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De afbeelding op het voorblad toont de Enkhuizenaar Roelof Blok (1712-1176). Hij bleef op zijn tweede reis als 

schipper 17 jaar lang in Azië en keerde schatrijk terug. Ik zal hem niet behandelen omdat hij reeds door Jaap 

Bruijn is behandeld. Afkomstig uit: J.R. Bruijn, Schippers van de VOC in de achttiende eeuw aan de wal en op 

zee (Amsterdam 2008) 29.
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                                                             Inleiding 

 

De Verenigde Oost-Indische Compagnie werd opgericht in 1602. De afgelopen decennia 

hebben vele historici zich in deze boeiende multinational verdiept. De vestigingen in Azië met 

hun handelsproducten, en de retourvloten die de Aziatische producten naar Europa 

vervoerden werden uitgebreid beschreven. Pas de laatste jaren realiseren historici zich steeds 

meer dat er ook een belangrijke VOC-vloot voor de intra-Aziatische vaart is geweest. Omdat 

de Heeren XIV in 1625 de voordelen van deelname aan de intra-Aziatische handel inzagen, 

beheerde de VOC sinds die tijd een grote vloot van kleine en grote schepen die permanent in 

Azië waren gestationeerd. Niet alleen werden producten voor vervoer naar de Republiek in 

Batavia verzameld, ook vond een uiterst lucratieve handel tussen de Aziatische havens plaats. 

Voor de intra-Aziatische handel was een breed scala aan schepen nodig. Elk lokale bestuur 

bezat eigen kleinere vaartuigen voor lokaal verkeer, en voor de vaart op Batavia werden 

zowel kleinere als grotere schepen ingezet. Retourschepen haalden slechts incidenteel een 

deel van hun lading zelf bij een vestiging af. Verouderde retourschepen, die niet meer 

geschikt waren voor de thuisreis, werden wel in Azië opgebruikt. Deze laatste praktijk werd 

nog eens omvangrijker toen in 1730 het officiële besluit door de Heeren XVII werd genomen 

dat alle retourschepen die na aankomst voor de rede van Batavia niet meer geschikt werden 

geacht voor de thuisreis, gebruikt zouden worden voor het intra-Aziatische handelsverkeer. 

            Bij het vormen van een Aziatische handelsvloot kozen de bewindhebbers ervoor om 

zowel de nodige schepen, als het personeel, zoveel mogelijk vanuit Europa te laten 

overbrengen. Vooral het verkrijgen van personeel bleek echter erg lastig te zijn.1 De 

bewindhebbers bedachten hiervoor een simpele en veilige oplossing die hun verzekerde van 

een continue instroom aan zeelieden voor de intra-Aziatische schepen. Alle in de Republiek 

aangemonsterde zeelieden van de VOC werden via hun contract verplicht voor drie jaar of 

langer in Azië te dienen. Als een retourschip in Batavia arriveerde stonden er dus altijd weer 

andere zeelieden klaar, die hun termijn in Azië er reeds op hadden zitten, en het retourschip 

weer naar de Republiek terug konden varen. Door op de heenreis extra veel zeelieden mee te 

nemen dekte de VOC zich in tegen het verlies aan personeel, dat door sterfte of een andere 

reden de terugreis niet zou maken. 

Het was voor de bewindhebbers dus noodzakelijk om de aanwezigheid in Azië 

verplicht te stellen bij elke retourvaart. Alleen op deze manier waren ze verzekerd van 

                                                           
1 R. Parthesius, Dutch ships in tropical waters: The development of the Dutch East India Company (VOC) 
shipping network in Asia 1595-1660 (Amsterdam 2007) 104. 



 2

voldoende personeel voor de intra-Aziatische schepen. Toch waren er onder de zeelieden ook 

personen die vrijwillig nog langer dan de voorgeschreven periode in Azië bleven. Zelfs 

officieren, waaronder ook de goed verdienende schippers, waren bereid langer dan drie jaar in 

Azië te blijven. In het verlengde van het in 2008 verschenen onderzoek van J.R. Bruijn naar 

de schippers van de VOC, dat meer op de doorsnee ‘retourvaart’ schippers gericht was, zal 

deze studie zich richten op de langer blijvende schippers op deze Aziatische handelsvloot. De 

meeste schippers keerden na hun verplichte dienstverband van drie jaar, of vaak al eerder, 

terug naar de Republiek, maar er bleven ook enkelen achter die in Azië vaak een glansrijke 

carrière tegemoet gingen. Omdat deze selecte groep vrij uniek was, gezien het feit dat de 

meeste zo snel mogelijk terug wilden naar de Republiek, verwacht ik ook verschillen in hun 

sociaal-economische situatie. Het hebben van een vrouw zou bijvoorbeeld een aanleiding 

kunnen zijn om snel huiswaarts te keren. Hypothetisch lijkt het dus onwaarschijnlijk dat de 

langer blijvende schippers een gezin hadden. Mochten ze wel een gezin hebben lijkt het 

aannemelijk dat zij zeer armoedig en met schulden leefden, en dat de schipper probeerde meer 

te verdienen door langer in Azië te blijven. Ik verwacht dus verschillen met de doorsnee 

schipper, en zou met dit onderzoek hierin verheldering willen brengen. Daarnaast is er door 

J.R. Bruijn en K.L. van Schouwenburg op gewezen dat schippers die snel promotie wilden 

maken eigenlijk zo snel mogelijk retour moesten varen, want promotie hing volgens hen af 

van het aantal retourvaarten die gemaakt werden. Omdat ik geïnteresseerd ben in de 

economische positie van de schippers, en het salaris weer afhing van je promotie, zal ik ook 

nagaan of het voor de in Azië blijvende schippers mogelijk was om promotie te maken. 

Anders gaat de these dat ze daar bleven om meer geld te verdienen niet meer op. 

            Daarnaast zal ik tegelijkertijd onderzoeken of er in deze kenmerken nog fluctuaties 

optraden in de loop van de 18e eeuw, aangezien veel andere maritieme activiteiten in de 

Republiek verminderden, en de VOC dus mogelijk ook schippers ging aantrekken met een 

andere sociaal-economische achtergrond. Daarnaast is bekend dat er steeds grotere schepen 

kwamen, zodat er steeds minder schepen nodig waren. Dat maakt het aannemelijk dat de 

omvang van het personeelsbestand verminderde. 

            Wegens de grootte van het onderzoek zal ik mij voornamelijk op de Westfriese 

schippers richtten. De schippers van het Noorderkwartier zijn namelijk in relatie met andere 

schippers weinig onderzocht. Zo is van Delftenaren bekend dat ze snel huiswaarts keerden, 

terwijl de Zeeuwen en Amsterdammers langer in Azië bleven. Van de Delftenaren is bekend 

dat zij een kleine gemeenschap vormden die elkaar ondersteunden in hun carrière en snel 

huiswaarts keerden. Het is dus interessant om te zien of de schippers uit de kleine Westfriese 
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steden ook snel naar huis terugkeerden. Deze steden kenden immers net als Delft een kleine 

hechte gemeenschap. 

            Dit brengt mij tot de hoofdvraag: Welke sociaal-economische kenmerken bezaten de 

lang op de intra-Aziatische handelsvloot blijvende schippers in de 18e eeuw en zijn er 

verschillen aan te wijzen met de doorsnee schippers bij de VOC? En bood een langer verblijf 

in Azië grotere carrièremogelijkheden? In het eerste hoofdstuk zal ik ingaan op de situatie van 

doorsnee schippers bij de VOC en de ontwikkeling van de intra-Aziatische vloot beschrijven. 

In het tweede hoofdstuk zal ik aan de hand van mijn steekproef beschrijven waar de langer 

blijvende schippers vandaan kwamen, voor welke Kamer ze werkten, wat ze verdienden en of 

ze in Azië carrière maakten. In het laatste hoofdstuk zal ten slotte meer specifiek naar de 

Westfriezen gekeken worden, en zal worden getracht een beeld te vormen van de situatie van 

de schippers thuis. Daarna zal mijn conclusie volgen.  
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          1. Schippers bij de VOC en de ontwikkeling van de intra-Aziatische handelsvloot 

 

                                            1.1 De weg naar het schipperschap 

 

De Verenigde Oost-Indische Compagnie werd in 1602 opgericht, en groeide snel uit tot de 

grootste handelscompagnie van zijn tijd. De VOC bestond uit zes Kamers, welke gevestigd 

waren in Hoorn, Enkhuizen, Amsterdam, Rotterdam, Delft en Zeeland. De Kamers zorgde 

ieder apart voor activiteiten als de bouw en uitrusting van de schepen volgens een 

verdeelsleutel. Amsterdam verzorgde de helft van alle activiteiten, Zeeland een kwart en de 

overige Kamers ieder één zestiende.2 Vergeleken met de handelscompagnieën van de andere 

Europese landen was de VOC uitzonderlijk groot. Al vroeg in de 17e eeuw hadden de 

Nederlanders een grotere aanwezigheid in Azië dan alle andere Europeanen tezamen. Pas in 

1780 zou de Britse concurrent, de English East India Compagnie, evenveel schepen als de 

VOC uitsturen. In totaal transporteerde de VOC vanaf zijn ontstaan tot zijn ondergang in 1798 

meer personen van Europa naar Azië, dan alle schepen van alle andere Europese landen 

gecombineerd, gedaan hadden.3 De VOC kwam in de achttiende eeuw tot zijn grootste 

ontplooïng.4 In tegenstelling tot andere zeevarende takken in de Republiek bleef de vraag naar 

personeel bij de VOC toenemen.5 In de achttiende eeuw vertrokken ongeveer 3000 VOC-

schepen naar Azië.6 De gezagvoerders, de schippers, waren op al deze tochten de 

belangrijkste personen. In bepaalde situaties was het voorgekomen dat een opperkoopman het 

oppergezag had, maar hieraan kwam een einde in 1742 toen de schipper door de Compagnie 

officieel tot hoogste gezaghebber werd benoemd.7 

            De VOC heeft in de 18e eeuw ongeveer 1800 schippers in dienst gehad. De levensloop 

en/of de carrière van bijna 20% van de schippers bij de VOC is reeds door andere historici 

onderzocht.8 Aan de hand daarvan kon hun maatschappelijke positie worden bepaald. De 

maatschappij van de Republiek wordt door historici onderverdeeld in de bezitlozen (het 

grauw), de smalle burgerij (kleine winkeliers, ambachtslieden), de brede burgerij (gegoede 

winkeliers/ ambachtslieden, stedelijke ambtenaren), de grote burgerij (kooplieden, hoge 

                                                           
2 F.S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC (Zutphen 2007) 20. 
3 J. Lucassen, ‘A Multinational and its Labor Force: The Dutch East India Company, 1595-1795’, International 
Labor and Working-Class History 66 (2004) 12-39, aldaar 12-13.  
4 J.R. Bruijn, Schippers van de VOC in de achttiende eeuw aan de wal en op zee (Amsterdam 2008) 11. 
5 J.R. Bruijn, ‘Zeevarenden’, in: G. Asaert, Maritieme geschiedenis der Nederlanden III (Bussum 1977) 147-
190, aldaar 147. 
6 Bruijn, Schippers, 9. 
7 Ibidem, 14. 
8 Ibidem. 
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ambtenaren) en tot slot het patriciaat met de regentenfamilies. De ouders van de onderzochtte 

schippers bleken meestal uit de smalle burgerij afkomstig, en de schippers zelf klommen 

meestal op tot de brede burgerij of hoger.9 Bijna alle schippers waren dan ook in de laagste 

rangen aan boord begonnen en zo opgeklommen. Zij begonnen dan meestal tussen de 10 en 

20 jaar in de laagste rangen. Hun vaders waren ook vaak zeevarend. Er bestaan echter 

natuurlijk ook enkele uitzonderingen van hogere lieden in de maatschappelijke ladder die via 

de koopvaardij of de marine een schippersplaats wisten te verwerven. Maar wij zullen hier de 

gebruikelijke situatie volgen.10 

            Voor iemand die laag begon bij de VOC waren de vooruitzichten vaak niet al te best. 

De overlevingskansen waren klein en vaak kampte men reeds met schulden. De meeste 

zeelieden kwamen niet uit de stad waar ze aanmonsterden. Nieuwkomers in een vreemde stad 

kregen meestal bij logement- of volkhouders onderdak, uitrusting en zij regelden een 

aanstelling. Dit zorgde ervoor dat zeelieden in het begin van hun carrière al vaak met een 

hoge schuld zaten. Sommigen, met enige kennis van navigatie, slaagden er echter in na hun 

20e tot derdewaak benoemd te worden, waarna de weg open lag tot de functie van onder- en 

opperstuurman. De herkomst van een persoon speelde vaak een belangrijke rol bij een 

officiersbenoeming. Zo waren bij de Kamer Zeeland 9 van de 12 bewindhebbers uit 

Middelburg afkomstig, en een plaatsgenoot werd door hun vaak voorgetrokken, zeker als hij 

de goede plaatselijke contacten had. Bij de kleine Kamers in Delft, Enkhuizen en Hoorn was 

herkomst nog belangrijker voor een officiersbenoeming.11  

            Schippers waren bij hun eerste aanstelling 30 tot 40 jaar oud, gemiddeld zo’n 34 à 35. 

Veel ouder of jonger was niet gebruikelijk. Het duurde ongeveer een tiental jaren voordat men 

van derdewaak de rang van schipper had bereikt. Een gewoonte bij schippersbenoemingen in 

de Republiek was dat men een aantal keer in de functie van opperstuurman de retourvaart 

moest hebben ondernomen. In 1661 werd door de Heeren XVII verordonneerd dat een 

schipper altijd eerst opperstuurman moest zijn geweest. In 1718 werd door dezelfde Heren 

verordonneerd dat elke opperstuurman eerder als onderstuurman en elke onderstuurman als 

derde waak moest hebben gevaren. Deze stuurlieden moesten bij de Kamer Amsterdam sinds 

1619 ook worden geëxamineerd voordat ze een hogere rang verkregen. De andere Kamers 

volgden langzaam, Rotterdam was in 1737 hekkesluiter. In 1751 werd ingesteld dat een 

aspirant schipper ook een examen moest afleggen. De Kamer Zeeland hield dit nog tot 1766 

                                                           
9 Bruijn, Schippers, 16, 237-238. 
10 Ibidem, 135, 237. 
11 Ibidem, 48, 237. 
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tegen, mogelijk uit angst dat het schippersaanbod minder zou worden. Overigens zullen de 

apart aangestelde examinatoren niet heel erg lastig hebben gedaan, aangezien ze alleen salaris 

ontvingen als iemand slaagde.12 

In de praktijk kon iedereen schipper worden, maar zoals ook voor stuurlieden gold, 

hadden stadsgenoten van de bewindhebbers vaak de meeste kans. Dit gold zoals genoemd 

vooral bij de kleinere Kamers.13 De bewindhebbers van de Kamers droegen bij toerbeurt een 

kandidaat voor vacante posten aan. Een meerderheid van de andere bewindhebbers moest 

hiermee instemmen en bij een schippersbenoeming konden de andere Kamers nog een 

meestal vrijblijvend bezwaarschrift indienen. Betalen voor het verkrijgen van een baan was 

door de Heeren XVII strikt verboden. Zowel in Amsterdam als Middelburg was het echter 

gebruikelijk een bedrag van 2500 gulden neer te tellen voor een schipperspost, om een 

bewindhebber om te kopen. Bij de andere Kamers kwamen omkooppraktijken ook voor.14 

Daarnaast bood het overlijden van de gezaghebber kansen. Dat was geen uitzondering want 

45% van de schippers overleed tijdens zijn reis, de meesten aan ziekten in de Oost. Als een 

schipper tijdens de reis overleed werd door de scheepsraad meestal de opperstuurman tot 

schipper gekozen. Deed het sterfgeval zich op de thuisreis voor, dan kon de tijdelijke schipper 

daar eenmaal in de Republiek geen rechten meer aan ontlenen. Als het sterfgeval zich op de 

heenreis voordeed werd zo’n stuurman meestal wel volwaardig schipper, na goedkeuring van 

de Hoge Regeering in Batavia.15 Tussen 1733 en 1738 was er een epidemie van een zeer 

dodelijke malaria in Batavia, doordat er visvijvers waren aangelegd waar malariamuggen 

goed konden broeden. Elk jaar stierven enkele tientallen schippers. Na 1738 had de 

overgebleven bevolking van Batavia immuniteit opgebouwd, maar nieuw gearriveerden 

bleven vatbaar. Tussen 1733 en 1795 zijn ongeveer 85.000 VOC dienaren aan de malaria 

bezweken. De sterfte onder schippers lag hierdoor na 1738 nog jarenlang op een twee tot drie 

keer zo hoog niveau als voor 1735. De doorstroming ging hierdoor sneller, en er ontstond 

zelfs een nijpend tekort aan schippers.16 

            Doordat veel historici zich alleen op de retourvaart hebben gericht, is er tot nu toe nog 

weinig bekend over carrièremogelijkheden in Azië. Veel literatuur wekt de indruk dat 

promotie alléén mogelijk was als men een bepaald aantal retourreizen gemaakt had, en als 

men bij de Kamer gunstig gezinde bewindhebbers had. Zeer krachtig is bijvoorbeeld de 

                                                           
12 Bruijn, Schippers, 135-137, 239 en J.R. Bruijn, ‘Commandanten van Oost-Indiëvaarders in de achttiende 
eeuw’, Tijdschrift voor zeegeschiedenis 20 (2001) 4-14, aldaar 5. 
13 Bruijn, ‘Commandanten’, 6. 
14 Ibidem, 6-7 en Bruijn, Schippers, 128,131-132, 134, 239. 
15 Bruijn, ‘Commandanten’, 7-8. 
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volgende zin in de conclusie van Bruijn zijn boek Schippers van de VOC in de achttiende 

eeuw: “Tot schipper werd men alleen aangesteld als een bewindhebber [van een Kamer] 

daartoe een voordracht aan zijn collega’s deed”.17 Van Schouwenburg concludeert in zijn 

onderzoek dat het kader zo veel mogelijk retourreizen wilde maken omdat ze zo carrière 

konden maken. De intra-Aziatische vaart had dus blijkbaar geen carrière te bieden.18 Niets is 

minder waar. Voor de zeelieden die langer dan de voorgeschreven periode in Azië bleven was 

er ook nog een mogelijkheid geboden om carrière te maken. Deze zeelieden bleven in dienst 

van de Kamer waarbij zij zich in de Republiek hadden aangemonsterd, maar stonden ook voor 

een bepaalde periode ingeschreven bij een vestiging in Azië. De plaatselijke gouverneur 

aldaar, of de Hoge Regeering in Batavia konden besluiten een van deze zeelieden te 

bevorderen, wat werd geaccepteerd door de Heeren XVII. Voor de Heeren XVII betekende 

een verlenging van een contract in Azië kostenbesparingen, omdat er geen personeelstransport 

vanuit Europa voor nodig was. Daarnaast hield men graag ervaren werknemers vast. De 

lagere dienaren werden daarom verleid met hogere lonen. De hogere dienaren met een hogere 

rang en een interessantere functie.19 

In Batavia werden alle bevorderingen door de Hoge Regeering bepaald, waarna een 

aanbeveling naar de Heeren XVII werd verstuurd om de formele bevestiging. Omdat Batavia 

het centrale rendez-vous was van de intra-Aziatische vloot, zullen naar alle waarschijnlijkheid 

hier de meeste schippersbenoemingen in de Oost hebben plaatsgehad. Examens werden ook in 

Azië afgenomen. In 1697 werd door de Hoge Regeering bepaald dat in Azië geen 

onderstuurman tot opperstuurman mocht worden bevorderd zonder examen te hebben 

afgelegd voor een commissie van twee schippers en de equipagemeester.20 De andere 

vestigingen in Azië waren volgens de reglementen alleen gerechtigd iemand in rang en loon te 

bevorderen. Als iemand een hogere functie wilde hebben was het een ander geval.21 Er was 

exact voorgeschreven welke en hoeveel werknemers elke vestiging in Azië in dienst mocht 

hebben. Hiervan mocht alleen worden afgeweken met uitdrukkelijke toestemming van de 

Hoge Regeering in Batavia of van de Heeren XVII. Bevordering werd dus meestal pas 

                                                                                                                                                                                      
16 Bruijn, ‘Commandanten’, 9 en Bruijn, Schippers, 188-189. 
17 Bruijn, Schippers, 135-136, 239. 
18 K.L. van Schouwenburg, ‘Het personeel op de schepen van de Kamer Delft der VOC in de eerste helft der 18e 
eeuw’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 7 (1988) 76-93, aldaar 93. 
19 H. de Vos, Met snee jagt en kake van wint: Leven en werken op schepen van de VOC-Kamer Enkhuizen en 
andere notities uit het Enkhuizer stadsarchief (Hoorn 2009) 89 en A. van den Belt, Het VOC-bedrĳf op Ceylon: 
een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18de eeuw (Zutphen 2008) 261, 263 en F. 
Lequin, Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de achttiende eeuw, meer in het 
bijzonder in de vestiging Bengalen (Leiden 1982) 5. 
20 Bruijn, Schippers, 136. 
21 Belt, Het VOC-bedrijf op Ceylon, 262. 
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mogelijk als er een positie vacant werd.22 Voor een vacature werd bijna altijd door het 

plaatselijk bestuur iemand provisioneel aangesteld. De sollicitatie van de bewuste persoon 

werd daarna opgestuurd naar Batavia met een aanbeveling van het plaatselijk bestuur. Hoogst 

zelden wees Batavia een verzoek tot aanbeveling bij de Heeren XVII af. Deze aanbeveling bij 

de Heeren XVII is mogelijk de reden dat veel benoemingen formeel toch op het conto van de 

Hoge Regeering kwamen, terwijl het plaatselijk bestuur de benoeming eigenlijk stuurde.23 

Een antwoord uit Patria liet jaren op zich wachten, maar was vrijwel nooit negatief. 

Het kwam in uitzonderlijke gevallen ook voor dat het plaatselijk bestuur van een vestiging 

niet tot een besluit kon komen. Dan werden alle sollicitaties naar Batavia opgestuurd, waarna 

aldaar een besluit werd genomen.24 De bewindhebbers van de betreffende Kamer in de 

Republiek werden van de bevordering op de hoogte gesteld, maar hoewel er afgevaardigden 

van elke Kamer zitting hadden bij de Heeren XVII, hadden zij achteraf weinig meer in te 

brengen. De besluiten van de Heeren XVII hadden immers een bindend karakter voor alle 

Kamers, en geen enkele Kamer had een meerderheid in de Heeren XVII. Het gezamenlijk 

belang ging voorop, en bovendien konden besluiten in Azië genomen niet gemakkelijk meer 

worden teruggedraaid.25 De trage communicatiemogelijkheden en het vaak nijpende 

personeelstekort in Azië maakten eigenlijk deze machtspositie van de Hoge Regering bij 

benoemingen een noodzaak. Een carrière in de Oost was dus eigenlijk voor iedereen 

weggelegd, want goede contacten bij de bewindhebbers van een Kamer waren hiervoor niet 

noodzakelijk. Voor op carrière gerichte zeelieden zonder goede contacten thuis, kon langer 

blijven in de Oost dus een uitkomst zijn.26 

 

                                                           
22 Belt, Het VOC-bedrijf op Ceylon, 263. 
23 Ibidem, 262-265 en Lequin, Bengalen, 151. 
24 Belt, Het VOC-bedrijf op Ceylon, 264-265, 268. 
25 Lequin, Bengalen, 8. 
26 Belt, Het VOC-bedrijf op Ceylon, 237. 
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                                                1.2 De financiële situatie 

 

Schippers kregen van alle zeelieden het hoogste loon uitgekeerd. Een schipper verdiende in de 

18e eeuw tijdens zijn eerste retourreis 66 gulden per maand, tijdens zijn tweede retourreis 72 

gulden en tijdens zijn derde en verdere retourreizen 80 gulden per maand. Onder een 

retourreis wordt hier verstaan de volledige reis van en naar de Republiek. Ter vergelijking 

verdiende een opperstuurman bedragen van 48 tot 50 gulden, een onderstuurman 32 gulden en 

een derde waak 26 gulden per maand.27 Over de gages van de schipper op de intra-Aziatische 

handelsvloot is niets bekend, en we moeten dus voorlopig maar aannemen dat die lonen ook 

bepaald werden door het aantal retourreizen dat de schipper voor zijn arriveren in Azië 

ondernomen had. Hoewel vaak wordt beweerd dat men bij de VOC minder verdiende dan bij 

de koopvaardij, walvisvaart en haringvisserij gaat dit niet altijd op voor de officieren. Zo 

verdiende een stuurman, een rang vergelijkbaar met opperstuurman bij de VOC, in 

Westfriesland meestal minder dan 40 gulden. Een maandgage van een Westfriese schipper op 

de Middellandse Zee bedroeg 70 gulden.28 

Schippers bij de VOC waren in ieder geval redelijk welgesteld in de Republiek. Op 

grond van de gages van schippers van 60 tot 80 gulden per maand behoorden zij in 

Amsterdam tot de 10% huishoudens die 600 tot 1000 gulden per jaar verdienden. De helft van 

de huishoudens in Amsterdam moest rondkomen met minder dan driehonderd gulden.29 En 

dat terwijl Amsterdam meer lucratieve activiteiten kende, en een schipper dus naar 

verhouding niet de enige grootverdiener was. Vele Amsterdamse schippers bleven echter toch 

in de Jordaan wonen, maar wel in de betere delen.30 In het armere Enkhuizen hadden 

schippers, van hoe lage afkomst ook, veel meer aanzien door hun vergaarde welstand, en zij 

verwierven dan ook vaak een plekje in het patriciaat en het stadsbestuur. Hoornse schippers 

vergaarden nooit veel rijkdom, misschien omdat sterfgevallen onder hen tijdens de reis veel 

meer voorkwamen dan bij schippers uit andere plaatsen. Het kwam in Hoorn wel incidenteel 

voor dat schippers een plek in het stadsbestuur verkregen, maar dat kwam dan vaak alleen 

door hun afkomst vanuit het patriciaat. Werken bij de VOC werd bij families uit deze twee 

steden vaak een traditie, maar door sterfte in Azië kwam hieraan na 1750 een einde. In 

Middelburg, Rotterdam en Delft waren net als in Amsterdam meer mogelijkheden om de kost 

                                                           
27 Bruijn, ‘Commandanten’, 11 en Bruijn, Schippers, 139, 147. 
28 Bruijn, ‘zeevarenden’, 170 en P. Boon, Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese platteland, 1680-
1720 (Den Haag 1996), 144-147. 
29 Bruijn, Schippers, 17. 
30 Ibidem, 83. 
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te verdienen, en succesverhalen als in Enkhuizen komen daar minder voor. Een zeevarende 

traditie binnen families kwam ook minder voor naarmate de betreffende stad groter was.31 

            De lonen van sommige schippers stegen toen er in 1742 een groot tekort was aan 

officieren, en er marinerangen werden ingevoerd om marine-officieren naar de VOC te 

lokken. Een schipper kon zich vanaf dat moment op zijn eerste retourreis luitenant noemen en 

op zijn derde retourreis kapitein-luitenant. Op zijn vierde reis was hij dan kapitein en kreeg 

een gage van 100 gulden per maand. Marine-officieren mochten hun titels en rang nu 

meenemen, wat tot enige wrevel onder de oud-schippers leidde. In 1755 werden als 

bezuiniging de maatregelen van 1742 weer afgeschaft, omdat toen de schaarste aan officieren 

voorbij was en er toch amper nieuwe schippers werden aangetrokken. Pas in 1784 kwamen als 

gevolg van nieuwe schaarste de titels terug, en werden bijpassende uniformen en 

onderscheidingstekens gemaakt. Het verschil was dat er geen hogere gages kwamen en de 

titels niet boven de oude titels kwamen te staan, maar dat ze de oude titels vervingen. De 

schipper heette voortaan kapitein, de opperstuurman kapitein-luitenant, de onderstuurman 

luitenant en de derdewaak sousluitenant.32 

Schaarste aan kundige officieren leidde aan het einde van de 18e eeuw nog één keer tot 

salarisverhoging. Dit was nadat een Nederlandse Staatscommissie in 1791 oordeelde dat er te 

veel risico’s werden genomen met onkundig personeel. Het gebrek aan goede officieren werd 

geweten aan het feit dat hun salaris niet meer toereikend was om een ‘behoorlijk’ bestaan te 

kunnen vinden. De VOC werd gedwongen de salarissen te verhogen. Een kapitein ontving 

voortaan op zijn eerste reis 80 gulden, op zijn tweede reis 100 gulden en op zijn derde reis 

125 gulden per maand. Een kapitein-luitenant verdiende voortaan maximaal 60 gulden, een 

luitenant 46 gulden en een sousluitenant 34 gulden.33    

            Naast het vaste salaris waren er ook nog mogelijkheden tot extra inkomsten. Het echte 

grote geld moest voor een schipper uit zijn handel in particuliere goederen komen.34 Zo had 

het kader scheepskisten waar ze voor zichzelf gepermitteerde goederen in mochten vervoeren. 

Elke opvarende was verplicht een scheepskist bij zich te hebben met de voor hun functie 

voorgeschreven instrumenten.35 Het kader had daarnaast toestemming om extra kisten mee te 

nemen met een voorgeschreven omvang, en daarin mocht men voor eigen gebruik alle 

                                                           
31 Bruijn, Schippers, 21, 30, 34, 37-38, 45, 71, 93-94, 237, 239. 
32 Bruijn, ‘Commandanten’, 10-11 en Bruijn, Schippers, 120, 138-141 en I. Dillo, De nadagen van de Verenigde 
Oostindische Compagnie, 1783-1795: schepen en zeevarenden (Amsterdam 1992) 90. 
33 Dillo, De nadagen, 139 en Bruijn, ‘Commandanten’, 11. 
34 Bruijn, Schippers, 238. 
35 F.W. Stapel, Pieter van Dam (1621-1706) Beschryvinge van de Oostindische Compagnie I (’s-Gravenhage 
1954) deel 1, 505-518, 648-652. 
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goederen meenemen die niet door de VOC verboden waren (zoals specerijen). Het was 

verboden deze goederen in de Republiek aan derden te verkopen, maar dit was wel 

gebruikelijk. Een schipper kreeg drie kisten en een kleinere matrozenkist toegewezen, en in 

1732 kreeg hij ook toestemming 12 kanasters van 80 pond thee te verschepen.36 Vanaf 1742 

tot 1791 werd alle opvarenden die meer dan 20 gulden verdienden de mogelijkheid geboden 

om op de reis vanuit de Republiek ruimte te huren in het schip om drank mee te nemen. Een 

opperstuurman mocht 25 kisten met drank stallen, een schipper maximaal 50. Deze drank 

mocht in de Oost verkocht worden, en de behoefte ernaar was ook erg groot.37 De particuliere 

handel náár Azië in scheepskisten leverde een schipper gemiddeld 7000/7400 gulden op, en 

opperstuurlieden met een kleinere kist 2000/3000 gulden.38 Op de vaart tussen de vestigingen 

in Azië werden goederen in de eigen kisten ook verhandeld, en de plaatselijke 

equipagemeester was dan vaak het aanspreekpunt.39 Over de producten en hun waarde die 

men mee terug nam weten we vrij weinig. Degenen die betrapt werden op verboden producten 

en/ of doorverkoop raakten alles, inclusief salaris, kwijt en werden ontslagen.40 Wat deze 

mensen mee hadden is gedocumenteerd, maar over de massa is weinig bekend. Wel weten we 

dat textiel en Chinees porselein veel in de woningen van zeelieden aanwezig was.41 Degenen 

die een handeltje opzetten gingen vaak een lening aan om meer in Azië te kunnen kopen. 

