleem echter niet en ook zij scoren lager. Hetzelfde gaat op voor de 
andere 3 categorieën bij elkaar opgeteld. Er is nog niet echt een vergelijking te trekken tussen 
Nederland en buitenland of buitenland onderling wegens het lage aantal in de buitenlandse groepen. 
 Een heel ander verhaal is dit bij de categorie van beter betaalde matrozen (G2). Binnen deze 
gagecategorie zijn er meerdere herkomstcategorieën waarvan de bijdrage groot genoeg zijn om van 
realistisch gemiddelden te spreken. De stad Delft is met 15 man een randgeval, deze mannen hebben 
gezamenlijk een aanmonsteringsgemiddelde van 2,1.  Met geen grote uitschieters naar boven is dat 
een mooi cijfer; gemiddeld monstert iedereen 2 keer aan. Rekening houdend met een deel dat 
slechts 1 keer aanmonstert en een cijfer van boven 2, zijn er dus relatief veel die 3 keer 
aanmonsteren. Dit is het hoogste aanmonsteringsgemiddelde hoewel het gat met nummer 2 niet 
heel groot is. De omgeving van Delft is niet alleen de tweede categorie maar komt ook wat betreft 
gemiddelde op de tweede plaats. Met aanmonsteringscijfer van 1,8 zitten ze dicht tegen de 2 aan. 
Het is nog een gat met Delft maar toch geen slecht aanmonsteringsgemiddelde. Er zit wel een 
enkeling tussen met 5 of 6 aanmonsteringen op zijn naam. Dit neemt niet weg dat met een groep van 
44 man het gemiddelde toch een reëel cijfer geeft. Van de 44 zijn er toch bijna  20 die al een keer 
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eerder gevaren hebben en/of op het volgende VOC-schip een hoop ervaring meenemen. Dat zijn er, 
zowel in absolute als in relatieve zin, flink wat meer dan bij de Nederlandse kuststreken. 
 Er komen maar 11 man van de Nederlandse kusten. En met een aanmonsterinsgemiddelde 
van 1,2 zetten deze mannen niet echt zoden aan de dijk. Een kleine groep waarvan maar weinige 
VOC ervaring dragen. Voor deze groep gaat hetzelfde op als voor alle andere groepen: de enige 
ervaring die meetbaar is, is de VOC-ervaring. Of ze bij de marine, koopvaardij of op andere wijze bij 
de scheepsvaart betrokken waren, is onmogelijk te zeggen. Dat de VOC uniek was als het gaat om het 
soort reizen -vooral wat betreft  de lengte van de reizen- is weer een ander verhaal. Hoe dan ook, 
veel ervaring bleef er niet bewaard in deze groep. Dat er 6 van de 11 overlijden is veel, maar relatief 
gezien ongeveer net zo veel als bij de Delftse omgeving of de Nederlandse landstreken. 
 De vierde categorie, die van Nederlandse landstreken, laat weer een iets hoger 
aanmonsteringscijfer zien. In werkelijkheid is dit verschil maar weinig spectaculair. Het komt vooral 
door Jan Coenders met 5 aanmonsteringen. Met een totaalomvang van 12 man heeft hij al snel veel 
invloed op het gemiddelde. Hij behoort overigens wel tot die groep die van een rivierstad komt, in dit 
geval Deventer. Er is op basis van deze cijfers dus niet veel te zeggen over het verschil tussen 
categorie 3 en 4. Samen zijn ze echter wel met 23 man. En ook gezamenlijk hebben ze een bijzonder 
laag aanmonsteringsgemiddelde. De grotere buitenlandse leveranciers doen dit toch beter. 
 De buitenlandse kuststreken (H5) zijn met 60 man hofleverancier en hebben een 
aanmonsterinsgemiddelde dat gelijk is aan het gemiddelde van deze gagecategorie. Dit gemiddelde 
van 1,7 is geen slecht getal. Net iets meer dan de helft van de mannen monstert gemiddeld een 
tweede keer aan. Bij deze groep mannen zitten er meerdere die 4 of 5 keer op een VOC-schip hebben 
gewerkt. Er blijft dus ook wat VOC-ervaring binnen deze groep bewaard. Het is ook wel logisch dat 
mannen niet deze hele reis maken om één keer te werken en dan weer terug te gaan. Tegelijkertijd 
wordt het aantal misschien nog wel gedrukt door de moeilijkheden bij het terugvinden van 
buitenlanders. De vernederlandste namen kunnen in alle soorten en maten terugkomen. Het getal 
zou in werkelijkheid nog iets hoger kunnen zijn, hoewel alle mogelijke invalshoeken gebruikt zijn om 
iedereen te kunnen achterhalen. De aanmonsteringen die gevonden zijn laten zien, dat de 
buitenlanders gemiddeld meer aanmonsterden dan Nederlanders die van buiten Delft en omgeving 
kwamen. 
 Naast de buitenlandse zeelieden uit de kuststreken hebben de buitenlanders uit de 
landstreken (H6) ook een hoger gemiddelde dan de rest van Nederland. Met 1,7 een gelijk 
gemiddelde als hun collega’s van de kust. Met slechts één uitschieter van 6 aanmonsteringen is dit 
ook geen slecht gemiddelde. Het is in ieder geval zo, dat de buitenlandse bijdrage niet alleen een 
kwantitatieve toevoeging maar ook een kwalitatieve toevoeging is als het gaat om de beter betaalde 
matrozen. 
 Na de matrozen komt het lage kader. Vanaf hier wordt het weer wat lastiger omdat de 
gemiddelden voortkomen uit kleine groepen. De grootste groep hier bestaat uit de 6 man uit Delft 
(G3/H1). Duidelijk mag zijn dat uitschieters naar boven en naar beneden hier meer op het succes dan 
wel op een flater van de enkeling slaan, dan dat ze iets onbetwistbaars zeggen over deze groep. 
Wanneer het laag, midden en hoogkader op een hoop worden gegooid, valt er wel wat over te 
zeggen. Over het algemeen genomen scoren Delft en omgeving hoog als het gaat om aantal 
aanmonsteringen. De overige Nederlandse kuststeden doen het ook niet slecht. De Nederlandse 
landstreken (H4) hebben slechts 3 man in het laagkader en één daarvan is Pieter Parras uit Nijmegen; 
hij is 9 keer bij de VOC in dienst geweest en zorgt ervoor dat het gemiddelde zo hoog ligt. De 
buitenlandse regio’s  blijven redelijk laag en aangezien een enkeling al snel de boel op kan pompen, is 
dit lage gemiddelde toch wel tekenend voor deze groep. 

Hoofdstuk 5.5. Vergelijkingen en verklaringen 

 
Voor de duidelijkheid worden in deze paragraaf de tabellen nog eens op een rijtje gezet. 
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Tabel 28: Gemiddeld aantal aanmonsteringen per gagecategorie: 1710 (met de correctie van 1720/25) 

Gagecategorie Gemiddelden totaal Gemiddelden 
zeelieden (inclusief 
correctie 1720/25) 

Gemiddelden 
vaklieden 

G1 1.9 1.9 - 

G2 2.5 2.5 - 

G3 3.0 3.3 2.2 

G4 3.2 3.7       5 2.7 

G5 3.1 5.5 6,1 2.2 

G6 3.1 3.3 6 2.8 

Totaal 2.6 2.6 2.4 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Tabel 29: Gemiddeld aantal aanmonsteringen per gagecategorie: 1770 

Gagecategorie Gemiddelden totaal Gemiddelden 
zeelieden 

Gemiddelden 
vaklieden 

G1 1.5 1.5 - 

G2 1.7 1.7 1.0 

G3 1.8 3.0 1.2 

G4 2.4 5.1 1.6 

G5 4.9 5.0 4.5 

G6 6.4 10.3 1.3 

Totaal 1.9 2.0 1.4 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Tussen 1710 en 1770 is er een prachtig samenspel van continuïteit en cesuur. In de vorige 
hoofdstukken kwamen grote verschillen in personeelsaantallen en verschuivingen in leveranciers aan 
bod. Op het gebied van de aanmonsteringen zijn er ondanks deze verschuivingen veel elementen die 
in beide jaargangen terugkomen. Beiden hebben, op één uitzondering na, een stijgende lijn in het 
aantal aanmonsteringen van matroos tot hoogkader (in het geval van zeelieden dus). In beide 
gevallen wordt het totaalgemiddelde fors naar beneden getrokken door het vakliedengemiddelde. 
Beide hebben een grote sprong in het aantal aanmonsteringen tussen matroos en laagkader (G2 en 
G3). Met de correctie van 1720 en 1725 is er ook een sprong tussen laag- en middenkader (G3 en 
G4). De interne verhoudingen lijken dus erg op elkaar, maar de cijfers zelf verschillen wel. 
 Tot en met de derde categorie overstijgt het aanmonsteringsgemiddelde van 1710 dat van 
1770. Vooral bij de beter betaalde matrozen is dit verschil aanzienlijk. Het totale 
aanmonsteringsgemiddelde van 1770 ligt ook een stuk lager dan dat van 1710. De belangrijkste 
oorzaak hiervoor lijkt het sterftecijfer te zijn. Hierdoor is het praktisch gezien lastiger om vaker aan te 
monsteren, omdat men elke keer weer moet overleven. Voor kaderleden lijkt dit minder een 
probleem te zijn. Daar zijn de cijfers van 1770 hoger dan die van 1710 (ook de cijfers van 1720 en 
1725 zijn niet hoger). In 1770 was het voor kaderleden dus niet moeilijk om langer mee te gaan of 
om al een tijdje in de vaart te zitten, voordat ze de hoge functie bereikte. De kaderleden van 1770 uit 
gagecategorie 4 en 5 hebben ondanks een mortaliteit van ruim 50% toch gemiddeld hoge 
aanmonsteringscijfers. Dit duidt in ieder geval ook op een flink aantal aanmonsteringen van voor het 
peiljaar. De negatieve invloed die de hoge mortaliteit op de lage groepen heeft zien lijkt bij de hogere 
gagecategorieën minder van invloed te zijn. Dit komt niet alleen doordat de bovenste groep een 
automatisch hogere overlevingskans heeft simpel weg door betere voeding, inkomsten en 
slaapplekken, er lijkt ook sprake van een soort automatische selectie die de sterksten deze positie 
doet bereiken. De aanmonsteringen laten immers een portie ervaring zien en de mogelijkheid om 
meerdere reizen te overleven. Of deze selectie wordt geholpen door de herkomst, komt beter naar 
voren wanneer bij beide groepen de herkomstcategorieën worden vergeleken op het gebied van 
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aanmonsteringen. Omdat het hier om verhoudingen binnen de gagecategorieën gaat worden hier 
weer gewoon de cijfers van 1710, zonder de correctie van 1720 en 1725, gebruikt. 
 
Tabel 30: Gemiddeld aantal aanmonsterinen van de zeelieden per herkomstcategorie: 1710 

Gagecategorie 
Totaalgemiddelde 
per gagecategorie H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 1,9 2,1 1,8 2,0 - 1,0 - 1,0 

G2 2,5 3,0 2,2 1,3 1,5 1,8 1,0 - 

G3 3,3 3,8 2,2 4,0 - - 1,0 1,0 

G4 3,7 3,8 5,0 2,5 4,0 - - - 

G5 5,5 5,5 - - - - - - 

G6 3,3 4,5 2,0 - - - - - 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Tabel 31: Gemiddeld aantal aanmonsteringen van de zeelieden per herkomstcategorie: 1770 

Gagecategorie 
Totaalgemiddelde 
per gagecategorie H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 1.5 2.0 1.4 1.4 1.2 1.0 1.3 - 

G2 1.7 2.1 1.8 1.2 1.5 1.7 1.7 1.0 

G3 3.0 4.2 3.6 3.0 4.3 1.0 2.0 1.5 

G4 5.1 6.5 8.0 4.0 - 3.0 1.0 - 

G5 5.0 6.0 4.0 - - - - - 

G6 10.3 11.0 - 14.0 - 5.0 - - 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Deze gemiddelden zijn soms wat lastig te vergelijken, omdat het aantal mannen per 
herkomstcategorie verschilt. Wat niet wegneemt dat er wel degelijk vergelijkingen zijn te maken. Net 
als bij de gagecategorieën zijn er hier ook verschillen en overeenkomsten. Als eerste de Delftste 
cijfers. Hoewel ze in 1770 qua aantallen op het gebied van matrozen zijn gekelderd en op het gebied 
van het kader zijn gedaald van overheersend naar belangrijk, blijft ook in 1770 Delft aanvoerder op 
het gebied van aanmonsteringen. 
 Als eerste wordt dit duidelijk bij de laagst betaalde matrozen (G1): het verschil in 
aanmonsteringen tussen 1710 en 1770 van deze Delftse (H1) groep is minimaal. Bij diezelfde groep 
(G1) is de achteruitgang bij de omgeving van Delft (H2) groter. Op het gebied van beter betaalde 
matrozen is de achteruitgang van de regio weer minder ten opzichte van die van Delft. De 
kwantitatieve achteruitgang van de Delftse bijdrage heeft een negatieve invloed op de 
totaalgemiddelden. Delft scoort immers altijd bovengemiddeld maar is minder van betekenis. En de 
omgeving van Delft heeft in 1770 een lager aanmonsteringsgemiddelde dan in 1710, zowel bij 
gagecategorie 1 als 2. Ook de “nieuwe” groepen brengen hierin weinig verandering. De buitenlandse 
matrozen ontstijgen het niveau van Delft en omgeving niet. Er is uit deze cijfers geen duidelijk signaal 
naar voren gekomen dat deze groep bijzonder veel zwakker of sterker is. 
 Als het gaat om regionale voorkeur lijkt Delft dus bevoordeeld te zijn. Dit hoeft overigens niet 
perse VOC-beleid te zijn. Het kan ook zijn dat deze groep als geheel sterker is door sterkere banden. 
In ieder geval ziet men bij het Delfts personeel een hoger aanmonsteringsgemiddelde. Dit kan ook op 
een stuk verbondenheid met de lokale werkgever duiden. Voor de VOC heeft een sterke band tussen 
personeel en bedrijf grote voordelen. Terugkerend personeel is een belangrijke bron van ervaring. 
Tegelijkertijd kunnen familiebanden en vriendenkringen een bron zijn voor nieuw personeel. De band 
tussen Delft en de lokale kamer lijkt in deze sterk, hoewel het aantal mannen dat voor deze band 
zorgt drastisch is gedaald. Doordat de Delftse groep afneemt terwijl het wel de meest ervaren groep 
blijft, neemt de ervaring binnen de VOC flink af. Daar komt bij dat de opvolger van Delft als grootste 
leveranciers, te weten de omgeving van Delft, ook nog eens een daling in aanmonsteringen laat zien. 
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Deze daling in aanmonsteringen is vooral bij matrozen (G1 en G2) en daar zit wel het overgrote deel 
van de bemanning. Verder lijken de andere belangrijke leveranciers van matrozen, de buitenlanders 
(H5 en H6), niet geneigd tot boven gemiddeld veel aanmonsteren. Tegenover de afname van 
aanmonsteringen bij de matrozen blijft die van het kader gelijk met zelfs een lichte toename. Binnen 
het kader is er nog wel ervaring; deze is echter wel dunner gezaaid.  

Er zijn twee positieve verbanden op het gebied van aanmonsteringen. Het aantal 
aanmonsteringen van Delft ligt in beide jaren hoog; tegelijkertijd is er ook een hoge aanmonstering 
bij hoge functies. Hetgeen natuurlijk deels komt door de relatieve oververtegenwoordiging van Delft 
in de hoge gagecategorieën met name in 1770.  
 
. 
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Hoofdstuk 6. Mobiliteitscijfers 

 
Het doel van hoofdstuk 6 is om te kijken of en hoe ervaring beloond wordt. In hoofdstuk 5 is naar 
voren gekomen bij welke groepen de meeste ervaring zit. In dit hoofdstuk wordt per groep de 
mobiliteit bekeken.  

