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Proloog
‗Maij fudede!‘
In de kombuis van het schip Cats stonden twee mannen tegenover elkaar. De onderlinge
irritatie was hoog opgelopen.1 Het was een uur of zeven in de ochtend van een vroege
novemberdag. Woensdag 3 november 1734, om precies te zijn.
De Duitser Paul Swaan en de matroos Anthonij Corea uit Bengalen werkten in de
krappe keuken samen aan het voorbereiden van het eten. Koksmaat Paul had Anthonij de
opdracht gegeven om de rijst te wassen in het galjoen – een kleine uitbouw aan de boeg van het
schip. Deze opdracht viel slecht bij de Bengaalse matroos. ‗Maij fudede!‘ zou de Portugees
sprekende Anthonij hebben uitgeroepen tegen de koksmaat.
Vlakbij de kombuis lag scheepskorporaal Gerrit de Bruijn ziek in zijn kooi. Hij getuigde
later dat Paul aan Anthonij had gevraagd: ‗waarom schelt gij mij uijt‘? De betekenis van de
uitroep van Anthonij begreep Gerrit niet, want hij was ‗de Portugeese taal, die den Jacker [de
Indiase matroos] gebruijkte, niet magtig‘.
Paul had wel begrepen wat tegen hem geroepen was en werd woedend. In een latere
ondervraging voor de scheepsraad verklaarde de Duitser dat hij ‗door hem Jakker met
scheldwoorden en toevoegen van maij fudede bejegnet wierd‘. Andere getuigen uit de zaak
verklaarden dat de woorden ‗maij subido‘ gevallen zouden zijn. In de officiële aanklacht in
Batavia werd gesproken van ‗maij fodido‘.
Beide varianten van de Portugese scheldwoorden ‗maij fudede‘ en ‗maij fodido‘
verwijzen naar wat in hedendaags Portugees de vloek ‗mãe fodido‘ zou zijn – ofwel, de
tegenwoordig wereldwijd gebruikte krachtterm mother fucker.2
Onder Europese bemanningsleden waren zulke vloeken ook niet ongebruikelijk. Het kon
worden opgevat als een serieuze belediging.3
Paul liep boos ‗heen en weer door de combuijs‘. Anthonij was nog altijd aanwezig en
maakte geen aanstalten om de rijst te gaan wassen. Dit deed Paul ‗zoodanig in thooren‘
ontsteken dat hij zijn mes pakte en in het voorbijgaan de matroos ‗een steek in de buijk‘
toebracht.
Anthonij viel ‗agter over tusschen de kisten‘. Een wond van ‗drie vingers breet‘ legde
zijn buik open. Hij bloedde sterk en overleed.
Niemand lijkt het voorval te hebben gezien. Anthonij ‗was blijven leggen tot dat den
zelven door den zarang van daer gehaald was‘. De sarang was de voorman van de Indiase
zeelieden. Hij was niet aanwezig bij het werk van Paul en Anthonij in de kombuis. De zieke
scheepscorporaal Gerrit lag dichtbij in zijn kooi, maar kon ze alleen horen.
De moord op de Bengaalse matroos Anthonij door de Duitse koksmaat Paul stelt ons voor
verschillende vragen. Het verhaal benadrukt het mondiale karakter van de VOC. De VOC
toonde zich niet alleen een ware ‗multinational‘ door haar scheepvaart, die grote delen van de

1

Rechtszaak tegen Paul Swaan van Dresden over de moord op Anthonij Corea van Bengalen, Nationaal Archief,
Archief van de VOC, 1.04.02, inv.nr. 9371, zaak 35.
2
In de vormen ‗maij fudede‘, ‗maij fodido‘ of het gemoderniseerde ‗mãe fodido‘ zitten de woorden ‗moeder (‗mãe‘)
en ‗geneukt‘ (‗foder‘ betekent ‗neuken; ‗fodido‘, ‗geneukt‘). De vorm ‗maij subido‘ verwijst mogelijk naar ‗moeder
bestegen‘ (‗subir‘ betekent ‗bestijgen‘; ‗subido‘ betekent ‗geklommen‘). Tegenwoordig zou men in de Portugese
taal eerder ‗filho da puta‘ gebruiken.
3
Dit was geen ongebruikelijke verwensing. Zo schold constabelsmaat Jacob Bos in 1744 zijn stuurman uit met de
zin: ‗Moerneuker! Nou sal je in jouw moer!‘ Stuurman Pieter Jongendijk diende hem van repliek door te zeggen ‗dat
is goet, dan moet ik mij desen deren‘, en haalde zijn wapen tevoorschijn. NA, VOC, 9408, zaak 15. De hooploper
Reijnier Broekbergen riep op het schip Hervatting in 1748 tegen de Moorse matroos Nannoe ‗dat hij moor sijn moer
konde afnemen‘. NA, VOC, 9416, zaak 32. De schieman Abraham du Bois schreeuwde op het schip Loenderveen in
1733 voortdurend tegen de bemanning: ‗Neukt jou moer, jouw moerneukers!‘. N. Worden, ‗‗Below the Line the
Devil Reigns‘: Death and Dissent aboard a VOC Vessel‘, South African Historical Journal 61, nr. 4 (2009) 702-730,
aldaar 722.