Naast het gevaar van confiscatie als het ontdekt werd, kon de kist ook verloren gaan bij een 

scheepsramp of door kapers. Ook miscalculatie van de opbrengsten en slechte 

onderhandelingen konden negatieve gevolgen hebben. Door de lening raakten ook schippers 

dan in de financiële problemen.42  

Contant geld van het salaris of de particuliere winsten mocht men niet vanuit Azië 

meenemen naar huis, maar moest men inwisselen voor wissels in Azië. De Compagnie hield 

zo het edelmetaal in Azië waarmee zij weer handel konden drijven. Om illegale meename van 

muntgeld naar de Republiek te voorkomen kreeg men thuis meer dan het drievoudige van het 

ingeleverde bedrag terug. Het was dus voor niemand profijtelijk om zijn verdiende geld niet 

in te ruilen voor wissels. De uiterst lucratieve smokkel van zilveren dukaten uit de Republiek 

náár Azië werd zo weer wel in de hand gewerkt. Slechts 25% van de schippers en 5 tot 10% 

van de opperstuurlieden stuurde overigens met wissels geld naar huis, van de lagere rangen 

                                                           
36 Bruijn, Schippers, 166. 
37 Ibidem, 161-163. 
38 Bruijn, Schippers, 168-169. 
39 Ibidem, 54, 57, 189. 
40 Ibidem, 169. 
41 Ibidem, 172. 
42 Ibidem, 70, 93, 166-167. 
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bijna niemand. Waarschijnlijk hadden de meeste officieren van al hun verdiende geld nieuwe 

producten gekocht die ze weer in hun kist mee naar huis namen.43 

Sommige bewindhebbers ergerden zich aan de vele particuliere kisten, die eigenlijk als 

extraatje bedoeld waren. In 1742 werden de meeste eigen kisten voor particuliere goederen 

afgeschaft, en de lijst met toegestane goederen ingeperkt, om ruimte te winnen op de schepen. 

De opperstuurlieden mochten alleen nog één kist houden, de schipper behield zijn kisten maar 

verloor zijn theekanasters. Ter compensatie kreeg een schipper bij thuiskomst een douceur 

van maar liefst 2000 gulden, de opperstuurman 500 gulden, de onderstuurman 400 gulden en 

de derdewaak 300 gulden. Vreemd genoeg kregen de zeevarenden in de loop der jaren ‘50 

weer meer vrijheid om producten mee te nemen, maar bleef de douceur. Dit betekende dus 

zomaar twee jaarsalarissen extra inkomsten voor een schipper. Hierdoor werd het voor veel 

schippers aanlokkelijk om veel retoureizen te maken, om op deze manier zoveel mogelijk 

douceurs binnen te halen.44 

            Een schipper kon een premie verdienen door een snelle overtocht met het schip naar 

de Oost, of het meenemen van meer lading naar de Republiek dan bedoeld. Bij overtochten 

sneller dan acht maanden konden de schipper, opperstuurman en onderstuurman, alnaargelang 

hóe snel, sommen van 150, 300, 600, 900 of zelfs 1200 gulden onder elkaar verdelen. Premies 

voor ‘overwicht’ konden een schipper duizenden guldens opleveren. De afzonderlijke Kamers 

konden zo’n bedrag uitkeren omdat zij de opbrengsten van extra lading, als de Heeren XVII 

er niets van wisten, zo in hun eigen zak konden steken.45 Deze premies werkten, naast de 

gemelde douceur, de liefde van schippers voor de retourvaart natuurlijk in de hand.46 Aan de 

andere kant kreeg men voor te weinig lading, of het zich niet houden aan voorschriften, zoals 

verversingen inslaan in Kaapstad, een hoge boete of minder maanden gage uitgekeerd. Als 

men om veiligheidsredenen, zoals in geval van oorlog of storm, om Schotland heen moest 

varen kreeg men twee maanden extra gage boven zijn totaal. Voor moedig gedrag tijdens 

gevechten of stormen kreeg een schipper incidenteel ook een beloning die kon oplopen tot 

1000 gulden.47 Er was echter nog één grote eerder genoemde kostenpost, en dat was de 

benoeming. Bewindhebbers droegen iemand voor bij een vacature, en hoewel verboden 

vroegen zij hier geld voor. In Zeeland betaalde men vaak 2500 gulden voor een 

schippersplaats, 1200 gulden voor die van opperstuurman en 600 gulden voor die van 

                                                           
43 Bruijn, Schippers, 162, 167-169. 
44 Ibidem, 150-151, 153, 166-167 en Bruijn, ‘Commandanten’, 12. 
45 Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 9, 32, 77-78, 112-113. 
46 Bruijn, ‘Commandanten’, 11 en Bruijn, Schippers, 148, 153, 158. 
47 Bruijn, Schippers, 148-149, 156-157. 
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onderstuurman. Een Amsterdamse bewindhebber had zelfs mensen gedwongen leningen 

tegen woekerrentes van 10% af te sluiten.48 Volgens historicus Roos werd het kader zo wel 

gedwongen om leningen af te sluiten en te gaan smokkelen om het terug te verdienen.49  

            Een bijzondere manier om extra inkomsten te vergaren was om in de periode dat men 

wachtte op een nieuwe aanstelling elders te gaan varen. Dit kon zijn bij de koopvaardij of bij 

andere Kamers. Opvallend hierbij is dat schippers bij de Kamers Hoorn en Enkhuizen, en bij 

Amsterdam in mindere mate, erg honkvast waren. Zij bleven vaak trouw aan hun Kamer, 

hoewel het bij de Kamer Amsterdam niet iets bijzonders was als een schipper thuisvoer met 

het schip van een andere Kamer. Schippers bij de Kamers Delft en Rotterdam, wisselden 

onderling wel eens van Kamer. Zeeuwen stapten vaak over op de marine en koopvaardij, en 

kwamen dan later weer terug bij de VOC. Waarschijnlijk was dit het gevolg van een gebrek 

aan op de zeevaart gerichte werkgelegenheid in Zeeland. Bij de marine verdiende een officier 

minder dan bij de VOC, maar een rang bij de marine bracht wel veel status met zich mee. 

Vaak kregen Zeeuwse schippers, naast Rotterdamse en Amsterdamse schippers, bij de VOC 

ook overzee lucratieve functies, zoals het equipagemeesterschap van een overzeese vestiging. 

Na afloop van het varen gingen de meeste schippers rentenieren en staken hun vergaarde 

kapitaal in leningen, obligaties en onroerend goed als landerijen en huizen.50 

 

 

                                              1.3 De echtgenotes en kinderen 

 

Over zeelieden bij de VOC werd lange tijd gedacht dat zij geen gezin hadden. De zeelieden 

bij de VOC werden als te jong en arm gezien om een vrouw te hebben. Eind jaren negentig 

werd dit enigszins genuanceerd en in 1998 verscheen een eerste publicatie die specifiek de 

vrouwen van zeelieden als onderwerp had.51 Met name een publicatie uit 2005 van Daniëlle 

van den Heuvel over vrouwen van zeelieden bij de Kamer Enkhuizen in de periode 1700-

1750 is voor mijn onderzoek relevant. Zij maakte voor haar onderzoek met name gebruik van 

de scheepssoldijboeken waaruit viel op te maken of iemand een vrouw had en hoeveel de 

zeeman via een maandbrief en schuldbrief afstond aan zijn vrouw. Een maandbrief, die alleen 

                                                           
48 Ibidem, 131. 
49 D. Roos, Zeeuwen en de VOC (Middelburg 1987) 173. 
50 Bruijn, Schippers, 50, 54, 60, 63, 82, 84, 93, 172-173, 238-239 en Bruijn, ‘Commandanten’, 6. 
51 D. van den Heuvel, ’Bĳ uĳtlandigheĳt van haar man’: echtgenotes van VOC-zeelieden, aangemonsterd voor 
de Kamer Enkhuizen (1700-1750) (Amsterdam 2005) 11-15 en M. van der Heijden en D. van den Heuvel, 
‘Sailors families and the urban institutional framework in early modern Holland’, The History of the Family: An 
International Quaterly  12 (2007) 296-314, aldaar 298-300. 
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bedoeld was voor verwanten, gaf de houder de mogelijkheid om per jaar bij een VOC-kantoor 

drie maanden van de gage van de zeeman af te halen. Een schuldbrief werd aan een 

schuldeiser of verwante gegeven, en gaf de mogelijkheid om eenmalig een van de rang van de 

zeeman afhankelijk bedrag op te halen. Officieren hadden de mogelijkheid om een brief van 

maximaal 300 gulden op te stellen. Bij het afhalen van het geld werd altijd de 

maandbriefhouder voorrang gegeven. Het kon dan ook jaren duren voor een schuldbrief 

volledig was afbetaald. Tot slot konden zeelieden voor vertrek op voorhand alvast een beperkt 

bedrag aan gage krijgen. Dit ‘handgeld’ kon ook nog aan de vrouw gegeven worden.52 

 In haar onderzoek koos Van den Heuvel ervoor de periode 1700-1750 te behandelen 

omdat volgens haar steekproef begin 18e eeuw nog gemiddeld 40% van de bemanningsleden 

gebruik maakte van een maandbrief, terwijl dit rond 1790 was afgenomen tot 2%.53 Ondanks 

het feit dat er uitzonderlijk stijgingen voorkwamen (zo werd er volgens haar steekproef rond 

1711 nog 65% vermaakt) is er toch sprake van een dalende trend. Rond 1750 vermaakte nog 

slechts 15% van de bemanningsleden.54 Volgens Van den Heuvel had dit alles te maken met 

een toenemend aantal zeelieden die uit verderaf gelegen gebieden kwamen. Voor hun 

mogelijke familie was het immers moeilijker om geld bij een soldijkantoor van de bewuste 

Kamer af te halen. Ook waren buitenlanders vaak jonge arbeidsmigranten die nog niet 

getrouwd waren. Deze verjonging trad overigens ook op onder de Nederlanders.55 

 Als we kijken naar het aandeel gehuwde zeelieden in Enkhuizen nam dit 

dienovereenkomstig af. Tussen 1700-1725 was gemiddeld 24,8% gehuwd, maar tussen 1725-

1750 nog maar 11,9%.  In de hogere rangen werd over het algemeen meer gehuwd dan in de 

lagere, wat alles te maken had met hun leeftijd en hun financiële positie. Van de schipper en 

opperstuurman op een Enkhuizens schip was er altijd wel een getrouwd, en in de helft van de 

gevallen waren ze dat allebei.56 In de praktijk waren alleen schippersvrouwen in staat zich met 

de maandbrieven van hun man te onderhouden. Een gemiddeld huishouden van een 

zeevarende had in een stad ruim 4 gulden per week, dat is 208 gulden per jaar, nodig om van 

te leven. Aangezien de maandbrief slechts een kwart van het loon uitkeerde, moest een man 

dus minimaal 69 gulden per maand verdienen. Een zeemansvrouw teerde dus meestal in op 

het geld dat de man had achtergelaten. Omdat officieren vaak wel een zakcentje achterlieten, 

                                                           
52 Van den Heuvel, ’Bĳ uĳtlandigheĳt van haar man’, 65-66. 
53 Van den Heuvel, ’Bĳ uĳtlandigheĳt van haar man’, 19. 
54 Ibidem, 29. 
55 Ibidem, 30-31, 34. 
56 Ibidem, 37-39. 
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was het voor officiersvrouwen soms zelfs helemaal niet nodig om een maandbrief te hebben.57 

Voor schippersvrouwen was het dan ook niet noodzakelijk om hun maandbrieven aan 

gemachtigden te verkopen om voortijdig over het geld te kunnen beschikken. Zij waren 

volledig zelfredzaam.58 

 De huwelijkssituatie van schippers in Enkhuizen kwam in grote lijnen overeen met de 

situatie elders in het land. Zo was in Zeeland aanmonsteren in de lagere rangen van de VOC 

ook voorbestemd aan lieden die veelal ongehuwd waren en zodoende zonder zorg voor een 

eigen gezin.59 De meeste Zeeuwse zeelieden trouwden pas vlak voor of vlak na hun 

aanstelling als schipper.60 Gemiddeld genomen trouwden officieren doorgaans na hun 25e als 

zij de functie van opperstuurman of onderstuurman hadden bereikt, en een schippersfunctie 

dus al in het verschiet lag.61 

 

 

                                                  1.4 De geografische herkomst 

 

Om aan genoeg personeel te komen had de VOC niet genoeg aan de Nederlanders die voor 

hen bereid waren te werken. In de 17e eeuw draaide de VOC nog voornamelijk op 

Nederlanders, maar in de 18e eeuw nam het aantal buitenlandse werknemers massaal toe. 

Hiervoor worden gebrek aan Nederlandse arbeidskrachten en de onaantrekkelijkheid van het 

beroep als voornaamste redenen aangevoerd.62 Van 1650 tot in de 19e eeuw was het overigens 

een algemeen verschijnsel in alle zeevarende takken dat het Nederlandse zeeliedenbestand 

afkomstig ten noorden van het IJ langzaam afnam, vooral uit het Noorderkwartier. Dit betrof 

overigens meer de lagere rangen dan de hogere rangen.63 Uit het meest complete onderzoek 

naar de VOC zeelieden van W.M. Jansen en P.A. de Wilde, dat is verricht voor de 18e eeuwse 

Kamers gezamenlijk en de Kamer Amsterdam in de 17e eeuw blijkt dat gemiddeld 60% van 

de zeelieden uit Nederland afkomstig was, terwijl 40% uit het buitenland kwam. In de 17e 

eeuw was het aandeel van de buitenlanders vrij laag. Het aandeel van buitenlanders bleef 

tussen 1700 en 1720 vrij stabiel rond de 25%, maar nam daarna elke tien jaar met 10% toe. In 

                                                           
57 Ibidem, 49-51, 63. 
58 Ibidem, 56, 63. 
59 Roos, Zeeuwen, 118. 
60 Bruijn, Schippers, 48. 
61 Ibidem, 38. 
62 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, aldaar 
247. 
63 K. Davids, ‘Maritime Labour in the Netherlands 1570-1870’ in: P. van Royen e.a. (eds.), “Those emblems of 
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1750 werd de 50% bereikt. Na 1750 kwam het aandeel buitenlanders tegen een plafond van 

53%.64  De buitenlanders die bij de VOC voeren kwamen vrijwel allemaal uit Scandinavië, 

Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden.65 

            Voor de 18e eeuw zijn gegevens over alle Kamers afzonderlijk beschikbaar. Bij de 

Kamer Amsterdam kwam in 1730 reeds 46% uit het buitenland, 33% uit de eigen stad en 21% 

kwam van elders in de Republiek. In 1775 kwam 52% uit het buitenland, 24% uit de eigen 

stad en 24% elders uit het land.66 Voor Delft is alleen bekend welk percentage uit Delft zelf 

kwam. Dit was 50,2% in de periode 1700/1705 dat nog groeide tot 52,7% in de periode 

1726/1730, waarna een vrij constante daling inzette tot 10,4% in de periode 1791/1794.67 Bij 

de Kamer Rotterdam was in de 18e eeuw slechts 27,3% van de zeelieden uit het buitenland 

afkomstig. Pas na 1771 kwam het percentage buitenlanders boven de 40%, en kwam slechts 

kortstondig tot een piek van 51,2% in 1780 door het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog. 

In totaal was 34,5% van de zeelieden uit Rotterdam zelf afkomstig geweest.68 

Voor de Kamer Zeeland lag het percentage buitenlanders uitzonderlijk hoog, op 

gemiddeld 46%, wat verklaard kan worden door de aanwezigheid van vele Zuid-

Nederlanders. Van de Nederlanders kwam slechts 43,7% uit Zeeland. Middelburg leverde 

gemiddeld 50% van  de Zeeuwen, Vlissingen bijna 20%. Na 1750, toen andere Nederlanders 

steeds minder voor de VOC gingen varen, nam het aantal Zeeuwen juist zowel relatief als 

absoluut toe. Dit kwam omdat andere zeevarende takken in Zeeland ook minder personeel 

nodig hadden.69 Voor de Kamers Hoorn en Enkhuizen gezamenlijk kwam in de 18e eeuw uit 

het buitenland 8% van de officieren (bestaande uit de koopman, Schipper en Opperstuurman), 

22% van de onderofficieren, 34% van het scheepsvolk dat meer verdiende dan twaalf gulden 

en 37% van het minder betaalde scheepsvolk. Hierbij moet worden vermeld dat de Kamer 

Enkhuizen vaker een veel groter aandeel zeelieden uit het Oostzeegebied in dienst had, terwijl 

de Kamer Hoorn meer mensen uit de Republiek zelf aanstelde.70  

            Het feit dat bewindhebbers mensen uit hun eigen stad vaker steunden zorgde ervoor 

                                                                                                                                                                                      
hell”? European sailors and the maritime labour market 1570-1870 (St. John’s 1997) 41-71, aldaar 57. 
64 J.R. Bruijn en J. Lucassen, Op de schepen der Oost-Indische Compagnie: vijf art. van J. de Hullu (Groningen 
1980) 139 en Bruijn, ‘De personeelsbehoefte van de VOC’, 235. 
65 G. Asaert, Maritieme geschiedenis der Nederlanden III (Bussum 1977) 151. 
66 Bruijn, Schippers, 90. 
67 Van Schouwenburg, ‘eerste helft der 18e eeuw’, 80 en K.L. van Schouwenburg, ‘Het personeel op de schepen 
van de Kamer Delft der VOC in de tweede helft der 18e eeuw’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 8 (1989) 179-
186, aldaar 180. 
68 P. Grimm, Heeren in zaken: De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie (Zutphen 1994)  
29-30. 
69 V. Enthoven, De Verenigde Oostindische Compagnie in Zeeland (Middelburg 1989) 100-104. 
70 J.K. Beers en C. Bakker, Westfriezen naar de Oost: De Kamers der VOC te Hoorn en Enkhuizen en hun 
recruteringsgebied, 1700-1800 (Hoorn 1990) 54, 78, 105. 
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dat niet alleen buitenlanders in de hogere rangen een minder grote rol speelden, maar ook 

Nederlanders die elders geboren waren zoveel mogelijk werden buitengesloten. Dit was nog 

het sterkst het geval in de kleinere steden, wat mijns inziens verklaard kan worden doordat de 

band met de stadsgenoten waarschijnlijk in de kleinere gemeenschappen het grootst was. Het 

feit dat stadsgenoten elkaar snel aan hoge posities hielpen wordt overigens ook wel als 

verklaring gezien voor het feit dat de sterfte onder degenen die uit de Kamerstad kwamen het 

laagste was.71 Zo waren de schippers en stuurlieden van de Kamer Zeeland bijna allemaal 

Zeeuwen, voornamelijk uit Middelburg.72 De Middelburgers zouden in de tweede helft van de 

18e eeuw hun aandeel behouden, alleen schippers uit andere plaatsen maakten plaats voor 

buitenlanders.73 Er werden relatief meer Nederlandse officieren aangesteld dan bij de andere 

Kamers. Een steekproef onder de officieren voor de periode 1736/1740 leverde een 

percentage van 86% Nederlanders op. Over de periode 1772/1779 was het percentage 

Nederlanders 75,4%.74 In de eerste periode werd 43 keer een schipper aangesteld, waarvan 35 

van Walcheren kwamen, waarvan weer 14 uit Middelburg. In de tweede periode waren 41 

schippers benoemd, met 23 personen van Walcheren waarvan 17 Middelburgers.75 

Bij de Kamer Enkhuizen domineerden de Enkhuizer schippers. Van de officieren 

kwam over de gehele 18e eeuw slechts 14% uit het buitenland.76 Pas aan het einde van de 18e 

eeuw drongen buiten Enkhuizen geborenen door tot het schippersschap, waarvan de 

Scandinaviërs de belangrijkste buitenlandse groep vormden.77 Het Westfriese platteland 

leverde amper schippers. Van 88 in de jaren 1715-1764 uit Enkhuizen vertrokken schepen 

stond slechts eenmaal een schip onder het commando van een plattelander, terwijl 65 

schippers uit Enkhuizen kwamen.78 Veel inwoners van het platteland voeren echter wel in 

andere zeevaarttakken als schipper uit.79 Werken bij de VOC, zelfs als kapitein, werd op het 

platteland niet als iets gezien om trots op te zijn. Dit kwam met name door de risico’s en het 

slechte imago doordat overlastplegers met de VOC werden meegestuurd.80 De Kamer Hoorn 

werd generaties lang gediend door enkele zeevarende schippersfamilies, maar vele 

                                                           
71 Lucassen, ‘A Multinational and its Labor Force’, 15-16. 
72 Roos, Zeeuwen, 118. 
73 Bruijn, Schippers, 48, 59. 
74 Enthoven, Zeeland, 100-103. 
75 Bruijn, Schippers, 48. 
76 Beers, Westfriezen naar de Oost, 105. 
77 Bruijn, Schippers, 34 en Boon, Bouwers, 104. 
78 Boon, Bouwers, 104. 
79 P. Boon, ‘Kerk en schip: Westfriese zeelieden omstreeks 1700 en hun godsdienstige achtergrond’ in: L. 
Akveld e.a. (ed), In het kielzog: maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruĳn bĳ zĳn vertrek als 
hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden (Amsterdam 2003) 317-329, aldaar 321-322. 
80 Boon, Bouwers, 129-130. 
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sterfgevallen in Azië brachten een einde aan deze situatie.81 Eind achttiende eeuw bleven 

Horinezen82 de dienst uitmaken, maar ook onder andere schippers uit Texel deden hun 

intrede.83 Over de gehele 18e eeuw was bij de Kamer Hoorn slechts 1,5% van de officieren uit 

het buitenland gekomen.84 Van het Westfriese platteland kwamen slechts enkele schippers.85 

Door een uitgebreid onderzoek van K.L. van Schouwenburg weten we veel over de 

Kamer Delft. Hij maakte alleen helaas een voor mijn onderzoek niet zo nauwkeurige 

tweedeling in het kader en de andere opvarenden. Onder het kader vatte hij de schipper, 

stuurman, onderstuurman, derde waak, bootsman, schieman, bottelier, kok, zeilmaker, 

konstabel, kwartiermeester, kuiper, timmerman, chirurgijn, ziekentrooster en 

scheepskorporaal. In de periode 1700-1705 bestond het kader van de Kamer Delft voor 41,4% 

uit Delftenaren en bij de andere zeevarenden was dit percentage 55,3%. Het aandeel van de 

Delftenaren slonk gestaag, het snelst onder het laagbetaalde personeel.86 In de periode 1751-

1755 was 31,3% van het kader nog maar afkomstig uit Delft, tegen 15,1% van de andere 

zeevarenden. Deze daling zette door. In de periode 1791-1794 was nog slechts 11,7% van het 

kader Delftenaar, tegenover 13% van de andere zeevarenden.87 Over de gehele 18e eeuw 

genomen was slechts 35% van het kader uit Delft afkomstig geweest.88 De stadsbevolking 

kon de behoefte van de VOC simpelweg niet stillen, mede doordat velen op de reis 

omkwamen. Dertig procent van de vrouwen bleef ongehuwd, en er waren veel weesjongens 

die ook weer massaal naar Azië vertrokken. Ook is het bekend dat Delftse schippers in 

vergelijking met andere schippers veel bij andere Kamers werkten. Toch zijn bij de Kamer 

Delft slechts acht buitenlandse schippers, de eerste in 1749,  aangesteld. Dat was veel minder 

dan in Enkhuizen en Hoorn.89  

De Kamer Rotterdam benoemde al eerder schippers die afkomstig waren uit 

Delfshaven en andere omliggende steden en dorpen. In Rotterdam werden sinds 1740 

Scandinaviërs als officieren aangesteld waarvan zes de rang van schipper bereikten. Verdere 

buitenlanders werden vrij weinig aangesteld.90 Aan het einde van de 18e eeuw was het 

                                                           
81 Bruijn, Schippers, 45. 
82 ‘Horinees’ is de officiële benaming voor iemand die in Hoorn geboren is. Bewoners van Hoorn die elders 
geboren zijn worden Hoornaren genoemd. 
83 Boon, Bouwers, 104 en Bruijn, Schippers, 103. 
84 Beers, Westfriezen naar de Oost, 105. 
85 Boon, Bouwers, 103-104. 
86 Van Schouwenburg, ‘eerste helft der 18e eeuw’, 82. 
87 Van Schouwenburg, ‘tweede helft der 18e eeuw’, 181. 
88 F. Gaastra, Ships, Sailors, and Spices. East India Company and Their Shippings (Amsterdam 1993) 199 en 
Gaastra, De Geschiedenis, 91. 
89 Bruijn, Schippers, 63, 65, 68. 
90 Bruijn, Schippers,  81. 
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percentage Rotterdammers onder de officieren nog 37,5%.91 In de grootste stad, Amsterdam, 

genoten Amsterdammers of anders andere Hollanders de voorkeur. Bij de Kamer Amsterdam 

woonden namelijk meer dan bij de andere Kamers de schippers buiten de stad. Er werden 

echter wel sporadisch buitenlanders tot schipper aangesteld, met name van de Deense Noord-

Friese Waddeneilanden. Vanaf 1740 stijgt het aantal Scandinaviërs en Duitse schippers sterk. 

Jaap Bruijn wijdt dit aan een verschralend kwalitatief aanbod van stadsgenoten.92 Dit zal 

tevens een verklaring kunnen zijn voor de stijging van het aantal uit het buitenland afkomstige 

schippers in de andere steden eind achttiende eeuw. 

 

 

                                       1.5 De intra-Aziatische handelsvloot 

 

Historica Els Jacobs deed in 2003 een oproep om een “Dutch Shipping in Asia” te maken als 

complement op de befaamde boekenreeks Dutch Asiatic Shipping. Zij stelde voor om de 

generale journalen van de boekhouder-generaal te Batavia te gebruiken, om hiermee het 

VOC-scheepvaartverkeer binnen Azië te reconstrueren. De informatie die zij te weten wil 

komen, zijn de omvang en samenstelling van de vloot, de hoeveelheid reizen van de schepen 

en het al dan niet intensief gebruik van kleine schepen.93 Historicus Robert Parthesius heeft 

aan deze oproep deels gehoor gegeven, door de periode tot 1660 in kaart te brengen.94 Beiden 

waren echter duidelijk in hun motivatie. In de geschiedschrijving werd alle aandacht besteed 

aan de retourvaart, terwijl de intra-Aziatische vaart evenzeer belangrijk was. 

Het handelsnetwerk in Azië was de sleutel tot het grote commerciële succes van de 

VOC. Door de winst die werd geboekt op de intra-Aziatische handel werd bijvoorbeeld in de 

17e eeuw een vijfde van de retourlading bekostigd.95 Zo’n 80% van de handelsactiviteiten 

tijdens het bestaan van de VOC vondt plaats binnen Azië.96 Hoewel de VOC vele producten 

verhandelde in Azië valt er een héél belangrijke ‘vijfhoekshandel’ te constateren. Met zilver 

dat uit Europa werd aangevoerd kocht de VOC ruwe zijde in China, wat in Japan werd 

                                                           
91 Grimm, Heeren in zaken, 30-31. 
92 Bruijn, Schippers, 83, 90-91. 
93 E.M. Jacobs, ‘VOC-scheepvaart binnen Azië: de Lokhorst als lokaas, of hoe het standaardwerk Dutch Asiatic 
Shipping een Aziatisch complement kan krijgen’, In het kielzog: maritiem-historische studies aangeboden aan 
Jaap R. Bruin bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universitiet Leiden (2003) 174-191, aldaar 
175-176, 190-191. Opvallend is dat zij de opvarenden niet in zo’n onderzoek wilde betrekken. 
94 R. Parthesius, Dutch ships in tropical waters: The development of the Dutch East India Company (VOC) 
shipping network in Asia 1595-1660 (Amsterdam 2007). 
95 E.M. Jacobs, Koopman in Azië: de handel  van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18e eeuw 
(Zutphen 2000) 15. 
96 Jacobs, ‘VOC-scheepvaart binnen Azië’, 175. 
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verhandeld voor goud en koper. In India werd het koper en goud verruild voor 

textielproducten. Deze Indiase stoffen werden in de Indonesische archipel verhandeld tegen 

specerijen voor de Europese markt. De VOC verkreeg zo de felbegeerde specerijen, maar wist 

in het ruilproces ook veel andere producten ‘over te houden’. Dit afromen van de intra-

Aziatische handel was heel profijtelijk.97 

In de boeken van een hoge VOC-functionaris, Pieter van Dam, valt heel goed terug te 

lezen hoe de VOC begin 17e eeuw experimenteerde om de handel in Azië te coördineren met 

schepen uit de Republiek. De schepen uit de Republiek moesten immers een bepaalde route 

volgen die ook economisch en tijdsbesparend was, en de vele scheepsbewegingen moesten 

efficiënt op elkaar worden afgestemd.98 Dit bleek onhaalbaar met retourschepen. Ook bleek al 

snel dat de staat van de schepen die lange tijd in Aziatische wateren hadden gevaren enorm 

slecht werd, en daarmee werd het gevaar groter dat ze op de terugreis naar de Republiek 

vergingen.99 Tussen 1620 en 1627 probeerde Gouverneur-Generaal Coen alle intra-Aziatische 

handel aan de traditionele Aziatische scheepvaart en aan particuliere Europeanen over te 

laten, zodat de VOC zelf alleen nog schepen naar Batavia hoefde te sturen, wat zou schelen in 

de onkosten. Dit bleek echter niet effectief, en dat zou de Heeren XVII ertoe brengen een 

aparte intra-Aziatische handelsvloot op te bouwen.100 De Heeren XVII wilden via de intra-

Aziatische handel monopoliën in handelsproducten creëeren en de producten die in Europa 

gewild waren bekostigen. Om de Aziatische handel profijtelijk te maken was het echter 

noodzakelijk om mee te gaan doen aan het Aziatische handelssysteem zelf, en dus ook om in 

producten te gaan handelen die niet voor Europa bedoeld waren.101 

In de tweede helft van de 17e eeuw bereikte de intra-Aziatische vloot een 

hoogtepunt.102 In de periode 1650-1660 waren er 328 VOC-schepen actief in Azië. Hierbij is 

een nog onbekend aantal kleine schepen, voor lokaal transport, niet meegerekend. Deze 

hadden vaak niet meer laadcapaciteit dan 70 ‘last’ en worden in de bronnen meestal boeier, 

kaag, smack, bark, galjoot, boot, fregat of sloep genoemd. Ter vergelijking had een 

retourschip meestal een capaciteit van 500 ‘last’.103 Er waren sinds 1660 jaarlijks permanent 

                                                           
97 Jacobs, Koopman in Azië, 11. 
98 F.W. Stapel, Pieter van Dam (1621/1706): Beschryvinge van de Oostindische Compagnie II (’s-Gravenhage 
1927-1954) boek 3, 494/515. 
99 Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 60. 
100 Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 23, 27, 31-33, 167. In Gaastra, De geschiedenis, 39, 120 wordt 
juist beweerd dat Coen een voorstander was van het opzetten van een intra-Aziatisch handelsnetwerk, maar 
misschien was dit in later stadium. 
101 Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 23, 27, 31-33, 167. 
102 Ibidem en Gaastra, De geschiedenis, 118. 
103 Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 61, 79-80, 82, 117. Eén last duidt bij benadering op een 
laadvermogen van 1250 tot 2000 kilogram/ 3000 ponden. Deze speling wordt aangehouden omdat de lastmaat 
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minimaal 100 VOC-schepen in Azië. Een aanzienlijk aantal als men het vergelijkt met de 10 

schepen die gedurende de 17e eeuw, en de 25 schepen die gedurende de 18e eeuw gemiddeld 

jaarlijks terug naar de Republiek voeren.104 Ik noem hier opzettelijk de terugvarende schepen, 

aangezien een groot deel van de uit de Republiek vertrekkende schepen voor de intra-

Aziatische vloot bestemd waren. Al deze gegevens vallen terug te zien in de boekenreeks 

Dutch-Asiatic Shipping en de ‘Navale Machten’, een jaarlijks overzicht van alle VOC-

schepen in Azië.105 Kijkt men naar de zeemonsterrollen in de 18e eeuw, wat ik voor mijn 

onderzoek naar de opvarenden ook zal doen, dan komt men voor de 18e eeuw tot een 

gemiddelde van 54 intra-Aziatische schepen per jaar.106 Het nadeel van deze gegevens is dat 

hier alleen schepen genoemd worden waarop op dat moment gevaren wordt, en dus niet de 

schepen die bijvoorbeeld vanwege personeelsgebrek niet gebruikt werden. Ook worden de 

kleine ‘schipperloze’ scheepjes van de afzonderlijke vestigingen slechts incidenteel genoemd, 

omdat die bemand werden door de sector ‘zeevarenden aan land’ die niet in de 

zeemonsterrollen, maar in de landmonsterrollen staan.107 Voor mijn onderzoek naar de 

schippers, en dus ook de schepen waar schippers op voeren, zijn deze gegevens echter 

afdoende.   