Hoofdstuk 6.1. 1710: mobiliteitscijfers  

 
Om de verhouding tussen ervaring en beloning in beeld te brengen komt de volgende tabel van 1710 
en dat is die van de mobiliteitsindex. De gemiddelde mobiliteitsindex geeft de gemiddelde 
functiestijging (uitgedrukt in gagecategorieën) weer. Wanneer er dus een gemiddelde 
mobiliteitsindex van 1 is, zijn dus gemiddeld alle mannen uit die groep 1 in functie gestegen. Let wel: 
het minimum is hier dus 0, een mobiliteit van 0 is logischerwijs stilstand. Er zijn dus uitkomsten 
tussen de 0 en 1 denkbaar. Een gemiddelde van 0,5 laat bijvoorbeeld zien dat gemiddeld genomen 1 
op de 2 mannen één functie steeg. Alle mannen die één keer aangemonsterd hebben, hebben 
derhalve een mobiliteit van 0. Aan de andere kant wordt dit beeld weer bijgesteld door grote stijging 
van een enkeling . De eerder genoemde Westerbeeck heeft bijvoorbeeld door zijn groei van goed 
betaald matroos (categorie 2) naar schipper (categorie 6) een mobiliteitsindex van 4 (het maximum is 
5). Voor de totale bemanning is de gemiddelde mobiliteit als volgt: 
 
Tabel 32: Gemiddelde mobiliteit per gagecategorie: 1710 

Gagecategorie Mobiliteit totaal Mobiliteit zeelieden Mobiliteit vaklieden 

G1 0,6 0,6 - 

G2 0,5 0,5 - 

G3 1,1 1,4 0,4 

G4 0,7 1,0 0,4 

G5 0,5 1,8 0 

G6 0,5 1 0 

Totaalgemiddelde 0,6 0,7 0,2 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

  
 Deze cijfers zeggen nog niets over de beloning van ervaring. Waar ze wel wat over zeggen zijn de 
algemene kansen. Gemiddeld gezien was 1 op de 2 zeelieden in staat om in zijn gehele VOC-
diensttijd in een hogere gagecategorie te komen. Voor de laagste groep is dit in die zin het meest 
veelzeggend. Hier zitten namelijk geen mannen bij die van lagere functies kunnen komen. Gemiddeld 
gezien stijgt hier dus 1 op de 2 man 1 functie. Met altijd in het achterhoofd dat een paar 
uitzonderlijke stijgingen de rest meesleuren. Bij de gagecategorie 2 betekent een mobiliteit van 0,5 
niet perse dat gemiddeld de helft van de matrozen het lage kader bereiken. Deze mobiliteit wordt 
namelijk mede veroorzaakt door mensen die uit de eerste categorie zijn opgeklommen. Eventuele 
verschillen zijn hier ook lastig te duiden. Het feit dat de schippers een gemiddelde index van 1 
hebben laat zien dat de hiervoor kenbare functies die van onderstuurman of derdewaak waren. 
Terwijl de index van 1,8 bij onderstuurlieden ook aangeeft dat het om een voorcarrière gaat, want de 
maximale stijging naar boven is 1. Verder is het duidelijk dat het bij de vaklieden bijna complete 
stilstand is. Een kleine waarschuwing is bij deze conclusie op zijn plaats. Hoewel de stijging van 
onderzeilmaker naar zeilmaker wel weergegeven wordt, zijn er binnen de ondertimmerlieden 
verschillende gages die onder 1 functie vallen. Er kan bij deze groep dus een kleine onzichtbare 
stijging zijn. Toch blijven de vaklieden achter bij de zeelieden. Maar rekening houdend met een 
beperkt aantal tweede aanmonsteringen is er dus wel degelijk kans voor jan met de pet om binnen 
het VOC-bedrijf te groeien. Deze totaalcijfers zeggen dus iets over het VOC-personeel en eventuele 
kansen en ervaring in zijn algemeenheid.  
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 Als het gaat om de beloning van ervaring is het handig om de selectie wat te beperken. In het 
komende stuk gaat het dan ook over de gemiddelde mobiliteit mits er sprake is van meerdere 
aanmonsteringen. Dit zegt dus niet zo veel over de kansen van een gemiddelde VOC werknemer, 
maar des te meer over dat deel van het personeel dat vaker aanmonstert. 
 
Tabel 33: Gemiddelde mobiliteit per gagecategorie; van personeel met meerdere aanmonsteringen: 1710 

Gagecategorie Mobiliteit totaal Mobiliteit zeelieden Mobiliteit vaklieden 

G1 1,3 1,3 - 

G2 0,9 0,9 - 

G3 1,5 1,9 0,6 

G4 0,8 1,1 0,5 

G5 0,6 1,8 0 

G6 0,5 1,0 0 

Totaalgemiddelde 1,0 1,2 0,3 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Het voordeel aan dit systeem is dat alle mannen die maar één keer aanmonsterden er niet meer in 
voorkomen. Ook bij deze selectie is een mobiliteit van 0 het minimum, omdat er mannen zijn die 
meerdere keren aanmonsteren en dezelfde functie krijgen. Dit is vooral zichtbaar bij de vaklieden. 
Hoewel er bij deze groep een niet onaardig aantal aanmonsteringen zit, is de gemiddelde mobiliteit, 
in vergelijking met de zeelieden, zwaar ondermaats. De enige verklaring hiervoor is dus dat ze hoog 
ingeschaald zijn en blijven, zodat er in de papieren geen voorgeschiedenis met lagere functies is te 
vinden of -na carrière- met hogere functies. Dit is ook wel logisch. Een matroos kan na een lange 
carrière zich omhoog knokken tot stuurman of zelfs schipper. Een onderzeilmaker zal niet snel een 
opperchirurgijn, predikant of oppertimmerman worden. In de gagecategorie 3 en 4 zitten veel 
verschillende vaklieden maar 5 en 6 bestaan maar uit 2 soorten waar groei in zit, namelijk de 
timmerlieden en chirurgijns. De predikanten vallen ook onder deze groep maar daar zit geen groei in. 
Binnen de vaklieden is mobiliteit dus lastig zichtbaar te maken. Wel laten de eerder genoemde 
aanmonsteringscijfers een stuk kennisbehoud zien. Wanneer het gaat om beloning van ervaring 
binnen de VOC dan moet er toch echt naar de zeelieden worden gekeken. 
 Voor de mannen in gagecategorie 1 kan het alleen maar beter. De laagbetaalde matrozen 
hebben een gemiddelde mobiliteit van 1,3. Dat men van deze groep een redelijk hoge mobiliteit mag 
verwachten is wel logisch. Het is namelijk zeldzaam, dat een persoon die als laagbetaalde bootsgezel 
voor de tweede keer aanmonstert weer tot de meest slecht betaalde matrozen behoort. De 
mobiliteit van deze groep bevestigt dit beeld van bijna zekere stijging bij een tweede aanmonstering 
ook. Verder kan dit dus alleen maar zichtbaar worden als men de groepen definieert door middel van 
gage in plaats van functie. Toch is hier ook nog sprake van een mobiliteit van boven de 1. Dit 
betekent dat naast de grote groep die in ieder geval 1 functie opschuift er vanuit deze groep ook 
enkelen doorstoten tot het kader. Of een nog kleinere groep die helemaal doorgroeit. De cijfers laten 
overigens niet zien of het stapsgewijs gaat of niet. Een persoon die in één sprong van jongen naar 
schiemansmaat gaat, heeft op de mobiliteit dezelfde impact als iemand die nog matroos als 
tussenstap heeft. Deze tweede heeft overigens wel weer invloed op het aanmonsteringsgemiddelde.  
De groep laagbetaalde matrozen heeft een bovengemiddelde mobiliteitsindex terwijl hun 
aanmonsteringsgemiddelde onder het totaalgemiddelde zit. Het lijkt er dus op dat hier zo nu en dan 
een snelle stijger tussen zit. En natuurlijk een deel die bij hun tweede aanmonstering 1 gagecategorie 
zijn opgeschoven. De grootste groep die vanuit gagecategorie 1 omhoog klimt, eindigt in 
gagecategorie 2. 

De groep van beter betaalde matrozen (G2) heeft een lagere mobiliteit dan de groep onder 
hen. De groep beter betaalde matrozen die meer dan de helft van het totale zeelieden bestand vult, 
bevindt zich op het gebied van mobiliteit iets onder het gemiddelde. Opmerkelijk is dat, ondanks een 
hoger aanmonsteringsgemiddelde, het mobiliteitsgemiddelde lager is dan die van de minder 
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betaalde matrozen (G1). Dit duidt op een soort groeiplafond; het is voor matrozen moeilijk om het 
onderkader te bereiken. Tegelijkertijd vallen onder deze groep ook nog eens enkelen die de vorige 
aanmonstering nog laagbetaald matroos waren. Het aantal dat doorgroeit, is dus aan de lage kant. 
Onder deze groep vallen mannen zoals Hendrick Gillesz de Bruijn; op het eerste oog niks mis mee. Hij 
heeft in totaal 4 aanmonsteringen met steeds een gat van 3 á 4 jaar ertussen. Elke aanmonstering is 
echter weer binnen dezelfde gagecategorie. Dus terwijl hij een aanmonsteringscijfer van 4 heeft, 
heeft hij een mobiliteit van 0. En zo zijn er nogal een paar met 2 of 3 aanmonsteringen zonder enige 
stijging. De moeite tot doorstoten naar het kader is ook verklaarbaar als de aantallen per groep erbij 
gepakt worden. De vraag naar laagbetaalde matrozen is met 54 lager dan de vraag naar beter 
betaalde matrozen met 119. Van de groep laagbetaalden kan dus praktisch iedereen die nog een 
keer aanmonstert doorstromen. Hoe anders is de stap van beter betaald matroos naar het 
onderkader. De vraag in het onderkader blijft steken op 25. Met een hoge heraanmonstering en 
beperkte doorgroei zal daar niet veel ruimte vrijkomen.  
 Het lage kader heeft aanmerkelijk hoger mobiliteitscijfer dan de matrozen. Bij het lage kader 
gaat het hier echter om mobiliteit van twee kanten. Er zitten mannen tussen die van onderaf komen 
en er zitten doorgroeiers tussen. Het mobiliteitscijfer van 1,9 bestaat uit verschillende 
groeiscenario’s. Mannen die van de laagste categorie naar de derde zijn gegroeid. Mannen die van de 
derde naar de vijfde categorie zijn gegroeid. En ook mannen die vanaf categorie 2 naar 4 groeien 
hebben een mobiliteitscijfer van 2. Dan is er nog de groep die van 2 komt en alleen tot 3 groeit met 
een mobiliteit van 1. En als laatste de mannen die in functie blijven steken en dus een mobiliteit van 
0 hebben. De eerste drie gagecategorieën laten in ieder geval zien dat er wel redelijke groei is binnen 
de VOC. Hoe zit het met de bovenste drie gagecategorieën? 
 Als eerste het middenkader. Het mobiliteitscijfer is met 1,1 aan de lage kant. Het is natuurlijk 
lastig, omdat het maar om een handjevol mannen gaat. Hierdoor hebben er een paar die niet naar 
deze categorie toe zijn gegroeid en ook niet verder zijn gegroeid een redelijk nivellerend effect. Toch 
blijft het zo dat hier absoluut geen sprake is van stilstand. En hoewel het in vergelijking met de groep 
onder hen weinig is, is er ook van deze groep gemiddeld meer dan 1 persoon die op een moment 
tijdens zijn carrière een functie gestegen is. Net als bij het lage kader is ook hier sprake aan de ene 
kant van mannen die van lagere functies komen en aan de andere kant van doorgroeiers. Overigens 
is er ook hier, door de al eerder genoemde grens van 1700, wat betreft beschikbaarheid van de 
bronnen eventueel een lager cijfer dan dat in werkelijkheid zou moeten zijn. 
 Daarom is het lastig om de voorgeschiedenis van deze top van de zeelieden te achterhalen. 
Wel is duidelijk dat de paar man uit gagecategorie 5 ook doorstromers vanuit lage functies zijn. Ze 
kunnen immers nog maar één plaats omhoog. Hetzelfde geldt voor de opperstuurlieden en 
schippers; daar is in ieder geval aanwas van beneden gekomen. Omdat het doorlopen van meerdere 
gagecategorieën tijd kost, is de mobiliteit van de bovenste 3 gagecategorieën net als bij de 
aanmonsteringen wat aan de lage kant. Daarom is er ook voor deze groep gekeken wat hun cijfers in 
1720 en 1725 waren. 
  
Tabel 34: Mobiliteit van de hoogste 3 gagecategorieën: 1720 en 1725 

Gagecategorie Mobiliteit zeelieden 

G4 1,5 

G5 3,2 

G6 2,4 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Met deze correctie wordt duidelijk dat ook de hoogste 3 groepen wel degelijk mobiliteit kennen. Met 
name voor G5 en G6 is deze mobiliteit een teken van reeds doorlopen functies alvorens deze hoogte 
te bereiken. Tegelijkertijd laat de gemiddelde mobiliteit veel schommelingen zien en is er geen 
duidelijk stijgende lijn. Dit kan te maken hebben met de samenstelling van de verschillende 
gagecategorieën. Maakt het nog uit of er veel of weinig personeel uit Delft in een bepaalde 
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gagecategorie voorkomt? Daarom wordt in de volgende paragraaf de verhouding tussen herkomst en 
mobiliteit onderzocht. 

Hoofdstuk 6.2. 1710: verhouding mobiliteit en herkomst 

 
In het stuk over mobiliteit ten opzichte van functie ging het vooral om de zeelieden. Ten eerste 
omdat dit een grotere groep was waardoor de gemiddeldes een reëler beeld vormde. Ten tweede 
omdat er bij de vaklieden een minimale mobiliteit was. Interne vergelijkingen bij de vaklieden zou 
dan ook op haarkloverij neerkomen. Dit onderdeel zal daarom ook gebruik maken van de zeelieden 
als het gaat om kijken naar de verschillen tussen herkomstcategorieën. Net als bij het aantal 
aanmonsteringen zijn vooral de eerste twee herkomstcategorieën interessant. Om goed te kunnen 
vergelijken staan in de eerste tabel de aanmonsteringscijfers van de zeelieden uit 1710 in de tweede 
tabel staan de mobiliteitscijfers. Dit zijn echter niet de totaalcijfers maar alleen van de groep 
zeelieden die zich daadwerkelijk meerdere keren hebben aangemeld. 
 
Tabel 35: Gemiddeld aantal aanmonsteringen van alle zeelieden met meer dan 1 aanmonstering: 1710 

Gage Totaalgemiddelde H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 2,9 3,0 2,8 2 - - - - 

G2 3,8 4,2 3,4 2 2 3 - - 

G3 4,0 4,2 3,0 4 - - - - 

G4 3,9 3,8 5,0 4 4 - - - 

G5 5,5 5,5 - - - - - - 

G6 3,3 4,5 2,0 - - - - - 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 
 
Tabel 36: Gemiddelde mobiliteit van alle zeelieden met meer dan 1 aanmonstering: 1710 

Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Het vergelijken van deze twee tabellen is kijken naar de verhouding tussen het aantal 
aanmonsteringen (ervaring)  en de mobiliteit (beloning). Door in beide tabellen alleen de mannen 
met meerdere aanmonsteringen te gebruiken zijn ze goed te vergelijken. Dit zegt minder over de 
totale kansen van elk willekeurig persoon. Het gaat hier om de groep van 128 man die meer dan 1 
keer heeft aangemonsterd. Door deze selectie zijn de aanmonsteringscijfers een stuk hoger. Het gaat 
bij de kleinere groepen vaak om 1 of 2 man. Het is dan ook het best om vooral de grotere groepen 
met elkaar te vergelijken. 