11

wereldzeeën besloeg, maar ook op het dek van haar schepen.4 Daar werkten zeelieden, soldaten
en andere werkers van zeer verschillende herkomst samen. Het schip Cats, bijvoorbeeld, bracht
de wereld bij elkaar. De bemanning was samengesteld uit zo‘n zeventig Europese en twintig
Aziatische zeelieden. De precieze aantallen voor de overtocht naar Batavia zijn niet
overgeleverd, maar voor de heenreis naar Bengalen weten we dat aan boord van het schip 92
zeelieden waren – dit waren 69 Europeanen en 23 Aziaten.5
Dit stelt ons voor de vraag of de gelijktijdige aanwezigheid van zeelieden uit Bengalen,
Duitsland en andere plaatsen op een compagnieschip gebruikelijk was. Hoe verhield de VOC
zich tot de levendige maritieme omgeving in Azië: sloot de compagnie zich daarvan af, of
maakte zij daar juist gebruik van. En als dat zo was: op welke manier? Tegelijk vestigt het
conflict van Anthonij en Paul de aandacht op de verhoudingen tussen de vele zeelieden in dienst
van de VOC. Het leidt tot de vraag hoe de verhoudingen tussen zeelieden waren en waardoor ze
werden bepaald. Waren etnische spanningen doorslaggevend of werden verhoudingen vooral
bepaald door de werkomgeving, de hiërarchie of klassenverhoudingen?
Dit boek richt zich op zeelieden als de Duitser Paul en de Bengaalse Anthonij en op de wereld
waarin zij werkzaam waren. Het zal de vraag beantwoorden hoe Europese en Aziatische
zeelieden zich tot elkaar verhielden binnen de context van de handelsactiviteiten van de VOC in
Azië, en op welke manier deze verhoudingen vorm kregen en zich ontwikkelden. Dit is een
belangrijk vraagstuk, omdat het onze aandacht richt op één van de vroegste, goed
gedocumenteerde momenten waarop mensen van verschillende continenten terecht kwamen in
dezelfde werkomgevingen. Zij werkten en leefden daarin naast en met elkaar. Dit was een
belangrijke stap in het vroegmoderne proces van globalisering, dat gepaard ging met de
internationalisering van maritieme arbeidsmarkten.
Door deze toenemende internationale rekrutering moesten zeelieden van verschillende
herkomst in gezamenlijke werkplekken hun verhouding tot elkaar bepalen. Deze verhoudingen
waren in de zeventiende en achttiende eeuw anders dan in latere perioden. De
uitgekristalliseerde ongelijke raciale verhoudingen van de negentiende en twintigste eeuw waren
nog niet aanwezig. De verhoudingen werden gekenmerkt door een opvallende gelijkheid en
openheid. Tegelijkertijd werden verschillen en categoriseringen voortdurend aangebracht,
versterkt en bevochten. In deze studie zal dat worden onderzocht aan de hand van sociaaleconomische en culturele invalshoeken.
De moord op Anthonij is niet alleen het verhaal van een Europese dader en een Aziatisch
slachtoffer. In de kombuis waren Paul en Anthonij samen bezig het eten voor het scheepsvolk
voor te bereiden. Het eten bestond, ook ‘s ochtends, voor het grootste gedeelte uit rijst,
aangevuld met katjang, erwten, gort, bonen en een beetje vlees. Grote hoeveelheden rijst moest
worden gewassen en gekookt. De kombuis was een kleine, gedeeltelijk met baksteen beklede
ruimte. Deze bevond zich op veel VOC-schepen benedendeks. Het vuur moet de kombuis tot
een ziedend hete plek hebben gemaakt.
Ook de rest van het schip was geen gezonde omgeving. De equipagemeester van Batavia
schreef in 1723 over schepen, die enkele jaren in Azië hadden gevaren, dat deze zeer hadden te
‗lijden door het ongedierte, van duijsent beenen, mieren, en wel insonderheid, door de
kackerlacken, die de weegering [binnenwand] zeer komen te doorknaagen‘.6 Anderen klaagden
over de gevolgen van ‗witte mieren‘ die ‗door sijn milloenen getal‘ enorme schade
veroorzaakten aan de masten, ‗die als kokers door de witte mieren [werden] uitgevreeten‘. 7 In
4

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.
5
Generale Zeemonsterrol 1734, NA, VOC, 11763, f. 74.
6
NA, Collectie Brugmans, 1.10.13, inv.nr. 168, brief 32. De equipagemeester van Batavia is op dat moment M.
Westpalm. Zie ook brieven 71, 72 en 78 voor het overnemen van middelen tegen het aanvreten van de scheepswand
door wormen, zoals gebruikt voor ‗Moorse‘ schepen in Surat.
7
V.A.J. Klooster, D.H.A. Kolff, Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier D.H.
Kolff (1761-1835) (Zutphen 2011) 80-81.