 

Geregistreerde schepen in Azië volgens de generale zeemonsterrollen (jaarlijks gemiddelde per 5 jaar)108 

Periode Schepen  Periode Schepen 

1700-1704 91  1746-1750 29 

1705-1710 109  1751-1755 42 

1711-1715 110  1756-1760 38 

1716-1720 96  1761-1765 22 

1721-1725 61  1766-1770 25 

1726-1730 59  1771-1775 24 

1731-1735 56  1776-1780 28 

                                                                                                                                                                                      
niet consequent werd gebruikt. Parthesius gaat ervan uit dat 1 last 2 ton is. Zie hiervoor Parthesius, Dutch ships 
in tropical waters, 9 en www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/VocGlossarium/vocoutp. 
104 Gaastra, De geschiedenis, 115. 
105 L.J. Wagenaar, ‘Het eiland Onrust bij Batavia als onderdeel van het VOC-scheepsbedrijf in de 17e en 18e 
eeuw’, Antiek 25 (1990) 65-80, aldaar 65. 
106 Lequin, Bengalen, 348. 
107 Dat schepen met een kleine bemanning geen schipper hadden valt terug te vinden in elke willekeurige 
generale land- en zeemonsterrol in het VOC-Archief van het Nationaal Archief in Den Haag. Zie hiervoor ook 
de door mij geraadpleegde generale zeemonsterrollen in de Lijst van Archivalia achterin. Ook wordt hierover 
melding gemaakt in Wagenaar, Galle, 117-118, 211. Voor informatie over de ‘zeevarenden aan land’, zie 
paragraaf 1.6. 
108 Lequin, Bengalen, 348. 
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1736-1740 57  1781-1785 26 

1741-1745 43  1786-1789 29 

 

Als kostenbesparing werden aan het einde van de 18e eeuw steeds minder schepen 

gebouwd. Hierdoor slonk tevens de omvang van de intra-Aziatische vloot. Dit werd overigens 

enigszins gecompenseerd omdat de kwaliteit en inzetbaarheid van het beperkte aantal nieuw 

gebouwde schepen wel groter was. Er werden steeds meer grote schepen gebouwd en naar 

tonnage gemeten nam de scheepsproductie in de 18e eeuw zelfs toe. De stijging van de 

tonnage per schip valt terug te zien in de volgende tabel.109 

 

Uitgaande schepen 1785-1793110 

Jaar Schepen Tonnage 

1785 32 26.375 

1788 32 29.625 

1791 26 23.539 

1793 22 20.712 

 
 

Hierbij dient te worden aangemerkt dat het aantal schepen dat in werkelijkheid uitvoer in alle 

gevallen hoger was dan het door de Heeren XVII officieel vastgestelde aantal. Deze situatie 

wordt verklaard door het feit dat de vloot veel gehuurde en aangekochte schepen van een 

klein tonnage bevatte. Vooral aan het einde van de 18e eeuw werden veel schepen gehuurd als 

kostenbesparing.111 

Binnen Azië was het scheepvaartverkeer onderworpen aan het ritme van de moessons, 

en het was aan de VOC om hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Batavia, met beperkte 

concurrentie van o.a. Ceylon112, vormde het scharnierpunt tussen de retourvaart en intra-

Aziatische vaart. De schepen uit de Republiek vertrokken meestal rond Nieuwjaar en aan het 

begin van de lente (‘de Kerst en de Paasvloot’).113 De reis naar Batavia kon worden gemaakt 

in een minimum van vier tot vijf maanden, maar tegenslagen kon de reis maanden langer laten 

                                                           
109 F.S. Gaastra, ‘De VOC in Azië 1680-1795’ in: E. van den Boogaart, M.A.P. Meilink-Roelofsz e.a. (red.), 
Overzee: Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975 (Haarlem 1982) 60-103, aldaar 67 en Gaastra, De 
geschiedenis, 163 en Dillo, De nadagen, 175. 
110 Dillo, De nadagen, 175. Pakketboten zijn in de tabel niet opgenomen. 
111 Dillo, De nadagen, 175, 223. 
112 Gaastra, De geschiedenis, 114-116. 
113 Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 45 en Gaastra, De geschiedenis, 111. 
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duren.114 Er was een Zuid-westenwind van april tot september, en in deze periode arriveerden 

de schepen uit patria. Vanuit Batavia zeilden schepen in april-mei naar Siam en China, een 

maand later naar Japan, in mei-juli naar Bengalen en Coromandel in India, in Augustus naar 

Suratte, Perzië en Mokka in Jemen, in september naar Sumatra en Malakka. Van november tot 

en met februari overheerste noordoostenwind. Dan voeren alleen schepen naar Makassar, 

Timor en de Molukken.115 Voor de terugreis naar Batavia moest de wind weer gedraaid zijn, 

daarom vertrokken schepen vaak in de overgangsmaanden van de moessonwinden, zodat ze 

na aankomst binnen korte tijd weer terug konden varen. Schepen voeren in de andere gevallen 

door naar verder gelegen handelsvestigingen. De schepen naar de Republiek vertrokken rond 

Nieuwjaar (december-januari). Later vertrek werd zoveel mogelijk vermeden omdat de 

schepen voor het einde van de zomer, wanneer het stormseizoen in Europa begon, veilig in de 

Republiek gearriveerd moesten zijn. Ook moesten de producten voor het bevriezen van de 

Noord-Europese waterwegen verhandeld zijn met Europese klanten.116 

De Oostindiëvaarders bleven tussen de aankomst en de terugreis enige tijd actief in 

Aziatische wateren.117 Door hun grote omvang waren ze niet overal voor geschikt, maar in 

tijdnood konden retourschepen worden ingezet om zelf bulkproducten bij de 

productiegebieden op te halen. Dan waren ze alvast deels geladen. Zo werden ze ingezet op 

Sumatra om peper op te halen die reeds door kleine schepen over de rivieren naar de kust was 

gebracht. Ook werden retourschepen naar Japan en Taiwan gestuurd, omdat schepen door de 

moesson pas vanaf september uit dit gebied naar Batavia konden komen, en dan kwam het 

vertrek van de retourvloot in december in gevaar.118 

Verouderde retourschepen werden toegevoegd aan de intra-Aziatische handelsvloot.119 

In de rapportages van de Equipagemeester en de Baas van Onrust werd opgaaf gedaan van 

reparaties aan de Oostindiëvaarders. Deze rapportage vond plaats op basis van een voorschrift 

van de Heren XVII uit 1730. Wanneer een schip zonder grote ingrepen niet meer in goede 

staat te brengen was, werd geadviseerd voor welke bestemmingen het schip nog inzetbaar 

werd geacht.120 De VOC gebruikte haar schepen op door een systeem waarin schepen 

geleidelijk op militair en zeewaardig minder veeleisende en gevaarlijke routes werden ingezet 

                                                           
114 Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 90. 
115 Jacobs, Koopman in Azië, 14 en Gaastra, De geschiedenis, 119. 
116 Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 45, 114. 
117 Jacobs, Koopman in Azië, 14 en Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 59. 
118 Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 52, 62, 114. 
119 Wagenaar, ‘Het eiland Onrust’, 67 en L.J. Wagenaar, Galle VOC-vestiging in Ceylon: Beschrijving van een 
koloniale samenleving aan de vooravond  van  de Singalese opstand  tegen het Nederlandse gezag, 1760 
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120 Wagenaar, ‘Het eiland Onrust’, 76 en Wagenaar, Galle, 118. 
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met minder waardevolle goederen. De verouderde retourschepen werden meestal ingezet bij 

de vaart op de Molukken, en op de vaart naar Thailand, Ceylon en de Baai van Bengalen. Na 

20 tot 25 jaar werden ze alleen nog ingezet voor steentransport, als drijvend warenhuis of fort, 

of als reparatieschip.121 

De VOC paste zijn intra-Aziatische vloot aan om aan de veelzijdige vereisten van 

handel, militair-politieke activiteiten, en het onderhouden van een netwerk van handelsposten 

en vestigingen tegemoet te komen. De differentiatie van de vloot kwam al vroeg in de 17e 

eeuw op gang. De vaart op gebieden waar militair sterke vijanden zaten vereiste 

zwaarbewapende of snelle schepen. Er waren echter ook gebieden, zoals rond Taiwan en 

Japan, waar men minder rekening hoefde te houden met vijandelijke aanvallen, maar weer 

wel met “swaer vaerwater”, wat robuuste schepen noodzakelijk maakte.122 Ook het volume 

van de te halen producten bepaalde welke schepen werden ingezet. De vestigingen buiten 

Batavia hadden daarnaast beschikking over veel kleine schepen, waarvan de laadcapaciteit 

meestal minder was dan 70 ‘last’. Deze werden gebruikt voor lokaal verkeer, en hadden vaak 

geen schipper maar een stuurman of bootsman als gezagvoerder.123 Schepen werden in de 

loop van de 18e eeuw steeds groter, wat mogelijk gevolgen had voor het aantal reizen.124 

Daaruit zou dan kunnen volgen dat er daardoor minder personeel, en met name minder 

schippers, nodig waren. 

Door de weersomstandigheden moest de scheepvaart plaatsvinden in een krappe 

tijdspanne. Door het uitwerken van een schema waarbij de VOC gebruik maakte van een 

grote variatie aan schepen konden veel problemen worden overwonnen. Het omzeilen van de 

traditionele moessonhandel in Azië bracht grote tijdswinst. De complexiteit van het 

scheepvaartnetwerk tussen de regio’s illustreert de flexibiliteit van de VOC in het constant in 

de vaart houden van hun schepen, in tegenstelling tot de Portugezen die hun schepen in 

Macao lieten wachten voor de seizoensverandering. Een van de voordelen van de strakke 

structuur van het VOC scheepvaartnetwerk was de mogelijkheid van snelle communicatie 

over bijvoorbeeld recente lokale marktontwikkelingen. Zo wist men het beschikbare kapitaal 

en de beschikbare schepen efficiënt in te zetten, wat de VOC een groot voordeel bracht ten 

opzichte van zijn concurrenten.125 

De VOC bouwde bijna al zijn schepen voor de Aziatische vloot in Nederland. 

                                                           
121 Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 47, 54, 62, 85, 94. 
122 Ibidem, 48, 54, 161. 
123 Wagenaar, Galle, 117-118, 211. 
124 Jacobs, ‘VOC-scheepvaart binnen Azië’, 191. 
125 Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 52, 164, 169-170, 196. 
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Allereerst waren er praktische redenen. De Nederlandse timmerlieden in Azië hadden meestal 

al hun handen vol aan het onderhoud van de Aziatische vloot, en het organiseren van de 

scheepsconstructie met goede materialen was in Azië moeilijker en duurder. Daarnaast wilden 

de Bewindhebbers van de Kamers zelf de scheepsbouw controleren en de opbrengsten van 

scheepsbouw en uitrusting, en de werkgelegenheid in hun eigen organisatie en steden houden. 

Ook speelde het gevaar van het overbrengen van succesvolle Nederlandse 

scheepsbouwtechnieken aan concurrenten. Het uitsparen van de onkosten van de scheepsreis 

van de Republiek naar Azië woog daar niet tegen op.126 Alleen kleinere schepen, met een 

laadcapaciteit van minder dan 70 ‘last’, werden gebouwd in Azië op eigen scheepswerven. 

Incidenteel werden Aziatische scheepstypes, zoals jonken, aangekocht. Veel kleine schepen 

bleven echter in de Republiek gebouwd worden, die in onderdelen werden meegenomen door 

de retourschepen en na 1640, na een geslaagd experiment met een schip met slechts 26 

bemanningsleden, voortaan op hun eigen kiel naar Azië werden gevaren.127 Schepen uit de 

Republiek bleven echter volgeladen met planken, masten en tuigage, die voor de reparaties en 

scheepsbouw in Azië nodig waren.128 

De bouw van de schepen voor de Aziatische handelsvloot was verdeeld over de 

Kamers. Doordat de VOC verdeeld was in meerdere Kamers, was een ‘egalisatie’-systeem 

opgezet. Dit moest leiden tot een gelijkmatige verdeling van de handelsopbrengsten tussen de 

Kamers onderling. In Batavia werd ervoor gezorgd dat elk schip met een gelijke verdeling aan 

goederen huiswaarts ging. Elke Kamer mocht in verhouding tot de andere Kamers een 

vastgesteld tonnage, overeenkomstig de eerder genoemde verdeelsleutel, aan handelsgoederen 

naar de Republiek brengen met hun schepen. Om lastige situaties in Batavia te voorkomen, 

moest deze hoeveelheid tonnage overeenstemmen met de vervoerscapaciteit die alle schepen 

van de betreffende Kamer gezamenlijk hadden. Schepen mochten daarom ook niet meer 

transportcapaciteit hebben dan van te voren door de Heeren XVII vastgelegd. De inhoud van 

een gearriveerd schip uit Azië kon dan rustig door de bezittende Kamer worden verkocht. 

Was een schip ‘per ongeluk’ te groot gebouwd, en kreeg het vervolgens in Batavia te veel 

goederen mee, dan moest vaak na aankomst van het schip in de Republiek een omslachtige 

herverdeling van goederen plaatsvinden tussen de Kamers onderling. Doordat de 

afzonderlijke Kamers hun geld dus verdienden met de inhoud van de schepen die 

terugkeerden, waren de Kamers niet erg happig om schepen te bouwen die vervolgens in Azië 

                                                           
126 Ibidem, 75, 167 en Gaastra, De geschiedenis, 118. 
127 Wagenaar, Galle, 211 en Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 75-76, 80 en Gaastra, De geschiedenis, 
117-118. 
128 Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 93. 



 26

zouden blijven. Daarom werd de productie van schepen voor de intra-Aziatische vaart ook 

gelijkmatig over de Kamers verdeeld. Dit moest van bovenaf door de Heren XVII worden 

opgelegd omdat de Kamers zelf alleen retourschepen wilden bouwen.129 

 

 

                                1.6 Het personeel op de intra-Aziatische handelsvloot 

 

Alle zeevarenden moesten volgens de zogenaamde ‘Artikelbrief’ minimaal drie jaar in Azië 

dienen. In 1658 werd de termijn voor de laagste rangen op vijf jaar gebracht. De 

laagstbetaalde matrozen en de scheepsjongens waren verplicht respectievelijk vijf en tien jaar 

in de Oost te werken. De heen en terugreis vielen hier buiten, die in totaal gemiddeld ook nog 

zo’n 16 maanden duurden.130 

De eerste historicus die uitgebreid onderzoek deed naar de dienaren van de VOC in 

Azië was Frank Lequin.131 Zijn omvangrijke onderzoek in de zee- en landmonsterrollen is 

indrukwekkend, en tevens voor mijn onderzoek van belang omdat het gegevens boven water 

bracht over de twee groepen VOC-zeelieden in Azië. De personeelsleden die in de 

landmonsterrollen bekend staan als ‘zeevarenden aan land’, waren gestationeerd in de 

afzonderlijke vestigingen in Azië en zorgden voor de uitrusting en het onderhoud van 

passerende VOC schepen, voor het loodswerk en voor de bemanning van de schepen bestemd 

voor de plaatselijke rivier- en kustvaart.132 Het jaarlijks gemiddelde aan Europeanen in deze 

groep in de 18e eeuw was 2778. Met uitzondering van de perioden 1742-1752, 1761-1763 en 

1780-1784 (Vierde Engelse Oorlog), treedt er een redelijk constante stijging op in het 

personeelsbestand.133 Een tegengestelde beweging ten opzichte van het overige 

personeelsbestand in Azië, dat wel bleef dalen. Misschien nog wel opvallender is dat in de 

eerste twee genoemde perioden ook in de andere sectoren van het ‘landpersoneel’ 

                                                           
129 Parthesius, Dutch ships in tropical waters, 9, 32, 77-78, 112-113 en Gaastra, De geschiedenis, 163 en 
Gaastra, ‘De VOC in Azië 1680-1795’, 66-67. 
130 F.W. Stapel, Pieter van Dam (1621/1706): Beschryvinge van de Oostindische Compagnie II (’s-Gravenhage 
1927-1954). Boek 1 Deel 1 blz. 607: "Schippers, stuurluyden, bootsgesellen en andere scheepsofficieren en 
zeevarende personen, sijn alleen gehouden de Compagnie daar in't lant te dienen den tijt van drie jaren, de uyt- 
en thuysreyse daaronder niet begrepen. Bron: artyckelbrief, artlo 27.”  en Van den Heuvel, ’Bĳ uĳtlandigheĳt 
van haar man’, 79 en Bruijn, ‘Zeevarenden’, 147-148, 168 en Bruijn, Schippers, 11 en F.S. Gaastra, ‘De VOC in 
Azië tot 1680’ in: E. van den Boogaart, M.A.P. Meilink-Roelofsz e.a. (red.), Overzee: Nederlandse koloniale 
geschiedenis 1590-1975 (Haarlem 1982) 13-59, aldaar 40. 
131 F. Lequin, Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de achttiende eeuw, meer in 
het bijzonder in de vestiging Bengalen (Leiden 1982). 
132 Lequin, Bengalen, 137. 
133 Ibidem, 72-73, 358-360. 
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uitzonderlijke dalingen in het Europese personeelsbestand optraden.134 Ik heb hier geen 

verklaring voor gevonden, maar het meest aannemelijk lijkt mij massale sterfte door ziektes. 

In de volgende tabel zijn de tienjarige gemiddelden te zien. Ik beperk mij hier vanwege mijn 

invalshoek tot de gegevens over de Europese zeelieden. Hierbij dient aangemerkt dat de 

hierboven genoemde ‘dalingsperioden’ de gemiddelden ernstig beïnvloeden. 

 

Zeevarenden aan land in Azië (gemiddelden per 10 jaar)135 

 Europeanen 

1700-1710 1.666 

1711-1720 1.993 

1721-1730 3.227 

1731-1740 3.354 

1741-1750 2.376 

1751-1760 3.003 

1761-1770 3.257 

1771-1780 3.315 

1781-1789 2.941 

 

De groep ‘zeevarenden aan land’ telde overigens weinig schippers, aangezien op de lokale 

schepen meestal lagere officieren als gezagvoerders werden ingezet, waarover in het volgende 

hoofdstuk meer. Bij vestigingen gestationeerde (oud-) schippers komt men in de archieven 

vaak tegen in de functie van equipagemeester, als afsluiting van een carrière.  

De personeelsleden die in de zeemonsterrollen vermeld staan als ‘zeepersoneel’ waren 

gestationeerd op de schepen in Azië. Omdat hier alle dienaren genoemd staan die zich elk jaar 

op de Compagnies-vaartuigen in Azië bevonden, is het verschil met de ‘zeevarenden aan 

land’ helaas niet al te duidelijk, maar uit de literatuur valt op te maken dat het twee 

verschillende groepen zijn en er waarschijnlijk geen sprake is van overlap.136 Het jaarlijks 

gemiddelde aan Europeanen in deze groep in de 18e eeuw was 2751. Van 1700 tot 1726 is een 

absolute stijging te zien, maar daarna treedt een daling in die tot het einde van de 18e eeuw 

aanhoudt. De in de vorige alinea geconstateerde ‘dalingsperioden’ vallen hierdoor veel 

                                                           
134 Ibidem, 415. 
135 Lequin, Bengalen, 358-360. 
136 Nat. Archief 5199 en Gaastra, ‘De VOC in Azië 1680-1795’, 87 en Gaastra, De geschiedenis, 87. Gaastra 
maakt onderscheid tussen ‘Personeel op de schepen’ en ‘Zeevarenden’. Met ‘Zeevarenden’ worden de 
‘zeevarenden aan land’ bedoeld omdat de aantallen overeenkomen met die van Lequin, Bengalen, 358-359. 
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minder op, hoewel ze wel zijn terug te zien in bijvoorbeeld het jaar 1763 wanneer er opeens 

van de 1200 zeelieden van het jaar daarvoor nog maar 53 over zijn. Een aanzienlijke 

aderlating! Zonder Aziaten zal er geen schip gevaren kunnen hebben.137 In de volgende tabel 

zijn de tienjarige gemiddelden te zien.  

 
Zeepersoneel in Azië (gemiddelden per 10 jaar)138 
 Europeanen 
1700-1710 4.042 
1711-1720 4.468 
1721-1730 4.533 
1731-1740 3.469 
1741-1750 1.962 
1751-1760 2.513 
1761-1770 1.334 
1771-1780 1.421 
1781-1789    973 
 

De omvang van het totale Compagniepersoneel, nodig voor bestuur, handel en 

scheepvaart en oorlogvoering schommelde gedurende de achttiende eeuw rond de 20.000 

mensen. Als men de aantallen van het totale personeel naast dat van het ‘zeepersoneel’ en de 

‘zeevarenden aan land’ zet krijgt men een indruk van de verhoudingen. Voor het totaalbeeld 

laat ik de Aziaten hier inbegrepen. In totaal waren er volgens de Generale land- en 

zeemonsterrollen rond de 2000 Aziaten in dienst van de VOC waarvan grofweg tussen de 30 

en de 40 procent op de schepen dienst deed.139 

 

Europees en Aziatisch Compagiepersoneel in Azië 1700-1789 (gem. per tien jaar)140 

 Totale personeel Zeepersoneel Zeevarenden aan land 

1700-1710 19.098 4.542 1.698 

1711-1720 21.222 4.974 2.060 

1721-1730 24.664 5.019 3.413 

1731-1740 24.909 4.491 3.632 

                                                           
137 Lequin, Bengalen, 76, 409-410. 
138 Ibidem, 410. 
139 Ibidem, 415. Hierbij dient te worden opgemerkt dat uit onderzoek in de Generale Missiven naar het jaar 1753,  
en onderzoek in de resoluties van de Gouverneur-Generaal naar de periode 1783-1795, is gebleken dat het aantal 
Aziatische zeelieden in de praktijk aanzienlijk hoger was, soms zelfs meer dan 2000 per jaar. Omdat mijn 
onderzoek zich concentreert op de Europese zeelieden en de Generale land- en zeemonsterrollen kan ik hier 
echter niet verder op ingaan. Zie voor meer informatie hierover J. Lucassen, ‘A Multinational and its Labor 
Force: The Dutch East India Company, 1595-1795’, International Labor and Working-Class History 66 (2004) 
12-39, aldaar 15, 21-22, 37. 
140 Ibidem, 360, 410, 415. 



 29

1741-1750 21.556 2.810 2.485 

1751-1760 22.310 2.736 3.238 

1761-1770 19.746 1.334 3.257 

1771-1780 20.239 1.421 3.315 

1781-1789 21.440 1.350 3.493 

 

            Wat vooral opvalt is dat het ‘zeepersoneel’ een steeds kleinere groep wordt, terwijl de 

afzonderlijke vestigingen juist steeds meer zeevarenden in dienst nemen. Dat eerste is een 

logisch gevolg van het feit dat er minder en grotere schepen kwamen. Mogelijk noodzaakte 

dit de afzonderlijke vestigingen om zelf meer lokaal transport ter hand te nemen, zodat ze 

meer zeelieden nodig hadden. Dit blijft echter vooralsnog giswerk. Het lijkt in ieder geval niet 

aannemelijk dat de vestigingen meer zeelieden nodig hadden voor het onderhoud en het 

loodsen van schepen.  

De bruikbaarheid van de gegevens in het onderzoek van Lequin werden helaas niet 

door alle historici opgemerkt. Zo baseert Femme Gaastra zich in zijn naslagwerk De 

geschiedenis van de VOC uit 2009 nog op de beknopte personeelsgegevens over de jaren 

1700, 1753 en 1780 uit zijn eerdere publicaties van 1982. Sinds de heruitgave in 2002 worden 

terloops wel de gegevens over het ‘zeepersoneel’ voor de jaren 1725, 1743 en 1744 genoemd, 

gebaseerd op de gegevens van Lequin, maar wat meer gegevens hadden wel genoemd mogen 

worden. Bovendien wordt daarbij de curieuze conclusie getrokken dat het aantal ‘zeevarenden 

aan land’ juist afnam ten opzichte van het ‘zeepersoneel’.141 Dit is temeer teleurstellend 

aangezien deze beperkte gegevens vervolgens weer door andere historici worden gebruikt, 

terwijl er zoveel meer beschikbaar is.142 Hierdoor zijn de hierboven vastgestelde 

ontwikkelingen nog weinig onderzocht. 

 Naar het personeel op de intra-Aziatische handelsvloot van de VOC werd voor het 

eerst diepgaand onderzoek verricht in 1992 door historica Ingrid Dillo, die de these opwierp 

dat de VOC onder andere failliet was gegaan door personeelsgebrek op deze Aziatische vloot. 

Zij maakte wel gebruik van het onderzoek van Lequin, en zocht verklaringen.143 De daling 

van het zeepersoneel had volgens haar niet alleen te maken met de hoge sterftecijfers, die in 

de jaren negentig zelfs zo waren opgelopen dat een derde van de nieuw gearriveerde zeelieden 

                                                           
141 F.S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC (Haarlem 1982) 82-83 en Gaastra, ‘De VOC in Azië 1680-1795’, 
78, F.S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC (Zutphen 2002) 88 en F.S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC 
(Zutphen 2009) 86-88. 
142 Lucassen, ‘A Multinational and its Labor Force’, 15. 
143 Dillo, De nadagen, 95-96. 
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al binnen twee jaar overleed, maar tevens met een dalende belangstelling om in dienst te gaan 

bij de VOC. Omdat de VOC zo gedwongen werd steeds meer jonge onervaren en verzwakte 

buitenlanders aan te nemen werd de sterftekans ook weer verhoogd.144 Dit resulteerde vooral 

in de tweede helft van de 18e eeuw in een schrijnend tekort aan zeelieden.  

Veel schepen in Azië liepen door de personeelsschaarste vertraging op, of schepen 

vertrokken met een te kleine bemanning. Sommige routes werden ook stopgezet, zoals de 

rijstvaart rond Java. Het is berekend dat in de periode 1700-1775 een schip jaarlijks 

gemiddeld 1,9 reis binnen Azië maakte. In de periode 1789-1790 was dit gemiddelde nog 

maar 1,3.145 Aangezien op de retourvloot alleen de gezonde ervaren zeelieden geplaatst 

mochten worden, werd men in Azië zelf steeds meer afhankelijk van onervaren en zieke 

achterblijvers.146 Het tekort aan zeelieden in Azië bracht de Compagnie in 1789 en daarna 

ertoe om schepen naar Batavia te sturen met alleen zeelieden aan boord. Het inschakelen van 

Aziaten was in 1715 nog nadrukkelijk verboden verklaard, maar in 1744 werden Aziatische 

christenen toegestaan. Niet veel later volgden moslims uit Bengalen en in 1756 werden voor 

het eerst Chinezen aangesteld. In 1778 volgden nog Javanen. Deze Aziaten werden 

noodgedwongen in 1781 ook op de retourschepen toegestaan.147  

Het aanstellen van onervaren gezagvoerders leidde ertoe dat schepen onnodig 

vastliepen en/of vergingen. Zoals reeds gemeld dwong een Staatscommissie in 1791 hogere 

lonen voor officieren af, om zo meer kundig personeel aan te trekken. De proef was succesvol 

in zoverre dat het aantal beschikbare officieren daarna toereikend was voor de retourvloot.148 

In de jaren negentig kampte Azië echter nog steeds met een gebrek aan officieren, met name 

kapiteins-luitenant. In 1792 waren er voor 27 grote schepen op de Bataafse rede slechts 79 

officieren beschikbaar, van wie velen ziek.149 

De onbekwaamheid van officieren bleef ook hoog, wat de vermoedelijke reden was 

dat er in de jaren negentig nog meer schepen vergingen dan voorgaande jaren.150 In de periode 

1790-1795 vergingen acht retourschepen, allen deel uitmakend van een van de jaarlijks 

vertrokken ‘Kerstmisvloten’. Door bemanningsproblemen waren deze schepen pas in januari 

vertrokken, zodat zij de oversteek van Batavia naar Kaapstad moesten maken in meer 

onstuimiger weer. Omdat door vertragingen meer schepen vergingen zagen de Heeren XIV 

                                                           
144 Dillo, De nadagen, 157, 158. 
145 Ibidem, 112, 156. 
146 Ibidem, 95-99. 
147 Ibidem, 102-104 en Lucassen, ‘A Multinational and its Labor Force’, 21. 
148 Dillo, De nadagen, 111, 138-140. 
149 Ibidem, 152. 
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geen andere optie dan vertraagde schepen een half jaar langer in Batavia te houden tot de 

‘Paasvloot’ vertrok.151 Om de bekwaamheid van hun zeeliedenbestand te verbeteren kregen 

officieren op de schepen de opdracht onbevaren volk gedurende de reis op te leiden.152 Door 

het faillissement van de VOC zou nooit meer blijken of deze praktijk productief had kunnen 

zijn. 

Naar de besluiten van de Heeren XVII en de Hoge Regering voor de intra-Aziatische 

zeevarenden vóór 1783 is helaas nog niet zo’n uitvoerige studie gewijd. Misschien interessant 

om te vermelden is wel dat Parthesius in zijn onderzoek melding maakt van een strategie die 

ogenschijnlijk rond 1650 ontstond. Toen werd door de gouverneur-generaal een plan 

ontwikkeld om nieuw gearriveerde zeelieden zo snel mogelijk terug te sturen, en de oudere 

ervaren, voor de ziektes niet meer bevattelijke en geacclimatiseerde zeelieden door te laten 

varen in Azië. Vanwege de hoge sterfte bleef de aanvoer van nieuwe zeelieden voor de intra-

Aziatische vloot echter noodzakelijk, en kwam deze strategie dus waarschijnlijk niet echt van 

de grond.153 Toch komen we deze praktijk na 1750 weer tegen. Veel meer schepen dan 

voorheen werden kort na aankomst in de Oost direct bestemd voor de terugreis, doorgaans 

met dezelfde schipper en een groot deel van de oorspronkelijke zeevarende bemanning. 