 Delft en de omgeving zijn de grootste twee groepen en zijn het best te vergelijken. De vraag 
is of er bij deze twee een verband is tussen het aantal aanmonsteringen en de mobiliteit? Bij de 
laagst betaalde matrozen is het gemiddeld aantal aanmonsteringen met een klein  verschil in het 
voordeel van Delft. De mobiliteit is hier echter gelijk, voor zover nog geen duidelijke correlatie, maar 
de aanmonsteringscijfers ontlopen elkaar ook weinig. Bij de groep van beter betaalde matrozen is 
het gat tussen aantal aanmonsteringen groter en hier is ook het verschil in het voordeel van Delft 
zichtbaar. Bij de overige 4 categorieën is het op categorie 4 na steeds Delft met de hoogste mobiliteit 
en aanmonstering. Als men binnen één gagecategorie de regio’s vergelijkt, is dus de regio met de 

Gagecategorie Totaalgemiddelde H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 1,3 1,3 1,3 0 - - - - 

G2 0,9 1,2 0,8 0 0 0 - - 

G3 1,9 2,1 1,3 1,0 - - - - 

G4 1,1 1,0 2,0 2,0 0 - - - 

G5 1,8 1,8 - - - - - - 

G6 1,0 1,5 0,5 - - - - - 
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hogere aanmonstering meestal de regio met de hogere mobiliteit. Hoe zit het met het verschil tussen 
de gagecategorieën zelf? 
 Het ligt hier weer wat ingewikkelder. Eigenlijk komt hier voornamelijk het groeiplafond weer 
naar voren. Het duidelijkst is dit met de verschillen tussen gagecategorie 1 en 2 en tussen 
gagecategorie 2 en 3. Hoewel het aanmonsteringscijfer van gagecategorie 2 beduidend hoger ligt dan 
die van gagecategorie 1, ligt de mobiliteit lager. Dit heeft dus alles te maken met het gemak 
waarmee de stap van 1 naar 2 is te zetten en de moeite waarmee de stap van 2 naar 3 is te zetten. 
De groep die gagecategorie 3 heeft bereikt, heeft die stap duidelijk wel gezet waardoor het 
mobiliteitscijfer opeens omhoog springt terwijl daar bij het aanmonsteringscijfer helemaal geen 
sprake van is. Bij de overige 3 groepen schommelen de cijfers heen en weer. Wel zien we hier ook 
een overeenkomst tussen de mobiliteit en aanmonstering, alleen lijkt de verhouding nogal zoek in 
vergelijking met die van de eerste 3 categorieën. De hoge aanmonstering vertaalt zich niet in hoge 
mobiliteit. Het belangrijkste wat hierdoor duidelijk wordt is, dat op het moment van de eerste 
waarneming deze lieden al bijzonder hoog ingeschaald waren. 
 Ondanks deze hoge inschaling bij de eerste waarneming laten de hoogste 3 gagecategorieën 
hetzelfde beeld zien als de laagste 3 gagecategorieën. Wanneer Delft en omgeving worden 
vergeleken op het gebied van aanmonstering en mobiliteit is degene met de hoogste aanmonstering 
ook degene met de hoogste mobiliteit. 

 6.3. 1770: mobiliteitscijfers  

 
Net als met 1710 worden eerst de totaalcijfers doorgenomen om te kijken wat de gemiddelde kans 
van doorgroeien was voor de complete groep die in 1770 aanmonsterde bij de kamer van Delft. Om 
vervolgens verder te werken met de cijfers van de groep die daadwerkelijk vaker aanmonsterde. 
Deze geven in vergelijking met de aanmonsteringscijfers een beeld over de beloning en behoud van 
ervaring binnen de VOC. Nu eerst de mobiliteitscijfers van het totale personeel onderverdeeld in de 
bekende 6 gagecategorieën en in zeelieden en vaklieden. 
 
Tabel 37: Gemiddelde mobiliteit van het totale personeel: 1770 

Gagecategorie Totaalgemiddelde Zeeliedengemiddelde Vakliedengemiddelde 

1 0,3 0,3 - 

2 0,2 0,2 0 

3 0,5 1,3 0,1 

4 0,4 1,3 0,1 

5 2,0 2,7 0 

6 2,3 3,8 0,3 

Totaal 0,4 0,4 0,1 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Uit de mobiliteitscijfers van de complete groep blijkt duidelijk de invloed van de grote sterfte. Het is 
belangrijk om te beseffen dat 1770 één van de vele jaren was, niet een bijzonder uniek jaar. Dus de 
sterfte heeft ook invloed op de kans op meerdere aanmonsteringen na dit jaar. Of op de kans dat 
iemand al veel van te voren aanwezig is geweest en toen is gegroeid. Want ook de voorcarrières zijn 
in deze cijfers opgenomen. Iemand die dit jaar omkwam, kan in de jaren hiervoor van ver zijn komen 
groeien en dan is dat ook zichtbaar in deze cijfers. Bij de laagste twee gagecategorieën is de invloed 
van de hoge mortaliteit duidelijk zichtbaar.  
 De laagste twee groepen hebben met een gemiddelde mobiliteit van 0,2 en 0,3 maar weinig 
hoop op groei. Slechts 1 op de 4 mannen groeide gemiddeld één functie. Rekening houdend met 
doorgroeiers lag het aantal dat in werkelijkheid groeide nog een stuk lager. Hier zat trouwens 1 
vakman tussen; dat was de jongkuiper. Daarom staat daar een 0 in plaats van een streepje. Hij heeft 
verder geen invloed op het gemiddelde als 1 van de 188. Waar de vaklieden wel een stempel op 
drukken is het gemiddelde van het laag- en middenkader. 
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 Van gagecategorie 3 zijn maar liefst 45 van de 70 mannen vakman. Het totaalgemiddelde 
blijkt ook uit twee volstrekt uiteenlopende subgemiddelden. Bij de vaklieden ontstijgt de mobiliteit 
het nulpunt maar net. Tegelijkertijd hebben de zeelieden uit dezelfde gagecategorie een 
mobiliteitsgemiddelde van boven de 1. Dit kan zowel slaan op groei van voordat ze deze functie 
bereikten of van doorgroei later. Het laat in ieder geval zien dat gemiddeld redelijk wat groei bij deze 
groep zit. De topper op dit gebied is Cornelis de Wit. Ooit als jongmatroos begonnen, hier een 
konstabelsmaat, en uiteindelijk zal hij groeien tot het hoogste ambt. Hij heeft dus een persoonlijk 
mobiliteitscijfer van 5 wat het absolute maximum is. Bij de zeelieden van deze groep is dit cijfer dus 
een combinatie van groeipotentie en ervaring uit eerdere reizen. Bij de vaklieden is er vooral 
stilstand. Bij gagecategorie 4 komt hetzelfde beeld naar voren. 
 Hoewel de zeelieden en vaklieden het hier in beide gevallen qua mobiliteit even goed doen, 
is er een miniem verschil met gagecategorie 3. De reden dat het gezamenlijk gemiddelde toch lager is 
zit hem in de verhouding. Hier zijn maar liefst 31 van de 41 mannen vakman. Verder laten de cijfers 
ongeveer hetzelfde beeld zien als bij gagcategorie 3, dit keer zonder de uitschieter naar boven. Over 
het algemeen hebben de meesten die een mobiliteitscijfer van hoger dan 0 hebben, meteen één van 
2 of 3. Dit laat redelijk wat doorgroei zien en ook dat er wel degelijk mannen tussenzitten die 
opkomen vanuit de matrozen groep. Bij de bespreking van de cijfers met alleen de mannen die 
meerdere keren aanmonsteren, wordt daar nog op terug gekomen. In ieder geval zijn de zeelieden in 
het laag- en middenkader (G3 en G4) op het gebied van de mobiliteit al goed bezig. De zeelieden uit 
het hoogkader laten een nog veel mooier beeld zien. 
 Als eerste valt hier meteen het verschil tussen zee- en vaklieden op. Over de vaklieden is niet 
heel veel te zeggen. Een praktische stilstand op het gebied van groei. De zeelieden laten een heel 
ander beeld zien. De mannen van gagecategorie 5 hebben een gemiddeld mobiliteitscijfer van 2,7. 
Hier zitten dus mannen tussen, mochten die doorgroeien naar categorie 6, die afkomstig zijn vanuit 
het onderkader en eventueel nog lager. Bij gagecategorie 6 zijn de cijfers nog overtuigender. Het 
mobiliteitscijfer zit hier tegen de 4 aan. Dat betekent dat iedereen in deze groep gemiddeld ooit eens 
begonnen is als matroos. Er zijn er wel degelijk een paar die zich vanuit de laagste functies tot de 
topposities knokken. Zoals al eerder opgemerkt: er zijn heel veel gegadigden en maar weinig 
topposities. Het eerste selectiecriteria is overleven en opnieuw aanmonsteren, maar ook dan is 
groeien in functie niet makkelijk. Overleven is ook een voorwaarde voor meerdere keren 
aanmonsteren en meerdere keren aanmonsteren is de voorwaarde om in de volgende tabellen te 
mogen verschijnen. De onderstaande tabel gaat over de mobiliteit in het geval van meerdere 
aanmonsteringen. 
 
Tabel 38: Gemiddelde mobiliteit in geval van meer dan 1 aanmonstering: 1770 

Gage Totaalgemiddelde Zeeliedengemiddelde Vakliedengemiddelde 

G1 0,9 0,9 - 

G2 0,5 0,5 - 

G3 1,7 1,9 0,8 

G4 0,9 1,6 0,3 

G5 2,0 2,7 0 

G6 3,2 3,8 1 

Totaalgemiddelde 1,0 1,0 0,5 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Deze cijfers zijn, zoals te verwachten viel, gestegen ten opzichte van de mobiliteitscijfers van de 
complete bemanningen. Ze zijn niet allemaal evenveel gestegen en sommige zijn zelfs gelijk gebleven 
maar het verschil is er wel. De groep met relatief de grootste groei in mobiliteit is die van laagst 
betaalde zeelieden. De gemiddelde mobiliteit bij deze groep is na de selectie verdrievoudigd.  
 Ondanks deze groei is dit mobiliteitscijfer verbazingwekkend laag. Dit klinkt wat raar, maar 
dat is het niet. De laagst betaalde matrozen hadden op het gebied van gagecategorie maar één 
richting en dat was omhoog. Men kan dan ook verwachten dat bij hun tweede aanmonstering ze in 
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ieder geval tot de betere matrozen behoren. Ze hebben immers al een dosis ervaring met zeereizen. 
Daarnaast is de vraag naar beter betaalde matrozen ook groot genoeg om diegene die een tweede 
keer aanmonsteren te verwerken. Desondanks zijn er dus enkelen van deze groep die bij hun tweede 
aanmonstering nog steeds tot de meest slecht betaalde zeelieden horen. Denk hierbij aan een jongen 
die uitvaart en op zijn tweede reis een hooploper is. Of een hooploper die op zijn tweede reis 
jongmatroos is. Het is wel de minderheid die dit overkomt, maar het blijft opvallend. Het 
mobiliteitscijfer is dus onverwachts laag maar nog wel hoger dan dat van de beter betaalde 
matrozen. 
 Van de beter betaalde matrozen (G2), die meer dan één keer aanmonsteren, heeft 
gemiddeld maar de helft tijdens zijn hele carrière groei meegemaakt. Rekening houdend met een 
aantal dat meer groei ziet, is dit behoorlijk laag. Een flink aantal matrozen dat vaker aanmonstert, 
heeft dus geen kans gezien om te groeien. Deze cijfers betekenen niet dat de ervaring binnen de 
groep zelf kleiner is. Deze groep heeft immers wel meer dan één keer aangemonsterd, maar was bij 
de eerste aanmonstering ook al een beter betaalde matroos. Verder zit er nog een deel bij die van 
onderaf komen. Het mag duidelijk zijn dat doordringen tot het kader een stuk moeilijker is geworden. 
Terwijl de matrozen in aantallen zijn toegenomen, is het kader nagenoeg gelijk gebleven. Dit wordt 
duidelijk als er gekeken wordt naar het gemiddelde mobiliteitscijfer van de mannen in het kader. 
 Het lage kader heeft met een mobiliteitscijfer van 1,9 geen laag cijfer. In de meeste gevallen 
gaat het hier om mobiliteit van onderaf. Met een gemiddelde van boven de 1 gaat het hiermee ook 
om mannen die bij hun eerste aanmonstering tot de laagste categorie matrozen behoorde. Verder 
zijn er meerderen die hoog groeien, zoals de al eerder genoemde Pieter Parras die van jongmatroos 
doorgroeit tot schipper. Mede dankzij dit soort groeiers is het verschil tussen kader en matrozen 
groot. Een mobiliteitsverschil van 1,4 lijkt klein maar is al een significant verschil. Er zijn bij het kader 
gemiddeld per persoon bijna twee gagecategorieën doorlopen. Bij de beter betaalde matrozen is het 
precies andersom daar heeft per 2 man er gemiddeld 1 een promotie gemaakt ten tijde van zijn 
carrière. De mobiliteitssprong is echter verklaarbaar. Net als in 1710 gaat het hier om het aantal 
mensen dat nodig is en van onder af aan kan worden aangevuld ten opzichte van het veel grotere 
aantal mensen van onderaf dat door wil groeien. Wat wel weer bijzonder is, is het verschil tussen 
gagecategorie 3: het lage kader, en gage categorie 4: het middenkader. 
 Bij gagecategorie 4 is het mobiliteitscijfer 1,6. Dit is een klein verschil met gagecategorie 3. 
Het probleem is echter dat het verschil in het nadeel van categorie 4 uitvalt. Terwijl men daar juist 
grotere stijging in de voorcarrière verwacht. Er zijn immers meer categorieën doorloopbaar vanaf de 
bodem. En de toevoer van onderaf is in potentie groot genoeg. De meest voor de handliggende 
reden is natuurlijk weer dat het hier om gemiddelden gaat. En bestudering van de cijfers laat zien dat 
er geen uitschieter naar boven is. Eén iemand met een mobiliteit van 5 heeft binnen een kleine groep 
al veel invloed . Verder blijkt dat er überhaupt maar 1 man is die doorgroeit. De rest is allemaal 
voorcarrière. Ook dit is een verklaring waarom het gemiddelde dat van gagecategorie 3 nauwelijks 
ontloopt. Bij G3 is er sprake van voor- en na carrière. Bij G4 is er bijna alleen maar sprake van 
voorcarrière waardoor de totale gemiddelde mobiliteit van beide groepen elkaar nauwelijks 
ontloopt. Neem daar de maximale groeier van gagecategorie 3 bij en dan is daar de verklaring voor 
een klein positief verschil in het voordeel van gagecategorie 3. De stap van gagecategorie 3 naar 4 is 
blijkbaar goed te doen. Een stap verdergaan is moeilijk; tussen G4 en G5 zit weer een moeilijk te 
doorbreken punt. Net als tussen 2 en 3. Het lukte dus de meesten niet om door te stoten tot het 
hoge kader. Bij diegenen die dat wel lukte, verwacht men een behoorlijke voorcarrière. 
 Deze voorcarrière is duidelijk te zien bij gagecategorie 5. Aangezien er nog maar één 
gagecategorie boven G5 i hebben de mannen in deze groep bijna allemaal 2 gagecategorieën 
doorlopen voordat ze deze (G5) bereikt hadden . Op 1 na hebben ze inderdaad ook allemaal een 
voorcarrière. Twee zijn zelfs vanuit de laagste categorie opgeklommen. Er zitten ook weer 
doorgroeiers naar de hoogste categorie tussen, hoewel deze heren allebei de functie van 
opperstuurman bereiken en niet die van schipper. De mannen in de allerhoogste functie kunnen 
alleen van onderaf komen en dit is ook te zien bij hun mobiliteitscijfer. 
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 Een mobiliteitscijfer van 3,8 is indrukwekkender dan het misschien lijkt. Het komt erop neer 
dat er gemiddeld maar één is die niet vanuit de matrozengroep komt. En deze meneer heeft er naar 
alle waarschijnlijkheid ook een hele goede verklaring voor. Van de 4 mannen uit deze groep komen 
er 3 uit Nederland en zijn als (laagbetaalde) matroos begonnen. Één komt echter uit het buitenland 
en is direct als derde waak aan de slag gegaan. Het lijkt er dus op dat het gemiddelde gedrukt wordt, 
doordat er een ervaren buitenlander is binnen gehaald die zijn kennis elders heeft opgedaan. De rest 
heeft een volledige carrière doorlopen binnen de VOC. Er is dus een duidelijk verschil tussen 
matrozen, laag/middenkader en hoogkader. Dan rest er nu alleen nog de vraag: wat is het verschil 
tussen de herkomstcategorieën? 