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Bengalen en op andere plaatsen kwam daar een soms immense hitte en vochtigheid bij, vooral
tijdens de moesson. Het personeelsverloop was vaak groot.
Desertie, straffen en ziekten speelden daarin een belangrijk rol. De Duitser Paul Swaan
beweerde dan ook – toen hij werd ondervraagd door de scheepsraad en later de Raad van Justitie
van Batavia – dat hij tijdens de moord ‗niet bij sijn sinnen geweest is‘. Paul verklaarde last te
hebben gehad van een ‗rasende‘ koorts. Andere schepelingen weerspraken dit. Bootsman Jan
Kat verklaarde dat hij aan de Duitse koksmaat niets ‗bespeurt hadde dat nae gekheijt off
sinneloosheijt geleik‘ was.
De moord hing nauw samen met de werkomstandigheden en hiërarchie. Paul was
koksmaat en deed waarschijnlijk dienst als vervangend kok. De Bengaalse matroos was als
tijdelijke hulp in de kombuis geplaatst. Dit kan de gespannen verhouding tussen Paul en
Anthonij verklaren. De machtsrelatie tussen de twee was niet uitgekristalliseerd.
Voor Paul was Anthonij een tijdelijke hulp, wellicht zelfs een gemakkelijk te gebruiken
loopjongen, die de vervelende klusjes kon opknappen. Rijst wassen was misschien al niet het
prettigste werk, maar een groter probleem was waarschijnlijk de plaats waar dit moest gebeuren.
Het galjoen werd gebruikt om te wassen, maar ook als gevangenis en toilet. De rijst op het
galjoen wassen was duidelijk een vervelende klus. Anthonij liet blijken dat hij geen zin had om
dit ongemerkt over zich heen te laten komen.
De Bengaalse matroos komt in zijn weigering naar voren als een zelfbewuste werker. Het is
onduidelijk of hij reageert op zijn toegewezen plaats als hulp in de kombuis, op de specifieke
opdracht om de rijst te wassen in het galjoen, of op de aansturing door de Duitse koksmaat.
Duidelijk is wel dat Anthonij de opgedragen taak weigert: de opdracht komt niet overeen met de
werkverhouding, zoals deze door de matroos werd verstaan.
Dit past goed bij het beeld van Aziatische zeelieden dat in deze studie naar voren zal
komen. Zij bevonden zich in een positie, die verre van ondergeschikt was aan die van Europese
zeelieden. De behandeling en onderhandelingspositie van Europese en Aziatische zeelieden
waren vaak gelijk, soms waren deze zelfs beter voor Aziatische zeelieden. Zo dienden Indiase
zeevarenden in de jaren ‘30, maar ook later in de achttiende eeuw, schriftelijke klachten in
wanneer sprake was van slechte behandeling of voedselvoorziening.8 Op andere momenten
eisten gedeserteerde Indiase matrozen alsnog hun lonen op of kregen zij steun van lokale
autoriteiten in hun eisen ten opzichte van de VOC.9 Ook de positie van Javaanse, Maleise,
Arabische of Chinese zeelieden lijkt niet structureel minder te zijn geweest.
De moord van Paul op de Bengaalse matroos Anthonij is een tragische gebeurtenis, maar is niet
het hele verhaal. De moord is een steen in een vijver. Het is niet zozeer de steen die ons het
inzicht verschaft. Het zijn de rimpelingen in het oppervlak en de flikkerende weerkaatsingen
van het licht, die ons inzicht verschaffen in het landschap van onderlinge verhoudingen.
Belangrijk is dan ook niet zozeer de moord, maar zijn vooral de beschuldiging, het onderzoek,
de getuigenissen, de categoriseringen en de oordelen over elkaar.
Het gaat om de manier waarop wij de gebeurtenissen en de overgeleverde getuigenissen
duiden. Deze zullen altijd voor verschillende interpretaties en betekenissen vatbaar zijn, maar
het is de taak van de historicus om deze op een systematische wijze een plaats te geven in een
coherent verhaal – of een coherente duiding – van relevante ontwikkelingen in het verleden.
Gebeurtenissen, zoals deze moord, maar ook vele andere kwesties, beïnvloedden hoe
zeelieden over elkaar dachten en met elkaar omgingen. Gebeurtenissen en ervaringen werden
verhalen, die werden verteld op schepen en in havens, maar ook op straat, de markt, in de kroeg
of het speelhuis. De voortdurende mobiliteit van zeelieden moet tot een onregelmatige, maar
levendige uitwisseling van ervaringen en informatie hebben geleid.
Daarom zal dit boek zich niet alleen richten op de gebeurtenissen op de schepen van de
VOC, maar zal het nadrukkelijk ook aandacht besteden aan de context van deze gebeurtenissen
8
9

NA, VOC, 8787, f. 741-2.
Generale Missiven, VI, 126, 183.
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en de zich ontwikkelende verhoudingen. Dit boek zal aandacht besteden aan de scheepvaart van
de VOC in Azië, haar bemanningsbeleid, de werkomgevingen waarin Europese en Aziatische
zeelieden samen kwamen, de manier waarop zij zich tot elkaar verhielden en de werkstructuren
en hiërarchie waaronder zij werkten.