Schepen en zeevarenden repatrieerden hierdoor veel sneller. Een heen- en terugreis binnen 

achttien à twintig maanden werd normaal.154 Er ontstond dus een duidelijkere tweedeling 

tussen de retourschepen, met hun personeel, en de schepen met personeel die voor de intra-

Aziatische handel bestemd waren. Eigenlijk kan men voor het gemak na 1750 spreken over 

drie soorten schippers: de ‘retourvaartschippers’, de schippers die hun contract uitdienden in 

de Oost, en de langer blijvende ‘intra-Aziatische schippers’. Het is echter waarschijnlijk dat 

‘de keuze’ tussen snel terug naar de Republiek gaan of contract uitdienen in Azië door de 

Hoge Regeering werd bepaald, en dus alleen de laatste mogelijkheid uit vrije wil van de 

schipper geschiedde. 

Er is daarnaast niets bekend over de houding van de Kamers tegenover het langer 

blijven van personeel in Azië. Zoals gezegd verdiende een Kamer alleen aan de inhoud van 

een retourschip. Aangezien het personeel op de loonlijst bleef staan van de Kamer waarvoor 

hij vertrok, valt te concluderen dat een Kamer zijn personeel liever niet te lang in Azië zag 

blijven. Deze houding van de Kamers valt terug te zien in een resolutie van de Heeren XVII 

van 23 maart 1650 die ik vond in de boeken van Pieter van Dam. Daarin wordt het volgende 
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vastgelegd: “Dese en geene Cameren, aan schippers van hare uytgaande schepen nu en dan 

een acte of aanschryvens aan den Generaal en Raden medegegeven hebbende, om haar voor 

de expiratie van haar verbonden tijt wederom te laten tuyskomen, is zulcx niet alleen 

verboden, maar zijn de gem. Generaal ende Raden specialyken gelast, daeraan niet te 

defereeren, maar d’ordre van de Compagnie daarin op te volgen, gevolglijk de schippers haar 

tijt te laten uytdienen.”155 Er valt helaas niet te herleiden of het geven van zo’n brief op 

verzoek van een schipper plaatsvond, omdat hij graag eerder naar huis wilde, of dat de Kamer 

zelf zo’n brief aan zijn schippers meegaf, uit kostenoverwegingen of personeelsgebrek. De 

Kamers hadden natuurlijk wel invloed op hun eigen personeel, met name omdat zij eisen 

konden stellen bij een aanstelling. En mocht een zeevarende thuiskomen, dan moest hij zich 

verantwoorden voordat hij een tweede aanstelling verkreeg. Maar zoals ook uit het hier 

gegeven voorbeeld blijkt werd de invloed van de Kamer op zijn personeel beperkt door de 

Heeren XVII. 
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                                              2 De schippers die bleven 

                                         2.1 De reeds bekende gegevens 

 

Zoals gezegd moesten alle schippers volgens de Heren XVII drie jaar lang in Azië dienen, 

maar werd hiernaar in de praktijk niet gehandeld. Er zijn reeds enige zaken over de 

verblijfsduur van schippers uitgezocht. Uit het onderzoek van Daniëlle van den Heuvel bleek 

dat bij de Kamer Enkhuizen de officieren het snelst repatrieerden. Zij waren vaak voor hun 

dienstverband beëindigd was al weer terug in Enkhuizen.156 Van Schouwenburg had al veel 

eerder in zijn onderzoek naar het personeel op de schepen van de Kamer Delft eenzelfde 

fenomeen gesignaleerd. Van het uit Delft afkomstige ‘kader’ van de Kamer Delft keerde in de 

eerste helft van de achttiende eeuw rond de 70% terug. Dit bleef zo tot ongeveer 1776, daarna 

trad een aanzienlijke daling op, wat verklaard kan worden door de vele oorlogshandelingen 

die ertoe leidde dat velen overleden of elders hun heil zochten. Van het gedeelte van het kader 

dat niet overleed, was in de eerste helft der achttiende eeuw na vier jaar gemiddeld 84% al 

terug (geweest). In de tweede helft van de 18e eeuw was dit 91%. Respectievelijk slechts 16% 

en 9% hield zich dus aan de eis dat men drie jaar in Azië moest dienen, als men in 

ogenschouw neemt dat de retourreis gemiddeld 16 maanden duurde. Deze ontduiking van de 

regels kwam overigens ook voor bij het lagere personeel, hoewel in mindere mate. Dat 

betekent dat nog minder dan 16% van het kader langer dan de voorgeschreven periode in Azië 

bleef. Na vijf jaar was voor de eerste en tweede helft van 18e eeuw respectievelijk 92,5% en 

96% reeds terug.157 Volgens Schouwenburg duidde dit op hun wensen bij de Compagnie 

carrière te maken door meerdere retourreizen tijdens hun dienst te maken.158 Promotie in Azië 

zelf leek dus volgens Schouwenburg niet mogelijk. Historicus Jan Lucassen schreef naar 

aanleiding van het onderzoek van Van Schouwenburg dat het Delftse kader op de schepen van 

de Kamer Delft mogelijk vooral plaatsgenoten aanwezen voor vacant gekomen posten. 

Hierdoor hadden Delftenaren betere vooruitzichten om op een schip op te klimmen.  Mogelijk 

zorgde het kader er ook voor dat plaatsgenoten bij hun bleven en samen met hen 

terugkeerden, zodat ze elkaar altijd konden bijstaan. Dit zou een verklaring zijn voor de 

hogere overlevingskansen van Delftenaren. Als soortgelijke cohesie bestond tussen zeelieden 

van kleinere steden, dan zou dat mogelijk minder opgaan voor Amsterdammers en zeelieden 

van kleine dorpen.159 Mijns inziens kan deze steun van gemeenschapsgenoten óók een 

                                                           
156 Van den Heuvel, ’Bĳ uĳtlandigheĳt van haar man’, 81. 
157 Ibidem, 83-85, 87 en Van Schouwenburg, ‘tweede helft der 18e eeuw’, 182-183. 
158 Van Schouwenburg, ‘eerste helft der 18e eeuw’, 93. 
159 Lucassen, ‘A Multinational and its Labor Force’, 15-16. 
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verklaring zijn voor hun snelle terugkeer naar de Republiek. We hebben immers al over de 

praktijk gelezen dat Kamers hun schippers een acte meegaven zodat ze eerder naar huis 

konden. Als deze gemeenschapszin voor alle kleine Kamersteden geld, zou dit dus ook 

betekenen dat zeelieden uit Hoorn en Enkhuizen vroegtijdig naar huis gingen, en ik dus niet 

veel lang in Azië verblijvende schippers uit Hoorn en Enkhuizen zal vinden.   

Er zijn al enige aanwijzingen dat een vroeg vertrek van de kaderleden uit Azië niet 

voor de kaderleden uit de grote steden opging. Uit onderzoek naar de VOC vestiging in Galle 

in het jaar 1760 bleek dat het officierskader van de 120 aldaar gestationeerde Europese 

zeevarenden, juist aanzienlijk langer bleef dan de andere zeevarenden. Zo’n 80 procent van 

het kader was langer dan 10 jaar in Azië (waarvan zo’n 20% langer dan 20 jaar), terwijl van 

de andere Europese zeevarenden lager in rang minder dan 20% langer dan tien jaar in Azië 

was. Wagenaar vond dit een opmerkelijke vondst gezien de conclusies uit het onderzoek van 

Van Schouwenburg dat het kader juist snel naar huis ging. Opvallend is dat bijna alle 

kaderleden uit Amsterdam en uit landen aan de Oostzee kwamen. Ceylon werd dan ook alleen 

aangedaan door schepen die voor de Kamers Amsterdam en Zeeland voeren.160 Tot slot is het 

voor mijn onderzoek bemoedigend dat Bruijn, enigszins verbaasd, heeft vastgesteld dat van 

de 1800 schippers minstens 600 schippers slechts één reis heen of terug maakte, en gemiddeld 

genomen alle schippers maar twee retourreizen maakten. Als men bedenkt dat, naast de 

sterfgevallen, deze schippers vaak een lange periode in Azië hadden gevaren zou dit niet meer 

zo vreemd zijn.161 

 

                                                   2.2 De gebruikte bronnen 

 

Voor informatie over de schippers die langere tijd dienst deden op de intra-Aziatische 

handelsvloot van de VOC heb ik de eerder genoemde Generale Zeemonsterrollen 

geraadpleegd. Zij geven een jaarlijkse samenvatting, aan het einde van juni, van de complete 

sterkte van het personeel op de schepen in Azië. Hierin wordt ook kort de achtergrond en 

werksituatie van elke werknemer vermeld. Het gaat hierbij om de naam van het schip, de 

naam van de opvarende, de geboorteplaats en de functie. Daarnaast wordt het jaar, de functie 

en het schip bij het arriveren in Azië genoemd. De Generale Landmonsterrollen met 

vermelding van de ‘zeevarenden aan land’ heb ik niet geraadpleegd omdat deze, zoals eerder 

                                                           
160 Wagenaar, Galle, 113-114, 118, 211. 
161 Bruijn, Schippers, 14 en Bruijn, ’Commandanten’, 8. 
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vermeld, weinig vooruitzicht boden op schippers die ook daadwerkelijk rondvoeren.162 

Ik had tevens de website http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/ tot mijn 

beschikking, maar deze website heb ik voor de gegevens in dit hoofdstuk niet benut. In 2000 

werd op deze website begonnen met de digitalisering van de meeste gegevens uit de 18e 

eeuwse scheepssoldijboeken. Via het zoeksysteem is vrij eenvoudig de naam van een 

opvarende terug te vinden, en zo te verbinden aan een reis en het betreffende 

scheepssoldijboek met de meer uitvoerige gegevens. Echter, omdat het doorspitten van deze 

data naar ‘lang blijvende schippers’ meer tijd vergt dan het raadplegen van de 

zeemonsterrollen, gebruikte ik deze bron pas in tweede instantie, om de eerdere reizen van 

een schipper snel terug te kunnen vinden. Ik kon deze bron ook niet als enige gebruiken 

omdat de functie van een zeevarende op de terugreis niet wordt genoemd, zodat men de 

schippers over het hoofd ziet die in Azië tot schipper waren bevorderd. Ten slotte is er bij 

onderzoek op deze website het probleem dat schippers die vóór 1700 vertrokken waren, maar 

wel vanaf 1700 in Azië dienden, er niet terug te vinden waren.  

 

 

                         2.3 De Kamer en geografische herkomst van de schippers 

 

Voor mijn onderzoek heb ik in de zeemonsterrollen een steekproef uitgevoerd. Het gaat 

hierbij om de volgende jaren: 1701, 1706, 1711, 1716, 1721, 1731, 1741, 1751, 1761, 1771, 

1776, 1781, 1786, 1791. Zoals te zien heb ik zowel aan het einde als aan het begin van de 18e 

eeuw twee extra jaren onderzocht. De vondst van Westfriezen was namelijk tegengevallen 

zodat ik een aantal extra jaren moest raadplegen, en door deze keuze bleef een vergelijking 

tussen het begin en het einde van de 18e eeuw mogelijk. Alle gegevens vallen terug te zien in 

de bijlage achterin met daarbij het inventarisnummer dat bij elk geraadpleegd jaar hoort. Van 

de schippers die ik in twee steekproefjaren tegenkwam, heb ik in de tabellen die hierna in 

deze paragraaf zullen komen alleen hun aanwezigheid in het laatste jaar meegeteld. Over het 

geheel genomen vond ik voor de eerste helft van de 18e eeuw 117 langer dan drie jaar 

blijvende schippers en voor de tweede helft 49 langblijvende schippers. Op het totaal van 

1800 schippers die in de 18e eeuw dienst deden bij de VOC, zijn 166 schippers niet veel. 

Maar het is natuurlijk maar een steekproef naar 14 jaren, en het totaal van alle langer dan drie 

                                                           
162 F. Lequin, ‘A new approach to the history of the Dutch expansion in Asia: the personnel of the Dutch East 
India Company in the XVIIIth Century’, Journal of European Economic History 8 (1979) 431-437, aldaar 432-
433 en M.A.P. Meilink-Roelofsz, De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1795) (’s-
Gravenhage 1992) 58-62 en Lequin, Bengalen, 342. Equipagemeesters behielden hun titel van schipper. 
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jaar blijvende schippers zal veel hoger zijn geweest. Laten we allereerst een kijkje nemen naar 

de grootte van deze groep schippers in de steekproefjaren. 

 

Aantallen VOC-schippers langer dan drie jaar in Azië 1701-1791163 

Jaar 1701 1706 1711 1716 1721 1731 1741 Totaal

Schippers 15 27 26 15 13 14 7 117 

         

Jaar 1751 1761 1771 1776 1781 1786 1791 Totaal

Schippers 6 10 6 5 8 10 4 49 

 

De eerder geconstateerde dalingsperioden 1742-1752, 1761-1763 en 1780-1784 vallen niet 

duidelijk terug te zien, hoewel er na 1731 wel een daling intreedt. Tijdens en na de Vierde 

Engelse Oorlog is juist een lichte stijging te zien, omdat waarschijnlijk de oorlogssituatie de 

terugreis bemoeilijkt of minder geliefd gemaakt had. Van Schouwenburg had ook bij de 

Kamer Delft opgemerkt dat rond deze oorlog minder kaderleden repatrieerden dan 

daarvoor.164 De dalende tendens over de gehele eeuw is in lijn met de daling van het totale 

zeeliedenbestand in Azië en waarschijnlijk het gevolg van het dalen van het aantal schepen in 

Azië en het feit dat een snelle retourvaart mogelijk werd. Als een schipper al dan niet 

vrijwillig direct terug naar de Republiek voer, kwam hij immers nooit voor de keuze te staan 

om na drie jaar nog langer te blijven. Daarnaast werd de retourvaart natuurlijk ook 

aantrekkelijker door de vele financiële extraatjes. In de zeemonsterrollen is het opmerkelijk 

dat, naast de afname van het aantal schippers, in de 2e helft van de 18e eeuw steeds meer 

lagere officieren de leiding krijgen over een schip. In eerste instantie opperstuurmannen, maar 

ook steeds meer zeelieden met de rang van onderstuurman, en in een enkel geval zelfs een 

derdewaak. De schippers die men tegenkomt waren steeds vaker kort daarvoor in Azië 

gearriveerd en voeren meestal nog op dezelfde ‘bodem’ waarmee ze gearriveerd waren, wat 

erop wijst dat de schipper weer snel met hetzelfde schip huiswaarts keerde. Tot slot valt nog 

op te merken dat ook de duur van het verblijf van de langer dan drie jaar in Azië verblijvende 

schippers korter werd. Komt men in het begin van de 18e eeuw nog schippers tegen die reeds 

langer dan dertig jaar in Azië voeren, aan het einde van de 18e eeuw worden dit soort hoge 

cijfers schaars. Hierover later meer. 

                                                           
163 Nationaal Archief Den Haag (NA), De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (toegangsnr. 
1.04.02), inv. nr. 5169, 5179, 5189, 5199, 5209, 5219, 5224, 5229, 5234, 5239, 11716, 11720, 11724, 11730, 
11788. 
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 Laten we nu allereerst eens kijken bij welke Kamers de langer blijvende schippers in 

dienst waren. 

 

De Kamers waarbij de langblijvende schippers in dienst waren 1701-1741165 

 1701 1706 1711 1716 1721 1731 1741 Totaal 

Amsterdam 9 13 13 8 7 8 5 63 

Zeeland 3 7 3 3 3 1 1 21 

Delft 1 4 4 2 0 0 0 11 

Hoorn 0 3 2 1 0 1 0 7 

Enkhuizen 0 0 1 1 3 2 0 7 

Rotterdam 1 0 3 0 0 1 0 5 

Onbekend166 1 0 0 0 0 1 1 3 

Totaal 15 27 26 15 13 14 7 117 

 

De verdeelsleutel onder de Kamers was respectievelijk 50%, 25% en vier keer 1/16%, wat 

zich reflecteerde in het aantal schepen dat werd uitgezonden, en daarmee ook het aantal 

schippers dat werd uitgezonden. Als men deze percentages met de gevonden gegevens 

vergelijkt, dan blijken deze niet in overeenstemming te zijn. De Kamers Amsterdam, Delft, 

Hoorn en Enkhuizen leveren naar verhouding meer schippers, Zeeland en Rotterdam heel 

weinig. De schippers die voor de Kamer Delft voeren kwamen overigens voornamelijk uit 

Maassluis. Voor de tweede helft van de 18e eeuw is het aandeel van de Kamer Delft 

afgenomen.  

 

De Kamers waarbij de langblijvende schippers in dienst waren 1751-1791167 

 1751 1761 1771 1776 1781 1786 1791 Totaal 

Amsterdam 1 6 4 3 4 5 2 25 

Zeeland 2 0 1 1 1 1 1 7 

Hoorn 1 1 0 0 2 3 0 7 

Enkhuizen 2 2 0 0 0 1 0 5 

                                                                                                                                                                                      
164 Van Schouwenburg, ‘tweede helft der 18e eeuw’, 182. 
165 NA, De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (toegangsnr. 1.04.02), inv. nr. 5169, 5179, 
5189, 5199, 5209, 5219, 5224, 5229, 5234, 5239, 11716, 11720, 11724, 11730, 11788. 
166 Bij deze schippers werd in de Generale zeemonsterrol de Kamer niet vermeld. 
167 NA, De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (toegangsnr. 1.04.02), inv. nr. 5169, 5179, 
5189, 5199, 5209, 5219, 5224, 5229, 5234, 5239, 11716, 11720, 11724, 11730, 11788. 
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Delft 0 1 1 1 1 0 0 4 

Rotterdam 0 0 0 0 0 0 1 1 

Totaal 6 10 6 5 8 10 4 49 

 

Als men naast de gegevens voor de tweede helft van de 18e eeuw de verdeelsleutel legt 

blijken Zeeland en Rotterdam weer de ondervertegenwoordigde Kamers. De Kamers 

Amsterdam en Delft blijven rond hun percentage, en de Kamers Hoorn en Enkhuizen leveren 

naar verhouding veel meer van de langblijvende schippers. Over het geheel genomen kan men 

dus niet echt een verschil ontdekken tússen het beleid van de grote en de kleine Kamers ten 

opzichtte van het langer blijven van schippers in Azië. De Kamers Zeeland en Rotterdam 

waren ver ondervertegenwoordigd, en hadden hun schippers dus mogelijk goed geinstrueerd 

om snel naar huis te komen, of boden hun schippers bij thuiskomst snel een nieuwe baan. 

Meer onderzoek naar het uitgeven van de eerder genoemde ‘terugkeer actes’ door de Kamers 

zal hier uitsluitsel over kunnen geven. Een conclusie die nu wel valt te trekken is dat de 

Kamers Hoorn en Enkhuizen met in totaal 26 lang in Azië werkzame schippers in de 18e eeuw 

zeer zeker niet ondervertegenwoordigd waren.  

Laten we nu eens kijken naar wat de meest voorkomende geboorteplaatsen van de 

gevonden schippers waren. 

 

Top-9 geboorteplaatsen langer in Azië blijvende schippers 1701-1741168 

 1701 1706 1711 1716 1721 1731 1741 Totaal

Amsterdam 5 9 8 6 4 4 1 37 

Oostzeelanden169 2 1 0 2 1 3 1 10 

Vlissingen 1 4 0 1 1 0 0 7 

Middelburg 1 1 1 0 3 0 0 6 

Hoorn 1 1 3 0 0 0 0 5 

Maas(land)sluis 1 0 2 1 1 0 1 6 

Rotterdam 1 1 2 0 0 1 0 5 

Enkhuizen 1 0 0 0 1 0 0 2 

Leiden 1 2 0 0 0 0 0 3 

Overig 1 9 10 6 2 6 4 38 

                                                           
168 NA, De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (toegangsnr. 1.04.02), inv. nr. 5169, 5179, 
5189, 5199, 5209, 5219, 5224, 5229, 5234, 5239, 11716, 11720, 11724, 11730, 11788. 
169 Hierbij wordt gedoeld op alle landen die grenzen aan de Oostzee.  
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Totaal 15 27 26 15 13 14 7 117 

 

Uit deze gegevens voor de eerste helft van de 18e eeuw komt, net als in het onderzoek van 

Wagenaar voor Galle, naar voren dat Amsterdammers en mensen uit Oostzeegebieden de 

overhand hadden. Schippers uit Delft en Enkhuizen vormen, overeenkomstig de 

onderzoeksresultaten van Van Schouwenburg en Van den Heuvel, een schrale minderheid. 

Opvallend is daarnaast dat naar verhouding kleinere plaatsen, zoals Maassluis, 

oververtegenwoordigd zijn. De meeste retourschippers van de VOC waren immers afkomstig 

uit een van de Kamersteden. De overige geboorteplaatsen die niet in deze top-9 staan waren 

onder andere plaatsen als Den Haag, Makkum, Watergang, Venlo, Dordrecht, Schiedam, 

Veere en Beverwijk. 

 

Top-4 geboorteplaatsen langer in Azië blijvende schippers 1751-1791170 

 1751 1761 1771 1776 1781 1786 1791 Totaal 

Oostzeelanden 0 3 4 2 5 2 1 17 

Amsterdam 2 4 2 2 1 3 0 14 

Hoorn 0 1 0 0 1 1 0 3 

Enkhuizen 1 0 0 0 0 1 0 2 

Overig 3 2 0 1 1 3 3 13 

Totaal 6 10 6 5 8 10 4 49 

 

In de tweede helft van de 18e eeuw treedt een nog verdere versplintering op. Amsterdam en de 

Oostzeelanden vormen nog steeds de voornaamste herkomstgebieden. De langblijvende 

schippers komen nu nog steeds veel uit de kleinere plaatsen verspreid over het land, en steeds 

minder uit de grote stad. Omdat het telkens om eenlingen ging heb ik niet al deze plaatsnamen 

genoemd, maar men moet denken aan plaatsen als Leiden en Vlissingen en dorpen zoals 

Rijswijk. Het aandeel van buitenlanders neemt juist toe, wat in lijn is met de algemene trend 

onder schippers van de VOC. Over de Westfriezen kan men zeggen dat schippers uit Hoorn 

en Enkhuizen de boventoon voerden, maar toch waren het er niet veel. Samen met nog 

iemand uit Medemblik en iemand uit Bovenkarspel-Grootebroek kom ik in totaal op 14 

Westfriezen. Op een totaal van 166 langblijvende schippers is dat niet veel. De theorie dat 

zeelieden uit de kleine Kamersteden snel naar huis gingen lijkt voor Hoorn en Enkhuizen ook 

                                                           
170 NA, De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (toegangsnr. 1.04.02), inv. nr. 5169, 5179, 
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op te gaan. Mogelijk hielpen de officieren uit deze steden hun plaatsgenoten aan een snelle 

terugreis. Een andere reden valt nu echter ook te bedenken. De zeelieden afkomstig uit de 

kleine Kamersteden wisten dat zij thuis een grote kans maakten op een nieuwe aanstelling 

door de Bewindhebbers, aangezien deze hun plaatsgenoten voortrokken. Omgekeerd zou een 

klein perspectief op een nieuwe aanstelling na de terugreis misschien een goede verklaring 

zijn voor de grote aantallen langblijvende schippers die uit plaatsen buiten de Kamersteden en 

uit het buitenland kwamen.171  

 

 

                                                   2.4 De hoogte van de gages 

 

Als men naar de gages kijkt valt allereerst op dat de veelverdieners in alle gevallen lang in 

Azië waren en/ of reeds met een officiersrang in Azië waren gearriveerd. Iemand die met een 

hogere rang arriveerde verdiende overigens niet in alle gevallen meer dan anderen. Iemand 

die lang in Azië was verdiende ook niet per definitie meer dan anderen. Zelfs lieden die met 

dezelfde rang tegelijkertijd gearriveerd waren konden nog verschillen in salaris als ze eenmaal 

tot schipper waren aangesteld. De hoogte van de salarissen was dus minder strikt geregeld dan 

in de Republiek. De schippers die in twee steekproefjaren voorkwamen zijn nu wel beide 

keren meegerekend omdat de hoogte van hun eerdere gage nu belangrijk is. 

Een fenomeen dient hier expliciet te worden genoemd. In de intra-Aziatische vloot 

bestond nog een aparte rang, namelijk dat van Gezaghebber. Deze rang werd in de gehele 18e 

eeuw gebruikt. Ik vond er 19 in de steekproefjaren 1701-1741 en 11 in de steekproefjaren 

1751-1791. De gezaghebber werd in sommige gevallen gelijkgesteld aan de schipper. Zo 

werd de functie van zeelieden als ‘Schipper én Gesaghebber’ omschreven. Daarnaast werden 

zeelieden ook alleen gezaghebber genoemd, en stonden in hiërarchie dan tussen de schipper 

en de opperstuurman. Omdat de salarissen in individuele gevallen fluctueerden, viel voor mij 

niet in alle gevallen een duidelijk onderscheidt te maken tussen de schipper en de 

gezaghebber en daarom heb ik deze personen noodgedwongen meegenomen in mijn 

onderzoek.172 Gezaghebbers blijken over het geheel genomen een lager salaris te krijgen dan 

                                                                                                                                                                                      
5189, 5199, 5209, 5219, 5224, 5229, 5234, 5239, 11716, 11720, 11724, 11730, 11788. 
171 Ibidem. 
172 In een ‘advertissement’ van de Hoge Regering in Batavia wordt alleen gesproken over een ‘eerste 
gezaghebber’ of ‘commandeerende officier’ als verzamelterm voor alle hoofdofficieren. Maar het lijkt hierbij 
dan ook te gaan om een instructie voor de hoofdofficieren op retourschepen. Zie: Hoge Regering, Hoge 
Regering, Advertissement. De eerste gezaghebber van ieder bodem, zoo van deeze hoofdplaats als over Ceilon 
en Bengale repatrieerende, wordt by deezen geadverteerd en gewaarschouwd... (Batavia 1760) 1-17, 19, 25-67. 
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schippers en zij waren voor de VOC in Azië dus een goedkoop alternatief. Misschien ook een 

uit nood geboren alternatief, omdat er bijvoorbeeld geen schippers beschikbaar waren. De 

verdiensten van alle gezaghebbers, schippers, kapitein-luitenanten en kapiteins zijn hieronder 

weergegeven. Daarnaast staat er ook een commandeur bij vermeld. Hij was bij arriveren in 

Azië schipper geweest en had het gezag over een vlootverband. 

 

Gages per maand van de gezaghebber, schipper, kapitein-luitenant, kapitein en commandeur 

op de intra-Aziatische handelsvloot (in gulden)173 

 1701/1741 1751/1791 

 Max. gage Min. gage Gem. gage Max. gage Min. gage Gem. gage 

Commandeur 120 120 120 - - - 

Kapitein - - - 100 80 85 

Kapitein-

luitenant 

- - - 80 60 75 

Schipper/ 

Luitenant 

90 40 67 80 48 67 

Gezaghebber 50 14 41,5 48 26 45 

 

De eerste conclusie die men kan trekken is dat de hoogte van de gemiddelde salarissen in de 

loop van de 18e eeuw niet veel verandering doormaakte. In de tweede helft van de 18e eeuw 

worden de gages alleen steeds meer gelijk getrokken aan de retourvaart salarissen, zodat de 

extremen afnemen. De meest interessante aspecten komen dan ook aan het licht als we deze 

gages vergelijken met die van de retourvaartschippers. Na aanmonstering in de Republiek 

ontvangt een schipper een vastgestelde standaardgage van 66, 72 en 80 gulden per maand, al 

naar gelang de hoeveelheid retourreizen de betreffende schipper reeds heeft gemaakt. Op de 

intra-Aziatische vaart komen voor schippers echter ook maandgages voor van 60, 65, 70 en 

85 gulden. Een gemiddelde schipper schijnt ongeveer evenveel te verdienen als een schipper 

op zijn eerste retourvaart. Toch blijken schippers in veel gevallen minder te verdienen dan het 

minimum salaris op de retourvaart. Zelfs sommigen die reeds als schipper in Azië gearriveerd 

waren viel dit lage salaris ten deel. Mogelijk waren de allerlaagste gages afstraffingen voor 

                                                                                                                                                                                      
Het boek W. Wijnaendts van Resandt, De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare buiten-
comptoiren in Azië (Amsterdam 1944) heeft alleen betrekking op de gouverneurs. 
 
173 NA, De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (toegangsnr. 1.04.02), inv. nr. 5169, 5179, 
5189, 5199, 5209, 5219, 5224, 5229, 5234, 5239, 11716, 11720, 11724, 11730, 11788. 
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begane fouten. Aan de andere kant waren er ook gages die hoger waren dan voorgeschreven 

gages in de Republiek, mogelijk een beloning voor het langer blijven in Azië of goede 

prestaties. Deze gages overschreden het voorgeschreven maximum van 80 gulden op de 

retourvaart. De regel dat een schipper alleen hogere gages ontving als hij een bepaald aantal 

retourreizen had gedaan gaat in Azië ook niet op, want de meeste schippers met een hogere 

gage dan 66 gulden waren met een lagere rang dan schipper in Azië gearriveerd! Blijkbaar 

had een schipper met een volbrachte reis binnen Azië dus ook aanspraak op een hoger salaris.  

 De kapiteins blijken in Azië meestal 80 gulden te verdienen, een lager bedrag dan de 

100 gulden op de retourvaart. De kapiteins-luitenant verdienden in alle gevallen een voor hun 

normaal bedrag van 80 gulden, op een uitzondering na van iemand die slechts 60 gulden 

verdient. De gezaghebbers verdienen meestal het salaris van een opperstuurman op de 

retourvaart, namelijk 48 gulden. Er komen echter ook extreem lage salarissen voor die het 

gemiddelde omlaag trekken. Deze extreem lage salarissen vallen alleen gezaghebbers ten deel 

die met een lage rang en korter dan 10 jaar daarvoor in Azië gearriveerd waren. Hieruit kan 

men opmaken dat men binnen de rang van gezaghebber, dus net als bij schippers kon groeien 

in zijn salaris.174 

 

 

                             2.5 Het carrièreverloop op de intra-Aziatische handelsvloot 

 

Voor de zeelieden in Azië was het belangrijk dat ze zonder een aantal retourvaarten ook 

promotie konden maken. Anders hadden de zeelieden die langer in Azië bleven immers veel 

minder perspectief. Dat carrière in de Oost wel degelijk mogelijk was blijkt uit de volgende 

gegevens van de steekproefjaren in de eerste helft van de 18e eeuw. De schippers die in 

meerdere steekproefjaren voorkwamen zijn weer alleen in het laatste jaar meegeteld. Slechts 

een minderheid van 26 van de 117 schippers was ook daadwerkelijk als schipper gearriveerd. 

Al zouden de 42 schippers waarvan de rang bij het arriveren onbekend was allemaal als 

schipper gearriveerd zijn, dan nog zou een aanzienlijk deel van 49 zeevarenden in Azië zijn 

opgeklommen. 