Hoofdstuk 6.4. 1770: mobiliteit en herkomst 

 
Net als bij de cijfers van 1710 wordt in deze paragraaf het verband tussen mobiliteit en herkomst 
onderzocht naar aanleiding van de zeelieden. Het gaat hier om de zeelieden die meerdere keren 
hebben aangemonsterd. Tevens wordt het verband tussen mobiliteit en aanmonstering van deze 
groep onderzocht. 
 
Tabel 39: Gemiddelde aanmonstering van zeelieden met meer dan 1 aanmonstering: 1770 

Gagecategorie  
Totaalgemiddelde 
per gagecategorie H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 2,7 3 2,7 2,3 2 - 2 - 

G2 2,8 2,9 3 2 2,8 2,6 2,8 - 

G3 4 4,2 3,6 5 6 - 3 2 

G4 6,1 6,5 8 4 - 3 - - 

G5 5 6 4 - - - - - 

G6 10,3 11 - 14 - 5 - - 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Tabel 40: Gemiddelde mobiliteit van zeelieden met meer dan 1 aanmonstering: 1770 

Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Door de grotere spreiding over de verschillende herkomstcategorieën zijn de groepen waaruit de 
gemiddelden worden berekend aan de kleine kant. Neem het achterland van Nederland (H4) en de 
buitenlandse landstreken (H6). In beide gevallen gaat het hier bij de laagst betaalde matrozen (G1) 
om 1 persoon. Voor een interne vergelijking zijn deze niet echt bruikbaar. De mannen van Delft (H1), 
omgeving (H2) en Nederlandse kustreken (H3) zijn wel met meer. Opvallend is dat alleen de 
omgeving een mobiliteit heeft van boven de 1, terwijl Delft toch meer aanmonsteringen heeft. Niet 
alleen heeft het hogere aantal aanmonsteringen geen positief effect op de mobiliteit, er zijn binnen 
deze groep ook mannen die bij hun tweede aanmonstering niet zijn opgeklommen. Een deel heeft 
dus ondanks meerdere aanmonsteringen de functie van beter betaalde matroos niet bereikt. Is er bij 
de beter betaalde matrozen wel een verband tussen aanmonstering en mobiliteit? 

Ook hier heeft Delft een gemiddeld mobiliteitscijfer van 0,9, maar in dit geval is dat het op 
één na hoogste cijfer. Ten opzichte van het aanmonsteringsgemiddelde doet Delft het hier in 

Gagecategorie Totaalgemiddelde 
per gagecategorie 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

G1 0,9 0,9 1,1 0,8 0 - 1,0 - 

G2 0,5 0,9 0,6 1,0 0,5 0,2 0,6 - 

G3 1,8 2,5 2,4 1,0 1,5 - 0,5 1,0 

G4 1,6 1,8 2,5 1,0 - 0,0 - - 

G5 2,7 4,3 1,0 - - - - - 

G6 3,8 5,0 - 4,0 - 1,0 - - 
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vergelijking met  de rest best redelijk. Net als bij gagecategorie 1 is de Delftse groep niet heel erg 
groot. Hetzelfde gaat op voor de Nederlandse kuststreken (H3) en de Nederlandse binnenlanden 
(H4). De Nederlandse kuststreken doen het net iets beter dan Delft. De Nederlandse landstreken 
verschillen niet heel veel met Delft. Getalsmatig zijn vooral de omgeving van Delft (H2)en het 
buitenland (H5 en H6) interessant. Als eerste valt op dat ze alle 3 een behoorlijk laag gemiddeld 
mobiliteitscijfer hebben. Dit betekent twee dingen. Aan de ene kant dat maar weinigen omhoog 
klimmen. Aan de andere kant dat ze ook niet van beneden komen. Met andere woorden: ook op hun 
eerste vaart werden ze al, voor een matroos, hoog ingeschaald. Dit is ook goed zichtbaar in de 
verhouding met het gemiddelde aanmonsteringscijfer. De hoogte van het aanmonsterinscijfer heeft 
nauwelijks invloed op de mobiliteit. Dit is met name het geval bij de buitenlandse matrozen. Zoals in 
hoofdstuk 3 al zichtbaar was, komen vanuit het buitenland bijna geen mannen in de laagste categorie 
terecht. Het mobiliteitscijfer wordt daardoor ook laag gehouden. Het moge duidelijk zijn dat er ook 
niet echt sprake is van groei naar boven. Maar een ander belangrijke reden waarom het 
mobiliteitscijfer achterblijft, is dus de eerste inschaling. Misschien overbodig om te melden maar dit 
gaat voor alle groepen op. Een laag mobiliteitscijfer bij meerdere aanmonsteringen heeft net zo veel 
te maken met de groei als met de eerste inschaling. 
 Neem nu de gagecategorieën 3 en 4.  Daar zijn bij Delft en omgeving vooral groeiers met een 
voorcarrière. Bij andere herkomstcategorieën met een gemiddeld mobiliteitscijfer van 1 of lager is er 
veel minder groei en deze mannen zijn voornamelijk hoog ingestroomd. Zo zit er bij zowel G3 en G4  
telkens één man uit de Nederlandse kuststreken(H3). Beide mannen zijn één functie gestegen in al 
hun aanmonsteringen en hebben daardoor een lage mobiliteit ten opzichte van de aanmonsteringen. 
Bij Delft en de omgeving zijn er juist duidelijke groeiers: de herkomstcategorie met het hoogste 
aanmonsteringscijfer is bij beide ook diegene met de hoogste mobiliteit. Dit zijn dus mannen die 
binnen de VOC hun ervaring hebben opgedaan en opgeklommen zijn. Duidelijk komt het beeld naar 
voren dat vooral mannen vanuit Delft en de omgeving binnen de VOC omhoogklimmen. Terwijl er bij 
de andere herkomstcategorieën vaker sprake is van hoog binnenkomen en weinig doorgroeien. Laten 
de hoogste gagecategorieën hetzelfde beeld zien? 
 Bij de hoogste gagecategorieën is het net zo lastig om iets naar aanleiding van de 
gemiddelden te zeggen. Aan de ene kant is het overduidelijk dat Delft hier allemaal eigen groeiers 
heeft. Het lijkt erop dat de mannen vanuit de omgeving (G5/H2) slechts een mobiliteit van 1 hebben. 
Gemiddeld klopt dit ook maar dit gemiddelde bestaat uit drie man. Het gemiddelde komt niet voort 
uit drie man met een mobiliteit van 1 maar drie verschillende mobiliteitscijfers namelijk 0, 1 en 3. Uit 
de omgeving van Delft komt dus 1 groeier. Het verschil tussen binnen de VOC groeien en hoog 
binnen komen is het meest duidelijk bij G6. Uit Delft (H1) en de Nederlandse kuststreken (H3) komen 
mannen die het vak bij de VOC hebben geleerd en binnen de organisatie zijn opgeklommen. Uit het 
buitenland komt een man die met ervaring en al is aangenomen. 

De band tussen mobiliteit en herkomst lijkt sterker dan die tussen mobiliteit en 
aanmonstering. Zo zijn er de buitenlandse matrozen die ondanks hun aanmonsteringen een lage 
mobiliteit hebben. In het kader is de band tussen aanmonstering en mobiliteit ook niet duidelijk. 
Delft scoort hoog op beide maar dit lijkt meer te komen doordat ze uit Delft komen dan door hun 
aantal aanmonsteringen. De schipper uit Amsterdam (G6/H3) bevestigt dit beeld van een interne 
groeier tegenover mannen van buiten. 

Hoofdstuk 6.5. Vergelijkingen  

 
Wanneer de mobiliteitscijfers van de  complete bemanningen met elkaar worden vergeleken dan zijn 
er tussen 1710 en 1770 aardig wat overeenkomsten. Bij beide zijn de matrozen de laagst scorende 
groep van de zeelieden en zit er bij de zeelieden een groot verschil tussen gagecategorie 2 en 3 en 
tussen 4 en 5. Ook zijn de vaklieden in beide gevallen ver beneden gemiddeld als het om mobiliteit 
gaat. Verder is de mobiliteit van de matrozen in 1770 een stuk lager dan in 1710.  Deze lage 
mobiliteit van de matrozen komt door de groei van de matrozen groep en de grote sterfte in 1770. 
Zowel in 1710 als in 1770 moest iemand stevig in zijn schoenen staan en het een langere tijd 



58 
 

uithouden om hoger in het kader te komen. Het lijkt erop dat er in 1710 voor wat betreft de absolute 
top minder interne groei was; met de correctie van 1720 en 1725 blijkt dit mee te vallen. Beide jaren 
hebben een zeer lage mobiliteit bij vaklieden. Deze is in 1770 extreem laag door de hoge sterfte. 
Wanneer de mobiliteitscijfers van de groepen met meerdere aanmonsteringen worden vergeleken, 
worden zowel enkele veranderingen als continuïteit zichtbaar. 
 Als eerste de dingen die hetzelfde blijven. Bij de hoogste gagecategorieën van zeelieden is er 
weinig verschil voor en na de selectie. Dit komt omdat bijna alle hoge zeelieden meer dan één keer 
hebben aangemonsterd. Verder is het verschil in aanmonstering en mobiliteit tussen vaklieden en 
zeelieden ook gebleven. Hetzelfde gaat op voor de breekpunten tussen gagecategorie 2 en 3 en 
gagecategorie 4 en 5. Er zijn wel enkele kleine veranderingen. 
 Zo heeft dit filter van mensen met alleen meerde aanmonsteringen ervoor gezorgd dat de 
vaklieden uit 1770 qua mobiliteit verder zijn gestegen dan die van 1710. Beiden blijven een slechte 
mobiliteit hebben maar in 1770 betekende overleven in ieder geval een iets betere kans op stijging. 
Voor de matrozen gaat dit niet op. Het was al duidelijk dat in 1770 de grotere groep matrozen het 
moeilijker maakt om te stijgen. Er zijn immers meerdere mannen die naar dezelfde functie dingen. 
De toegenomen sterfte maakt het voor de groep die vaker aanmonstert alsnog niet veel makkelijker 
om te stijgen. Dit heeft er natuurlijk alles mee te maken dat ze op hun volgende reis ook weer een 
groot risico lopen, ondanks het feit dat ze bewezen hebben één reis aan te kunnen. Vanaf 
gagecategorie 3 lijkt de hogere mortaliteit geen negatief effect meer te hebben op mobiliteit van de 
mannen uit 1770. Dit komt doordat deze mannen ondertussen gehard zijn en al een voorcarrière 
hebben. Deze mobiliteit slaat dus grotendeels op hun tijd voordat ze deze functie bereikten. Het is 
daarom ook niet verbazingwekkend dat ondanks de hogere mortaliteit de kaderleden in 1770 geen 
lagere mobiliteit hebben. Hoge kaderleden hebben dus in beide jaren een flinke dosis ervaring en 
een hoge mobiliteit. De vraag is of het bereiken van deze hoge functie ook een beloning is voor deze 
ervaring. 
 De belangrijkste informatie omtrent beloning van ervaring wordt verkregen door de 
mobiliteit en aanmonsteringen te vergelijken. Het best vergelijkbaar zijn de matrozengroepen. 
Allebei flink in omvang en in ieder geval is de omgeving van Delft bij beide een grote speler. Bij 
respectievelijk Delft en omgeving zijn de aanmonsteringscijfers van de laagst betaalde matrozen (G1) 
in 1710: 3 en 2,8 en in 1770: 3 en 2,7. Voor beide is het  gemiddeld bijna zo, dat wanneer men één 
reis aankon en nog terug wou komen, men de 3 ook wel kon halen. Omdat de selectie van meerdere 
aanmonsteringen uitgaat is 2 overigens het minimum aantal aanmonsteringen. Hoe dan ook, in 1710 
heeft dit voor twee keer een mobiliteit van 1,3 gezorgd. In 1770 zijn deze aantallen 0,9 en 1,1. Voor 
de laagst betaalde matrozen gaat de mobiliteit achteruit zonder dat hier een duidelijke oorzaak voor 
is in het aantal aanmonsteringen. Hoe is dit bij de beter betaalde matrozen? 
 Bij de beter betaalde matrozen hebben beide jaargangen een laag mobiliteitsgemiddelde; 
toch is dat van 1710 bijna twee keer zo hoog als dat van 1770. In 1710 is het aanmonsteringscijfer 
ook flink hoger, vooral als men kijkt naar de twee grootste leveranciers: Delft met 4,2 (1710) en 
buitenlandse kuststeden met 2,6(1770). Zoals over  1770 was gezegd, hadden meerdere 
aanmonsteringen bij buitenlanders niet veel effect. Het Delfts mobiliteitsgemiddelde met 1,1 is dan 
ook bijzonder veel hoger dan die van buitenlandse kuststeden met 0,2. Was het in 1710 al voor maar 
weinigen weggelegd om ooit uit de matrozen groep op te klimmen tot het kader, in 1770 was die 
kans helemaal klein. Met name de buitenlandse matrozen hadden moeite om hoger op te komen ook 
al monsterden ze zich niet heel veel minder aan dan de Nederlanders. Daar moet overigens wel bij 
gezegd worden dat relatief gezien, matrozen uit buitenlandse landstreken (H6) het nog beter doen 
dan de mannen uit de omgeving van Delft (H2). Er is hier wel een gelijke mobiliteit maar de omgeving 
van Delft heeft meer aanmonsteringen in deze categorie. Ze blijven overigens beide bijzonder laag, 
vooral omdat een deel van de mobiliteit veroorzaakt wordt door groei vanaf onder. Hetgeen niet 
wegneemt dat die matrozen die meerdere keren aanmonsteren wel zorgen voor een stuk 
kennisbehoud. Gezien de concurrentie en de moeite om door te groeien is er bij diegenen die het 
kader halen wel wat meer aanmonstering en mobiliteit. 
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Bij het lage kader (G3) is in zowel 1710 als 1770 een hoger mobiliteits- en 
aanmonsteringsgemiddelde als bij de matrozen (G2). Het gat tussen beide gage categorieën is in 
1770 groter doordat de matrozen in dat jaar op beide punten flink lager scoren. Verder is het 
gemiddeld aantal aanmonsteringen en de gemiddelde mobiliteit van gagecategorie 3 in 1710 en 1770 
nagenoeg gelijk. In beide jaren hebben de mannen uit Delft de hoogste mobiliteit. In 1770 zijn het 
echter andere mannen met de meerdere aanmonsteringen. Voor gagecategorie 4, 5 en 6 lijkt het of 
1710 op het gebied van aanmonsteringen en mobiliteit slechter scoort. Worden de cijfers van 1770 
echter met de cijfers van 1720 en 1725 vergeleken dan blijkt dit wel mee te vallen. In beide gevallen 
is er een hoge aanmonstering en mobiliteit te zien bij de afvaardiging uit Delft in de hoogste 3 
gagecategorieën. In 1770 is er ook een sprong in mobiliteit tussen gagecategorie 4 en 5. In 1710 is 
deze niet zichtbaar. Wordt echter de mobiliteit van gagecategorie 4 en 5 in 1720 en 1725 met elkaar 
vergeleken dan is ook hier diezelfde sprong zichtbaar.  
 Bepaalde interne verhoudingen lijken hiermee aan het begin van de 18e eeuw hetzelfde te 
zijn als aan het eind van de 18e eeuw. Tegelijkertijd laten de totaalcijfers wel degelijk veranderingen 
zien. Met name de achteruitgang in mobiliteit en aanmonsteringen bij de matrozen is groot. Omdat 
er de hele tijd met gemiddelden wordt gewerkt, is de uitwerking in de praktijk niet altijd duidelijk. 
Daarom werken de volgende twee tabellen volgens een ander principe. In deze tabellen staan alle 
zeelieden die meer dan 1 keer hebben aangemonsterd. Verticaal staat er per zeeman zijn laagste 
aanmonstering en horizontaal zijn hoogste aanmonstering. De diagonaal betekent dat iemand niet 
gegroeid is. Neem bijvoorbeeld de beter betaalde matrozen (G2) van de tabel uit 1710. In dat jaar 
waren er in totaal 70 man die bij hun eerste aanmonstering matroos waren (ook als deze van voor 
1710 was). Van deze 70 man zijn er 34 niet doorgegroeid (G2-G2), 15 zijn 1 functie opgeklommen 
(G2-G3) nog eens 15 zijn 2 functies gestegen (G2-G4) dan zijn er 3 die 3 functies omhoog zijn gegaan 
(G2-G5) en uiteindelijk 4 die ook 4 gagecategorieën hebben doorlopen (G2-G6). Dus rechts van de 
verticale G1 t/m G6 staan alle mannen die ooit op dit niveau zijn begonnen en onder de horizontale 
G1 t/m G6 staan alle mannen die dit niveau ooit bereikt hebben.  
 