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1.

Inleiding

Eeuwen na de ontmoeting tussen de Duitser Paul en de Bengalees Anthonij, zoals in de proloog
beschreven, is het vraagstuk van onderlinge verhoudingen tussen zeelieden nog altijd actueel.
Misschien wel actueler dan ooit. Tegenwoordig wordt de mondiale maritieme arbeidsmarkt
voornamelijk gedomineerd door zeelieden uit de Filippijnen, Rusland, India, Oekraïne, China en
andere Oost-Europese, Mediterrane en Aziatische landen.10 De vijf eerst genoemde landen
leverden in 2003 gezamenlijk meer dan de helft van de zeelieden voor de intercontinentale
vrachtvaart (53,9 procent).11
De verhoudingen tussen de verschillende groepen zeevarenden zijn niet altijd gelijk,
bijvoorbeeld als het gaat om de beloning en de functies die worden vervuld. Europeanen zijn
relatief vaker officier dan Aziatische zeevarenden.12 Toch lijken de onderlinge verhoudingen
tussen bemanningsleden aan boord vaak vrij open en de erkenning van de menselijke
gelijkwaardigheid van collega‘s van andere nationaliteit gebruikelijk.
Dit is niet altijd zo geweest. In de negentiende en vroege twintigste eeuw werden de
verhoudingen gekenmerkt door een sterke racialisering van interculturele verhoudingen en de
organisatie van klassenstrijd. Dit leidde tot een complex landschap van vaak ongelijke
verhoudingen tussen Europese en Aziatische zeelieden. In de grote internationale
zeeliedenstaking van 1911 werd door zeelieden en hun vakbonden wereldwijd geworsteld met
dit vraagstuk. In Amsterdam en Rotterdam zetten de scheepvaartmaatschappijen tijdens de
staking actief werkwillige stakingsbrekers in. Deze ‗onderkruipers‘, zoals zij door de vakbonden
werden genoemd, kwamen uit verschillende landen, maar overwegend uit Nederland en
Duitsland. Toch vielen de enkele tientallen Chinese zeelieden, die op een deel van de bestaakte
schepen werden geplaatst, bij de stakers het meest in het oog.
Dit leidde tot een verhit debat onder de zeeliedenvakbonden, waaruit de scherpe,
ongelijke verhoudingen en zelfs raciale angsten duidelijk werden. De Rotterdamse sociaaldemocratische vakbond Volharding verwonderde zich na de staking over de vraag:
‗Of Chineezen dan geen menschen zijn…?
Netelige vraag, op lastig oogenblik gesteld! En toch, zelfs aan beantwoording
van die vraag wenschen wij ons niet te onttrekken.
Zeker, de Chinees is ook mensch. Maar een mensch die, als sociaal wezen, als
mensch tot menschdom nog moet oefenen. Die er slechts op uit is om geld
machtig te worden ten eigen nutte en die zich klakkeloos en geneuglijk laat
gebruiken en uitbuiten, om de belangen van de Europeesche arbeider te schaden
en tegen te staan.
Dat is een niet weg te redeneeren feit. Van den Chinees geldt nog altijd, al
duiden enkele dingen mogelijk op verbetering, de uitspraak: dat zij zijn de
laagste materialisten, die uitsluitend warm zijn voor geldmaken en die altoos
klaar staan hun land te verkoopen aan den vijand.‘13
De verhoudingen werden in de negentiende en twintigste eeuw gekenmerkt door stevige
en uitgesproken tegenstellingen. Tussen scheepvaartmaatschappijen en zeelieden, tussen
georganiseerde en ongeorganiseerde zeelieden, en tussen zeelieden van verschillende
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herkomst.14 Een opvallende ontwikkeling aan het begin van de twintigste eeuw waren de
systematische pogingen van een aantal Europese zeeliedenorganisaties om Aziatische zeelieden
van de arbeidsmarkt te weren. In Nederland voerde de sociaal-democratische Centrale Bond van
Transportarbeiders in de jaren ‘20 zelfs een felle racistische campagne tegen Chinese en
Indiase bemanningen.15 Op Britse schepen werkten Indiase, Chinese en andere Aziatische
zeelieden, in de woorden van historicus Balachandran, in ‗a world deeply marked by race‘.16
Raciale scheidingen bepaalden hun werk, loon en behandeling. Britse vakbonden schilderden
hen af ‗as cheap coolies who had stolen jobs rightfully belonging to white seafarers‘.17
De geschiedenis van zeelieden en maritieme arbeidsmarkten was in de negentiende
eeuw een geschiedenis van globalisering en internationale concurrentie. In veel gevallen kwam
dit neer op een geschiedenis van uitsluiting, ongelijkheid en racisme. Een veel kleinere, maar
niet minder belangrijke geschiedenis verhaalt voor deze periode juist van de momenten van
groepsoverstijgende, interraciale solidariteit, die werden ontlokt door meer universalistisch
ingestelde syndicalistische en communistische organisaties.18
In een aantal opzichten lijken deze ontwikkelingen ook voor ons nog herkenbaar:
internationalisering, toenemende diversiteit en het complexe vraagstuk van identiteit en
verhoudingen. Veel van onze leefomgevingen en werkplekken worden gekenmerkt door
internationale en multiculturele samenstellingen. Mensen van verschillende herkomst werken,
wonen en leven naast en met elkaar. Het vraagstuk van onderlinge verhoudingen is altijd van
belang geweest. Tegelijkertijd is veel veranderd. Hoe verhouden, bijvoorbeeld, de harde raciale
conflicten van de negentiende en twintigste eeuw zich tot de vroegmoderne ontmoeting tussen
zeelieden als Paul en Anthonij?