 

 

                                                           
174 NA, De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (toegangsnr. 1.04.02), inv. nr. 5169, 5179, 
5189, 5199, 5209, 5219, 5224, 5229, 5234, 5239, 11716, 11720, 11724, 11730, 11788. 
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Oorspronkelijke functie bij arriveren van de langblijvende schippers in Azië 1701-1741175 

 1701 1706 1711 1716 1721 1731 1741 Totaal 

Schipper 5 8 9 0 3 0 1 26 

Opperstuurman 3 5 4 0 0 1 1 14 

Onderstuurman 1 1 1 0 0 0 1 4 

Derdewaak 0 0 2 0 0 1 0 3 

Bootsman 0 0 0 0 0 0 1 1 

Schieman 0 1 0 0 0 0 0 1 

Schiemansmaat 1 0 0 0 0 0 0 1 

Bottelier 1 1 0 0 0 0 0 2 

Konstabel 0 1 0 0 0 0 0 1 

Kwartiermeester 0 2 5 0 0 0 0 7 

Bosschieter 0 0 1 0 0 0 0 1 

Matroos 2 3 2 0 1 3 0 11 

Jong matroos 0 0 0 0 1 0 0 1 

Jongen 0 0 1 0 0 0 0 1 

Soldaat 0 0 1 0 0 0 0 1 

Onbekend176 2 5 0 15 8 9 3 42 

Totaal 15 27 26 15 13 14 7 117 

 

Het meest opvallende aan deze gegevens is dat ook zeelieden van de allerlaagste rangen in 

Azië konden opklimmen tot schipper. Minstens 28 schippers waren bij arriveren in Azië nog 

geen stuurman geweest. Iemand die de laagste stuurmansrang van derdewaak had bereikt 

behoefde dus niet eerst naar huis om bij zijn Kamer bevestiging te vragen voordat hij een 

verdere carrière kon maken, zoals voor de retourvaart gold.177 De matrozen, kwartiermeesters 

en opperstuurmannen kozen het meest voor een lang verblijf in Azië om daarbij schipper te 

worden. Het hoge aantal opperstuurmannen is opmerkelijk, als men bedenkt dat zij bij 

aankomst thuis aanspraak konden maken op een schippersbenoeming. Angst om, vanwege 

wat voor reden dan ook, deze benoeming niet te krijgen kan hen toch in Azië gehouden 

hebben. 

Hieronder is de tabel te zien met de oorspronkelijke functies van de schippers in de 2e 

                                                           
175 Ibidem. 
176 Bij deze personen werd de oorspronkelijke functie niet weergegeven. 
177 (Bruijn, schippers, 135) 
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helft van de 18e eeuw. Hierbij dient te worden opgemerkt dat met de marinerangen, op die  

van 1742 wordt gedoeld, niet de rangen van 1784. Misschien nog interessant om te vermelden 

dat de marinerangen van 1742 ook openstonden voor zeelieden in Azië, en dus ook in dit 

geval een retourvaart niet noodzakelijk was. Ik vond in de steekproefjaren tot 1784 in totaal 

vier kapiteins. Zij waren bij arriveren respectievelijk een onderstuurman, een opperstuurman, 

een schipper en een kapitein geweest. Daarnaast vond ik nog vier kapitein-luitenanten. Zij 

waren bij arriveren in twee gevallen derdewaak, en in twee gevallen schipper/ luitenant 

geweest. Deze personen zijn in de tabel hieronder verwerkt. 

 

Functie bij arriveren van de langblijvende schippers, kapitein-luitenanten en kapiteins in Azië 1751-1791178 

 1751 1761 1771 1776 1781 1786 1791 Totaal 

Kapitein 0 1 0 0 0 0 0 1 

Schipper/Luitenant 1 2 1 1 3 3 1 12 

Opperstuurman 2 1 0 0 1 4 1 9 

Onderstuurman 1 2 0 0 0 1 0 4 

Derdewaak 2 1 1 0 0 0 1 5 

Schieman 0 0 0 0 0 1 0 1 

Bottelier 0 0 1 0 1 0 0 2 

Opperzeilmaker 0 0 0 0 0 1 0 1 

Kwartiermeester 0 0 1 0 0 0 0 1 

Bosschieter 0 0 0 1 0 0 0 1 

Matroos 0 3 0 1 1 0 0 5 

Jong matroos 0 0 1 1 1 0 0 3 

Onbekend179 0 0 1 1 1 0 1 4 

Totaal 6 10 6 5 8 10 4 49 

 

Een conclusie die we kunnen trekken is dat in de 2e helft van de 18e eeuw de lage rangen nog 

steeds konden opklimmen. Minimaal veertien van de 49 schippers waren bij arriveren nog 

geen stuurman geweest. Matrozen hadden van deze groep weer de overhand. Van de 

langblijvende schippers blijkt door de gehele 18e eeuw minimaal 10 procent van oorsprong 

                                                           
178 Hierbij heb ik de rangen die in 1784 ingesteld werden, weer omgewisseld met de oude rangen, om 
onduidelijkheid met de eerdere ‘kapiteins’, ‘kapitein-luitenanten’ en ‘luitenanten’ te voorkomen. Bron: NA, De 
archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (toegangsnr. 1.04.02), inv. nr. 5169, 5179, 5189, 5199, 
5209, 5219, 5224, 5229, 5234, 5239, 11716, 11720, 11724, 11730, 11788. 
179 Bij deze personen werd de oorspronkelijke functie niet weergegeven. 
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matroos te zijn geweest.  

Dan wordt het nu eens tijd om naar de totale verblijfsduur van de schippers in Azië te 

kijken. De schippers die in twee steekproefjaren voorkwamen zijn nu wel beide keren 

meegerekend. Hoewel ik met de steekproeven niet het exacte jaar van de aanstelling tot 

schipper voor handen heb, zullen het gemiddelde en het minimaal aantal jaren van het verblijf 

een indicatie kunnen geven van de duur van een carrièresprong in Azië. Omdat ik alleen 

gegevens heb van diegenen die langer dan drie jaar in Azië waren, kan een promotie altijd 

sneller plaatsgevonden hebben zonder dat ik daar gegevens over heb. De maximum 

verblijfsduur kan ook hoger zijn geweest omdat ik alleen gegevens van de steekproefjaren 

heb. Het is én blijft dus een indicatie! Daarnaast dient nog te worden opgemerkt dat de 

gezaghebbers gewoon als schippers zijn meegerekend. Dit kan voor de laagste rangen een 

vertekend beeld geven. Carrièremakers die begonnen met een lage rang, zoals matrozen, 

konden de functie van gezaghebber volgens de gegevens die ik voor handen heb zo’n acht jaar 

eerder verkrijgen dan de functie van schipper. Vanaf de rang van kwartiermeester en 

konstabel, die in zes jaar tijd al volwaardig schipper konden worden, wordt het verschil 

verwaarloosbaar. De functie van gezaghebber lijkt dus een soort van extra barrière voor de 

laagste rangen om zich te kunnen bewijzen, alvorens ze een volwaardig schipper konden 

worden. Of andersom kan een aanstelling als gezaghebber ook juist een sluiproute geweest 

zijn, waarbij een aantal functies konden worden overgeslagen. Hoe kon een simpele matroos 

immers anders in veertien jaar alle rangen tot en met schipper doorlopen hebben? 

 

Verblijfsduur in Azië van de langblijvende schippers, kapitein-luitenanten en kapiteins in de 18e eeuw (in 

jaren)180 

 Steekproefjaren 1701-1741 Steekproefjaren 1751-1791 

Rang bij 

arriveren 

Min. 

verblijfsduur 

Max. 

verblijfsduur 

Gem. 

verblijfsduur 

Min. 

verblijfsduur 

Max. 

verblijfsduur 

Gem. 

verblijfsduur 

Kapitein - - - 11 11 11 

Schipper 4 22 8 4 14 7,3 

Opperstuurman 4 34 11,4 5 14 7,8 

Onderstuurman 4 12 8,5 7 23 15,5 

Derdewaak 7 16 11 4 17 9 

Bootsman 7 7 7 - - - 

                                                           
180 NA, De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (toegangsnr. 1.04.02), inv. nr. 5169, 5179, 
5189, 5199, 5209, 5219, 5224, 5229, 5234, 5239, 11716, 11720, 11724, 11730, 11788. 
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Schieman 19 19 19 8 8 8 

Schiemansmaat 10 10 10 - - - 

Bottelier 7 9 8 5 15 10 

Opperzeilmaker - - - 9 9 9 

Konstabel 6 6 6 - - - 

Kwartiermeester 6 16 13 13 13 13 

Bosschieter 27 27 27 10 10 10 

Matroos 6 37 17,3 8 34 20,6 

Jong matroos 27 27 27 10 20 15 

Jongen 28 28 28 - - - 

Soldaat 10 10 10 - - - 

 

Als men bedenkt dat een zeeman met een lage rang op de retourvaart pas na 10 jaar 

derdewaak werd, en na nog eens 10 jaar schipper, dan blijkt een carrière in Azië toch 

sensationeel sneller te gaan. Een kwartiermeester zou op de retourvaart niet durven dromen 

om binnen zes jaar schipper te zijn. Als zeevarenden dus één reden hadden om hun Azië te 

blijven, dan was het wel omdat ze daar júist carrière konden maken. Deze snelle benoemingen 

kunnen alleen maar als reden hebben dat er in Azië een groot tekort was aan schippers. In de 

tweede helft van de 18e eeuw blijken, in lijn met de toenemende schaarste waar Ingrid Dillo 

over schreef, veel rangen nog sneller te kunnen opklimmen. De maximale verblijfsduur blijkt 

overal af te nemen, wat er op duidt dat als men eenmaal de rang van schipper heeft bereikt, 

sneller huiswaarts keert. Ook degenen die reeds als schipper in Azië gearriveerd waren blijven 

minder lang in Azië. Dit zal alles te maken hebben met de financiële extraatjes die op de 

retourvaart werden ingesteld.  

Al met al kan men concluderen dat een langer verblijf in Azië financiële voordelen en 

carrière kansen bood. Vooral zeelieden die niet uit de kleine Kamersteden kwamen, en dus in 

de Republiek minder perspectief hadden, blijken deze kans aangegrepen te hebben. Naast 

gages waren er natuurlijk ook andere verdiensten voor schippers, die bepaalden of iemand 

welvarend werd. Ook is de vraag nog niet beantwoord of deze langblijvende zeelieden nog 

familie achterlieten. Daarom zal in het volgende hoofdstuk een specifieke groep schippers 

meer uitvoerig worden onderzocht. Dit betreft de 14 gevonden Westfriezen.181 

                                                           
181 Ibidem. 
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3. Een case study naar de familiale kenmerken van de Westfriese schippers op de intra-

Aziatische handelsvloot en hun welstand 

                                                   3.1 De gebruikte bronnen 

 

Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven gebruikte ik de gegevens in de zeemonsterrollen 

om verder te zoeken op http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/. Via deze website kon ik 

snel alle eerdere en latere reizen van de betrokken schippers terugvinden die na 1700 uit de 

Republiek vertrokken waren, en daarnaast de inventarisnummers van de scheepssoldijboeken 

waarin meer gegevens over deze reizen te vinden waren. De scheepssoldijboeken of 

scheepsgrootboeken bevatten informatie van alle opvarenden, in hiërarchische volgorde, op 

een bepaald schip dat vertrok uit de Nederlanden. Elke opvarende bezit in deze boeken twee 

pagina’s. Op de linkerpagina staan de schulden gemeld, op de rechterzijde het verdiende 

salaris. Naast financiële gegevens, naam, geboorteplaats en beroep valt ook te zien of de 

bewuste opvarende een testament had. Zijn sociale situatie valt ook terug te herleiden via de 

aanwezigheid van maand- en schuldbrieven. Elk jaar werden de nieuwe gegevens over deze 

persoon toegevoegd, ook als hij bijvoorbeeld bij een vestiging was gestationeerd en dus allang 

niet meer op het betreffende schip voer. Helaas zijn van de Kamers Hoorn en Enkhuizen geen 

scheepssoldijboeken uit de 17e eeuw en de eerste jaren van de 18e eeuw meer beschikbaar.182 

Voor de schippers die vóór 1700 vertrokken waren en waarvan de scheepssoldijboeken niet 

meer bestonden, vielen dus alleen nog de verdere retourreizen van de betrokken persoon terug 

te vinden in de gedigitaliseerde gegevens van Dutch Asiatic Shipping, en dan nog alleen op de 

reizen dat hij schipper was,.183 Er werden overigens door de VOC ook scheepssoldijboeken 

van de schepen in de intra-Aziatische vaart bijgehouden, de zogenaamde ‘binnenlandsche 

scheepsboeken’. Helaas hebben deze boeken de tand des tijds niet overleefd.184 

Vervolgens heb ik nog zoveel mogelijk informatie over de thuissituatie van de 

betrokken schippers trachten te vinden in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken, in de 

ongeïndiceerde Oud-Notariële Archieven, in de Oud-Rechterlijke Archieven en de 

Poortersboeken. Vooral de DTB’s, hoewel ze niet (meer) voor alle jaren bestaan, bleken 

vruchtbaar voor het aanduiden van het vermogen en de familiebanden. Er werden sinds 1695 

imposten op trouwen en begraven geheven. Er waren vijf inkomensklassen. Personen 

betaalden 30 gulden als zij meer dan 12.000 gulden bezaten of jaarlijkse inkomsten hadden 

                                                           
182 Meilink-Roelofsz, De archieven, 62, 460, 467. 
183 www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/search 
184 Lequin, ‘A new approach’, 432-433 en Meilink-Roelofsz, De archieven, 58-62 en Lequin, Bengalen, 342. 
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van 800 gulden of hoger. Personen betaalden 15 gulden als men tussen de 6000 en 12.000 

gulden bezat, 6 gulden als men 2000 tot 6000 gulden bezat en 3 gulden bij een vermogen van 

minder dan 2000 gulden. Personen die de impost niet konden betalen konden een ‘pro deo‘ 

begrafenis of bruiloft krijgen.185 Ten slotte heb ik nog de Personele Quotisatie van 1742 

geraadpleegd. Hierin werden de inwoners zonder militaire betrekking van de Hollandse 

plaatsen gedocumenteerd die 600 gulden of meer per jaar verdienden. Men wilde met die 

gegevens namelijk een nieuwe belasting invoeren. Ik vond in deze gegevens echter maar één 

van de schippers terug.   

 

 

                                                 3.2 De geografische herkomst  

 

Van de veertien gevonden Westfriezen186 kwamen er zeven uit Hoorn en vijf uit Enkhuizen, 

één uit Medemblik en één uit ‘de Streek’. De meeste schippers kwamen dus uit de 

Kamersteden, maar dit kan ook haast niet anders aangezien de Kamer Enkhuizen en Hoorn 

amper schippers uit andere plaatsen aannamen. Hieronder staan alle retourreizen van de 

schippers vermeld met daarbij hun geboorteplaats en de Kamer waarvoor ze voeren. 

 

De retourreizen van de langblijvende Westfriese schippers  

Naam Geboorte-
plaats 

Vertrek 
uit Rep. 

Aankomst 
in Azië 

Kamer Vertrek 
uit Azië 

Aankomst 
in Rep. 

Kamer

G. Coster Enkhuizen 1668/1669 1669 A n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
G.J. Glas  De Streek 1683/1684 1684 E n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
J.H. Portier Hoorn >1701 >1701 ? 1702 08-1703 A 
  05-1704 04-1705 H 11-1708 08-1709 E 
C. 
Gouwenberg 

Hoorn 04-1701 01-1702 H 1711/1716 1711/1716 ? 

P.C. Coster Hoorn 1700/1701 1701 H 01-1712 08-1712 R 
  01-1713 07-1713 H 11-1713 07-1714 A 
C.S.de Geus Hoorn 12-1706 07-1707 A 1712 1712 H 
  01-1713 08-1713 A 01-1714 07-1714 A 
  12-1715 06-1716 A 11-1716 08-1717 A 
C. de Ka Enkhuizen 04-1712 12-1712 E n.v.t n.v.t. n.v.t. 
J. de Zee Medemblik 04-1726 10-1726 H 02-1728 08-1728 Z 
  06-1730 06-1731 H 10-1731 06-1732 E 
  02-1736 08-1736 H 12-1742 08-1743 H 
  06-1744 04-1745 H 01-1746 overleden Z 

                                                           
185 Boon, Bouwers, 171 en Bruijn, Schippers, 16-17. 
186 Helaas was van één Horinees, die voor de Kamer Delft voer, de naam niet bekend. Hem heb ik 
gecompenseerd door een Enkhuizenaar die ik op vocopvarenden.nl had gevonden. 
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J.M. Hen Enkhuizen 12-1727 07-1728 E 11-1728 06-1729 E 
  10-1734 07-1735 E 01-1737 08-1737 A 
  05-1738 01-1739 E n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
R. Dijkveld Enkhuizen 06-1752 01-1753 E 11-1753 06-1754 Z 
  11-1754 05-1755 E 10-1755 07-1756 E 
  05-1757 01-1758 E 11-1758 06-1759 E 
  05-1760 12-1760 E n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
C. van 
Benthem 

Hoorn 05-1742 01-1743 H 01-1752 07-1752 R 

  11-1753 06-1754 H n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
P. Dekker Hoorn 09-1766 06-1767 H 11-1767 06-1768 A 
  11-1771 08-1772 H 10-1772 05-1773 Z 
  06-1774 05-1775 H n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
P.D. Bast Hoorn 09-1766 06-1767 H 11-1769 05-1770 H 
  11-1770 07-1771 H 10-1771 04-1772 D 
  06-1773 01-1774 H 10-1776 05-1777 Z 
  08-1778 07-1779 H 10-1779 06-1780 D 
  12-1780 01-1781 H n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
F. Drillinger Enkhuizen 11-1767 07-1768 E 11-1768 05-1769 E 
  09-1769 05-1770 E 10-1770 04-1771 E 
  12-1771 01-1773 E 10-1773 06-1774 H 
  10-1774 06-1775 E 10-1775 07-1776 E 
  08-1778 05-1779 E 12-1779 05-1780 R 
  12-1780 07-1781 H 12-1786 07-1787 R 
  12-1787 07-1788 E n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
 

De meeste schippers voeren voor de Kamer van hun eigen stad richting Azië. Eén 

Enkhuizenaar en één Horinees voeren voor de Kamer Amsterdam. Daarnaast voer nog één 

Enkhuizenaar zowel voor de Kamer Hoorn en Enkhuizen. De Medemblikker voer voor de 

Kamer Hoorn en de Streeker voor de Kamer Enkhuizen. Op de terugreizen blijken de 

schippers wel meestal over te zijn gestapt op een schip van een andere Kamer. Dit geld echter 

zowel voor de snel vertrekkenden als de langblijvenden. Pas aan het eind van de 18e eeuw 

zouden de snel vertrekkenden op het schip van de heenreis worden teruggestuurd.  

We zullen nu even uitvoeriger ingaan op de thuissituatie van deze schippers. De 

economische situatie in hun woonplaats bepaalde immers ook hun eigen relatieve welstand en 

aanzien. Westfriesland verarmde in de loop van de 18e eeuw. De bevolkingsomvang liep 

gestaag terug door agrarische ontwikkelingen. Schaalvergroting zorgde er vooral voor dat de 

bestaansmiddelen op het platteland afnamen, en dat leidde tot verhoging van de 

huwelijksleeftijd en een stijging van het aantal blijvend ongehuwden. In de steden nam 

vanwege financiële tegenslagen door oorlogshandelingen de investeringsbereidheid in de 

scheepvaart af. Latere investeringspogingen liepen op niets meer uit omdat de nodige 



 50

deskundigheid en infrastructuur verloren was gegaan. Ook kreeg Westfriesland concurrentie 

uit Friesland waar het loonpeil een stuk lager lag en de investeringsbereidheid juist wel 

toenam.187 

Enkhuizen was in de 17e eeuw na Amsterdam en Haarlem de grootste stad van Noord-

Holland geweest met 20.000 inwoners. Visserij was de belangrijkste bedrijfstak, meer dan de 

helft van de Hollandse haringvloot kwam uit Enkhuizen. De vis werd verhandeld met 

producten uit het Oostzeegebied. In 1602 werd ook een VOC-Kamer in Enkhuizen gevestigd, 

en sindsdien vertrokken per jaar twee of drie VOC-schepen naar de Oost, wat gefinancieerd 

werd met de opbrengsten van de haringvangst. Samen met de Noordsche en de Westindische 

Compagnie zorgde de VOC voor een achtste deel van de werkgelegenheid in de stad. Deze 

visserij en koopvaardij zorgden voor vele nevenactiviteiten in de Enkhuizense nijverheid. 

Tussen 1650 en 1800 ging de economie echter achteruit. Oorlog en verzanding, wat de haven 

voor grote schepen ontoegankelijk maakte, resulteerden in een afname van de opbrengsten. 

De bevolking liep dramatisch terug tot 5.000 in de negentiende eeuw.188 Uit het onderzoek dat 

rond 1742 voor de personele quotisatie werd gedaan blijkt dat Enkhuizen 279 inwoners had 

die meer dan 600 gulden per jaar verdienden. Veertien daarvan verdienden boven de 4000 

gulden per jaar. De drie aangeslagen kapiteins ter zee verdienden 600, 1500 en 2000 gulden. 

De zeven aangeslagen schippers verdienden tussen de 600 en 700 gulden. De enige 

aangeslagen opperstuurman verdiende 600 gulden.189  

Hoorn telde in 17e eeuw ongeveer 16.000 inwoners. Hoorn had een belangrijke 

marktfunctie voor het achterland. De handel in agrarische producten was van groot belang, en 

daarnaast was er vetweiderij van ossen. De koopvaardijvloot dreef handel op de Oostzee en in 

Zuid-Europa, en ook de VOC, WIC en de Noordsche Compagnie waren gevestigd in de stad. 

Visserij had een ondergeschikte rol. Al deze scheepvaart zorgde voor veel nevenactiviteiten in 

de nijverheid. Tot slot had Hoorn als hoofdstad van West-Friesland en het Hollands 

Noorderkwartier nog enkele bestuurlijke functies. In de 18e eeuw stagneerde de handel en 

daardoor ook de nijverheid in Hoorn, met name door interne contractie ten gunste van 

Amsterdam. Economische problemen resulteerden in inwonerdaling, wat vervolgens de 

economische problemen weer vergrootte. In 1809 telde Hoorn nog maar 10.000 inwoners.190 

In de quotisatie van 1742 werden 344 personen geregistreerd die 600 gulden of meer per jaar 

                                                           
187 Boon, Bouwers, 190-191, 207-209. 
188 Beers, Westfriezen naar de Oost, 13-16. 
189 W.F.H. Oldewelt, ‘De beroepsstructuur van de bevolking der Hollandse stemhebbende steden volgens de 
kohieren van de familiegelden van 1674, 1715 en 1742. De personele quotisatie van 1742’, Economisch-
historisch jaarboek 25 (1951) 167-248, aldaar 181-185. 
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verdienden, waarvan 19 meer dan 4000 gulden. De enige kapitein ter zee verdiende 600 

gulden. De zes schippers verdienden bedragen van 600, 1000 en 1200 gulden per jaar.191    

Medemblik wist in de vroegmoderne tijd met zijn weinige havenfaciliteiten ook nog 

aardig wat scheepvaart te bedrijven. De bevolking was in 1622 gestegen tot een record van 

4000 inwoners, die niet allemaal emplooi vonden in de landbouw en andere bedrijfstakken op 

het land. Vooral in 17e eeuw werd er veel gevaren op de Oostzee, Noorwegen en daarnaast 

deden de Medemblikkers aan de walvisvaart. Eigen agrarische en visserijproducten vormden 

hierbij het exportproduct. Oostzeeproducten als granen, hout en en metalen werden deels weer 

in Zuid-Europa verhandeld. Ook werden schepen gebouwd voor de West-Indische 

Compagnie, en werden langskomende convooischepen van de admiraliteit van Amsterdam in 

Medemblik schoongemaakt. Er trad echter sinds 1625 al een daling op in de bedrijvigheid, de 

Oostzeehandel lag na 1700 op zijn gat, en na 1750 leverde de zee nog nauwelijks een bijdrage 

aan Medemblik’s welvaart.192 De kosten van het bestrijden van verzanding van de haven kon 

de stad nog amper dragen. Typerend is dat een van de havens vanaf 1754 gebruikt werd als 

oester en kreeftenkwekerij.193 In de quotisatie van 1742 werden 80 inwoners geregistreerd die 

tussen de 600 en 4000 gulden verdienden. De enige kapitein ter zee verdiende 600 gulden, de 

enige schipper 700 gulden per jaar.194 

Met ‘de Streek’, een benaming voor het gebied tussen Hoorn en Enkhuizen, werden in 

die tijd de dorpen Bovenkarspel en Grootebroek bedoeld die tot 1811 als ‘stede Broek’ 

gezamenlijk stadsrechten bezaten en een eigen haven hadden, die concureerde met de haven 

van Enkhuizen.195 Alleen van de schippers uit andere Westfriese dorpen zijn gegevens over 

het vermogen bekend. Van de 33 bekende schippers woonachtig te Schellinkhout, Westwoud 

en Twisk bezaten er, tussen circa 1695 en 1720, 22 schippers een vermogen van minder dan 

2000 gulden, zeven schippers een vermogen van 2000 tot 6000 gulden en twee schippers een 

vermogen van meer dan 12.000 gulden.196 

Alle door mij onderzochtte schippers kwamen dus uit (gedeeltelijk) zeevarende 

gemeenschappen. We kunnen ook concluderen dat de Westfriezen die in de 18e eeuw schipper 

waren bij de VOC in hun woonplaatsen waarschijnlijk een van de weinige welvarende 

                                                                                                                                                                                      
190 Beers, Westfriezen naar de Oost, 16-18. 
191 Oldewelt, ‘De beroepsstructuur van de bevolking’, 211-215. 
192 P. Boon, ‘Medemblik en de zeevaart’ in: F.J. Bakker e.a. (ed), Een nieuw Medemblikker scharre-zootje: 
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193 W.F.M. Brieffies, ‘De Pekelharinghaven’ in F.J. Bakker e.a. (ed), Een nieuw Medemblikker scharre-zootje: 
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194 Oldewelt, ‘De beroepsstructuur van de bevolking’, 226-227. 
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mensen zullen zijn geweest. Ze zullen dus sowieso de mogelijkheid hebben gehad om te 

trouwen. Nu is de vraag of zij met hun vrijwillig langere afwezigheid ook daadwerkelijk 

getrouwd waren. 

 

 

                                               3.3 De echtgenotes en kinderen 

 

De eerste Westfries die we tegenkomen in de 18e eeuw is Gerrit Coster uit Enkhuizen. Gerrit 

was in 1669 in Azië gearriveerd als opperstuurman voor de Kamer Amsterdam op het schip 

Huis te Velde. In 1701 blijkt hij schipper te zijn te Malakka op het jacht d’Andromeda. Helaas 

is van zijn schip van arriveren geen scheepssoldijboek bekend en waren gegevens over hem in 

het Westfries Archief ook nergens terug te vinden. In Dutch Asiatic Shipping werd hij na 

1701 op geen enkele reis naar de Republiek als schipper genoemd. Aangezien hij in 1706 niet 

meer in de zeemonsterrollen stond kunnen we aannemen dat hij in Azië is overleden, tenzij hij 

als passagier naar huis is gegaan. Hij heeft minstens 32 jaar aaneengesloten in Azië gediend 

en het is dus zeer onwaarschijnlijk dat hij thuis een vrouw en kinderen heeft achtergelaten.    

De volgende Westfriese schipper die we tegenkomen is Gerrit Jansz. Glas. Hij was in 

1684 als jongmatroos op het schip de Langewijk van de Kamer Enkhuizen uitgevaren. In 1711 

voer hij als schipper op het jacht d’Anna te Colombo. In 1721 komen we hem opnieuw tegen 

op het Jacht de Kijkuijt. Volgens de zeemonsterrollen kwam hij uit de Streek. Van de heenreis 

van deze matroos en zijn schip is helaas geen scheepssoldijboek meer beschikbaar en in de 

DTB’s en het Notarieel Archief van alle kleinere Westfriese plaatsen komen we ook niets 

over deze man tegen. In 1731 komen we hem niet meer tegen in de zeemonsterrollen en 

aangezien hij ook niet tussen 1721 en 1731 in Dutch Asiatic Shipping vermeld stond kunnen 

we aannemen dat hij in Azië is overleden. Met een diensttijd van minstens 37 jaar, na vertrek 

als jongmatroos, zal hij geen gezin in de Republiek hebben gehad.   

Schipper Jan Hermensz. Portier uit Hoorn komen we in 1701 tegen te Ambon op het 

jacht d’Tamboer. Over hem ontbreken, naast de scheepssoldijboeken, zelfs de gegevens van 

het aankomstjaar, zijn functie bij aankomst en de Kamer waarvoor hij voer. Zo kunnen we bij 

hem alleen afgaan op gissingen. Het schip d’Tamboer was in 1691 gebouwd en in 1692 

vertrokken uit Amsterdam. Een ander was toen schipper aan boord, maar we komen deze 

schipper in DAS verder niet meer tegen. Het zou dus kunnen zijn dat deze schipper overleden 
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is en Portier in zijn plaats is gekomen. In 1705 werd d’Tamboer opgelegd in Batavia.197 

Portier was echter al in 1702 vanuit Batavia naar Texel vertrokken waar hij augustus 1703 

arriveerde. Hij was deze reis schipper op de pinas Huis te Loo van de Kamer Amsterdam.198 

Mei 1704 vertrok Portier weer naar Batavia waar hij pas in april 1705 aankwam. Hij was 

schipper op de fluit Bredenhof van de Kamer Hoorn.199 November 1708 vertrok hij vanuit 

Batavia naar Texel waar hij augustus 1709 arriveerde. Hij was toen schipper op de fluit Huis 

te Hemert van de Kamer Enkhuizen.200 Verdere reizen heeft hij niet gemaakt en bracht dus 

waarschijnlijk zijn laatste jaren thuis door. Als we kijken in de DTB’s blijkt Jan Hermensz. 

Portier remonstrants te zijn gedoopt in Hoorn op 5 oktober 1664. Zijn vader heette Herman 

Cornelisz. Portier. Jan Portier werd in Hoorn begraven op 23 februari 1728. In het 

Begraafregister wordt Claas Ketel als ‘aangever’ vermeld. ‘Aangeving’ van een dode wordt 

meestal gedaan door de meest betrokken persoon, en dat was in dit geval dus geen directe 

familie. Verdere gegevens heb ik niet kunnen vinden. Uit de ‘aangever’ blijkt echter dat Jan 

Portier geen vrouw en kinderen heeft gehad, tenzij deze al voor hem waren overleden. 

 Claas Gouwenberg uit Hoorn was in april 1701 als schipper van de fluit Handboog 

van de Kamer Hoorn naar Batavia vertrokken.201 Het scheepssoldijboek van deze reis is niet 

beschikbaar. In 1706 kwam ik zijn naam tegen in de zeemonsterrollen op het schip 

d’Ieperboom en in 1711 op het schip de Prins Eugenius202 te Batavia. Uit de datum van 

arriveren viel op te maken dat hij in de tussentijd niet naar de Republiek terug was geweest. 

Zijn naam staat niet in de zeemonsterrollen van 1716 of in de DAS, en waarschijnlijk is hij 

tussen 1711 en 1716 als passagier naar huis gegaan. De DTB’s melden dat er in 1689 en 1692 

twee Gouwenbergs gedoopt werden. Dit kunnen mogelijk zijn kinderen zijn geweest. Bij de 

huwelijksregisters komt zijn naam niet voor. In februari 1701, dus vlak voor het vertrek van 

Gouwenberg, werd een Antje Barentsz begraven die door Claas Gouwenberg was 

aangegeven. Antje was ‘meerderjarig’, dus tenminste 25 jaar, en ongehuwd. Enige 

verwantschap lijkt dus uitgesloten. Zij kan wel een verloofde zijn geweest. Na zijn terugkomst 

uit Azië blijkt Claas ‘aangever’ te zijn geweest bij tal van begrafenissen waarbij de 

verwantschap niet wordt genoemd, wat erop wijst dat er ook geen verwantschap was. 