Tabel 41: Laagste en hoogste aanmonstering van zeelieden met meer dan 1 aanmonstering: 1710 

Zeelieden 
Hoogste 
aanmonstering 

      Laagste  
aanmonstering↓  G1 G2 G3 G4 G5 G6 

 G1 1 18 9 4 3 2 37 

G2 0 34 15 15 3 4 70 

G3 0 0 5 2 0 1 8 

G4 0 0 0 5 0 1 6 

G5 0 0 0 0 0 5 5 

G6 0 0 0 0 0 1 1 

Totaal 1 52 29 26 6 14 127 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Tabel 42: Laagste en hoogste aanmonstering van zeelieden met meer dan 1 aanmonstering: 1770 

Zeelieden 
Hoogste 
aanmonstering 

      Laagste  
aanmonstering↓ 1 2 3 4 5 6 

 1 9 25 13 4 2 4 57 

2 0 46 10 6 2 2 66 

3 0 0 1 3 1 0 5 

4 0 0 0 2 1 0 3 
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5 0 0 0 0 1 1 2 

6 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 9 71 24 15 7 7 133 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Beide groepen zijn ongeveer even groot. Het eerste dat opvalt is dat er in 1770 veel meer mensen 
blijven steken. In 1710 zijn er samen 107 matrozen waarvan er 53 niet verder komen dan het 
matroos zijn. In 1770 zijn dit er 113 waarvan er 80 niet verder komen en zelfs 9 die ondanks 
meerdere aanmonsteringen in de laagste groep blijven steken. Tegelijkertijd blijken er in 1770 van de 
7 die uiteindelijk de hoogste gagecategorie bereiken er 6 uit de matrozengroep te komen. Uit de 
cijfers van dit hoofdstuk is gebleken, dat die doorgroeiers (ook van de andere kaderleden) meestal 
uit Delft kwamen. De mannen die blijven steken bij zowel kader als matrozen zijn vaker buitenlanders 
of Nederlandse mannen die van verder komen.  Bij 1710 zien we vooral veel mannen die maar een 
klein stapje hebben gemaakt. Zoals de 5 die van gagecategorie 5 de stap naar 6 maakten. Ze kunnen 
natuurlijk niet verder maar het lijkt alsof ze zomaar zijn binnengestroomd. Terwijl ook bij de 
matrozen van 1710 duidelijk wordt gemaakt dat er binnen de VOC bijzonder wat mannen zijn die 
doorgroeien. Dan is het onwaarschijnlijk dat er zoveel mannen opeens heel hoog bij de VOC binnen 
komen. Daarom worden van de hoogste drie inkomens groepen nu ook nog de cijfers bekeken van 
1720 en 1725; puur ter referentie om te kijken of deze wel die voorgeschiedenis hebben die we bij 
1710 vermoeden maar niet kunnen opsporen.  
 
Tabel 43: Laagste en hoogste aanmonstering zeelieden gagecategorie 4, 5 en 6: 1720 en 1725 

 Hoogste 
aanmonstering 

      

Laagste  
aanmonstering↓ 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal 

G1 0 0 0 0 2 2 4 

G2 0 0 0 8 1 7 16 

G3 0 0 0 0 1 1 2 

G4 0 0 0 4 0 0 4 

G5 0 0 0 0 1 5 6 

G6 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 12 5 15 32 
Bron: dans.knaw.nl: VOC_Opvarenden_20091005 en vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

 
Wanneer we de cijfers van 1720/25 vergelijken met die van 1710 is er een lichte verschuiving. 
Toevalligerwijs -of misschien juist wel niet- zijn er bijna evenveel mannen terecht gekomen in de 
bovenste twee groepen. In 1710 ging het dus om een hele bemanning bij de cijfers van 1720/25 zijn 
alleen die uit de bovenste drie categorieën genomen. Van beide is het begin punt van hun carrière 
opgenomen en het eindpunt. Neem nu de schippers en opperstuurlieden  (categorie 6) dan wordt 
zichtbaar dat in 1720/25 het aantal dat als matroos is begonnen is toegenomen en er geen één meer 
is die als schipper begon. Wel zijn er nog steeds 5 die als derdewaak dan wel onderstuurman 
begonnen (categorie 5). Ervan uitgaande dat door deze extra cijfers de onnauwkeurigheid uit de 
meting wordt gecompenseerd, valt er iets meer over deze cijfers te zeggen. Hoewel het aantal 
mannen dat helemaal vanaf onderaan is gegroeid, is toegenomen blijft er een deel dat met een hoge 
functie is begonnen. In 1770 zijn er nauwelijks meer lieden die hoog instromen.  
 De afname van het aantal mannen dat hoog instroomt, is niet het enige verschil tussen 1710 
en 1770. Het aantal mensen dat het uiteindelijk tot de hoogste 3 gagecategorieën schopt is bijna 
gehalveerd.  Doordat er in 1770 minder mensen zijn die hoog instromen zijn het merendeel van de 
lieden in de hoogste drie categorieën groeiers vanaf onder. In 1710 was de kans om door te groeien 
dus groter ondanks het feit dat er tegelijkertijd meer mannen op hoge functies begonnen. Verder is 
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de hoge mobiliteit bij de drie hoogste gagecategorieën in 1770 voorbehouden aan een select 
gezelschap.  

Hoofdstuk 6.6. Verklaringen 

 
In dit hoofdstuk is er steeds met twee grootheden gewerkt. Als eerste met de totale bemanning en 
daarna met het gedeelte dat daadwerkelijk meerdere keren aangemonsterd had. Voor de totale 
bemanning zijn in beide jaren de mobiliteitscijfers logischerwijs een stuk lager dan die van de selectie 
met meerdere aanmonsteringen. Voor matrozen gold dat in 1710 voor de totale groep de kans op 
enige stijging nog redelijk was. In 1770 is de kans om te stijgen, per aangemonsterde, flink 
gekrompen. Er zijn twee factoren die de groeikans in 1770 belemmeren ten opzichte van die van 
1710. 
 De  eerste factor is de grotere concurrentie: er zijn vele mensen meer beschikbaar voor net 
zoveel posities. De omvang van het kader is niet gegroeid, terwijl de matrozengroep veel groter is 
geworden. In de mobiliteitscijfers wordt dit weerspiegeld door het grotere verschil in mobiliteit 
tussen G2 en G3. De tweede factor, die een nog veel grotere impact heeft, is de toegenomen 
mortaliteit. De invloed van de mortaliteit is het best zichtbaar wanneer de mobiliteit van de totale 
matrozengroep wordt bekeken . Door alleen de mannen die meerdere keren aanmonsteren te 
selecteren, wordt deze tweede factor enigszins ondervangen. Toch blijven de mobiliteitscijfers van 
deze groep in 1770 ook na selectie kleiner dan die van 1710. Ook hiervoor gold dat het risico op 
sterfte per reis groter bleef en dat overleven moeilijker was. 
 Lukte het in 1770 toch om te overleven en door te stoten tot het kader, dan werd het verschil 
met 1710 een stuk kleiner. Niet alleen qua aanmonstering maar ook qua mobiliteit kwam 1770 op 
gelijke hoogte met 1710. Het grote verschil in 1710 en 1770 is dat het in 1710 veel meer mannen 
lukte om door te groeien. Deze informatie wordt zichtbaar wanneer er per man gekeken wordt naar 
waar hij terecht komt. Overigens valt het ook af te leiden uit het verschil van mobiliteit tussen de 
matrozengroepen van 1710 en 1770, maar dat is niet meteen duidelijk. Er zijn in 1770 onder de 
mannen die vaker aanmonsteren dus veel minder mannen die echt groeien. Tegelijkertijd is er een 
klein groepje dat wel doorgroeit. In 1710 is er een veel bredere groep die überhaupt in functie stijgt. 
En er is in 1710 (ervan uitgaande dat de cijfers van 1720 en 1725 ook op 1710 toepasbaar zijn) ook 
een bredere groep die doorgroeit tot de hoogste regionen.  
 In 1710 stijgen dus meer mannen binnen de VOC in functie. De vraag is of deze bredere 
stijging te danken is aan de lagere sterfte en de kleinere omvang van de matrozengroep of dat er nog 
andere aanwijzingen zijn. Ten eerste het argument van aanmonstering. Wordt er gekeken naar de 
aanmonsteringen van de mannen die meer dan 1 keer aanmonsteren, dan is er tussen 1710 en 1770 
een minder groot voordeel voor 1710. Bij de laagste gagecategorie (G1) ontlopen de 
aanmonsteringscijfers elkaar nauwelijks. Toch is de mobiliteit in 1710 hoger. Dit lijkt veroorzaakt 
door de nieuwe leveranciers. De buitenlandse matrozen zijn namelijk oververtegenwoordigd in de 
categorie van beter betaalde matrozen (G2). Deze grote groep heeft een hele lage mobiliteit. Wat 
deze cijfers laten zien, is dat de buitenlandse matrozen (H5 en H6) weinig kans hadden om door te 
groeien. Ze worden echter wel vaak ingeschaald bij de beter betaalde matrozen. Hiermee blokkeren 
ze de mogelijkheid van andere matrozen om door te groeien. De VOC kan over een behoorlijk 
arsenaal aan buitenlandse matrozen beschikken die voornamelijk tot de beter betaalden behoren. 
Tegelijkertijd laat de VOC de buitenlandse matrozen niet doorgroeien. In 1770 lijkt de factor 
aanmonsteringen niet doorslaggevend te zijn. 
 Wanneer er in 1770 bij de hogere gagecategorieën gekeken wordt, lijkt er in eerste instantie 
wel een positief verband tussen mobiliteit en aanmonstering te zijn. Maar dit komt neer op 
omgekeerde bewijslast. Door het snel doorgroeien van bepaalde mannen heeft deze groep grotere 
overlevingskansen en betere inkomsten. Beide factoren zullen het voor deze groep aantrekkelijk 
maken om terug te keren bij de VOC. Het blijken op deze posities ook voornamelijk mannen uit Delft 
te zijn. Deze mannen zijn dankzij hun Delftse afkomst sneller gepromoveerd en zijn daarna wel langer 
bij de VOC blijven werken. Het is wel zo dat dit zwaard aan twee kanten snijdt; de mannen uit Delft 
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laten een grotere bereidheid tot terugkomen bij de VOC zien en de VOC zorgt ervoor dat ze een 
snelle carrière hebben. Was dit in 1710 ook al het geval? 
 In 1710 zijn er wel enkele overeenkomsten. Ook in 1710 doet Delft het beter op het gebied 
van aanmonstering en mobiliteit. Er zijn echter twee verschillen met 1770. Ten eerste heeft Delft 
maar één echte concurrent en dat is de omgeving. Deze omgeving lijkt niet significant te worden 
achtergesteld als men kijkt naar het aantal aanmonsteringen en de mobiliteit. Ten tweede was de 
groep uit Delft in 1710 simpelweg de grootste groep in alle categorieën. Het is dan ook niet raar dat 
ze het beste scoren; uiteindelijk komen er bij interne concurrentie namelijk ook veel goede krachten 
vrij. In het begin van de 18e eeuw had het voor de VOC positieve gevolgen om goede banden te 
hebben met het lokale personeel. Er was veel lokaal personeel en het was loyaal personeel. In 1770 
waren de banden nog onveranderd sterk, alleen was de groep waarmee men deze banden had een 
stuk kleiner. In plaats daarvan was er veel buitenlands personeel en hier was niet echt sprake van 
wederzijdse loyaliteit. 
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Hoofdstuk 7. Conclusie 

 
In dit afsluitende hoofdstuk worden de vragen, zoals deze in de inleiding zijn gesteld, voor beide 
jaren beantwoord, om daarna te kijken wat de verschillen waren. Bij beide jaren wordt een korte 
introductie gegeven waarin de belangrijkste gegevens nog eenmaal genoemd worden. De cijfers van 
1710 worden als eerste besproken. Omdat hier in sommige gevallen gebruik wordt gemaakt van de 
cijfers van 1720 en 1725 is het handiger om het geheel in algemenere bewoording te omschrijven. 
Voor het gemak worden de termen begin en eind van de 18e eeuw gebruikt als tijdsaanduiding. Het is 
natuurlijk ook de bedoeling om een beeld te geven van een periode; niet van twee losse jaren. 
Daarnaast zijn er carrières van meerdere decennia gemeten en zijn de algemene termen niet geheel 
onterecht. Wat is er te zeggen over deze carrières aan het begin van de 18e eeuw? 
 Voordat deze vraag beantwoord wordt een blik op de cijfers waarmee gewerkt wordt. In 
1710 voeren er namens de VOC 35 vaklieden en 218 zeelieden uit. Van deze 218 zeelieden waren er 
128 mannen die meerdere keren aanmonsterden. Gemiddeld gezien monsterden deze 128 ongeveer 
3,6 keer aan bij de VOC. Tijdens al die aanmonsteringen werd er gemiddeld 1,2 gagecategorie hoger 
geëindigd dan men begonnen was. Voor 46 van de 128 man was het, ondanks het feit dat men meer 
dan 1 keer in VOC-dienst trad, niet gelukt om een gagecategorie hoger te komen. Welk deel van deze 
mannen lukte het wel en welk deel lukte het niet om vaker aan te monsteren? En voor welke 
mannen leverden deze extra aanmonsteringen geen functiestijging op? 
 Als eerste het meest duidelijke verband: dat tussen functie en aanmonstering. Bij de 
zeelieden komt duidelijk naar voren dat in het begin van de 18e eeuw er een stijgende lijn zit in het 
aantal aanmonsteringen naarmate de functies stijgen. Gezien de vele mannen die in het begin van de 
18e eeuw boven de matrozengroep uitstijgen, zit er bij deze groep veel ervaring. Van de 128 man met 
meer dan 1 aanmonstering zitten er maar liefst 75 bij gagecategorie 3 en hoger. Deze 75 man hebben 
gezamenlijk bijzonder veel aanmonsteringen en zijn dus een bron van ervaring. Niet alleen de 
aanmonsteringen nemen toe naarmate de functie stijgt, ook bij de mobiliteit is stijging 
waarneembaar maar deze laat wel een andere loop zien.  