In een aantal studies is afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de verhoudingen tussen
verschillende groepen zeevarenden en de positie van Aziatische zeelieden op Europese schepen
in de negentiende en twintigste eeuw.19 Daaruit is naar voren gekomen dat Europese en
Aziatische zeelieden in min of meer gescheiden werelden werkten, die in belangrijke mate
werden bepaald door raciale begrenzingen. Aziatische zeelieden bevonden zich in een
achtergestelde positie ten opzichte van Europese zeelieden. Ze werkten als lascars in een
etnische niche, op lagere lonen en in groepsverbanden, die de afhankelijkheidspositie
versterkten ten opzichte van hun voorlieden (sarangs en tandels).20
Dit beeld wordt met enig regelmaat geprojecteerd op de situatie in de voorgaande
eeuwen. Zo schetst Balachandran in zijn Globalizing Labour? de omslag van onderbetaalde en
onzelfstandige lascars tot volwaardig en zelfbewuste werkers, die Aziatische zeelieden in de
jaren ‗30 van de twintigste eeuw wisten te bewerkstelligen door organisatie en stakingen. Hij
doet voorkomen alsof de raciale gescheiden werelden en de onvolwaardige positie van
Aziatische zeelieden ook in eerdere perioden een gegeven waren. 21 Anderen zijn explicieter in
het doortrekken van het negentiende-eeuwse beeld. Fisher stelt op basis van Britse bronnen dat
14
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de lascar-arbeidsverhouding al in de vroegmoderne tijd gebruikelijk was. 22 In een
overzichtsstudie naar arbeid bij de VOC komt Lucassen tot de voorzichtige conclusie dat de
Europese en Aziatische zeelieden aan het einde van de achttiende eeuw van elkaar werden
gescheiden door ‗a wide gap‘.23 Pearson plaatst vroegmoderne lascar-werkverhoudingen in het
schetsmatige contrast tussen de ‗harde‘, ‗gedisciplineerde‘ Atlantische en intercontinentale
scheepvaart en een veel ‗gemoedelijkere‘ scheepvaart in de Indische Oceaan.24 Barendse en
Sutton gaan verder en spreken nadrukkelijk van lascars en lascarins, die in de achttiende eeuw
zouden zijn gekenmerkt door matige arbeidsproductiviteit, onvoldoende vaardigheden en zelfs
lafheid.25
In dit boek zal voor de periode tot het einde van de achttiende eeuw worden onderzocht
of deze ongelijke verhoudingen werkelijk al zo oud zijn. Dit boek stelt de vraag centraal hoe
Europese en Aziatische zeelieden zich tot elkaar verhielden binnen de context van de
handelsactiviteiten van de VOC in Azië, en op welke manier deze verhoudingen vorm kregen en
zich ontwikkelden. Het onderzoekt daarmee het ontstaan en functioneren van multiculturele
werkomgevingen binnen een handelsorganisatie, die tot ver in de achttiende eeuw groter was
dan haar concurrenten en bovendien een zeer rijk archief heeft nagelaten.
De zeelieden in dienst van de VOC werkten op de vele schepen, kleinere vaartuigen, op
de werf en in andere werkomgevingen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) had in
de zeventiende en achttiende eeuw een monopolie op de handel vanuit de Republiek met Azië.
Naast de retourvaart liet de VOC zich actief in met de handel in Aziatische wateren om aan de
begeerde Aziatische handelswaar te komen. Het uitgebreide archief van de VOC biedt ons de
mogelijkheid om te onderzoeken op welke wijze de verhoudingen tussen deze verschillende
Europese en Aziatische zeelieden in de intra-Aziatische vaart zich ontwikkelden.
Dit houdt niet alleen verband met de sociaal-culturele geschiedenis van menselijke
verhoudingen, maar ook met de geschiedenis van scheepvaart, internationalisering van
maritieme arbeidsmarkten, globalisering en het ontstaan van mondiale economisch-politieke
verschillen, de zogeheten de Great Divergence. De relatief ‗kleine‘ geschiedenis van de VOC
en zelfs de ‗microgeschiedenissen‘, die verhalen van de ontmoetingen tussen Europese en
Aziatische zeevarenden, kunnen niet worden losgekoppeld van deze ‗grotere‘ geschiedenissen.