November 1720 is Claas ‘aangever’ bij de begrafenis van ene Jacob Naald, in april 1721 bij 

de begrafenis van Catharina van Veen (de moeder?), april 1726 ‘aangever’ bij de begrafenis 

                                                           
197 http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Das/detailVoyage/92701. 
198 http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Das/detailVoyage/96969. 
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200 http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Das/detailVoyage/97080. 
201 http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Das/detailVoyage/92920. 
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van Aaltje Duijff (de moeder?) en oktober 1727 was Claas ‘aangever’ van Johannes Hoijman, 

die Rooms priester te Hoorn was geweest. April 1728 was Claas ‘aangever’ bij de begrafenis 

van Grietje Claesz., meerderjarig en ongehuwd. Mogelijk was zij een dochter van Claas, 

alleen het feit dat zij minstens 25 jaar oud was duidt er wel op dat zij reeds voor óf vlak na het 

vertrek van Claas naar de Oost in 1701 geboren was. Oktober van hetzelfde jaar is Claas 

‘aangever’ bij de begrafenis van Lijsabeth Gouwenberg. De overledene was weer 

meerderjarig en ongehuwd. Zij kan een dochter zijn geweest maar ook bijvoorbeeld een zus. 

Zijn eigen begrafenis wordt niet genoemd. Van Claas Gouwenburg is dus moeilijk te 

achterhalen of hij een gezin heeft gehad. 

 Pieter Cornelisz Coster uit Hoorn was in 1701 als derdewaak in de Oost gearriveerd 

voor de Kamer Hoorn op het schip de Iependam. In 1711 was hij schipper op het schip ’t 

Huijs bij de weg. In januari 1712 vertrok hij op het schip de Kiefhoek van Batavia en kwam in 

augustus 1712 op Goeree aan. In januari 1713 vertrok hij weer naar Batavia als schipper op 

het schip Samson van de Kamer Hoorn en arriveerde eind juli. Hij vertrok eind november 

alweer met hetzelfde schip, dat ondertussen was overgegaan naar de Kamer Amsterdam, en 

hij was eind juli 1714 weer terug in de Republiek. Alleen voor deze tweede reis is een 

scheepssoldijboek beschikbaar en daarin wordt melding gemaakt van een maandbrief voor 

zijn moeder Grietje Theunis. Een schuldbrief had hij niet, maar hij had wel handgeld 

gekregen. Voor deze reis mocht Pieter december 1714 een eindbedrag van 1520 gulden in 

ontvangst nemen. In de huwelijksafkondigen van de DTB’s valt zijn naam niet te ontdekken. 

In de DTB’s wordt wel genoemd dat hij op 27 december 1678 gereformeerd was gedoopt. 

Zijn ouders waren Cornelis Pietersz Coster en Grietje Theunis, en er was een getuige Aefje 

Pieters. Pieter had reeds een oudere zuster, Aeltje Coster, die januari 1676 was gedoopt. 

Februari 1687 blijkt Pieter nog een broertje te hebben gekregen, Theunis Coster. De getuige 

bij de doop was Trijntje Teunis. Na zijn reizen naar de Oost tussen 1701 en 1714 heeft het er 

alle schijn van dat hij bij zijn moeder is gaan wonen. In ieder geval overleed zijn moeder 

februari 1722, toen woonachtig in Beets. Pieter was ‘aangever’ en blijkt ook woonachtig in 

Beets! Pieter verhuist vervolgens weer naar Hoorn waar hij 15 juni 1726 overlijdt. Er was 

geen ‘aangever’ en er moest 30 gulden impost en de 20e penning worden betaald. De 20e 

penning was een extra belasting die werd geheven op mensen die kinderloos stierven. Pieter 

stierf dus rijk en had, behalve voor zijn moeder, waarschijnlijk geen oog voor vrouwen gehad. 

 Dat een Hoornse schipper ook rijk kon sterven mét een gezin blijkt van Cornelis 

Sijmonsz de Geus. Hem komen we in Azië tegen in het jaar 1711 op het reeds eerder 
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genoemde schip Samson. Op dit schip was hij 5 december 1710 gaan varen. Cornelis was als 

schipper in december 1706 vertrokken vanuit de Republiek op het schip Cattendijk van de 

Kamer Amsterdam. In 1712 kwam hij op het schip Samson weer in de Republiek terug. Hij 

had tijdens deze reis geen schuldbrief, maar wel een maandbrief voor zijn vrouw Lijsbet 

Sijmons, met tussenposen ook wel Elisabet Stevens genoemd, toen woonachtig te Hoorn. In 

1709 haald Lijsbet twee keer geld op, en daarna nog een keer in 1710 en een keer in 1711. In 

december 1712 haald Cornelis zelf het restant van zijn geld op van 3096 gulden. Cornelis 

maakte na deze reis nog twee korte reizen. Januari 1713 vertrok hij op het schip Den Berg van 

de Kamer Amsterdam en kwam juli 1714 alweer thuis op het schip Vrijburg van de Kamer 

Amsterdam. Hij had toen weer alleen een maandbrief voor Lijsbet die toen in Amsterdam 

blijkt te wonen. Februari 1715 vertrok hij op het schip met de toepasselijke naam Elisabeth 

van de Kamer Amsterdam en kwam op hetzelfde schip terug augustus 1717, na een verblijf 

van vijf maanden in Azië. Blijkbaar was de eerdere langere afwezigheid hem (thuis) niet 

bevallen. Hij had weer alleen een maandbrief uitgegeven. Als we kijken naar de DTB’s blijkt 

hij 1 november 1681 te zijn getrouwd. De huwelijksplaats was Edam waar ‘jonge dochter’ 

Lijsbet bleek te wonen. De attestatie was te Hoorn, waar Cornelis als ‘Jongesel’ in de Gouw 

woonde. Cornelis was zelf 12 december 1653 in Hoorn remonstrants gedoopt. Zijn vader was 

Sijmon Jansz, zijn moeder is onbekend. Op 5 juli 1665 werd Lijsbet Sijmons in Hoorn 

remonstrants gedoopt. Ze kregen niet snel een kind. Pas op 6 juli 1687 werd hun dochter 

Lijsbet Cornelis te Hoorn remonstrants gedoopt. Cornelis ging dus pas op late leeftijd voor de 

VOC varen, maar werd wel gelijk als schipper aangenomen. Hij had dus waarschijnlijk al een 

bestaan in de zeevaart gehad. Dat zijn familie in 1713 in Amsterdam blijkt te wonen heeft 

mogelijk te maken met zijn dienstbetrekking bij de Kamer Amsterdam. Ze keren overigens 

weer terug naar Hoorn. Het schijnt dat ze nog een tweede dochter hebben gehad want op 28 

juli 1721 is Lijsbet Sijmons ‘aangever’ bij de begrafenis van haar dochter Guertje Cornelis in 

Hoorn. Lijsbet wordt zelf op 4 augustus 1722 begraven te Hoorn. Cornelis overlijdt op 1 

augustus 1724. De ‘aangever’ was ene Dirk Goorn, dus geen directe familie. Mijn hypothese, 

dat de lang in Azië blijvende schippers geen gezin hadden, ging voor Cornelis de Geus dus 

niet op.  

 Schipper Cornelis de Ka uit Enkhuizen was in april 1712 naar Azië vertrokken op het 

schip ’t Huis te Hemert van de Kamer Enkhuizen. Zijn diensttijd in Azië is indrukwekkend te 

noemen. Hij stapte september 1714 over op het schip T'Raad Huis van Middelburg. Vanaf juli 
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1715 voer hij op ‘T Huis Terloo, in 1716 op de Loedekenskerk203, vanaf juli 1718 op de 

Cockenge en daarna de Kiefhoek die hij in 1719 verruilde voor d'Unie, Sandenburg en de 

Vrijburgh. De Vrijburgh verruilde hij in 1720 voor de Herstelde Leeuw en we vinden hem 

weer in 1721 te Samarang op d’Ellemeet. Vanaf 15 augustus 1722 vaart hij op de 

Horstendaal, vanaf februari 1723 op de Beverwaard en Sanderhoeff, in 1724 op de Limburg, 

in 1725 op de Hoogesmulde en daarna op de Eugenius waar hij tot december 1725 op bleef 

varen.204 Cornelis had bij zijn vertrek geen maandbrief of schuldbrief afgegeven. Hij had 

alleen 525 gulden handgeld gehad. Cornelis liet vreemd genoeg zijn verdiende salaris door 

tussenpersonen in Azië aan hem betalen. Deze tussenpersonen inden het geld later bij de 

Kamer Enkhuizen. December 1723 wordt 7.491 van zijn loon afgetrokken voor een bedrag 

dat november 1722 in Batavia uitbetaald was. December 1725 wordt 1.894 uitbetaald aan ene 

Geert de Ka, mogelijk een broer, die namens iemand kwam die in december 1724 geld 

gegeven had aan Cornelis. In december 1725 overleed Cornelis in Azië zonder de verstreken 

13 jaar nog thuis te zijn geweest.205 In totaal had Cornelis  een bedrag verdiend van 10.737 

gulden. Het overgebleven bedrag van 1.351 gulden wordt december 1727 uitbetaald aan de 

secretaris van de weesmeesters van Hoorn, die geld kwam innen voor de weesmeesters in 

Batavia. Hieruit blijkt dat Cornelis in Azië kinderen had achtergelaten zonder moeder, die 

vervolgens in het weeshuis van Batavia terecht waren gekomen. Het is echter onbekend of dit 

kinderen zijn van een Nederlandse vrouw die in Azië overleden was, of dat hij een Aziatische 

liefde had gehad. De familie De Ka is niet meer in de DTB’s terug te vinden. We kunnen 

alleen gissen dat Geert de Ka zijn broer of vader is geweest. 

 Jan de Zee was geboren in Medemblik, mét een heleboel naamgenoten. Als men twee 

naamgenoten wegredeneert blijven er nog de jaren 1697, 1700, 1706 en 1709 over waarop 

onze Jan de Zee mogelijk gereformeerd gedoopt werd. De andere twee Jannen, herkenbaar 

aan hun tweede naam die naar de vader verwees, waren uitgesloten omdat ze later kinderen 

zouden krijgen op momenten dat onze Jan al enkele jaren in Azië zat. Jan de Zee was dus een 

geliefde naam in Medemblik. Zijn naam komen we alleen niet meer tegen bij huwelijken, 

doop of begrafenissen. Jan de Zee vertrok april 1726 zonder schuld of maandbrief als 

derdewaak naar de Oost voor de Kamer Hoorn. Voor de terugreis nam hij een schip van de 

Kamer Zeeland en arriveerde in augustus 1728 in de Republiek. Jan werd niet bevorderd en 

                                                           
203 Hoewel ik de namen exact weergeef zoals ze in de Generale zeemonsterrollen vermeld staan, moet ik hierbij 
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204 Volgens voc.opvarenden.nl overleed hij oktober 1745, maar dit klopt niet. 
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juni 1730 vertrok hij weer als derdewaak. Hij had dit keer een schuldbrief. Juni 1730 bereikte 

hij pas Batavia. Jan vertrok oktober 1731 met een schip van de Kamer Enkhuizen huiswaarts, 

waar hij juni 1732 aankwam. Hij schijnt in de periode hierna te zijn getrouwd met Dieuwertje 

Crabbendam, maar niet in Medemblik. Toen hij in februari 1736, opeens als opperstuurman, 

voor de Kamer Hoorn op het schip Kerkwijk vertrok had hij een schuldbrief, en volgens 

vocopvarenden.nl een maandbrief voor drie dochters met de achternaam Roos. Als men het 

scheepssoldijboek zelf bekijkt blijkt dit echter fout en was de maandbrief gericht aan zijn 

vrouw Dieuwetje Crabbendam die het geld elk jaar, behalve in 1740, ophaalt. Een schuld van 

973 gulden wordt in oktober 1741 opgehaald. Jan kwamen we in dat jaar ook tegen als 

schipper in de zeemonsterrollen. Hij was in maart 1737 overgestapt op het schip Middelwout, 

in mei 1738 op de Slewijk en in september 1738 op de Brunswijk. In november 1741 werd hij 

op dit schip als schipper aangesteld voor 60 gulden per maand. December 1742 vertrekt hij als 

schipper uit Batavia op het schip Nieuwland van de Kamer Hoorn en komt augustus 1743 

thuis aan. Hij had zijn vrouw 7 jaar niet gezien. Juni 1744 vertrekt Jan weer als schipper op de 

Nieuwland voor de Kamer Hoorn en arriveert april 1745 in Batavia. Jan had nu alleen een 

maandbrief voor zijn vrouw Dieuwertje Crabbendam, die het geld echter niet ophaalt. In Azië 

wordt de Nieuwland doorverkocht aan de Kamer Zeeland, mogelijk omdat de Kamer Hoorn 

het schip al niet meer vertrouwde. Januari 1746 gaat Jan met hetzelfde schip weer huiswaarts 

en vergaat met man en muis. Diewertje haalde uiteindelijk 1.110 gulden op.          

 Jacob Meijndertsz Hen uit Enkhuizen is niet bekend in de doopregisters van 

Enkhuizen. Vrij toevallig kwam ik in een archiefstuk van het Oud-Rechterlijk Archief van 

1751 een melding tegen van een loterij en rente van een obligatie met daarbij een copie 

extract van een doopboek. Daarin stond dat Jacob de 10e juli van 1722 een zoon was van 

Meijndertsz Jacobsz Hen en Aaltje Jans. Deze datum roept vraagtekens op. Jacob vertrok in 

december 1727 met de functie van jongen naar Azië, wat betekent dat hij jonger dan 17 jaar 

was, maar vijf jaar zal hij toch zeker niet zijn geweest! Toch kwamen er geen andere 

naamgenoten in Enkhuizen voor, alleen een Kornelis Hen die in 1720 twee dochters had. Ook 

werden in 1741 en 1750 twee kinderen begraven waarbij de naam Cornelis Hen opduikt, en 

hierbij neem ik dus aan dat zij geen kinderen van Jacob waren. Na een verblijf van vijf 

maanden in Azië vertrok Jacob alweer op een schip naar huis zodat hij juni 1729 reeds thuis 

was. Oktober 1734 vertrok Jacob als derdewaak en was augustus 1737 weer thuis. Hij ging 

gelijk op vrouwenjacht want op 15 november 1737 trouwt Jacob met Antjen Siewers. Mei 

1738 vertrok Jacob als onderstuurman op het schip Leiduin, en had dit keer een maand- en een 
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schuldbrief. Hij voer achtereenvolgens op de schepen Meyenberg, Beekvliet, Nieuwvliet, 

Papenburg, Hilgonda, Schoonauwen, en Werelt. Op twee schepen na waren dit allen 

voormalige retourschepen die hun laatste jaren in Azië sleten.  Hij verdiende uiteindelijk 8914 

gulden, en de maandbrief werd jaarlijks braaf door Antjen opgehaald. In 1749 werd er nog 

een aanzienlijk bedrag van 1244 gulden geïnd door een schuldeiser. Jacob werd in 1751 

schipper maar overleed vervolgens in juli 1752, na veertien jaar van huis te zijn geweest. Pas 

in maart 1754 kon Antjen het tegoed van 3684 gulden ophalen. Dit bedrag moest ze overigens 

voor de helft afstaan aan ene Gijsbert Hoogland die voogd blijkt over Jacob zijn enige zoon, 

ene Sieuwert Hen, dit volgens een attestatie die ogenschijnlijk door Jacob zelf was opgesteld. 

 Reijndert Dijkveld uit Enkhuizen is weer zo’n geval waarbij de DTB’s ons in de steek 

laten. Reijndert vertrok juni 1752 als onderstuurman naar de Oost. Hij had dus waarschijnlijk 

al enige scheepservaring, anders had hij nooit gelijk die functie kunnen bemachtigen. Hij had 

ook een schuld- en een maandbrief, de laatste voor zijn vrouw Wiebregje Band. Juni 1754 is 

hij weer thuis. Hij weet weer de Bewindhebbers van de Kamer Enkhuizen te charmeren want 

november 1754 vaart hij uit als volwaardig luitenant, een functie toen gelijk aan schipper.  

Zijn snelle thuiskomsten en snelle benoemingen zijn opmerkelijk. Hij had weer een maand- 

en een schuldbrief. Opvallend genoeg reist ene Albert Dijkveld uit Enkhuizen op hetzelfde 

schip mee als jongen. Hij overlijdt twee weken voordat Reijndert de thuisreis begint. Het kan 

haast niet anders dan dat Albert zijn zoon was. Reijndert kwam juli 1756 weer thuis. Mei 

1757 vertrekt Reijndert als schipper, aangezien de marinerangen waren afgeschaft, en hij is 

juni 1759 weer terug. Hij had weer een maand en schuldbrief, net als op zijn laatste reis. Met 

zijn snelle reizen verdiende hij blijkbaar niet genoeg om boven Jan te komen. Hij vertrok mei 

1760 en kreeg handgeld. Elk jaar haalde Wiebregje het maandbriefgeld én het 

schuldbriefdgeld op. Blijkbaar had Wiebregje dus niet genoeg aan alleen de maandbrief. De 

gereformeerde begraafboeken geven 30 maart 1760 en 13 april 1763 melding van het 

overlijden van Geertje Dijkveld en Pietertje Dijkveld. Daar de betaalde imposten een 

vermogensverschil van 2000 gulden aanduiden, tijdens Reijndert zijn afwezigheid, zal slechts 

één van deze twee kinderen van Reijndert en Wiebregje zijn geweest. Oktober 1764 overlijdt 

Reijndert in Azië206, en had in totaal 2678 verdiend. Januari 1766 wordt een restant bedrag 

van 1514 betaald aan Wiebregje en Reijnderts moeder Pietertje Barends als enige erfgenamen, 

daar “deselve kinder voor deselve overleden”.    

Over de geboorte van Cornelis van Benthem uit Hoorn is niets te vinden. Hij vertrok 

mei 1742 als derdewaak op het schip Polanen naar Azië. Hij kreeg 221 gulden aan handgeld 
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maar had geen maand- of schuldbrief uitgegeven. Mogelijk leende Van Benthem in Azië toch 

geld voor particuliere handel, want mei 1750 moest er 1018 gulden worden betaald aan een 

gevolmachtigde. Van Benthem stapte maart 1744 over op de Berkenroode, en in augustus op 

de Leiduin. Zijn langere verblijf in Azië werd beloond. April 1746 vaart hij op de 

Huijgewaart en zijn salaris stijgt. Vanaf januari 1747 voer hij op de Hartenlust en vanaf maart 

1748 op d’Hotel voor zijn oude salaris van 26 gulden. Als hij februari 1749 overgaat op 

d’Hagedis verdient hij 32 gulden, en is dus waarschijnlijk aangesteld tot onderstuurman. 

Daarna volgen in augustus 1749 t’Huis te Spijk, in september t’Hof van Delft, mei 1751 de 

Polsduijn en januari 1752 thuisreis met de Rotterdam. In totaal had Cornelis 2.470 verdient en 

kwam juli 1751 pas weer thuis. Daarvan werd in april 1753 nog wel 600 gulden uitbetaald aan 

ene Dirk Krok, waarschijnlijk schoonfamilie van Cornelis. 5 November 1752 trad Cornelis 

namelijk als gereformeerde ‘jongeman’ in het huwelijk met Marijtje Crok, ‘jongedochter’ uit 

Hoorn. Zij waren toen dus beide onder de 25. Marijtje Crok was zelf gereformeerd gedoopt in 

juli 1733, als dochter van Cornelis Crok en Jannetje Doen.  November 1753 vertrok Cornelis 

als opperstuurman op het schip d’Huijgenwaart naar de Oost, weer zonder schuld of 

maandbrief. Tijdens zijn afwezigheid voltrok zich een drama. December 1753 werd hun 

dochtertje begraven, en februari 1755 werd Marijtje zelf begraven. Misschien leidde dit tot het 

besluit van Cornelis om nooit meer naar huis terug te keren. Hij leende geld in Azië, 

aangezien in 1760 maar liefst 3672 gulden aan een koopman moest worden betaald. Cornelis 

was september 1757 overgestapt op d’Appelboom, in augustus 1758 op d’Mevels, in 1759 

weer op d’Appelboom, en tot slot november 1760 op t’Casteel van Tilburg. Op dit laatste 

schip kwamen we hem in de zeemonsterrollen als schipper tegen. Cornelis overleed januari 

1762. In totaal had hij 4686 verdiend. Augustus 1764 werd het restant van 1.014 betaald aan 

een afgezant van Maria Sibilla van Schardenburg als vrouw en universele erfgenaam. 

Blijkbaar had Cornelis in Azië dus een nieuwe liefde ontmoet. 

In de DTB’s van Hoorn komt de naam Pieter Dekker veel voor, en ook bij de VOC 

dienden drie Pieters. Toch kon ik ze bijna allen wegstrepen omdat ze niet met de reistijden 

van ‘onze’ Pieter Dekker correspondeerden. ‘Onze’ Pieter vertrok september 1766 als 

onderstuurman naar de Oost en kwam juni 1768 weer thuis. Januari 1772 vertrok hij als 

opperstuurman en kwam, na slechts twee maanden in Azië, mei 1773 weer thuis. Een snelle 

retourvaart had dus duidelijk meer zijn aandacht. Hij had dit keer een schuldbrief. Juni 1774 

vertrok Pieter als schipper met een schuldbrief op het schip Maria Jacoba. Hij kreeg een 

uitzonderlijk hoog bedrag van 726 gulden aan handgeld, waarvan 300 gulden naar zijn 

                                                                                                                                                                                      
206 Scheepssoldijboek. Vocopvarenden.nl beweert 1755. 
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moeder Anna Groot ging. In 1776 wordt weer 300 gulden door zijn moeder geïnd, en 

aangezien hij geen maandbrief had afgegeven lijkt het alsof hij in de schuld stond bij zijn 

moeder. Januari 1779 werd Anna Groot in Hoorn gereformeerd begraven voor een impost van 

maar liefst 30 gulden. Pieter bleef dit keer wel lang in Azië. Hij bleef op de Maria Jacoba tot 

hij in 1771 overging op de Beemsters Welvaren. In mei 1778 volgde de Renswoude en in 1779 

’t Huis te Bijweg. Zijn laatste schip was ’t Buijtenleven dat hij in 1780 betrad. In totaal 

verdiende hij 6284 gulden, maar dit geld werd in de jaren 1779, 1782 en 1784 allemaal 

opgehaald door andere schuldeisers. Pieter Dekker overleed volgens voc.opvarenden in 

november 1786, maar volgens zijn soldijboek zelf in 1784.  

Paulus Doedesz Bast uit Hoorn vertrok augustus 1766 als derdewaak naar de Oost met 

een schuldbrief en kwam mei 1770 weer thuis. Van november 1770 tot april 1772 maakte hij 

weer als derdewaak en met een schuldbrief een retourreis. Juni 1773 vertrok Paulus als 

onderstuurman met een schuldbrief en was mei 1777 weer thuis. Eind augustus 1777 trouwt 

Paulus als gereformeerde ‘jongeman’ met Aaltje Langedijk, ‘jongedochter’ uit Hoorn. Hieruit 

kan men opmaken dat hij reeds als veertienjarige of jonger naar de Oost was vertrokken, en 

dus toen al kon lezen en schrijven, een vereiste voor de functie van derdewaak. December 

1778 werd hun zoon geboren en kreeg de originele naam Paulus Bast. Paulus Bast senior was 

echter al vier maanden eerder als opperstuurman met een schuldbrief naar de Oost vertrokken. 

Juni 1780 kon hij pas zijn zoontje zien. Hij vertrok echter alweer in december, dit keer als 

schipper op het schip de Vriendschap, met een schuldbrief. Aaltje kreeg het handgeld van 300 

gulden. In 1785 kreeg Aaltje ook weer 300 gulden, misschien omdat haar man op dat moment 

langer dan gebruikelijk wegbleef. Paulus was tot januari 1787 op de Vriendschap gebleven, en 

stapte toen over op de Batavier. Paulus overleed 16 januari 1787. April 1788 kon Aaltje het 

restant van 1838 gulden ophalen als testementair erfgenaam. De jonge Paulus Bast junior 

zette zijn handtekening. Aaltje overleed zelf een paar jaar later en werd in Hoorn begraven op 

28 december 1791. De dertienjarige Paulus Bast junior bleef alleen achter.  

Fredrik Drillinger uit Enkhuizen maakte de meeste retourreizen van alle Westfriezen 

die ik behandel, en maakte de reizen dan ook uitzonderlijk snel en twee keer met slechts één 

schip. Hij vertrok november 1767 als konstabelsmaat om mei 1769 weer met hetzelfde schip 

thuis te komen. September 1769 vertrok hij als botteliersmaat om april 1771 weer terug te 

zijn. Op 25 oktober 1771 trad de gereformeerde Fredrik in het huwelijk met Johanna 

Blikkenhorst. December 1771 vertrok Fredrik echter alweer als derdewaak en kwam juni 

1774 op hetzelfde schip weer thuis. Hij had dit keer een maand- en een schuldbrief afgegeven, 

en dat zou hij ook op de volgende reizen doen. De maandbrief was altijd voor Johanna, de 
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schuldbrief in de meeste gevallen. Oktober 1774 vertrok Fredrik weer als derdewaak en 

arriveerde in juli 1776 weer in Enkhuizen. Gelukkig voor Johanna bleef Fredrik nu twee jaar 

thuis. Pas augustus 1778 vertrok Fredrik weer naar de Oost, dit keer als onderstuurman, en 

kwam mei 1780 weer thuis. December 1780 vertrok Fredrik als opperstuurman op het schip 

de Vriendschap. Hij voer toen voor het eerst voor de Kamer Hoorn en diende op dit schip 

onder de hiervoor behandelde Horinees Paulus Bast. Zijn langere verblijf in Azië werd 

beloond met de rang van kapitein toen hij in september 1786 overstapte op een ander schip. 

Juli 1787 kwam hij weer thuis. December 1787 vertrok Fredrik reeds weer als kapitein op het 

schip Afrikaan van de Kamer Enkhuizen. Fredrik stapte in Azië in juni 1791 over op het schip 

Nieuwstad maar overleed in juli van datzelfde jaar. Johanna had haar man dus uiteindelijk 

maar weinig kunnen zien en kinderen hadden ze niet gekregen. 

 Al met al blijkt mijn hypothese dat de vrijwillig langer in Azië blijvende schippers 

geen vrouw hadden niet te kloppen. Van de veertien behandelde schippers blijken er zes 

waarschijnlijk geen gezin te hebben gehad, en acht wel. Alleen de eerste decennia van de 18e 

eeuw, blijven de schippers die vrijwillig langer dan drie jaar in Azië bleven, voor tientallen 

jaren of zelfs voorgoed weg. Dit sluit aan op de conclusies van Bruijn dat een retourvaart na 

circa 1740 aantrekkelijker werd gemaakt. De schippers die zo lang wegbleven konden vaak 

niet meer een eigen gezinnetje in de Republiek beginnen. Dit zegt natuurlijk niets over hun 

mogelijke gezinssituatie in Azië, want omdat er in Azië geen maandbrief werd uitgegeven 

kon een Oosterse vrouw onbekend blijven. Dat Cornelis van Benthem een nieuwe vrouw in 

Azië had getrouwd ontdekten we alleen omdat zij in het scheepssoldijboek aanspraak maakte 

op zijn overgebleven soldij. En alleen doordat de kinderen van Cornelis de Ka in een 

weeshuis in Batavia terechtkwamen weten we van hun bestaan. Door de kortere verblijfsduur 

van de schippers in Azië werd een gezin in de Republiek mogelijk. Hoge kindercijfers bleven 

door de lange afwezigheid echter onmogelijk, en vaak stierf de schipper zonder nageslacht. 

Voor mij blijft het verbazingwekkend dat een schipper die zijn vrouw al vier jaar niet meer 

had gezien, vrijwillig nog langer in Azië blijft. Hun financiële nood zou hiervoor een 

verklaring kunnen bieden, waarover in de volgende paragraaf meer. 

Uit de gegevens bleek ook de geloofsrichting van deze personen. Acht van hen waren 

gereformeerd, twee remonstrants, één rooms-katholiek en van drie was de religie onbekend. 

Het was een gangbaar standpunt dat officieren bij de VOC tot de Gereformeerde kerk dienden 

te behoren. Vaak was dit ook het geval, maar in de praktijk werden ook lutheranen, rooms-

katholieken en remonstranten benoemd. Vooral bij de Kamer Hoorn was dit het geval, wat 

ook overeenstemt met mijn gegevens. Onder de buitenlanders waren vooral veel lutheranen te 
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vinden, die zich wel konden schikken onder de gereformeerden. Rooms-katholieken waren er 

ook, maar hadden aan boord de handicap niet te kunnen biechten en bij overlijden niet het 

sacrament der stervenden te kunnen ontvangen.207 Doopsgezinden voeren liever niet op een 

door gereformeerden overheerst schip, wat wel verklaard is door het feit dat zij geen geweld 

mochten gebruiken, welk principe alleen door een eensgezinde bemanning kon worden 

gehandhaafd.208 Uit een onderzoek naar Westfriese zeelieden rond 1700 is echter gebleken dat 

de religieuze achtergrond vaak een ondergeschikte rol speelde bij het in dienst nemen en het 

in dienst gaan van zeelieden. Het was doorslaggevender welk werk op korte termijn 

beschikbaar was.209  

 

 

                                                  3.4 De financiële situatie 

 

Het wordt nu mogelijk om specifiek naar de financiële situatie van de vrijwillig langer in Azië 

blijvende Westfriese schippers te kijken. Natuurlijk zijn veel aspecten onbekend, zoals wat 

een schipper met particuliere handel verdiende, maar met de DTB gegevens en de verdiende 

gages kunnen we een aardige schatting maken. Dit geldt dus niet voor degenen waarover we 

bijna niets gevonden hebben, zoals voor de eerste twee behandelde schippers. Gerrit Coster 

was in 1669 vertrokken als opperstuurman. Hij verdiende toen hoogst waarschijnlijk 48 

gulden per maand. In 1701 verdiende hij als schipper 90 gulden per maand. Daar hij voor 

1706 is gestorven heeft hij dus minstens 32 jaar aaneengesloten gewerkt en hij zal dus wel een 

flink vermogen hebben opgebouwd. Daar hij niet in de DTB’s voorkomt kunnen we geen 

verdere conclusies trekken. Van Gerrit Jansz Glas kunnen we ook alleen zeggen dat hij sinds 

zijn vertrek als jongmatroos in 1684 aaneengesloten in Azië heeft gewerkt. In 1711 verdiende 

hij 65 gulden per maand als schipper, en in 1721 verdiende hij 70 gulden per maand als 

schipper. Voor 1731 zal hij zijn gestopt met varen, en waarschijnlijk met een aanzienlijk 

vermogen.     

Jan Hermonsz Portier was geboren in 1664 en verdiende in 1701 60 gulden per maand 

als schipper in Azië. Hij was waarschijnlijk al enige tijd in Azië actief. Jan maakte als 

schipper tot augustus 1709 nog twee terugreizen naar de Republiek en een heenreis naar 

                                                           
207 Boon, ‘Kerk en schip’, 317 en Bruijn, ‘Commandanten’, 6 en Bruijn, Schippers, 39. 
208 A. de Wit, ‘Work and property in a Dutch fishing community: the social position of Maassluis fishermen in 
the seventeenth century’, in: P. Holm en D.J. Starkey (eds.), North Atlantic fisheries: markets and modernisation 
(Esbjerg 1998) 77-98, aldaar 88-90. 
209 Bruijn, Schippers, 237 en Boon, ‘Kerk en schip’, 328-329. 