Zo is de mobiliteit van de laagste gagecategorie (G1) hoger dan die van de één na laagste 
gagecategorie (G2). Dit komt doordat blijven steken in laagste gagecategorie hoogst uitzonderlijk is, 
terwijl er wel meer bij de één na laagste gagecategorie blijven steken. Dit heeft alles te maken met 
de volgende afwijking in de mobiliteit, namelijk de grote sprong in mobiliteit tussen G2 en G3. 
Doordat de personeelsvraag bij G3 vele malen lager ligt dan het aanbod vanuit G2, is het maar voor 
een beperkte groep mogelijk om door te groeien. Deze kleine groep laat ook meteen een hogere 
mobiliteit zien, omdat ze een voorcarrière hebben en ook een goede kans om door te stromen naar 
G4. In het begin van de 18e eeuw is er na G4 weer een barrière; ook hier is een sprong in mobiliteit te 
zien tussen G4 en G5. Het vergelijken van aanmonstering en mobiliteit is wel lastig, omdat beide 
omhoog gaan bij hogere functies. 
 De verhouding aanmonstering en mobiliteit moet daarom binnen 1 gagecategorie worden 
onderzocht. Voor het begin van de 18e eeuw zijn vooral Delft en omgeving belangrijk als leveranciers. 
Wanneer die twee vergeleken worden wat betreft aanmonstering en mobiliteit blijkt steeds dat 
degene met de meeste aanmonsteringen ook de hoogste mobiliteit heeft. Deze cijfers zijn bijna altijd 
in het voordeel van Delft. Buiten Delft en omgeving zijn maar weinig extra aanmonsteringen en is de 
mobiliteit ook bijzonder gering. Wanneer het gaat om ervaring en beloning heeft Delft een kleine 
voorsprong op de rest. Aan de ene kant is er bij de mannen uit Delft duidelijk meer ervaring 
aanwezig, maar dit kan deels worden geholpen doordat voor deze groep de positieve gevolgen van 
meerder aanmonsteringen groot zijn. Mannen uit Delft hebben een streepje voor, maar doordat dit 
er veel zijn blijft er een evenredige beloning tussen ervaring en mobiliteit. In het begin van de 18e 
eeuw waren er bij de VOC redelijke carrièrekansen met name voor het personeel uit Delft. Doordat 
het lokale personeel sterk betrokken was bij de lokale kamer bleef er veel ervaring bewaard binnen 
de VOC. Wat gebeurt er tegen het eind van de 18e eeuw als de bijdrage van personeel uit Delft 
afneemt? 
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 Aan het eind van de 18e eeuw is de Delftse bijdrage gedaald van 157 naar 51 terwijl het 
totale personeel is toegenomen van 253 naar 398. Hiervan zijn er 81 vaklieden en 317 zeelieden. Van 
deze zeelieden zijn er 133 die meer dan één keer aanmonsteren. Van de 133 met meerdere 
aanmonsteringen zijn er 59 niet in staat om een gagecategorie te stijgen. Deze 133 zeelieden  
hebben gezamenlijk een aanmonsteringsgemiddelde van 3,4 en gemiddelde mobiliteit van precies 1. 
Welke interne verbanden gaan er achter deze cijfers verborgen? 
 Als eerste het verband tussen aanmonstering en functie. Bij hogere functies is een hoger 
aantal aanmonsteringen waarneembaar. Van de zeelieden met meer aanmonsteringen komen er 
uiteindelijk 53 terecht bij een functie van gagecategorie 3 of hoger. Dit is de groep met de meeste 
aanmonsteringen. Ook de mobiliteit neemt toe naarmate de functie stijgt. 
 De stijging van mobiliteit is wel variabel. Zo is de mobiliteit van G1 hoger dan die van G2 en is 
er tussen G2 en G3 en G4 en G5 een behoorlijke sprong in mobiliteit. Tot zover zijn de interne 
verhoudingen van 1770 gelijk aan die van 1710. Met dien verstande dat de mobiliteit bij de matrozen 
in 1770 een stuk lager is dan in 1710. Bij de beter betaalde matrozen lijkt dit te komen door een 
lagere gemiddelde aanmonstering. Hoe is de verhouding tussen aanmonstering en mobiliteit in 
1770? 
 Bij de beter betaalde matrozen (G2) lijkt er eind 18e eeuw geen duidelijk link tussen 
aanmonstering en mobiliteit. De aanmonsteringsgemiddelden ontlopen elkaar niet veel, maar de 
mobiliteit is uiterst variabel. Vanaf G3 is er bij Delft en omgeving wel een verband tussen 
aanmonstering en mobiliteit maar deze wordt bij de andere herkomstcategorieën niet 
teruggevonden. Hetzelfde geldt voor de aanmonstering en mobiliteit van buitenlandse matrozen; 
ook hier is geen duidelijk aanwijsbare overeenkomst. Eind 18e eeuw lijkt de herkomst van 
doorslaggevender karakter dan het aantal aanmonsteringen. Bij Delft is er dan wel een hoog 
aanmonsteringscijfer en een hoge mobiliteit maar deze lijkt vooral voort te komen uit het feit dat het 
hier om mannen uit Delft gaat. Dit terwijl het aantal mannen uit Delft sterk is gedaald. Eind 18e eeuw 
lijkt het er ook niet op dat de ervaring evenredig wordt beloond dit heeft voor de mannen uit Delft 
een positief effect op hun carrière . De carrièrekansen voor mannen uit Delft waren eind 18e eeuw 
nog redelijk goed. Met name de buitenlanders hadden veel slechtere carrièrekansen.  
 Tegen het eind van de 18e nam de ervaring binnen de VOC af. Steeds minder mannen hadden 
lange carrières. Voor een groot deel lag dit aan de toenemende sterfte. Daarnaast lijkt het erop dat 
de moeite voor buitenlands personeel om carrière te maken hun band met de VOC niet versterkte. 
De band van de kamer met lokaal personeel bleef sterk, maar dit waren simpelweg te weinig 
mensen. De nadruk die de VOC op het bevorderen van lokaal personeel legde, lijkt in deze geen 
goede keus geweest te zijn. Ondanks het feit dat dit deel van het personeel wel loyaal was, waren ze 
niet met genoeg.  
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Begrippenlijst: 

 
Aanmonsteringsgemiddelde: gemiddeld aantal aanmonsteringen per gage- en herkomstcategorie. 
Gagecategorie: loonsafhankelijke categorie van VOC personeel. 
G1: Gagecategorie 1 ook wel slecht betaalde matrozen: personeel met een maandgage van f 5 t/m 9. 
G2: Gagecategorie 2 ook wel beter betaalde matrozen: personeel met een maandgage van f 10 t/m 
12. 
G3: Gagecategorie 3 ook wel laag kader: personeel met een maandgage van f 13 t/m 15. 
G4: Gagecategorie 4 ook wel midden kader: personeel met een maandgage van f 16 t/m 24. 
G5: Gagecategorie 5 ook wel hoog kader: personeel met een maandgage van f 25 t/m 40. 
G6: Gagecategorie 6 ook wel hoog kader: personeel met een maandgage van f 40+. 
Herkomstcategorie: Herkomst afhankelijke categorie van VOC personeel. 
H1: Herkomstcategorie 1: personeel afkomstig uit Delft of Delfshaven. 
H2: Herkomstcategorie 2 ook wel de omgeving (van Delft): personeel afkomstig uit een straal van 
40km rondom Delft. 
H3: Herkomstcategorie 3 ook wel de overige Nederlandse kuststreken: personeel afkomstig van de 
Nederlandse kuststreken buiten de 40km radius rondom Delft. 
H4: Herkomstcategorie 4 ook wel Nederlandse achterland: personeel afkomstig uit het deel van 
Nederland dat niet onder H1 t/m H3 valt. 
H5: Herkomstcategorie 5 ook wel buitenlandse kuststreken: personeel afkomstig uit kustreken van 
buiten Nederland. 
H6: Herkomstcategorie 6 ook wel buitenlandse landstreken: personeel afkomstig uit het buitenland 
dat niet onder H5 valt. 
H7: Herkomstcategorie 7: onbekende herkomst. 
Mobiliteit: aantal doorlopen gagecategorieën gedurende alle aanmonsteringen. 
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Appendix A: 2 voorbeelden van carrières uitgeschreven in maandgages. 

 
 
 

Voornaam Achternaam Vertrek Schip Herkomst Beroep Einde Maandgage 

Teunis Haen 1705 Wassenaar Delft Hooploper 1709 5 

Teunis Haen 1710 Wassenaar Delft Bootsgezel 1714 10 

Theunis Haen 1716 Schoteroog Delft Bosschieter 1717 11 

Teunis Haen 1717 Den Dam   Matroos 1719 11 

Theunis Haen 1719 Zoetigheid   
Schiemans-
maat 1720 14 

Teunis Haan 1721 Astrea Delft 
Hoogboots-
mansmaat 1723 14 

Teunis Haan 1724 Delfland Delft Schieman 1726 20 

Teunis Haan 1726 Lage Polder Delft Bootsman 1728 22 

Theunis Haan 1729 Goudriaan Delfshaven Bootsman 1731 22 

 

 

Voornaam Achternaam Vertrek Schip Herkomst Functie Einde Maandgage 

Dirk Lijsterhout 1704 Reigersdaal Delft Matroos 1707 12 

Dirk Lijsterhout 1710 Wassenaar Delft Bosschieter 1711 12 

Dirck Lijsterhout 1712 Wassenaar Delft 
Schiemans-
maat 1714 14 

Dirk Lijsterhout 1714 
Neder-
hoven Delfshaven Hoogbootsman 1716 22 

Dirk Leijsterhout 1717 Voorburg Delft Hoogbootsman 1718 22 

Dirck Lijsterhout 1719 
Stadhuis 
van Delft Delft Hoogbootsman 1723 22 

Dirk Lijsterhout 1724 Langerode Delft Hoogbootsman 1725 22 

Dirk Lijsterhout 1726 Langerode Delft Hoogbootsman 1730 22 
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Appendix B: complete personeelslijst 1710 

 

Voornaam Achternaam 
Herkomst-

categorie 
Vak- of 
zeeman 

Gage-
categorie Einde Mobiliteit 

Aanmonsteringen 
 

Gijsbert Aardemans H2 z  G2 1711 0 4 

Pieter Aart H1 z G2 1712 1 7 

Arij Adamz H3 z G2 1711 0 2 

Dirck Adriaanz H2 z G2 1711 0 1 

Jacob Adrichem H1 z G2 1712 1 3 

Pieter Alewijn H2 z G2 1716 0 4 

Jan Alot H1 z G2 1715 0 2 

Andries Andriesz H5 z G2 1711 0 4 

Joost Attevelt H1 z G3 1712 0 3 

Baarendt Baack H1 z G4 1712 0 6 

Lourens Baartscheerder H1 z G2 1711 2 6 

Arij Back H2 z G2 1714 1 4 

Jan Balte H1 z G1 1716 0 1 

Jan Baltens H2 z G2 1715 1 4 

Jan Baptist H2 z G2 1710 0 1 

Jan Barentsman H1 z G1 1714 1 2 

Antonij Bart H1 z G2 1711 1 4 

Darius Batavia H7 z G1 1711 0 1 

Carel Batavia H7 z G1 1711 0 1 

Hector Batavia H7 z G1 1711 0 1 

Jacobus Beij H1 z G2 1711 0 1 

Corn: Bemont H1 z G1 1716 2 2 
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David Berg H1 z G3 1712 3 4 

Pieter Bergh H3 z G2 1711 0 1 

Jan Bergum H1 v G4 1714 0 1 

Jacob Bernard H1 z G3 1714 5 7 

Leendert Beste H2 z G2 1711 2 3 

Gillis Bilsem H2 z G2 1712 0 2 

Pieter Blandauw H5 z G2 1714 0 2 

Philip Blok H1 z G1 1714 2 5 

Daniel Blom H1 z G3 1712 1 3 

Maarten Blommesteijn H1 z G4 1714 0 3 

Abram Bodegom H1 z G3 1711 4 7 

Leendert Bodegom H1 v G3 1711 0 3 

Wijnant Bollant H1 z G2 1717 2 3 

Baarthout Bommer H1 z G4 1713 0 2 

Hendrik Boom H1 z G1 1710 0 1 

Jan Bouwensz H2 z G1 1717 1 2 

Antonij Box H1 z G1 1712 0 1 

Laurens Broeck H1 z G1 1713 1 3 

Dirck Broeder H2 z G2 1717 0 2 

Jan Bruijn H5 z G1 1716 0 1 

Hendrik Bruijn H1 z G2 1714 0 4 

Jan Burghoorn H1 z G1 1716 3 8 

Abram Carelz H3 z G2 1714 0 2 

Abram Ceel H1 z G5 1712 1 7 
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Gidion Chamot H1 z G1 1714 0 1 

Benjamin Cloot H1 z G1 1715 0 2 

Corn: Cnoop H1 z G2 1713 1 5 

Dirk Coddees H1 v G5 1712 0 1 

Jan Coeverden H2 z G2 1715 0 1 

Jan Coornhart H1 z G2 1711 0 1 

Jan Cort H1 z G3 1711 0 1 

Francois Coste H1 z G1 1714 1 2 

Willem Coster H1 z G1 1711 0 1 

Cornelis Cronesteyn H2 z G2 1713 0 1 

Pieter Dalen H1 z G5 1712 4 8 

Paulus Dam H1 z G1 1711 0 1 

Arij Davidsz H2 z G2 1714 0 1 

Laurens Decker H1 v G5 1711 0 2 

Hendrik Deels H1 z G1 1718 1 4 

Leendert Deenick H2 z G2 1713 1 2 

Jan Dijl H3 z G4 1711 0 1 

Dirk Dirksz H2 z G2 1713 1 4 

Dirk Disselburg H1 z G4 1710 2 4 

Coenraet Donker H4 z G4 1711 0 4 

Pieter Donker H5 v G3 1715 1 2 

Gerrit Donselaer H1 z G2 1714 0 3 

Corn: Dort H1 z G1 1716 0 1 

Jan Drongelen H1 v G3 1728 0 2 
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Alandus Duijm H1 v G5 1714 0 3 

Jan Eck H1 v G3 1713 1 4 

Cornelis Edenburgh H1 z G3 1710 2 2 

Jan Egmont H2 v G4 1713 0 2 

Aalbregt Eijck H1 v G4 1713 0 4 

Gidion Emmerik H1 z G5 1714 1 3 

Huijbregt Enden H1 z G1 1716 2 2 

Jacobus Faleth H1 v G4 1713 0 2 

Hendrik Flore H1 z G2 1714 0 1 

Willem Flunen H2 z G2 1711 3 6 

Hendrik Fournau H6 v G3 1712 0 1 

Coenraad Gaalen H1 z G2 1712 0 1 

Gerrit Gerritz H3 z G2 1711 0 1 

Antonij Glaude H1 z G2 1715 0 1 

Gerrit Goosens H2 z G4 1712 2 5 

Jan Graaf H2 z G2 1713 4 5 

Michiel Groen H2 z G1 1711 0 1 

Hendrik Groot H1 z G1 1715 1 3 

Teunis Haen H1 z G2 1714 3 11 

Sijmon Hart H1 z G1 1721 0 1 

Frans Hasarde H5 v G3 1711 0 1 

Pieter Hasselt H1 v G6 1714 0 3 

Jacobus Heerman H2 z G6 1711 0 2 

Jan Hendriksz H5 z G2 1716 0 1 
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Hendrik Hendriksz H3 z G2 1710 0 1 