En hoewel dergelijke ‗grote‘ en ‗kleinere‘ historische ontwikkelingen zich op gelaagde en
uiterst complexe wijze tot elkaar verhouden, is het van groot belang om deze lagen met elkaar te
verbinden.26
Het aanbrengen van de verbindingen tussen gelaagde historische ontwikkelingen is verre
van gemakkelijk, vooral wanneer historisch terrein wordt verkend dat nog nauwelijks is
onderzocht. Om te komen tot inzichten op onderwerpen waar nog weinig kennis en
vaststellingen voor handen zijn, moet veel nieuw (bronnen)materiaal worden gepresenteerd en
toegelicht. Dit heeft gevolgen voor de wijze van presentatie van het onderzoek en de
bevindingen – en kan op enigszins gespannen voet staan met de toegankelijkheid, het
aanbrengen van synthetiserende verbindingen en algemene conclusies. In het geval van deze
studie naar de VOC en haar Europese en Aziatische zeelieden betekent het dat het karakter
noodzakelijkerwijs overwegend verkennend en toetsend is. Verbindingen tussen verschillende
historische niveau‘s zijn niet geschuwd, maar zijn soms losser aangebracht dan mogelijk is voor
meer bestudeerde onderwerpen.
22
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De implicaties van deze studie naar de VOC en de verhoudingen van Europese en
Aziatische zeelieden voor de geschiedenis van arbeid, vroegmoderne globalisering en de Great
Divergence zijn in de inleiding centraal gesteld. Tegelijkertijd raakt deze studie ook aan een
aantal kleinere thema‘s of deeldebatten. Om de overzichtelijkheid te bevorderen komen deze
kleinere thema‘s in de loop van het boek aan de orde. Zo worden de discussie rond de vorming
van scheepssamenleving en het idee van het schip als een ‗totale institutie‘ besproken in
hoofdstuk vier. De behandeling van interculturele verhoudingen en de constructie van ‗verschil‘
komt terug in hoofdstuk vijf. De meer theoretische vertrekpunten voor het bestuderen van
menselijke verhoudingen en onderlinge verschillen in het tweede deel van het boek worden
meegegeven in het daaraan voorafgaande interludium. In hoofdstuk vier wordt ingegaan op het
gebruik van het lascar-concept in de recente historiografie. De werking van hiërarchie,
patronage en geweld aan boord wordt uitvoerig behandeld in hoofdstuk zes. Daar wordt ook
aandacht geschonken aan debatten over carrièremogelijkheden en de werking van diversiteit in
dienst van de VOC. Discussies rond maritiem radicalisme, tradities van muiterij en amok,
komen terug in hoofdstuk zeven. In dit hoofdstuk wordt bovendien aandacht besteedt aan
seksuele verhoudingen, sodomie en zelfs mannelijke prostitutie aan boord van vroegmoderne
schepen. De hoofdlijnen van de opzet van het boek worden nader uiteengezet aan het einde van
de inleiding.

Arbeid en arbeidsmarkten
Deze studie naar de verhoudingen tussen Europese en Aziatische zeelieden in dienst van de
VOC is allereerst een onderzoek naar horizontale arbeidsverhoudingen. Eerdere studies naar de
geschiedenis van arbeid hebben zich overwegend gericht op verticale arbeidsverhoudingen – de
relatie tussen werkers en werkgevers. 27 Veel aandacht is daarbij uitgegaan naar de geschiedenis
van arbeidsomstandigheden, conflicten, stakingen en arbeidsorganisaties, voornamelijk
vakbonden en later ook gilden.28 De verhoudingen tussen werkenden nemen een centrale plaats
in ideeën over arbeid, arbeidsradicalisme en klassenverhoudingen, maar zijn slechts ten dele
onderzocht.29 De horizontale dynamiek is een cruciale factor in het bepalen van het landschap
van arbeidsverhoudingen.30 In deze studie naar verhoudingen tussen werkenden onderling staan
samenwerking en conflict centraal, en zal de werking daarvan worden bekeken in relatie tot de
vormgeving van verticale arbeidsverhoudingen.
Een studie naar zeelieden is een geschiedenis van arbeid en arbeidsmarkten. Een
opvallende rol is daarin weggelegd voor de geschiedenis van het internationaliseringproces van
maritieme arbeidsmarkten. De wortels van de internationalisering van maritieme
arbeidsmarkten lijken niet alleen gezocht te moeten worden in de Republiek en NoordwestEuropa, maar vooral ook in maritiem Azië.31 Aan de hand van het fragmentarische historische
27
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bewijsmateriaal, dat beschikbaar is, zal deze studie inzicht verschaffen in rekruteringspatronen
op Europese en Aziatische schepen, de werking van Aziatische maritieme arbeidsmarkten en de
implicaties daarvan. De internationalisering van arbeidsmarkten is in dat opzicht onderdeel van
de geschiedenis van globalisering in sociaal-economisch opzicht. Tegelijkertijd is de
geschiedenis van arbeid en arbeidsmarkten groter dan enkel de geschiedenis van
internationalisering of globalisering.