 63

Batavia, en had in deze periode acht maanden niet gevaren. Met minstens 83 maanden varen 

met een maandsalaris van minstens 60 gulden had hij dus minstens 4.980 gulden verdient. Jan 

Portier werd in Hoorn begraven op 23 februari 1728 waarbij een belasting van van 15 gulden 

werd betaald, en had bij overlijden dus een vermogen van tussen de 6.000 en 12.000 gulden. 

Claas Gouwenberg was in april 1701 als schipper naar Batavia vertrokken. In 1706 

verdiende hij 70 gulden per maand op het schip d’Ieperboom en in 1711 hetzelfde bedrag op 

het schip de Prins Eugenius. Waarschijnlijk is hij tussen 1711 en 1716 als passagier naar huis 

gegaan. Hij had dus minstens een bedrag van 8.400 gulden verdient aan gages alleen. Als we 

de begravenen op een rijtje zetten waarmee Claas enige verwantschap kan hebben gehad dan 

komen we uit op Catharina van Veen, Aaltje Duijff, Grietje Claesz en Lijsabeth Gouwenberg. 

Bij hun begrafenissen werden respectievelijk bedragen van 3, 3, 12 en 6 gulden aan impost 

betaald. Vooral voor de laatste twee lijkt een familieband te gelden en dat zou duiden op een 

vermogen van 2.000 tot 12.000 gulden. 

Pieter Cornelis Coster uit Hoorn was in 1701 als derdewaak in de Oost gearriveerd. In 

1711 was hij schipper op het schip ’t Huijs bij de weg, voor een gage van 65 gulden per 

maand. In 1712 kwam hij terug in de Republiek. In januari 1713 vertrok hij weer naar Batavia 

als schipper en kwam eind juli 1714 weer terug in de Republiek. In het scheepssoldijboek 

wordt melding gemaakt van een maandbrief voor zijn moeder Grietje Theunis, hoewel Grietje 

dit geld nooit zou ophalen. Een schuldbrief had hij niet, maar hij had wel 300 gulden 

handgeld aangenomen, misschien ook bestemd voor zijn moeder. Voor deze reis mocht Pieter 

december 1714 een eindbedrag van 1.520 gulden in ontvangst nemen, en hij had in totaal dus 

1.820 gulden verdient. Een aardig bedrag voor 17 maanden varen in deze tijd dat de douceurs 

nog niet bestonden. Hij had dus gemiddeld 107 gulden per maand verdient. Zijn moeder 

overleed februari 1722 en er moest 3 gulden impost worden betaald, wat er op duidt dat zij 

minder dan 2.000 gulden vermogen had gehad. Dit verklaart waarom zij een maandbrief kreeg 

tijdens de afwezigheid van haar zoon. Pieter overleed juni 1726 en er moest 30 gulden 

belasting worden betaald. Zijn vermogen was dus meer dan 12.000 gulden geweest of hij 

moet voor zijn overlijden nog jaarlijkse inkomsten van minstens 800 gulden hebben gehad.  

Cornelis Sijmonsz de Geus uit Hoorn was als schipper in december 1706 vertrokken 

vanuit de Republiek en kwam ergens in 1712 weer in de Republiek terug. Hij had, in ieder 

geval sinds 1711, een gage van 70 gulden per maand en had een maandbrief voor zijn vrouw 

Lijsbet Sijmons. In 1709 haald Lijsbet twee keer geld op, en daarna nog een keer in 1710 en 

in 1711. Dit betekent waarschijnlijk dat zij het maandgeld in 1707 en 1708 nog niet nodig 

vond. In december 1712 haald Cornelis zelf het restant van zijn geld op van 3.096 gulden. In 
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totaal had hij in minder dan zes jaar tijd 3.936 gulden verdiend. Van januari 1713 tot en met 

juli 1714 voer Cornelis ook. Hij had toen weer een maandbrief voor Lijsbet. Van februari 

1715 tot augustus 1717 maakte Cornelis een laatste retourreis. Aangezien het zijn derde reis 

was als schipper kreeg hij nu waarschijnlijk een gage van 80 gulden. Hij had weer een 

maandbrief uitgegeven. Cornelis was november 1681 met Lijsbet getrouwd, in welk jaar de 

impost nog niet bestond. Bij de begrafenis van Guertje Cornelis in 1721 moest slechts 3 

gulden impost worden betaald. Ditzelfde geld voor de begrafenis van Lijsbet Sijmons in 

augustus 1722. Dit duidt op een vermogen van minder dan 2.000 gulden. We hebben echter 

de vreemde situatie dat bij het overlijden van Cornelis de Geus op 1 augustus 1724 er 30 

gulden belasting moest worden betaald, wat duidt op een vermogen van minstens 12.000 

gulden of jaarlijkse inkomsten van 800 gulden of hoger. Van Cornelis weet ik echter zeker dat 

het om de juiste persoon gaat. 

Schipper Cornelis de Ka uit Enkhuizen was in april 1712 naar Azië vertrokken en 

bleef daar tot zijn overlijden in december 1725 varen. In ieder geval in de periode 1716 tot en 

met 1721 verdiende hij 70 gulden gage per maand. Cornelis had bij zijn vertrek geen 

maandbrief of schuldbrief afgegeven. Hij had wel 525 gulden aan handgeld gehad. Cornelis 

liet zijn verdiende geld in Azië uitbetalen door tussenpersonen. Deze tussenpersonen inden 

een jaar later het betaalde geld bij de Kamer Enkhuizen. Zo werd december 1723 7.491 

gulden geïnd en december 1725 1.894 gulden. Het is onduidelijk of Cornelis minder geld 

ontving dan er bij de Kamer werd geïnd, maar dit is wel waarschijnlijk. In totaal had Cornelis 

10.737 gulden verdiend, omgerekend gemiddeld 66 gulden per maand als men doorrekent tot 

zijn overlijdensdatum. Na het overlijden van Cornelis werd het restantbedrag van 1.351 

gulden in december 1716 naar de weesmeesters van Batavia gezonden. Het is mij onbekend of 

Cornelis nog meer vermogen in de Republiek of Azië had gehad. In ieder geval had hij wel 

veel verdiend. 

 Jan de Zee was geboren in Medemblik. Jan vertrok april 1726 zonder schuld of 

maandbrief als derdewaak naar de Oost voor de Kamer Hoorn en arriveerde in augustus 1728 

weer in de Republiek. Toen hij in juni 1730 weer vertrok als derdewaak had hij een 

schuldbrief en kwam juni 1732 weer thuis. Nadat hij 3,5 jaar niet meer voor de VOC gevaren 

had ging het met zijn financiën niet beter. De vraag is of hij (als Medemblikker) geen 

aanstelling kreeg, of dat hij zelf ander werk ging proberen. In ieder geval bleef hij dit keer 

langer in Azië. Toen hij in februari 1736 als opperstuurman vertrok had hij een schuldbrief, en 

een maandbrief voor zijn vrouw Dieuwetje Crabbendam die het geld elk jaar, behalve in 

1740, ophaalde. Handgeld werd niet aangenomen. Een schuld van 973 gulden wordt in 
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oktober 1741 opgehaald. Jan werd in november 1741 als schipper aangesteld voor 60 gulden 

per maand. Hij kwam pas augustus 1743 thuis en haalde een restant van 1.788 gulden op. In 

totaal had hij in 7 jaar 3.781 gulden verdient. Als men dit omrekent heeft hij gemiddeld 47 

gulden per maand verdiend, wat niet veel is, ook niet voor een opperstuurman. In de personele 

quotisatie werd in 1744 een Jan de Zee aangeslagen die kapitein en koopman in wijn was en 

een inkomen per jaar had van 2.750 gulden.210 Dit zal niet ‘onze’ Jan geweest zijn. Juni 1744 

vertrekt Jan weer als schipper naar Batavia en had nu alleen een maandbrief voor Dieuwertje. 

Zij blijkt zich beter te kunnen redden want ze haalde geen maandbriefgeld op tot november 

1746. Januari 1746 vertrekt Jan huiswaarts en zijn schip vergaat 8 maanden later. Diewertje 

haalde uiteindelijk nog 912 gulden op. Uitgaande van het feit dat het bestaansminimum voor 

een huishouden in het dure Amsterdam op 200 gulden per jaar lag, kon Dieuwertje zich in 

Westfriesland met dit geld dus waarschijnlijk nog vijf jaar redden.211 Jan had in vier jaar 

slechts 1.110 gulden verdient, omgerekend een mager bedrag van 42 gulden per maand als 

men doorrekent tot zijn overlijdensdatum. 

 Jacob Meijndertsz Hen uit Enkhuizen vertrok in december 1727 met de functie van 

jongen naar Azië en kwam juni 1729 weer thuis. Oktober 1734 vertrok Jacob als derdewaak 

en was augustus 1737 weer thuis. Hij had gedurende deze periode geen schuld of 

maandbrieven nodig gehad. Hij trouwde op 15 november 1737 met Antjen Siewers. Er werd 6 

gulden impost betaald, wat duidt op een vermogen van tussen de 2.000 en 6.000 gulden. Mei 

1738 vertrok Jacob als onderstuurman, maar hij had dit keer wel een maand- en een 

schuldbrief. Misschien bleef hij zo lang in Azië om zoveel mogelijk geld te verdienen. De 

maandbrief werd jaarlijks door Antjen opgehaald. In 1749 werd er een bedrag van 1.244 

gulden geïnd door de schuldeiser. In 1751 blijkt Jacob opgeklommen te zijn tot schipper en 60 

gulden per maand te verdienen. Jacob verdiende uiteindelijk 8.914 gulden en overleed juli 

1752, na veertien jaar van huis te zijn geweest. Als men er vanuit gaat dat hij vanaf zijn 

vertrek tot zijn overleden non-stop gewerkt had, had hij gemiddeld genomen slechts 53 

gulden per maand verdiend. Maar hij was dan ook begonnen met een onderstuurmanssalaris 

van 32 gulden in de maand. Antjen en de voogd van haar zoon konden een aanzienlijk tegoed 

van 3.684 gulden ophalen. Uitgaande van het hiervoor genoemde bestaansminimum van een 

huishouden in Amsterdam van 200 gulden per jaar konden Antjen en haar zoon zich met dit 

geld nog wel redelijk redden.  

 Reijndert Dijkveld uit Enkhuizen vertrok juni 1752 als onderstuurman naar de Oost. 

                                                           
210 Personele quotisatie. Op vocopvarenden.nl werd ook een Jan de Zee genoemd die koopman was. 
211 Bruijn, Schippers, 17. 
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Hij had een schuld- en een maandbrief, de laatste voor zijn vrouw. Juni 1754 is hij weer thuis. 

November 1754 vaart hij uit als luitenant, een functie toen gelijk aan schipper.  Hij had weer 

een maand en een schuldbrief. Reijndert kwam juli 1756 weer thuis. Mei 1757 vertrekt 

Reijndert als schipper en is juni 1759 weer terug. Hij had weer een maand en schuldbrief. Met 

zijn snelle reizen verdiende hij blijkbaar niet genoeg om een vermogen op te bouwen. Hij 

vertrok weer met een maand- en schuldbrief, in mei 1760 en er werd gelijk 588 gulden van 

zijn gage afgetrokken voor handgeld en een schuld bij de Compagnie. Elk jaar haalde 

Wiebregje het maandbriefgeld én het schuldbriefgeld op, wat duidt op haar financiële nood. 

De gereformeerde begraafboeken geven 30 maart 1760 en 13 april 1763 melding van het 

overlijden van Geertje Dijkveld ‘pro deo’ en Pietertje Dijkveld met een impost van 6 gulden. 

Het is onwaarschijnlijk dat het vermogen in drie jaar tijd tot 2000 gulden gestegen is, dus 

waarschijnlijk was maar één van deze kinderen van Reijndert. Maar welk? In ieder geval was 

het vermogen niet meer dan 6000 gulden. Oktober 1764 overlijdt Reijndert in Azië, en had hij 

in totaal 2.678 verdiend. Gemiddeld per maand had hij dus slechts 52 gulden verdiend. 

Januari 1766 wordt een restant bedrag van 1.514 betaald aan Wiebregje en Reijnderts moeder. 

Als de nood echt zo hoog was als het lijkt, kon Wiebregje het dus nog hoogstens vier jaar 

uitzingen. 

Cornelis van Benthem uit Hoorn vertrok mei 1742 als derdewaak naar Azië met een 

maandsalaris van 26 gulden. Hij kreeg 221 gulden aan handgeld maar had geen maand- of 

schuldbrief uitgegeven. In februari 1749 ging zijn gage omhoog naar 32 gulden, en werd hij 

dus waarschijnlijk onderstuurman. Mogelijk leende Van Benthem in Azië toch geld voor 

particuliere handel, want mei 1750 moest er 1.018 gulden worden betaald aan een 

gevolmachtigde. In totaal had Cornelis 2.470 verdiend en kwam juli 1751 pas weer thuis. De 

815 gulden voor zijn thuisreis met de Rotterdam kreeg hij contant. Het resterend bedrag van 

600 gulden werd in april 1753 uitbetaald aan ene Dirk Krok. November 1752 trad Cornelis in 

het huwelijk met Marijtje, maar omdat dit alleen in een huwelijksafkondiging stond weet ik 

niets over de betaalde impost. November 1753 vertrok Cornelis als opperstuurman naar de 

Oost, weer zonder schuld- of maandbrief. December 1753 werd hun dochtertje voor 6 gulden 

aan impost begraven. Februari 1755 werd Marijtje zelf begraven voor 6 gulden aan impost. Ze 

hadden dus een vermogen van 2000 tot 6000 gulden. Cornelis leende vervolgens geld in Azië, 

aangezien in 1760 maar liefst 3672 gulden aan een koopman moest worden betaald. Cornelis 

bleek in 1761 schipper te zijn met een gage van 66 gulden per maand. Cornelis overleed 

januari 1762. In totaal had hij 4.686 verdiend. Augustus 1764 werd 1.014 betaald aan een 

afgezant van Cornelis zijn vrouw Maria Sibilla van Schardenburg. Ik weet niet het 
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bestaansminimum in Azië maar ze zal zich met de verdiende gage van Cornelis en de erfenis 

van zijn bezittingen en vermogen in de Republiek, nog wel de rest van haar leven gered 

kunnen hebben. 

Pieter Dekker uit Hoorn vertrok september 1766 als onderstuurman naar de Oost en 

kwam juni 1768 weer thuis. Januari 1772 vertrok hij met een schuld als opperstuurman en 

kwam, na slechts twee maanden in Azië, mei 1773 weer thuis. Een snelle retourvaart had dus 

duidelijk meer zijn aandacht. Juni 1774 vertrok Pieter als schipper weer met een schuld. Hij 

kreeg een uitzonderlijk hoog bedrag van 726 gulden aan handgeld, waarvan 300 gulden naar 

zijn moeder Anna Groot ging. In 1676 wordt weer 300 gulden door zijn moeder geïnd, en 

aangezien hij geen maandbrief had afgegeven lijkt het alsof hij in de schuld stond bij zijn 

moeder. Januari 1779 werd Anna Groot in Hoorn begraven voor maar liefst 30 gulden, wat 

duidt op een vermogen boven de 12.000 gulden. Dit geld zal Pieter waarschijnlijk wel geërfd 

hebben. Pieter blijkt in 1781 een salaris te verdienen van 66 gulden per maand, nog dezelfde 

gage als waarmee hij uit de Republiek was vertrokken. Hij had dus een normaal 

schipperssalaris van 792 gulden per jaar. In totaal verdiende hij 6.284 gulden, maar dit geld 

werd in de jaren 1779, 1782 en 1784 allemaal opgehaald door andere schuldeisers. Pieter 

Dekker overleed volgens zijn soldijboek ergens in het jaar 1784.  

Paulus Doedesz Bast uit Hoorn vertrok als veertienjarige of jonger augustus 1766 als 

derdewaak naar de Oost met een schuldbrief en kwam mei 1770 weer thuis. November 1770 

vertrok hij weer als derdewaak met een schuldbrief en in april 1772 was hij weer thuis. Juni 

1773 vertrok Paulus als onderstuurman met een schuldbrief en hij arriveerde in mei 1777 

weer in Hoorn. Volgens een huwelijksafkondiging trouwt Paulus augustus 1777 met Aaltje 

Langedijk. December 1778 werd hun zoon geboren. Paulus Bast senior was echter al in 

augustus als opperstuurman met een schuldbrief naar de Oost vertrokken. Juni 1780 kon hij 

pas zijn zoontje zien. Hij vertrok echter alweer in december, dit keer als schipper en met 

alleen een schuldbrief. Een maandbrief had Aaltje blijkbaar niet nodig. Aaltje kreeg het 

handgeld van 300 gulden. In 1785 kreeg Aaltje ook weer 300 gulden, misschien omdat haar 

man op dat moment langer dan gebruikelijk wegbleef. In 1785 haalde ook een schuldeiser een 

bedrag van 2.731 gulden op. In 1786 blijkt Paulus nog steeds een normaal schipperssalaris 

van 66 gulden per maand te verdienen. Paulus verdiende in totaal 4.869 gulden tot zijn 

overlijden 16 januari 1787. April 1788 kon Aaltje het restant van 1.838 gulden ophalen als 

testementair erfgenaam. De jonge Paulus Bast junior zette zijn handtekening. Aaltje overleed 

zelf een paar jaar later en werd in Hoorn begraven op 28 december 1791 voor een impost van 

15 gulden. Ze had dus een vermogen gehad van 6.000 tot 12.000 gulden. 
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Fredrik Drillinger uit Enkhuizen had in de periode van november 1767 tot en met mei 

1769 een retourreis gemaakt als konstabelsmaat. Hij maakte een tweede retourreis van 

september 1769 tot en met april 1771 als botteliersmaat. Oktober 1771 trad Fredrik in het 

huwelijk met Johanna Blikkenhorst en er werd 6 gulden impost betaald, wat duidt op een 

vermogen van 2000 tot 6000 gulden. Opvallend is dat ze gezamenlijk dus al zoveel vermogen 

hadden. Dit zal ook een verklaring zijn voor het feit dat hij al kon trouwen, terwijl anderen 

pas trouwden als ze opperstuurman of schipper waren. Toch ging het hun financieel niet voor 

de wind. December 1771 vertrok Fredrik voor het eerst met een maand- en een schuldbrief als 

derdewaak en kwam juni 1774 weer thuis. Oktober 1774 vertrok Fredrik weer als derdewaak 

met een maand- en schuldbrief om juli 1776 weer thuis te zijn. Augustus 1778 vertrok Fredrik 

als onderstuurman met schuld- en maandbrief en was mei 1780 weer thuis. December 1780 

vertrok Fredrik als opperstuurman voor een gage van 48 gulden per maand met een 

maandbrief voor zijn vrouw en een schuldbrief. Hij kreeg handgeld en moest nog 100 gulden 

extra betalen voor zijn kist, misschien omdat hij handelsgoederen meenam. Johanna haalde de 

eerste drie jaar het maandgeld op, daarna had ze het waarschijnlijk niet meer nodig. Wel 

werden er vier keer bedragen opgehaald door schuldeisers zodat van het door Fredrik 

verdiende bedrag van 4.385 gulden uiteindelijk niks over bleef. Zijn langere verblijf in Azië 

was beloond met de rang van kapitein in september 1786. Juli 1787 kwam hij weer thuis. 

December 1787 vertrok Fredrik als kapitein met weer een maand en een schuldbrief. Naast 

zijn handgeld stak hij zich voor 300 gulden in de schuld voor zijn kisten. Fredrik wachtte in 

Batavia een onaangename verrassing toen er een maand na aankomst een acte van arrest werd 

uitgevaardigd door de Raad van Justutie. Mogelijk had hij verkeerde producten gesmokkeld, 

of ontbraken er goederen. Johanna moest het even uitzingen zonder maandbrief. In 1790 werd 

de aanklacht echter ingetrokken. Februari 1791 kreeg Johanna alsnog het maandgeld van de 

twee jaar daarvoor. Fredrik overleed juli 1791. Te Bengalen bleek zijn boedel geveild voor 

184 gulden. Johanna kreeg hier niks meer van te zien. Waarschijnlijk had ze haar maandbrief 

al eerder gewisseld voor geld, want het restant van 206 gulden op de soldijrekening van 

Fredrik werd uitbetaald aan een schuldeiser die eigenlijk 300 gulden had willen hebben. 

Johanna zal berooid zijn achtergebleven. Fredrik is een bewijs voor het feit dat het maken van 

veel retourreizen niet per sé financiële voorspoed bracht, ook al bleef men zo kort mogelijk 

werkloos thuis.  

   We kunnen nu conclusies trekken over de financiële situatie van de vrijwillig langer 

blijvende Westfriese schippers. Allereerst verdienden de schippers in Azië minder dan 

gebruikelijk op de heen- en terugreizen. Het minimum bedrag aan gage dat ze verdienden was 
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48 gulden. Het hoogste gage was 90 gulden. Het gemiddelde van wat de schippers aan het 

einde van carrière verdienden was 70 gulden, een modaal bedrag. Laten we nu de schippers 

vergelijken op basis van de gangbare vermogensclassificatie. Hierbij is waar mogelijk het 

vermogen aan het eind van hun carrière weergegeven. 

 

Onderverdeling schippers naar vermogensklasse aan het eind van hun carrière (in gulden)212 

vermogen 0/3213 3/2000 2000/6000 6000/12.000 >12.000 

G. Coster      

G.J. Glas       

J.H. Portier    *  

C. 

Gouwenberg 

  *? *?  

P.C. Coster     * 

C.S. de Geus     * 

C. de Ka    *?  

J. de Zee  *?    

J.M. Hen   *   

R. Dijkveld *? *?    

C. van 

Benthem 

  *   

P. Dekker * (zonder 

erfenis 

moeder) 

   * (met 

erfenis 

moeder) 

P.D. Bast    *  

F. Drillinger *     

 

De conclusie die we kunnen trekken is dat de schippers verspreid over alle vermogensklassen 

voorkomen. Maar slechts twee tot vier schippers hadden echt een kleiner vermogen dan 2000 

gulden opgebouwd. De meeste schippers kwamen ook vanuit een nadelige financiële positie. 

Van de tien schippers waarvan bekend is of ze een schuldbrief hadden gehad, hadden er zes 

inderdaad een schuld voordat ze naar de Oost vertrokken. Deze schuld kan een rol hebben 

                                                           
212 Ik hanteer hierbij de vermogensklassen die door de overheid werden gehanteerd bij het vaststellen van de te 
betalen impost bij trouwen en begraven. Zie hierover paragraaf 3.1.  
213 Personen die zelfs de impost van 3 gulden niet konden betalen kregen een ‘pro deo’ begrafenis. Ik ga er in 
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gespeeld bij het langer blijven in Azië. Men had dan immers een doorlopend maandsalaris 

zonder het risico thuis maandenlang zonder werk te zitten. Ook valt het op dat de zeelieden 

langer in Azië bleven toen ze eenmaal een vrouw hadden. De financiële noden van het gezin 

motiveerden dus ook om langer in Azië te blijven. De schippers die geen schuld hadden bij 

vertrek leenden meestal geld in Azië en gingen echt in Azië wonen. Diegenen die de 

schippers in Azië van geld voorzagen kregen vervolgens een schuldbrief die door deze 

personen in de Republiek bij de betreffende Kamer werd verekend. Bij de schippers die 

permanenent in Azië bleven kunnen andere motieven hebben meegespeeld zoals een vrouw in 

de Oost. Er kan tot slot nog één ander motief een rol hebben gespeeld bij het vrijwillig langer 

blijven van (potentiële) schippers in Azië, en dit wordt in de volgende paragraaf behandeld. 

 

 

                                                    3.5 Het carrièreverloop 

 

Een motief om langer in Azië te blijven kunnen de carrièrekansen zijn geweest. Wij zullen nu 

eens kijken of dat ook voor onze Westfriese schippers opgaat. Over Gerrit Coster kunnen we 

alleen zeggen dat hij in 32 jaar van opperstuurman een schipper werd in de hoogste categorie 

met een salaris van 90 gulden. Voordat een opperstuurman een gage van 80 gulden bereikte 

had hij minstens vier retourreizen moeten maken. Daar we niet de jaren weten wanneer Gerrit 

promotie maakte kunnen we niets zeggen over de snelheid van zijn carrière. Gerrit Jansz Glas 

werd binnen 27 jaar van jongmatroos een schipper met een gage van 65 gulden. Dit was in de 

retourvaart ook mogelijk geweest. Van Jan Hermonsz Portier weten we niet of hij promotie 

heeft gehad. Claas Gouwenberg maakte ook geen noemenswaardige verbetering door. Pieter 

Cornelis Coster werd binnen tien jaar van derdewaak een schipper met een gage van 65 

gulden. Een termijn van tien jaar om van derdewaak schipper te worden kwam op de 

retourvaart echter ook voor bij de officieren die zich niet aan de verplichting hielden om drie 

jaar in Azië te blijven. Cornelis Sijmonsz de Geus en Cornelis de Ka waren reeds schipper 

voor zij in Azië kwamen. Jan de Zee lijkt op de heenreis of in Azië in de periode van juni 

1730 tot oktober 1731 te zijn opgeklommen van derdewaak naar onderstuurman. Anders had 

hij nooit later als opperstuurman kunnen aanmonsteren voor een nieuwe reis. In Azië weet hij 

vervolgens binnen vijf jaar schipper te worden voor een gage van 60 gulden. Als men de jaren 

dat hij werkloos thuis zat niet meetelt, was hij in negen jaar van derdewaak een schipper 

geworden wat niet slecht is, maar ook niet zeer bijzonder. Jacob Meijndertsz Hen werd in 12 

                                                                                                                                                                                      
deze tabel van uit dat dit betekent dat het vermogen van de betrokken persoon dus minder dan 3 gulden is. 
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jaar van onderstuurman een schipper met een gage van 60 gulden, wat ook weinig bijzonder 

is. Reijndert Dijkveld maakte juist carrière op de retourvaart, en bleef pas aan het einde van 

zijn carrière langer in Azië. Cornelis van Benthem kreeg als derdewaak na drie jaar in Azië 

een hoger salaris en werd na zes jaar onderstuurman. Toen hij als opperstuurman gearriveerd 

was in Azië werd hij binnen zes jaar schipper, maar we weten helaas niet het exacte jaar. 

Pieter Dekker, Paulus Doedesz Bast en Fredrik Drillinger maakten geen promotie in Azië.       

 Concluderend moeten we dus helaas vaststellen, met de ons voorhande zijnde 

gegevens, dat de Westfriezen geen uitzonderlijk snelle carrières maakten. Ze maakten over 

het geheel genomen net zo snel carrière als de schippers op de retourvaart. Carrière 

perspectief heeft dus voor de Westfriezen waarschijnlijk geen rol gespeeld bij hun besluit om 

langer in Azië te blijven, tenzij ze bang waren om eenmaal thuis geen tweede aanstelling meer 

te krijgen. Ook kwam het in de Republiek voor dat men met dezelfde functie er weer op uit 

werd gestuurd, zoals met Fredrik Drillinger en Jan de Zee gebeurde. Tot slot is het wel nog 

opmerkelijk dat van sommige Westfriezen blijkt dat zij in Azië promotie hadden gemaakt, en 

bij een nieuwe aanstelling in de Republiek een nog hogere aanstelling verkregen. Zo werd dus 

een retourreis uitgespaard. Dit zagen we bijvoorbeeld bij Cornelis van Benthem die in Azië 

onderstuurman werd en eenmaal thuis voor een nieuwe reis gelijk als opperstuurman werd 

aangesteld. De Westfriezen beëindigen hun carrière in Azië niet met een goede baan aan de 

wal, zoals de Zeeuwen en Amsterdammers deden. De schippers gaan ook niet rentenieren in 

Azië. Als ze hun baan overleefden maakten ze meestal weer de reis naar huis en brachten daar 

hun oude dag door. 
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                                                                Conclusie 

 

Mijn hoofdvraag was welke sociaal-economische kenmerken de lang op de intra-Aziatische 

handelsvloot blijvende schippers in de 18e eeuw bezaten en of er verschillen aan te wijzen 

waren met de doorsnee schippers bij de VOC. Daarnaast vroeg ik mij af of een langer verblijf 

in Azië grotere carrièremogelijkheden bood. Op deze vragen valt nu kort antwoord te geven. 

Naar verhouding kwamen de meeste langer dan drie jaar blijvende schippers van buiten de 

Kamersteden. Dit staat in groot contrast met de doorsnee schippers die voornamelijk uit de 

Kamersteden kwamen. Als mogelijke verklaring kan aangedragen worden dat degenen die 

buiten de Kamersteden kwamen vaak minder kans hadden op een nieuwe benoeming als ze 

eenmaal thuis waren. De langer blijvende schippers werkten bij alle Kamers, alleen bij de 

Kamers Zeeland en Rotterdam werkten naar verhouding weinig langblijvende schippers. Uit 

het onderzoek naar de Westfriezen bleken de langblijvende schippers net als de doorsnee 

schippers vaak een gezin te bezitten. Mijn hypothese dat ze thuis geen familie achterlieten 

bleek dus onjuist. Wel kregen deze schippers weinig en soms geen kinderen, wat verklaarbaar 

is door hun lange afwezigheid. Dit gold echter niet voor de schippers die een gezin in Azië 

begonnen, wat ook bleek voor te komen. Qua religie waren waarschijnlijk de meeste 

langblijvende schippers gereformeerd, maar er waren ook remonstranten en katholieken onder 

hun gelederen. 

Veel schippers bleken langer in Azië te blijven als ze in de financiële problemen 

kwamen, wat dus wel aansluit op mijn hypothese. Door een lang verblijf in Azië konden de 

meeste schippers hun schulden aflossen en een aardig vermogen opbouwen. Dit kwam echter 

niet door de mogelijkheid tot een hogere gage dan op de retourvaart. Men kon als schipper in 

Azië bedragen van 90 gulden per maand verdienen, maar het gemiddelde inkomen lag op 

slechts 67 gulden. Dit terwijl de doorsnee schipper op de retourvaart op zijn tweede retourreis 

al een inkomen had van 72 gulden per maand, en op zijn derde retourreis een inkomen van 80 

gulden. Ook kwamen er na 1742 veel meer premies voor de schippers op de retourvaart, wat 

ook daadwerkelijk resulteerde in minder schippers die langer dan drie jaar in Azië bleven. De 

winst van langer blijven werken in Azië zal er dus in gelegen hebben dat men een constant 

inkomen had, en niet maandenlang of zelfs jarenlang thuis op een nieuwe aanstelling 

behoefde te wachtten. Iemand die weinig perspectief had op een nieuwe benoeming bleef dus 

in Azië.  

In Azië waren daarnaast grote mogelijkheden voor een glansrijke carrière. Door 

personeelsschaarstse op de intra-Aziatische handelsvloot werd langer blijven vaak beloond 
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met een snelle promotie. Vanaf de functie van kwartiermeester was het schipperschap in 

slechts zes jaar haalbaar. Vergeleken met de twintig jaar die men daarvoor meestal op de 

retourvaart nodig had, bood Azië dus kansen. En met een promotie steeg vaak ook het salaris. 