Evert Hendriksz H6 z G2 1712 0 1 

Arend Hermansz H3 z G2 1710 0 1 

Jan Hessel H1 z G6 1715 2 6 

Jan Hessel H2 z G2 1730 0 1 

Pauwels Hessel H1 z G1 1714 1 2 

Pieter Heuvel H3 z G2 1711 0 2 

Claes Hoeff H1 z G2 1711 -1 2 

Wouter Hoet H1 z G2 1715 1 7 

Claas Hoeven H1 z G2 1713 0 1 

Gillis Hoeven H2 v G5 1715 0 2 

Pieter Hoogeveen H1 z G3 1715 4 4 

Hendrik Hoogh H1 z G1 1719 1 3 

Arij Hoogwinkel H2 v G5 1713 0 2 

Jan Huijbregsz H3 z G2 1715 0 1 

Isaäk Isaäksz H2 z G2 1711 0 1 

Jan Jacobz H3 z G2 1711 0 1 

Corn: Jansz H2 z G2 1711 0 1 

Jan Jansz H5 z G2 1711 0 1 

Christiaen Jansz H1 z G3 1712 2 3 

Hendrick Jansz H3 z G3 1710 0 2 

Huijg Jobs H3 z G3 1715 2 6 

Leendert Jongh H1 z G2 1712 0 2 

Corn: Joode H1 z G2 1711 0 2 



75 
 

Adriaen Karpentier H1 z G1 1717 0 1 

Paulus Kemp H2 z G2 1710 0 1 

Mattijs Kempen H1 z G1 1719 1 2 

Corn: Kleij H1 z G2 1713 0 1 

Joost Klou H1 z G2 1711 0 1 

Huijg Knoop H2 z G2 1711 0 1 

Jan Koekebacker H1 z G1 1715 1 2 

Pieter Kolff H1 z G2 1715 0 1 

Jacob Koningh H1 z G2 1714 0 1 

Jan Kreeft H1 z G1 1713 1 2 

Adriaan Krul H1 z G3 1714 3 4 

Hendrick Lagast H1 z G2 1711 0 1 

Abram Lambaert H1 v G4 1716 1 2 

Jan Langevelt H1 v G3 1714 0 2 

Arij Lansheer H1 z G4 1713 2 6 

Gijsbert Lecrois H2 z G2 1719 0 1 

Jan Leendertz H1 z G2 1714 1 2 

Dirck Lelij H1 z G1 1712 4 5 

Pieter Lely H1 z G6 1712 1 3 

Hendrik Lievensz H1 z G2 1714 0 1 

Dirk Lijsterhout H1 z G2 1711 2 8 

Jan Lint H2 z G1 1711 0 3 

Claas Loggerenbergh H1 z G2 1711 2 8 

Govert Lommers H4 z G2 1718 0 1 
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Leendert Luijk H1 z G3 1711 2 6 

Jan Luijt H1 v G6 1715 0 2 

Aart Luijt H1 v G4 1714 0 1 

Abram Maâ H1 z G2 1715 0 1 

Pieter Maas H2 v G3 1715 1 4 

Jan Maas H3 z G4 1711 2 4 

Jacob Maertens H2 v G5 1712 0 1 

Jacobus Meede H1 z G1 1714 0 1 

Pieter Meer H2 z G1 1714 0 1 

Wouter Meerkerken H1 z G2 1714 0 4 

Claas Meij H1 v G4 1715 1 6 

Corn. Meijden H1 v G4 1715 1 3 

Harmanus Middendorp H1 z G3 1711 2 3 

Abram Mijtes H2 z G2 1710 0 1 

Cornelis Moerzaat H2 z G2 1739 0 2 

Dirk Mous H1 v G5 1715 0 2 

Jacob Munnick H1 z G2 1710 0 1 

Barent Nagels H1 z G2 1713 1 3 

Hendrik Nagels H1 z G2 1714 0 3 

Pieter Nolte H1 z G2 1712 1 4 

Gillis Noorden H1 z G3 1713 1 5 

Maarten Ocker H2 z G2 1728 0 1 

Jacob Olthuijzen H3 z G2 1710 0 1 

Abram Outshoorn H1 v G6 1714 0 2 
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Cornelis Ouwerogge H1 z G2 1722 0 1 

Louwrens Paft H2 z G2 1710 0 1 

Jan Papegaaij H1 v G4 1733 0 1 

Jan Papenhoff H3 z G1 1710 0 2 

Pieter Pavie H1 z G5 1714 1 4 

Gillis Pennes H2 z G1 1712 2 3 

Hendrik Post H2 z G2 1711 0 4 

Claes Proot H1 z G2 1711 1 3 

Aalbert Ronne H1 z G1 1720 0 1 

Jacob Roop H1 z G2 1716 0 1 

Sijmon Rossel H1 z G2 1714 0 3 

Huijgh Ruijghrok H2 z G3 1714 0 2 

Dirck 's jague H2 z G1 1717 0 1 

Michiel Sane H1 z G2 1715 0 1 

Dirk Schads H1 z G2 1714 0 3 

Jan Scheppe H2 v G5 1716 0 3 

Pieter Schilperoort H1 z G4 1711 0 2 

Gillis Schoonhoven H1 z G2 1711 0 1 

Frans Schouten H1 z G2 1715 3 6 

Jacob Seijn H1 z G2 1718 0 3 

Pieter Seijs H2 z G2 1712 0 4 

Pieter Severen H1 z G1 1715 0 1 

Govert Sieremans H1 z G2 1713 0 1 

Pieter Sijmonsz H6 z G3 1711 0 1 
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Gerrit Slagt H1 z G3 1711 0 4 

Willem Sluijs H1 z G2 1714 0 3 

Corn: Sluijten H1 z G2 1714 0 2 

Hendrik Snel H2 z G2 1715 0 3 

Jan Soubre H1 z G1 1710 0 1 

Pieter Spaa H1 z G4 1714 1 2 

Pieter Sprenkel H1 z G2 1712 5 9 

Pieter Sprocke H2 z G2 1714 2 6 

Joris Staal H1 z G2 1711 0 2 

Jan Stavelen H2 z G3 1713 0 1 

Jan Steltormans H1 z G2 1711 4 4 

Harmen Stokvis H1 z G1 1714 0 1 

Pieter Stolburgh H2 z G2 1716 0 1 

Fredrik Storm H1 z G2 1719 0 1 

Antonij Strens H1 z G2 1713 0 3 

Willem Strigt H1 z G1 1714 0 1 

Robbert Swaen H2 z G2 1717 0 1 

Willem Swartvelt H1 v G5 1715 0 2 

Francois Tak H1 v G6 1711 0 4 

Abram Thoen H1 z G1 1713 0 1 

Gerrit Tierksz H7 z G3 1711 0 1 

Arent Turnhout H2 z G2 1711 0 1 

Adriaen Veenhuijsen H1 z G1 1712 0 1 

Abram Vegter H1 z G3 1711 0 1 



79 
 

Barent Velden H1 v G3 1711 0 2 

Tomas Venendaal H1 z G3 1714 1 4 

Jan Verber H5 z G2 1711 0 1 

Jan Verboom H1 z G2 1715 0 1 

Jan Verleij H1 z G2 1711 0 1 

Pieter Vermaat H2 z G3 1717 1 3 

Jacob Vermaes H2 z G1 1715 2 3 

Sijmon Vermaet H2 z G2 1713 1 3 

Jan Vermeij H1 z G1 1715 1 2 

Hendrick Verpoorte H1 z G2 1716 1 3 

Hendrick Verpoorten H1 z G1 1715 1 3 

Gerrit Verschriek H2 z G1 1722 0 1 

Jan Verschuijr H2 z G2 1711 0 1 

Dirk Versteegh H1 v G4 1711 0 4 

Willem Verweij H2 v G3 1711 0 1 

Gillis Vij H1 z G2 1716 0 3 

Mattheus Vlock H1 z G1 1714 2 4 

Leendert Voorstadt H1 z G2 1716 0 3 

Urias Voortman H1 z G4 1712 1 5 

Daniel Vos H1 z G2 1713 0 3 

Arij Vos H2 z G2 1713 0 2 

Johannis Vreedenburgh H1 v G4 1712 1 4 

Lambertus Vries H2 z G1 1711 0 1 

Francois Vroeg H1 z G1 1718 2 3 
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Arij Waal H2 z G3 1713 3 4 

Pieter Wal H2 z G3 1719 0 1 

Gerrit Warbout H1 z G2 1711 1 4 

Pieter Westerbaen H1 v G5 1715 0 4 

Hendrick Westerbeeck H1 z G2 1712 4 11 

Pieter Westhuijse H4 z G2 1714 0 2 

Dirk Wielantsz H2 z G2 1715 0 2 

Leendert Wijnantsz H2 z G2 1711 0 2 

David Wijngaertrank H1 z G1 1712 0 1 

Corn: Winkel H1 z G2 1718 3 3 

Barent Zegelaar H3 z G2 1713 0 1 

Arij Zijl H2 z G6 1711 1 2 

Jan Zuijlen H1 z G1 1715 1 2 

Dirk Zuijlen H1 z G1 1711 1 2 

Maarten Zwerf H1 z G2 1711 0 1 
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Appendix C: complete personeelslijst 1770 

Voornaam Achternaam 
Herkomst-

categorie 
Vak- of 
zeeman 

Gage-
categorie Einde Mobiliteit Aanmonsteringen 

Reinier Aansorg H1 z G4 1772 0 5 

Claas Abel H4 v  G4 1770 0 2 

Martinus Adriaans H3 z G1 1776 0 1 

Jan Agrijn H6 z G2 1772 1 3 

Gerrit Alderbeek H2 z G1 1772 0 2 

Carel Algreen H5 z G2 1772 0 1 

Cornelis Alkemade H1 z G1 1771 0 1 

Jan Alkemade H1 z G4 1773 3 7 

Jan Ameling H5 z G3 1771 0 1 

Rasmus Andriesse H5 z G2 1772 0 1 

Jesaias Anselijn H1 z G3 1777 2 3 

Jurge Arend H6 z G2 1777 0 2 

Claas Arends H4 v G3 1771 0 1 

Thomas Arentse H5 z G2 1772 0 1 

Arij Asperen H2 z G1 1771 1 3 

Jacob Baarhoff H6 z G4 1774 0 1 

Pieter Baart H5 z G2 1770 0 2 

Claas Babbe H7 z G3 1771 1 2 

Adolf Barends H2 v G4 1773 0 1 

Isaac Barent H5 z G2 1771 0 1 

Joseph Basting H3 z G1 1772 0 1 

Hendrik Battram H6 z G2 1772 0 1 

Dirk Bekker H4 z G1 1772 0 1 
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Caspert Behlert H6 v G4 1770 0 1 

Johannes Bellis H4 z G1 1771 0 1 

Andries Berewout H2 z G3 1772 2 2 

Adriaan Berg H3 z G2 1771 0 1 

Jan Bergh H6 z G2 1770 0 1 

Sirk Berlink H3 z G3 1770 0 1 

Gerrit Berreboom H2 z G1 1771 0 1 

Jan Bertman H7 z G3 1774 0 1 

Johan Bijlink H6 z G2 1770 1 2 

Pierre Bigand H6 v G3 1770 0 1 

Jan Bikker H5 z G3 1772 0 1 

Johannes Binder H6 z G2 1770 0 1 

Jacob Bits H5 z G2 1772 0 1 

Cornelis Bladergroen H1 z G1 1771 2 4 

Gijsbert Bleijksloot H1 z G3 1775 2 3 

Johannes Bloemendaal H2 z G5 1770 0 4 

Michiel Blok H6 z G2 1771 0 1 

Abraham Blom H2 z G3 1771 1 5 

Carel Blommenberg H5 z G2 1770 0 1 

Pieter Boddart H5 z G2 1771 1 3 

Johan Bok H3 v G4 1771 0 1 

Andries Bolijn H5 z G2 1770 0 1 

Pieter Bombrie H1 z G2 1775 1 5 

Godlieb Bonte H6 v G3 1776 0 1 
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Isaac Bos H2 z G2 1770 0 1 

Anthonij Bosch H2 z G3 1791 2 3 

Jan Boskie H5 z G2 1772 0 5 

Jan Bosschaert H2 z G2 1772 0 2 

Adrianus Bosson H3 z G3 1772 1 5 

Thijs Bouter H2 z G1 1770 0 1 

Hendrik Braassen H1 v G6 1772 0 1 

Jan Brabander H5 z G2 1770 0 1 

Cornelis Brand H6 z G2 1770 2 6 

Peter Brand H6 z G2 1774 0 1 

Nicolaes Brico H1 v G4 1772 0 3 

Nicolaass Broekaart H1 v G4 1771 1 8 

Hendrik Bronsman H3 z G1 1772 1 3 

Johannes Brouwer H2 z G5 1772 2 5 

Hugo Bruin H2 v G4 1770 0 1 

Frans Bruijn H1 z G1 1772 0 1 

Jean Buache H5 v G4 1776 0 1 

Andries Burgerson hal H5 z G2 1773 0 1 

Jan Carré H6 z G2 1772 1 3 

Frans Casteel H2 z G2 1771 0 3 

Francis Casteele H7 z G2 1770 0 1 

Jan Cats H2 z G4 1771 3 11 

Paulus Catwijk H2 z G2 1772 1 3 

Johan Christiaan H6 z G2 1770 0 1 
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Jan Claase H5 z G1 1770 0 1 

Egbert Claasen H4 z G2 1770 0 1 

Willem Claese H2 z G2 1770 0 1 

Jan Coenders H4 z G2 1772 1 5 

Barend Cornel H3 v G3 1772 1 4 

Jan Cornelisse H5 z G2 1770 0 2 

Arnoldus Cors H2 z G1 1771 0 1 

Christiaan Cramp H5 z G2 1771 0 3 

Simon Daalen H1 z G6 1771 5 11 

Frans Dalman H4 z G2 1770 0 1 

Pieter Dam H5 z G1 1776 0 1 

Barend Diesen H2 z G1 1772 0 1 

Matthijs Dijkshoorn H1 z G1 1770 0 2 

Dirk Dinteren H2 z G1 1776 0 1 

Willem Dona H1 z G6 1772 5 11 

Jan Donders H4 z G2 1771 0 1 

Marten Donmeijer H5 z G2 1770 0 1 

Auke Dubbelde H6 z G2 1772 0 1 

Gerrit Dunk H2 v G3 1771 0 1 

Wessel Dunsel H1 z G1 1770 0 1 

Harmanus Duurhout H1 z G2 1773 0 3 

Christiaan Eijkhart H6 z G2 1770 0 1 

Willem Ekhart H3 z G1 1772 0 1 

Anthonij Engels H5 z G2 1771 1 2 



85 
 

Christiaan Esselbrugge H2 v G6 1784 0 1 

Francisco Estanjole H5 z G2 1773 0 3 

Cornelis Flut H1 z G1 1775 1 3 

Frans Frans H4 z G2 1776 0 1 

Christiaan Fredrik H5 z G2 1772 2 4 

Illes Frins H2 z G2 1771 0 1 

Arij Gaalen H2 z G2 1771 0 1 

Jacob Geerloff H2 z G2 1770 0 1 

Tiebe Geerse H5 z G1 1770 0 1 

Jan Gefjen H4 v G3 1772 0 1 

Jan Gerven H2 z G2 1770 0 1 

Hendrik Gijsteren H2 z G2 1770 0 1 

Carel Gollenaar H6 z G2 1773 0 3 

Jan Gooijer H4 v G3 1783 0 1 

Abraham Goosijn H6 z G2 1774 0 1 

Abraham Graaf H2 v G3 1795 0 1 

Gerrit Graaff H4 z G2 1770 0 1 

Jan Gravesteijn H2 v G4 1777 0 2 

Christiaan Groen H2 z G2 1771 1 3 

Jan Grouman H5 z G2 1771 0 1 

Frans Gulik H2 z G3 1772 3 5 

Jacobus Gun H4 v G3 1771 0 1 

Jan Haake H7 z G2 1771 0 1 

Cornelis Haalman H5 z G2 1772 0 2 
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Carel Haberland H5 z G2 1771 0 1 