Arbeid en arbeidsmarkten kennen een lange geschiedenis, die wordt gekenmerkt door
grote variaties en veranderingen in beloning, vrije en onvrije arbeidsverhoudingen en collectieve
en individuele belangenbehartiging. In zijn afscheidsrede schetst Jan Lucassen een aantal
nieuwe vergezichten rond het kerninzicht dat markteconomieën ‗niet éénmaal, maar meerdere
keren in de geschiedenis en op verschillende plaatsen in de wereld [zijn] ontstaan, en in veel
gevallen ook weer verdwenen.‘32 Loonarbeid, slavenarbeid en zelfstandige arbeid zijn daarmee
eveneens meerdere keren op grote schaal opgekomen en afgenomen – met name ook buiten
Europa. Verschillende soorten arbeidsverhoudingen hebben vaak naast elkaar bestaan.33 De
grenzen tussen verschillende vormen – vrije en onvrije – arbeid blijken in historisch opzicht niet
eenduidig en vervagen soms.34 Het zijn belangrijke nieuwe vergezichten, die in het veld van
global labour history naar voren worden gebracht. Een aantal van deze vergezichten lijkt
opvallenderwijs in dezelfde richting te wijzen als andere recente, soms provocatieve studies op
het gebied van geld en schuldrelaties, arbeid en productiewijzen.35 Belangrijk zijn de
aanwijzingen voor de aanwezigheid van ontwikkelde arbeidsmarkten en loonarbeid in Azië,
bijvoorbeeld in delen van India en op Java.36
In deze studie zal geprobeerd worden om aan deze nieuwe inzichten zoveel mogelijk
recht te doen en zal waar mogelijk worden bijgedragen aan de verdere ontwikkeling daarvan.
Voor deze studie is de context belangrijk waarbinnen de VOC opereerde, namelijk de hoog
ontwikkelde Aziatische samenlevingen, maritieme arbeidsmarkten en arbeidsverhoudingen. Het
gebruik van loonarbeiders, die op basis van contracten voor een bepaalde periode door
werkgevers werden ingehuurd, was geen uniek Europees verschijnsel. De VOC was niet de
enige werkgever, die gebruik maakte van contractuele of ‗vrije‘ loonarbeid. Ook in Aziatische
maritieme werkomgevingen lijken loondienst en het inhuren van arbeiders een veelvoorkomend
verschijnsel te zijn geweest. Tegelijkertijd waren slavernij en andere onvrije vormen van arbeid
niet ongewoon in Azië. Arbeiders in onvrije en vrije arbeidsverhoudingen konden zo letterlijk
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naast elkaar werkzaam zijn. Daarnaast moet wel worden benadrukt dat arbeidscontracten, die
ten grondslag lagen aan ‗vrije loonarbeid‘ in Azië en in Europa, doorgaans op krachtige wijze
en met juridisch gelegitimeerd geweld werden gehandhaafd.
Al deze inzichten met betrekking tot arbeid, arbeidsmarkten en arbeidsverhoudingen
stellen ons voor nieuwe vragen ten opzichte van ontwikkelingen en verhoudingen in
vroegmodern Europa en Azië. Ook moeten veel oude vragen opnieuw gesteld worden.
Aangezien de zeelieden in deze studie vrijwel allemaal loonarbeiders waren, dringt zich de
vraag op wat het precies betekende om loonarbeider te zijn. De positie van zeelieden was niet
uniek, zoals blijkt uit de variëteit aan loonarbeid, die langs zal komen: administratief personeel,
ambachtslieden, soldaten, ingehuurde sjouwers, koelies. Zij werkten in de vele
compagniesteden en -factorijen voor Europese werkgevers, maar ook op Aziatische schepen en
in andere Aziatische steden. Deze studie is geen geschiedenis van de ontwikkeling van
loonarbeid in Europa en Azië op de lange termijn. Zo‘n geschiedenis zal nog veel meer nieuw
werk vereisen en zal alleen kunnen worden beschreven in een grootschaliger project. Deze
geschiedenis van werk binnen en rond de compagnie licht slechts een klein puntje van de sluier
op. Zij verwijst op bescheiden manier naar de grootse vergezichten, die nog verder ontdekt
kunnen worden.
Een aantal van de belangrijke nieuwe vragen, die zich opdringen, zal hier wel worden
opgepakt. Het verschuivende landschap van werk en arbeidsverhoudingen leidt, bijvoorbeeld,
tot de vraag hoe we moeten kijken naar Aziatische zeevarenden en naar de conceptualisering
van groepsverbanden en arbeidsverhoudingen. Daarbij stuiten we op vragen rond de verschillen
tussen Europese en Aziatische zeevarenden, maar ook tussen Europeanen en Aziaten onderling.
De werking van diversiteit zal zichtbaar worden in relatie tot carrière, patronage, hiërarchie en
samenwerking. De overzeese loopbanen van de vele niet-Nederlandse Europeanen, maar ook
van gemengde Euraziatische werknemers zullen interessant en belangrijk blijken voor ons
inzicht in de werking van de werkvloer van de compagnie. Andere vragen hebben betrekking op
wat het dan precies betekende om te werken met arbeiders uit andere culturen. Vinden we
andere verschillen terug dan enkel de geografische herkomst, en waar bestaan deze uit? Hoe
vormden de verhoudingen tussen mensen zich – waarin zagen zij (belangen)tegenstellingen en
gezamenlijkheden? Langs welke lijnen vonden groepsvorming en interactie plaats?