Ook hadden zeelieden in lage functies nog de mogelijkheid om gezaghebber te worden, een 

soort semi-schipper, met een lager salaris van meestal 48 gulden. Deze functie bood ook 

perspectief op het volwaardige schipperschap. De in Azië behaalde functie was rechtsgeldig 

als men eenmaal in de Republiek aanmonsterde voor een nieuwe reis, en vaak kreeg men bij 

die nieuwe aanstelling een nog hogere functie of salaris dan die men in Azië had. Als men een 

belangrijk verschil kan aanduidden tussen de langer in Azië blijvende schippers en de 

doorsnee schippers, dan is het dus wel dat de eerste een veel snellere carrière hadden gemaakt. 

Een reden te meer om deze schippers, en de weinig bekende handelsvloot waar zij op voeren, 

eens wat meer aandacht te geven. 
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Bijlage: Onderzoeksresultaten uit de Generale zeemonsterrollen van Batavia: Een weergave 
van alle gevonden langer blijvende schippers 

 
 
Bron: Nationaal Archief Den Haag, Het VOC-Archief toegangsnummer 1.04.02 
 
 
Inv. nr. 11716 (1701) De plaats-, persoons- en scheepsnamen geef ik letterlijk neer zoals ze 
vermeld staan. Wat in deze Generale zeemonsterrol opvalt, is dat de kleinere sloepen 
(‘chialoepen’) vaak gecommandeerd werden door (buitenlandse) opperstuurmannen, maar 
ook onderstuur-, schie- en hoogbootsmannen.  
Plaats in 
Azië/ schip 

Naam Geboorte- 
plaats 

Functie Gage Functie bij 
arriveren 

Jaar 
van  
arrive
ren 

Schip bij 
arriveren 

Kamer 
(K) 

Te Mocka 
op ’t jagt d’ 
Conink van 
Bantam 

Pieter Rijck Amsterdam Schipper 60 Schiemans
maat 

1691 Java A 

Te Mocka 
op de Wijck 
op Zee 

Renningk/ 
Remungk 
Renningsz. 

Breemen Schipper 80 Matroos 1683 Demlant A 

Oost-
Zouburgh 

Jacobus 
Verseijde 

Maasland-
sluijs 

Schipper 65 Bottelier 1692 Hoogergeest D 

D’ 
Roekcappel 

Jacob Croes Hamburgh Schipper 65 Opperstuur
man 

1696 Coggenum/ 
Veggenum 

Z 

D’ fluijt 
Langewijck 

Jan de Bruijn  Amsterdam Schipper 85 Opperstuur
man 

1667 D’Beurs A 

Jagt 
Woggenum 

Jacob de 
Jonge 

Middelburg Schipper 85 Schipper 1689 Zallandt Z 

Jagt d’ Pool Albert 
Verdiep 

Amsterdam Schipper 80 Schipper 1679 Couwerus A 

D’ Purmer Bastiaan  
Purraert 

Haerlem Schipper 80 Schipper 1679 Vrije Zee A 

Jagt d’ 
Peperthuijn 

Joost van 
Laeren 

Vlissingen Schipper 60 Matroos 1675 Odijck Z 

Te Mallacca 
Jagt d’ 
Andromeda 

Gerrit Coster/ 
Cotter 

Enkhuijs- 
en 

Schipper 90 Opperstuur
man 

1669 ’t huis 
Teveldez 

A 

Prinslandt Harmen 
Seuijter 

Amsterdam Schipper 65 Onderstuur
man 

1689 Colltsthuijn A 

Fluijt d’ 
Nierop 

Jan  Boersz Amsterdam Schipper 65 Matroos 1678 Duropa A 

Jagt  
Saamslagh/ 
Saamhage 

Xivier 
Weijman 

Rotterdam Schipper 80 Schipper 1696 ‘t  Hennetje R 

Te Ambon 
Jagt  d’ 
Tamboer 

Jan 
Harmensz. 
Portier 

Hoorn Schipper 60 …? …? …? …? 

’T Fluijtje d’ 
Haas 

Huijbert 
Devries 

Leijden Schipper 65 Schipper 1694 D’ Wulp A 

In totaal werden in deze Generale Zeemonsterrol 3593 ‘Coppen’ (opvarenden) behandeld. 
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Inv. Nr. 11720 (1706)  
Plaats in 
Azië/ schip 

Naam Geboorteplaats Functie Gage Functie bij 
arriveren 

Jaar van  
arriveren 

Schip bij 
arriveren 

K

  Rotterdam Schipper 70 Schipper 1701  H
  Vlissingen Schipper 65 ? 1683  Z 
  Amsterdam Schipper 66 Schipper 1702  A
  Vlissingen Schipper 70 Schipper 1700  Z 
  Texel Schipper 57 Opperstuurman 1702  H
? ?214 Hoorn Schipper 70 Schipper 1701  D
  Amsterdam Schipper 60 Konstabel 1700  A
  Amsterdam Schipper 65 ? 1695  A
  Hamburgh Schipper 80 Opperstuurman 1693  Z 
  Vlissingen Schipper 65 Schipper 1692  Z 
  Franiken Schipper 65 Opperstuurman 1702  A
  Watergang Schipper 65 Kwartiermeester 1695  A
  Amsterdam Schipper 65 Opperstuurman 1700  A
  Amsterdam Schipper 60 Opperstuurman 1702  A
  Delft Schipper 60 Onderstuurman 1702  D
  Middelburg Schipper 65 ? 1697  Z 
  Beverwijck Schipper 65 ? 1685  A
  Haarlem Gezaghebber 48 Schieman 1687  H
  Gouda Schipper 60 Bottelier 1699  D
  Amsterdam Schipper 65 Matroos 1692  A
  Amsterdam Gezaghebber 50 Matroos 1686  A
  Leijden Gezaghebber 48 Kwartiermeester 1690  D
  Dont Gezaghebber 42 ? 1699  Z 
D’ 
Leperboom 
op de Cust 

Claas 
Gourven-
berg 

Hoorn Schipper 70 Schipper 1702 D’ 
Handboog 

H

  Vlissingen Schipper 70 Schipper 1699  Z 
  Amsterdam Schipper 72 Schipper 1702  A
  Leijden Commandeur 120 Schipper 1699  A
  Amsterdam Gezaghebber 32 Matroos 1694  A

In totaal 5913 ‘Coppen’, waarvan 4914 Europese zeevarenden (1 commandeur, 69 schippers, 
8 gezaghebbers). En 788 inlanders en 211 Europese militairen. 
 

                                                           
214 De enige schipper voor de Kamer Delft dat jaar (waarvan de herkomst onbekend is) heet Gijsbert 
Welgevaeren. Zie www.vocopvarenden.nationalarchief.nl. 
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Inv. Nr. 11724 (1711) Microfiche: 5386  
Plaats in 
Azië/ schip 

Naam Geboorteplaats Functie Gage Schip bij 
arriveren 

Jaar van  
arriveren 

Functie bij 
arriveren 

K

 Wouter Thomasz Campen Schipper 66 V/ Bosmaer 1705 Schipper Z 
 Hendrik 

Rooseboom 
Ter Gouw Schipper 65 Sprinkhaan 1693 Opperstuur

man 
D

 Arij Crul Amsterdam Schipper 65 Huijsje de 
Buijs 

1701 Onderstuur
man 

A

Schip de 
Prins 
Eugenius te 
Batavia 

Claas 
Gouwenburg 

Hoorn Schipper 70 Handboog 1702 Schipper H

 Claas van Dalen Maaslandsluijs Schipper 65 ’t Huijs te 
Loo 

1696 Kwartier-
meester 

D

 Nicolaas  
Sanderix 

Texel Schipper 80 Pr. 
Eugenius 

1704 Schipper A

 Pieter Biessevelt Rotterdam Schipper 65 Overrijp 1705 Opperstuur
man 

R 

 Philip ter Cuijs ...? Schipper 65 ‘t Zoldaatje 1695 Derdewaak A
 Cornelis 

Adriaansz. Hoek 
Middelburgh Schipper 80 D’ burg ter 

leijden 
1683 Jongen Z 

 Leendert de 
Koning 

Delfshaven Schipper 70 S’ 
Hellenberg 

1706 Schipper D

 Paulus Croon Amsterdam Schipper 72 ‘t gheijn 1707 Schipper A
 Arij de Jager Domthe Schipper 60 ‘T Hennetje 1699 Schipper Z 
 Jan Melshiorsz. Amsterdam Schipper 65 Grimme-

stijn 
1699 Matroos A

Schip 
Samson 

Cornelis de Geus Hoorn Schipper 70 Cattendijk 1707 Schipper A

Schip ’t 
Huijs bij de 
weg 

Pieter Cornelisz. 
Coster 

Hoorn Schipper 65 Iependam 1701 Derdewaak H

 Pieter de 
Coningh 

Rotterdam Schipper 70 De Brul 1684 Bosschieter R 

 Arij Barentsz Amsterdam Schipper 65 Overrijp 1705 Kwartier-
meester 

R 

 Daniel Pietersz 
Luyten 

Watergang Schipper 80 De Vegt 1695 Kwartier-
meester 

A

’t Jagt d’ 
Anna te 
Colombo 

Gerrit Jansz Glas ‘uijt de Streek’ Schipper 65 Langewijk 1684 Jongmatroos E 

Chialoup de 
Olipa te 
Trincomale 

Frans Dirx  Zaen Gezag-
hebber 

26 D’Vegt 1698 Kwartier-
meester 

E 

 Willem 
Borrewater 

Venloo Gezag-
hebber 

14 Brandenbur
g 

1701 Soldaat A

 Andries Lessagie Den Haag Gezag-
hebber 

30 T’huys te 
duijne 

1697 Kwartier-
meester 

A

 Lourens Pietersz 
Lie eken 

Amsterdam Gezag-
hebber 

48 De Flora 1700 Matroos A

 Francois de Roos Amsterdam Schipper 58 D’Liefde 1704 Schipper A
 Pieter de Groot Amsterdam Schipper 48 Spiegel 1702 Opperstuur

man 
A

 Boudewijn 
Hubing 

Maaslandsluijs Schipper 70 Princelant 1692 Schipper D

 Douwe Bruijn Amsterdam Schipper 60 Berswijk 1708 Opperstuur
man 

A

In totaal 5323 ‘Coppen’, 58 schippers en 2 gezaghebbers (dit is vreemd want ik ben veel meer 
gezaghebbers tegen gekomen). 
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Inv. Nr. 11730 (1716) 
Plaats in 
Azië/ schip 

Naam Geboorteplaats Functie Gage Functie bij 
arriveren 

Jaar van  
arriveren 

Schip bij 
arriveren 

K 

  Batavia Gezaghebber 48 ? 1704 In Indië 
gemonsterd 

A 

  Vlissingen Schipper 60 ? 1712  Z 
  Rous Schipper 60 ? 1705  D 
Loedekens
kerk 

Cornelis de 
Kaa 

Enkhuijsen Schipper 70 ? 1712 ’t huis te 
hemert 

E 

  Amsterdam Schipper 60 ? 1711  A 
  Amsterdam Schipper 40 ? 1705  Z 
  Hamburgh Schipper 70 ? 1704  Z 
  Dordrecht Gezaghebber 48 ? 1710  H 
  Maaslansluijs Schipper 70 ? 1692  D 
  Elsinglande Gezaghebber 48 ? 1702  A 
Bon Cornelis van 

der Gou 
Schiedam Schipper 60 ? 1703 D’Flora A 

  Amsterdam Schipper 65 ? 1706  A 
  Amsterdam Schipper 60 ? 1706  A 
  Amsterdam Schipper 60 ? 1711  A 
  Amsterdam Schipper 65 ? 1712  A 
  See Gezaghebber 26 ? 1698  E 

In totaal 4649 ‘Coppen’, waarvan 41 schippers en 5 gesaghebbers.  
 
 
Inv. Nr. 5169 (1721) Microfiche: 6062. De functie bij arriveren wordt niet altijd genoemd. 
Plaats in 
Azië/ schip 

Naam Geboorte-
plaats 

Functie Gage Schip bij 
arriveren 

Jaar van  
arriveren 

Functie 
bij 
arriveren  

K 

 Tobias Trouwmulder Amsterdam Schipper 60 Vosmaar 1705 ...? A 
 Jan Clooster Amsterdam Schipper 80 D’Elisabeth 1705 ...? A 
 Eeculis Backer Drourijp Schipper 60 ’T huis 

tehemert 
1702 ...? A 

 Jacobus Vlie Vlissingen Schipper 70 ’t huis ter 
leede 

1717 ...? Z 

 Jan Hijpe Middelburg Schipper 66 Limburgh 1717 Schipper Z 
 Cornelis Bliech Amsterdam Schipper 80 D’ Amazone 1715 Schipper A 
’t schip 
d’Ellemeet te 
Samarang 

Cornelis de Ka Enkhuijsen Schipper 70 ’t huis te 
hemert 

1712 ...? E 

’t Jagt de 
Kijkuijt 

Gerrit Jansz Glas Uytdestreek Schipper 70 Langendijk 1684 Matroos E 

 Carel de Laver Middelburg Schipper 48 Pokkensburg 1712 ...? E 
 Jan Heijpe Middelburg Schipper 66 Limburg 1717 ...? Z 
 Hendrik Kloek Amsterdam Schipper 66 Desen bodem 1712 Schipper A 
 Cornelis de Lange Maasluijs Schipper 60 J/Sanderhoef 1712 ...? A 
 Hendrik Scholten Lubeck Schipper 60 Eoedkeuskerk 1707 Matroos A 
In totaal 4133 ‘Coppen’ waarvan 46 schippers. Er volgt nog een ‘Restant’ waarin ik geen 
relevante schippers meer tegen kwam. In de restant worden nog eens 1071 ‘Coppen’ genoemd 
waarvan 9 schippers en 18 opperstuurlieden én gesaghebbers. Dat ze die laatste twee functies 
op één hoop vegen is opvallend, daar de gesaghebber elders tussen de schipper en 
opperstuurman als aparte functie weergegeven werd. In totaal telde de Generale 
zeemonsterrol 5204 ‘Coppen’ waarvan 55 schippers.  
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Inv. Nr. 5179 (1731) Microfiche: 6076. Een schipper en een gezaghebber worden hier als een 
en dezelfde gezien. 
Plaats in 
Azië/ schip 

Naam Geboorte-
plaats 

Functie Gage Schip bij 
arriveren 

Functie bij 
arriveren 

Jaar van  
arriveren 

K

 Pieter van 
Sonnevelt 

Oostgeest Schipper 48 Korffenhoff  1726 A

 Andries 
Rijndertsz 

Amsterdam Gezaghebber 48 Blijenberg  1721 A

 Jan Harksz. Balk Vanhuijsen Gezaghebber 48 pr. 
Annaenaria 

 1727 E

 Nicolaas Hoffing Amsterdam Schipper 60 Heesbeugh  Opperstuur
man 

1721 A

Schip 
Wassenaar 
te Batavia 

Theunis Hendrik 
van Staal 

Jeverland Schipper 60 Managnetas  Matroos 1717 E

 Pieter Fredriksz Hamburg Schipper 80 Generale 
Vrede 

 1703 A

 Gerrit van Wesel Rotterdam Schipper 72 Crooswijk  1727 R
 Harmanus 

Clumpen 
Sternden Schipper 80 Meijnden  1725 A

 Jochem Gallouw Maccum Schipper 60 Stantvastighei
jt 

 1720 ?

 Charel 
Deuurkoop 

Neeren Schipper 75 Zandenburgh  1719 Z

 Jan Wolfgreijn Amsterdam Schipper 60 Meijnden  1715 A
 Dirk d’Haas Amsterdam Gezaghebber 48 Goudriaan Derdewaak 1724 A
 Carel Jmeusen Colombo Gezaghebber 48 Dienstaangen Matroos 1707 A
 Jochem Otto Straalsoud Gezaghebber 46 Patmos Matroos 1725 H
In totaal 3467 ‘Coppen’, waarvan 38 schippers én gesaghebbers, 2820 Europese en 647 
‘inlandse Mooren’. Opvallend genoeg worden hier de gesaghebbers gelijk geschakeld met de 
schippers. Het ‘Restant’ geeft nog eens 998 ‘Coppen’ waarvan 8 schippers.  
 
 
Inv. Nr. 5189 (1741) Microfiche: 6097. 
Naam Geboorteplaats Functie Gage Schip bij arriveren Jaar van  

arriveren 
Functie bij 
arriveren  

K 

Nicolaas 
Jongman 

Rostok Schipper 60 Groenswaard 1734 Bootsman Z 

Cornelis 
Bammer 

Amsterdam Schipper 72 Landz Croon 1730 Opperstuurman A 

Gillis 
Oudemans 

Maaslandsluijs Schipper 80 Hogersnilde 1735 Schipper A 

Hendrick 
Gerritz 

Veere Schipper 60 Stadwijk 1734  A 

Gabriel Vent Travemunde Gezaghebber 40 Hogersmilde 1733  A 
Jacob Klapwijk Delfshaven Schipper 60 Lagepolder 1733 Onderstuurman A 
Jan de Zee Medemblik Schipper 60 ...? ...? ...? ? 

In totaal 2863 ‘Coppen’ (820 ‘Moorse’). 27 schippers, 6 gesaghebbers (staat hier in hiërarchie 
tussen schipper en stuurlieden). ‘Restant’ bevat nog eens 328 ‘Koppen’ (304 Europees, 24 
‘Moors’), waarvan 3 schippers en 1 gesaghebber. 
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Inv. nr. 5199 en 11788 (1751) Inleiding: “Generaale zeemonsterrolle van alle zoodanige 
Compagnies dienaaren, zoo van de zeevaart, militie, ambagtslieden, Passagiers en andere dier 
ter ordne van haar hoogedelen d’hooge Indiasche Regeering, onder dato ultimo Junij 1751 
gemonstert en diverse Capitaale scheepen en andere H Comp: vaartuijgen in weesen 
bevonden zijn met uijtdrukking van haare Naamen en toenamen, geboorteplaatsen, presente 
qualitijten en winnende gagie, mitsgaders met wat Schip, Qualitijt, Jaar, en voor wat Kamer 
zij in het Land gekomen zijn gelijk als vervolgens aangeweesen werd, te weeten....” 
Plaats in 
Azië/ schip 

Naam Geboorte-
plaats 

Functie Gage Schip bij 
arriveren 

Jaar van  
arriveren 

Functie bij 
arriveren  

K

d’ Wereld Jacob Hen Enkhuizen Schipper 6o Prinsen 
Leijduijn 

1739 Onderstuur
man 

E

d’ Hagadis Thomas 
Sijbrandsz 

Lillo Schipper 60 s’ heeren 
Arenskerk 

1742 Derdewaak Z

s’ Heeren 
Arenskerk 

Laurens van den 
Houte 

Vlissingen Kapitein 100 Prinsen 
Klererskerk 

1743 Opperstuur
man 

Z

D’ Lis Hendrik Swart Amster-
dam 

Gezag-
hebber 

48 d’ Petronella 
Alida 

1737 Opperstuur
man 

E

Zijbecarspel Jan de Jongh Leijden Kapitein-
luitenant 

80 Haamsteede 1741 Derdewaak H

Loverendaal Jacob Cornelis 
Warmenhoven 

Amster-
dam 

Kapitein-
luitenant 

80 Knappenhofs 1746 Schipper A

Afsluiting op de laatste pagina: “1824 Coppen tesamen bij voorgenoemde Generaale 
zeemonsterrolle op 20 Capitaale Scheepen en mindere vaartuijgen onder dato ultimo Junij 
1751 in weesen bevonden, gelijk men hiervooren omstandig heeft aangeweesen de bekent 
gesteede gage is geteld, ijder maand  te sijn eene somma van 21862,5. Batavia in’t Casteel 
dato ultimo December anno 1751 (met  handtekening). 1824 Coppen uit geheel zig bevinden, 
en daarbij 1673 Coppen Europeese Zeevarende als 3 kap/ 3 kap-luit/ 9 luit/ 15 cadets/ 14 
schipper/ 2 gezaghebbers [...] 1824 Coppen tesamen als aan’t hoofd dezes staat Batavia in’t 
Casteel Adij ultimo december 1751.” 
 
Inv. Nr. 5209 (1761) 
Plaats in 
Azië/ schip 

Naam Geboorteplaats Functie Gage Schip bij 
arriveren 

Jaar van  
arriveren 

Functie bij 
arriveren  

K

 Dirk Holland Delft Kapitein-
luitenant 

80 Pr. Tolsduijn 1744 Derdewaak D

 Simon Rood Amsterdam Kapitain ter 
Zee 

80 Pr. De 
Vreede 

1753 Schipper E 

 Jan Martinus 
Kleijn 

Liepstad Kapitein-
luitenant 

60 Pr. 
Zuijderberg 

1747 Luitenant A

 Wolphert 
Abraham 
Brahe 

Rijswijk Kapitein ter 
Zee 

80 Pr. Langewijk 1750 Kapitein A

 Lourens  
Lourens 
Kemp 

Gottenbg Schipper 66 Pr. Petronella  
Alida 

1738 Onderstuur
man 

E 

Schip ’t 
Casteel 
van 
Tilburg 

Cornelis van 
Benthem 

Hoorn Schipper 66 Pr. D’ 
Huijgewaerd 

1754 Opperstuur
man 

H

 Carel  
Cruijsbergen 

Amsterdam Kapitein 80 Pr. 
Beurigenes 

1741 Onderstuur
man 

A

 Cornelis de 
Haen 

Amsterdam Schipper 66 D’ Cookenge 1727 Matroos A

 Hans Harmsz. Lubeck Schipper 72 Pr. Noord 1734 Matroos A



 80

Wolfsbergen 
 Jan  Theunisz Amsterdam Gezagheb-

ber 
26 Pr. Haerlem 1753 Matroos A

In totaal: 940 ‘Coppen’,  26 schepen,  4  kapiteins, 3 kapiteins-luitenant, 1 luitenanten, 14 
schippers en 1 gezaghebber. 
 
Inv. Nr. 5219 (1771) Achterin staat de Generale zeemonsterrol 1771 voor Amsterdam. In het 
begin wordt een lijst van de aantallen opvarenden op elk schip gegeven. 
Naam Geboorteplaats Functie Gage Schip bij arriveren Jaar van  

arriveren 
Functie bij 
arriveren  

K

Cornelis Pieters St. Eijland Ziel Schipper 72 Pr. Vosmaer 1766 Schipper Z
Coert Holjes Wolsdorff Schipper 66 Jerusalem adc 1766 Derdewaak A
George Jacob 
Meijer 

Amsterdam Schipper 72 Pr. Keukenhoff 1767 ? A

Otto Hendrik 
Hoek 

Frankziel Schipper 66 Pr. Leijden 1758 Kwartiermeester A

Daniël Haas op 
Hoeker 

Frijburg Gezaghebber 48 Pr. D’Zilvere 
Leeuw 

1766 Bottelier D

Roelof Pietersz 
Op Hoeker 

Amsterdam Gezaghebber 40 Pr. D’Meermin 1761 Jongmatroos A

In totaal: 1386 ‘Coppen’ tezamen, waarvan 18 schippers en 1 ‘gesaghebber’. Exclusief 61 
‘Coppen’ en 2 ‘gesaghebbers’ van de Kaap. 
 
 
Inv. Nr. 5224 (1776) 
Naam Geboorteplaats Functie Gage Schip bij arriveren Jaar van  

arriveren 
Functie bij 
arriveren  

K 

 Altona Schipper 66  1762 Matroos A 
 Veere Schipper 66  1767 ? Z 
 Amsterdam Schipper 72  1772 Schipper A 
 Amsterdam Gezagheb

ber 
48  1761 Jongmatroos A 

 Vrijburg Gezagheb
ber 

48  1766 Bosschieter D 

In totaal: 897 ‘Coppen’, waarvan 18 schippers en 2 ‘gesaghebbers’.   
 
 
Inv. Nr. 5229 (1781) Achterin zeemonsterrol. Opvallend is dat er zelfs een derdewaak de 
leiding had op een schip. 
Naam + schip en plaats 
in Azië 

Geboorteplaats Functie Gage Schip bij 
arriveren 

Jaar van  
arriveren 

Functie bij 
arriveren  

K 

Broer Jansz. Visser Sauthaan Schipper 66,- pr. Rebecca 
Jacoba 

1761 Matroos A 

Cornelis Andriesz. Liet Schipper 60 Pr. Dhsr D’Zon 1773 Opperstuurman A 
Daniël Haas Frijburg Gezaghebber 48 Pr. D’Zilvere 

Leeuw 
1766 Bottelier D 

Jacob Ber Over 
Kaufingen 

Schipper 60 Westfriesland 1776 ? Z 

George Jacob Meijer Amsterdam Schipper 72 Keukenhoff 1767 Schipper A 
Pieter Dekker op schip 
Buijtenleven ter rede 
Batavia 

Hoorn 
Schipper 

66 Maria Jacoba 1775 Schipper H 

Gerrit Bruijn op schip 
Hoorn ter rede Batavia 

Monnikendam Schipper 80 Deesen bodem 1777 Schipper H 

Hendrik Timmelaar Koningsberg Gezaghebber 48 Pr. Meermin 1761 Jongmatroos A 
In totaal op de vloot in Azië: 1579 ‘Coppen’ tezamen waarvan 29 schippers en 1 gezaghebber. 
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Inv. Nr. 5234 (1786) Wat opvalt is dat er later in de 18e eeuw steeds meer officieren met een 
lagere functie de leiding krijgen over een schip. 

Plaats in 
Azië/ schip 

Naam Geboorte-
plaats 

Functie Gage Functie bij 
arriveren 

Jaar van  
arriveren 

Schip bij 
arriveren  

K 

  Middelburg Kapitein ter 
zee 

66 Opperstuurman 1776  Z 

  Copen-
hagen 

Kapitein ter 
zee 

60 Opperstuurman 1781  H 

  Apenraade Kapitein ter 
zee 

66 Opperzeilmaker 1777  E 

  Coppenhag
en 

Kapitein ter 
zee 

66 Schipper 1780  A 

  Amsterdam Kapitein ter 
zee 

72 Schipper 1780  A 

  Garoum Kapitein ter 
zee 

48 Schieman 1778  A 

D’ 
Vriendschap 

Paulus 
Bast 

Hoorn Schipper 66 Schipper 1781 D’ 
Vriendschap 

H 

D’ 
Vriendschap 

Fredrik 
Drillingen 

Enkhuijsen Kapitein 48 Opperstuurman 1781 D’ 
Vriendschap 

H 

  Amsterdam Kapitein ter 
zee 

66 Opperstuurman 1780  A 

  Amsterdam Kapitein ter 
zee 

48 Onderstuurman 1779  A 

In totaal 1378 ‘Coppen’ Europese zeelieden en 744 ‘Coppen’ inlands. Waarvan 28 ‘Capitain 
ter zee’, 1 Schipper, 22 kapitein-luitenant, 20 luitenant, 46 ‘Sous Luijtenant’ en 3 
gezaghebbers. 
 
 
Inv. Nr. 5239 (1791) Wat opvalt is dat veel Kapiteins gearriveerd zijn met dezelfde bodem in 
Azië, waarop ze in 1791 nog varen. Ze waren dus niet lang aanwezig. Ook valt weer op dat de 
Gezaghebber boven een Capitein-Luijtenant (opperstuurman) stond.  
Schip Naam Geboorte-

plaats 
Functie Gage Schip bij 

arriveren  
Jaar van  
arriveren 

Functie bij 
arriveren 

K

 Hendrik  Spijkerman Rotterdam Kapitein ter 
zee 

66 Rittseman  
de  Caab 

1780 Kapitein R 

 Anthoon Christiaan 
von Fleischer 

Coppen-
hagen 

Gezaghebber 48 Indienst 1784 Opperstuurman A

 Fredrik Carstens Dronthem Gezaghebber 48 Concordia 1787 Derdewaak Z 
Bark Cornelis van Aart Zierikzee Gezaghebber …? Den 

Arend 
1787 …? A

In totaal 914 Europese zeelieden en 97 inlandse zeelieden, waarvan 25 kapitein ter zee, 20 
kapitein-luitenant en 5 gezaghebber. 
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Gemeentearchief Rotterdam 
 
Oud Archief van de stad Rotterdam (toegangsnr. 1.01) 
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Nationaal Archief Den Haag 
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1791) 
Inv. nr. 11716 
 11720 
 11724 
 11730 

11788 
 
Scheepssoldijboeken.1633-1795 
Inv. nr. 14508 

14708 
 14726 
 14736 
 14359 
 14667 
 14390 
 14401 
 14417 
 14434 



 83

 14736 
 5677 

5643 
5564 
14498 
14508 
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Westfries Archief 
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Kerkgenootschappen 

- Gereformeerde gemeente 
Doopinschrijvingen  

 Inv.nr. 6-11 
- Lutherse Gemeente 
Inv.nr. 91, 98, 99 

 
Plaatselijke en stedelijke overheid  

- Begraafboeken  
Inv.nr. 79-81 
- Impost op trouwen en begraven  
Inv.nr. 98-108 

 
Doop Trouw Begraven Grootebroek 
Kerkgenootschappen 
 - Gereformeerde gemeente 
 Inv.nr. 2 
 Katholiek: statie Grootebroek 
 Inv.nr. 9-10 
 
Stedelijke overheid 
 - Impost op trouwen en begraven 
 Inv.nr. 17, 19-20  
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Doop Trouw Begraven Hoorn 
Kerkgenootschappen 

- Gereformeerde gemeente 
Doopinschrijvingen  

 Inv.nr. 8-12 
 - Remonstrantse gemeente 
 Doopinschrijvingen 
 Inv.nr. 25-27 
 - Katholiek: statie Sint Franciscus aan het Achterom 
 Inv.nr. 35-36 
 - Katholiek: statie ‘Het Witte Lam’ aan Gerritsland-Peperstraat 
 Inv.nr. 37 

- Lutherse Gemeente 
Inv.nr. 46, 47, 48 

 
Plaatselijke Overheid 

- Huwelijksafkondigingen 
Inv.nr. 63-70  

 
Stedelijke overheid  

- Impost op trouwen en begraven 
Inv.nr. 103-110 

 
Doop Trouw Begraven Medemblik 
Kerkgenootschappen  

- Gereformeerde gemeente 
Doopinschrijvingen  

 Inv.nr. 2-3 
 - Katholiek: statie Medemblik 
 Inv.nr. 11-12 
 - Lutherse gemeente 
 Inv. nr. 15 
 
Plaatselijke en stedelijke overheid  

- Impost op trouwen en begraven  
Inv.nr. 34-74 

 
Oud-notariële archieven van Oostelijk West-Friesland 1552-1842  
Notarieel Archief Enkhuizen 
Inv. nr. 1218-1219, 1229-1231, 1252-1254 
 
Notarieel Archief Medemblik 
Inv. nr. 3236-3254 
 
Oud-rechterlijke archieven van oostelijk West-Friesland 1479-1811  
Enkhuizen 

-Boedelpapieren 1501-1857 
Inv. nr. 5074 
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Oud Archief Enkhuizen, bergnr. 364a 
Enkhuizen Poortersboek 1731-1818 
Inv. nr. 72a 
 
                                                         Gedrukte bronnen 
 
Hoge Regering, Hoge Regering, Advertissement. De eerste gezaghebber van ieder bodem, zoo 
van deeze hoofdplaats als over Ceilon en Bengale repatrieerende, wordt by deezen 
geadverteerd en gewaarschouwd... (Batavia 1760). 
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