Petrus Habert H3 z G1 1770 0 1 

Machiel Hagemis H6 z G3 1772 0 2 

Johannes Hagenaar H3 v G4 1770 0 1 

Gerrit Hagen H3 z G2 1770 0 1 

Jacobus Ham H2 v G3 1770 0 1 

Dirk Hanssen H5 z G2 1771 0 1 

Gerrit Harmeijer H3 z G6 1772 4 14 

Hendrik Hartman H2 z G1 1772 0 1 

Fredrik Hartman H6 v G4 1778 0 1 

Philip Haslog H6 z G2 1771 -1 2 

Wilhelmus Heesen H6 z G1 1771 0 1 

Fredrik Heijger H5 z G2 1771 0 1 

Jan Heijmen H2 z G2 1770 0 4 

Marcus Heijne H2 z G1 1773 0 1 

Dirk Hellemond H2 z G2 1772 0 1 

Johan Hes H6 v G3 1770 0 1 

Matheijs Heuvel H2 v G3 1770 0 1 

George Hitschler H5 v G3 1780 0 1 

Matthijs Hitser H6 z G1 1772 0 1 

Govert Hoek H1 z G2 1771 3 3 

Frans Hoet H2 z G1 1772 0 2 

Jurgen Hollem H4 z G2 1771 0 1 

Machiel Holm H5 z G2 1772 0 2 
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Hendrik Hooft H4 z G3 1770 0 1 

Jacobus Hordijk H2 z G1 1772 2 3 

Jacobus Houten H2 z G4 1772 2 5 

Theodorus Houwens H2 z G1 1779 0 1 

Joseph Huijbers H2 z G1 1771 0 1 

Gerrit Huijsman H6 z G2 1770 0 1 

Cornelis Huls H4 v G3 1770 0 1 

Carel Hurau H2 z G1 1772 1 2 

Jan Ieer H2 z G1 1773 0 2 

Jacob IJsselsteijn H1 z G4 1772 1 6 

Jacob Iken H2 z G1 1775 0 1 

Anthonij Jacobsz H6 z G2 1770 0 1 

Lambert Jans H4 z G2 1771 0 1 

Jan Janse H3 z G1 1777 0 1 

Willem Janse H4 z G2 1775 0 2 

Lourens Janse H5 z G2 1771 0 1 

Jacob Jansen H6 z G2 1770 0 1 

Fredrik Jansz H5 z G2 1770 0 2 

Jan Jansz H5 v G3 1774 0 1 

Matthijs Jansz H5 z G2 1771 0 1 

Frans Jenneke H6 v G4 1770 0 1 

Julij Joeman H5 z G2 1772 0 2 

Machiel Jonas H2 z G2 1772 0 1 

Laurens Jong H3 z G1 1770 0 1 
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Jurge Jongbloed H5 z G2 1771 0 2 

Coenraad Kaarten H6 z G2 1770 0 1 

Gijsbregt Kaeij H2 z G1 1793 0 1 

Marcus Kandelaar H5 z G2 1775 0 5 

Willem Kans H3 z G1 1772 0 1 

Jan Keijser H2 z G1 1776 0 1 

Jan Kellen H1 v G3 1777 0 1 

Johannes Kerker H6 z G2 1776 0 1 

Samuel Kia H2 z G2 1770 1 3 

Willem Kien H2 z G1 1770 0 1 

Theodoor Kleijn H5 z G3 1770 0 1 

Hendrik Klootwijk H2 z G1 1774 0 1 

Jan Knediese H6 z G2 1773 0 1 

Frans Knevel H2 z G1 1771 0 1 

Matthijs Knokken H2 v G3 1771 0 1 

Johannes Knuffeling H2 z G1 1772 0 1 

Jacobus Kok H4 z G1 1777 0 1 

Johanns Konnenberg H2 z G1 1772 0 1 

Hendrik Kort H6 v G3 1770 0 1 

George Krieger H6 z G2 1770 0 1 

Gerrit Kroes H2 z G1 1776 0 1 

Anthonij Kruijs H2 v G4 1772 0 1 

Pieter Kuale H5 z G2 1770 0 2 

Carel Laag H2 z G1 1771 0 1 
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Pieter Lakke H3 z G2 1770 1 2 

Jan Lammers H3 v G4 1771 0 1 

Pieter Landsel H1 z G1 1772 1 4 

Daniel Lankhaar H2 v G3 1772 0 2 

Harmen Lans H1 z G2 1771 1 3 

Jan Lateur H1 z G3 1770 2 5 

Jacobus Leeman H6 v G3 1774 0 3 

Martinus Leeuw H2 z G1 1772 2 2 

Johannes Lemmer H6 v G3 1771 0 1 

Arnoldus Leur H3 v G4 1771 0 3 

Gabriel Lijnstroom H5 z G2 1770 0 1 

Nicolaes Limberger H6 z G2 1771 0 1 

Abraham Lindfors H5 z G2 1772 0 1 

Roelof Linstroom H5 z G2 1771 0 1 

Jan Lintener H6 z G2 1770 0 1 

Thomas Loij H3 z G4 1770 1 4 

Aelbert Loodgieter H2 z G1 1771 0 1 

Aelbert Loor H2 v G3 1778 0 1 

Hans Loscher H6 z G1 1770 1 2 

Cars Louijs H4 z G2 1770 0 1 

Pieter Louison H6 z G2 1772 0 1 

Dirk Lutteringhuijsen H1 z G2 1770 0 1 

Jan Machielse H5 z G2 1772 0 1 

Maarten Mak H2 v G3 1772 0 1 
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Johannes Maks H2 z G1 1771 0 1 

Jacob Mandelie H5 z G2 1770 0 1 

Henricus Marchand H6 z G4 1770 0 1 

Nicolaas Mark H6 z G2 1770 0 2 

Anthonij Marké H6 z G2 1772 1 3 

Paulus Marleveld H2 z G2 1771 0 1 

Cornelis Meer H3 z G2 1770 1 2 

Dirk Meij H2 z G2 1771 0 1 

Abraham Meijer H2 z G2 1770 0 1 

Willem Meuldijk H2 z G2 1770 0 2 

Cornelis Meurs H1 z G3 1771 2 4 

Jan Michiel H5 z G2 1771 1 2 

Dirk Middelhoff H2 z G2 1772 2 4 

Fredrik Miller H5 z G2 1771 0 1 

Nicolaas Minjet H1 z G2 1782 1 3 

Maarten Mitson H2 z G2 1775 1 2 

Dirk Monk H2 z G2 1771 0 5 

Joseph Monnet H5 z G2 1772 0 3 

Salomon Mulder H2 z G2 1772 2 3 

Christoffel Mumpel H5 v G3 1781 0 1 

Harmanus Nedermeijer H2 v G4 1770 0 1 

Ignatius Niet H6 v G3 1770 0 1 

Jacobus Nispen H1 v G5 1775 0 5 

Carel Noorman H5 z G2 1772 0 1 



91 
 

Petrus Oetart H6 v G3 1772 0 1 

Jacobus Olijrook H2 z G2 1770 0 1 

Anthonij Olivier H5 z G2 1772 0 2 

Steven Oosterman H6 v G4 1777 0 3 

Willem Os H2 z G2 1770 0 1 

Louis Ouire H6 v G3 1770 0 1 

Nicolaas Overklift H2 z G2 1771 0 1 

Pieter Parras H4 z G3 1771 2 9 

Jan Pavi H2 z G2 1772 0 1 

Johan Pentz H7 v G3 1782 0 1 

Coenraad Peurs H1 z G2 1770 1 2 

Jan Pieters H5 z G2 1771 0 2 

Abraham Pieterson H2 z G2 1772 0 3 

Rithjer Pijk H2 z G2 1771 0 1 

Paulus Pits H6 v G3 1770 0 1 

Arend Ploeg H3 z G1 1770 1 2 

Willem Ponsard H1 v G5 1777 0 4 

Pieter Pontsianus H2 z G2 1770 0 1 

Jan Poot H3 v G3 1770 0 1 

Arnoldus Post H4 z G1 1771 0 1 

Gerardus Post H4 z G1 1771 0 1 

Claas Postuma H3 z G2 1777 0 1 

David Pronk H2 z G2 1774 0 1 

Jan Raape H6 z G2 1771 0 1 



92 
 

Jonas Ram H5 z G2 1771 0 2 

Jan Rasch H6 v G3 1770 0 1 

Hendrik Rave H3 z G1 1770 1 2 

Frans Ravesteijn H1 z G2 1770 0 2 

Reint Reintz H4 z G2 1770 0 2 

Swen Reuding H5 z G2 1771 0 2 

Jan Rhee H2 z G2 1775 0 1 

Jurriaan Rieland H6 z G2 1777 0 1 

Gerardus Riempts H6 v G3 1770 0 1 

Theunis Riet H2 z G2 1779 0 1 

Leonart Rijkhart H6 z G3 1772 1 4 

Jan Rijkop H6 v G4 1772 0 1 

Jan Rijnhard H5 z G2 1770 0 1 

Willem Rijnhart H3 v G3 1770 0 1 

Pieter Rijsbergen H2 z G3 1772 4 3 

Pieter Roelofse H5 z G2 1772 0 2 

Daniel Romijn H2 z G1 1775 0 1 

Gerrit Rooij H4 v G3 1777 1 2 

Harmanus Roos H2 z G1 1770 0 1 

Albertus Rosen H6 z G1 1770 0 1 

Philip Roth H6 v G4 1774 0 1 

Carel Ruderberg H5 z G2 1770 0 1 

Salomon Rusten H1 z G2 1770 0 1 

Jan Sabien H6 z G2 1770 0 2 



93 
 

Philip Saifart H7 v G4 1774 0 1 

Franciscus Sakkepeij H5 z G2 1771 0 2 

Adrianus Sas H2 z G1 1772 0 3 

Johannes Schaap H2 v G4 1771 0 1 

Jan Scheel H5 v G6 1771 1 2 

Johan Schefjer H5 z G2 1771 0 1 

Govert Schellings H1 z G1 1770 0 1 

Arij Schilde H2 v G4 1770 0 1 

Cornelis Schinkel H2 z G2 1770 0 1 

Claes Schipper H2 z G2 1772 0 2 

Nathan Schoenmaker H1 z G2 1771 0 1 

Albert Schoenmaker H5 z G2 1770 0 1 

Albertus Schoeman H6 v G3 1772 0 1 

Anthonij Schoevaarts H1 z G1 1771 0 1 

Jacobus Schreuder H6 z G2 1771 0 1 

Abraham Sel H3 v G4 1770 0 1 

Christiaan Sidatskie H2 z G2 1772 0 1 

Govert Siermans H1 z G2 1773 0 1 

Engel Sijbrants H5 z G2 1772 0 2 

Jacob Sijfried H6 z G2 1773 0 1 

Nicolaas Sinck H5 z G4 1770 0 3 

Machiel Singelaer H2 z G2 1772 0 1 

Sjoert Sjoerts H5 z G2 1771 0 1 

Wouter Sluijters H1 v G2 1770 0 1 



94 
 

Barend Smit H5 v G3 1772 0 1 

Hans Smit H4 z G2 1774 1 2 

Albert Smith H6 v G3 1770 0 1 

Bernardus Smith H6 v G3 1770 0 1 

Sijbrant Smith H5 z G2 1770 0 1 

Johannes Snijder H2 z G1 1771 0 1 

Johannes Snijders H6 z G2 1770 0 1 

Jacob Soelen H3 z G2 1770 0 1 

Johannes Spek H2 v G4 1772 0 1 

Coenraed Spils H7 z G2 1771 0 1 

Andries Spin H2 z G1 1771 3 4 

Christiaan Spin H5 z G6 1771 1 5 

Jan Sprankhuijsen H2 z G1 1771 0 1 

Johannes Steegmeijer H2 z G1 1770 0 1 

Johan Steegmeijer H6 z G3 1798 0 1 

Jan Steen H2 z G1 1771 0 1 

Franciscus Steenhouwer H2 z G2 1771 0 1 

Gerrit Steenweg H2 z G2 1772 0 2 

Matthijs Stemmelien H3 z G1 1770 0 1 

Cornelis Sterk H3 z G2 1772 0 1 

George Stijgewald H4 v G3 1770 0 1 

Pieter Storm H3 z G2 1771 0 1 

Jan Stuart H3 z G2 1770 0 1 

Wouter Stuijling H1 z G4 1771 3 8 



95 
 

Thomas Sturk H5 z G2 1772 0 1 

Dirk Susan H3 z G2 1772 0 1 

Joseph Swaaff H2 z G1 1773 2 4 

Johannes Swart H1 z G2 1772 0 1 

Arnoldus Swenkels H4 v G3 1772 0 1 

Matthijs Tamsen H6 z G2 1771 0 2 

Cornelis Theunisse H5 z G2 1771 0 2 

Paulus Thiel H3 z G1 1770 0 1 

Pieter Tongeren H6 z G2 1771 0 2 

Jurgen Trepcauw H6 z G2 1772 0 1 

Harmanus Trouw H4 z G3 1771 1 3 

Dirk Trouw H5 z G2 1771 0 1 

Mattheus Vaart H3 z G2 1771 0 1 

Christoffel Valentijn H5 z G1 1778 0 1 

Pieter Valk H1 z G1 1772 0 2 

Hendrik Valk H1 z G2 1770 1 3 

Gijsbert Valk H2 z G2 1774 0 2 

Johannes Vastbinder H6 z G2 1771 0 2 

Willem Veen H2 z G1 1771 0 1 

Leendert Velde H2 z G2 1772 1 2 

Jan Velt H2 v G3 1770 0 1 

Jan Verboom H2 z G1 1770 0 1 

Wouter Verhagen H1 z G5 1772 5 10 

Daniel Verra H1 z G1 1771 0 1 



96 
 

Lodovicus Versluis H5 z G2 1772 0 1 

Johannes Vilder H5 v G3 1771 0 1 

Casper Vinke H6 z G3 1774 0 1 

Christiaan Vinne H2 z G2 1772 0 1 

Cornelis Vinnes H4 z G2 1770 0 1 

Jan Vinnes H2 z G2 1771 0 1 

Willem Visser H1 z G1 1771 2 4 

Hendrik Vliegenthart H2 z G1 1772 0 1 

Johan Voes H5 v G3 1771 2 2 

Johannes Vogelsang H2 v G4 1771 0 1 

Pieter Vogelstroom H5 z G2 1770 0 4 

Adrianus 
Voorstad van 
dorp H1 z G5 1779 4 3 

Johannes Vos H2 z G1 1772 0 2 

Pieter Vree H4 z G1 1772 0 2 

Benjamin Vrijbergen H3 z G1 1772 0 2 

Petrus Waard H6 z G2 1770 0 1 

Joost Wagtdonk H2 v G4 1771 0 3 

Coenraad Walbroek H2 z G2 1773 1 6 

Adrianus Wansing H1 z G3 1770 2 2 

Huijbregt Warmen H1 z G2 1771 0 2 

Johannes Weeber H6 v G3 1770 0 1 

Jan Weeleling H1 z G2 1770 0 1 

Dirk Weijden H2 z G1 1770 0 1 

Andries Wesman H5 z G2 1774 1 4 



97 
 

Mattheus Westrenen H1 z G1 1773 0 2 

Philip Wetsteijn H2 v G3 1770 0 1 

Jan Wiedeman H6 v G4 1771 0 1 

Casper Wieneke H6 z G2 1772 2 5 

Hendrik Willeken H2 z G5 1771 1 3 

Jacob Willewever H6 z G2 1772 0 3 

Johan Wilner H6 v G4 1785 0 1 

Matthijs Winssen H2 z G1 1770 0 1 

Cornelis Wit H1 z G3 1771 5 8 

Leendert With H1 z G5 1771 4 5 

Paulus Witte H3 v G4 1771 -1 2 

Jan Wittenburg H5 z G2 1770 0 1 

Jean Wolfrom H1 z G1 1773 0 1 

Leendert Zandt H2 v G4 1770 0 1 

Jan Zeijst H4 v G4 1771 0 1 

 

 