Globalisering
Dit onderzoek heeft implicaties voor het debat over de periodisering en het karakter van
vroegmoderne globalisering. Daarbij zal blijken dat globalisering al ruim voor de negentiende
eeuw een sterke invloed had op de ontwikkelingen in Europa en Azië. Niet alleen namen
overzeese contacten toe door de groei van handel en scheepvaart, maar ook strekten
arbeidsmarkten zich uit over soms meerdere continenten door internationalisering. Dit
globaliseringsproces werd niet alleen geïnitieerd en vorm gegeven vanuit Europa, maar
evenzeer vanuit andere werelddelen.
Met de toegenomen politieke en maatschappelijke aandacht voor globalisering vanaf de
jaren ‘90 van de twintigste eeuw is dit verschijnsel ook in de historische wetenschap meer in de
belangstelling komen te staan. Globalisering kan worden gedefinieerd als de uitbreiding en
intensivering van relaties tussen mensen op wereldschaal.37 Doorgaans staat daarbij het begrip
‗time-space compression‘ centraal – de verkleining van afstand tussen verschillende delen van
de wereld in ruimtelijke en temporele zin. Globalisering betekent overigens niet
noodzakelijkerwijs het wegvallen van grenzen en homogenisering, maar kan evengoed leiden
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tot differentiatie.38 Globalisering kan worden begrepen en onderzocht als een sociaal, cultureel
en economisch verschijnsel.39
In het debat over de historische ontwikkeling van economische globalisering staan twee
definities centraal. Zogeheten zachte globalisering (soft globalization) wordt gedefinieerd als
een proces van toenemende mondiale verwevenheid. In deze definitie gaat de aandacht uit naar
de omvang en de impact van het proces van globalisering. Globalisering is dan het proces van
voortdurende wereldwijde uitwisseling van goederen, mensen en ideeën op dermate intensieve
wijze dat sprake is van diepe en blijvende invloed op de betrokken actoren.40 De mate van
globalisering wordt daarbij afgemeten aan de omvang en de impact van connecties. Dit kan
bijvoorbeeld worden onderzocht aan de hand van de omvang van scheepvaart tussen bepaalde
regio‘s, migratiebewegingen, de verspreiding van bepaalde (consumptie)goederen, culturele
gebruiken of de aanpassing van productieprocessen onder druk van mondiale handelsrelaties.
Tegenover deze zachte globalisering staat een definitie van harde globalisering (hard
globalization). Daarin wordt globalisering gedefinieerd als een uitkomst: de integratie van
markten tussen verschillende delen van de wereld. In deze definitie gaat de aandacht uit naar
marktintegratie en de convergentie van de prijzen van consumptiegoederen en
productiefactoren. Globalisering is in dit perspectief het eindresultaat van eerdere processen,
maar kan pas worden vastgesteld wanneer prijsconvergentie plaats vindt.41 De voorstanders van
deze definitie, zoals O‘Rourke en Williamson, plaatsen de opkomst van globalisering dan ook
pas in de periode vanaf 1830.42
Het is twijfelachtig of deze definitie bruikbaar is voor historisch of ander sociaaleconomisch wetenschappelijk onderzoek. Terecht constateert Jan de Vries dat prijzen vrijwel
nooit convergeren: ‗They rarely do. Tests for price convergence in the twentieth century are few
and inconclusive.‘ Voor de negentiende eeuw lijken de ‗most celebrated examples‘ het gevolg
van kolonialisme en waren de effecten volgens De Vries beperkt tot de koloniale ‗convergers‘.43
Maar als het bestaan van volledige marktintegratie en prijsconvergentie zo moeilijk valt vast te
stellen, wat zegt dit dan over de bruikbaarheid van de definitie van harde globalisering? Is dit
wellicht slechts het onverwezenlijkte ideaal van vrijemarktutopisten? In dat geval lijkt het
onverstandig om de historische werkelijkheid langs deze maatstaven te leggen.
Voor de vroegmoderne periode staat ter discussie of men wel kan spreken van
globalisering. In dit debat staat niet alleen de mate van globalisering ter discussie, maar ook
voor welke regio‟s daarvan gesproken kan worden en voor welke niet. Voorstanders
benadrukken, dat de Europese expansie in de Atlantische en Aziatische wereld leidde tot
directe, wereldwijde economische uitwisseling, die een permanent en systematisch effect had op
samenlevingen over de gehele wereld.44 Dit leidde niet alleen tot uitwisseling van goederen,
grootschalige vrije en onvrije migratiebewegingen en massale verschuivingen in
consumptiepatronen, maar ook tot aanzienlijke verplaatsingen en aanpassingen van
productieprocessen.45 Het tegengeluid komt uiteraard van voorstanders van de definitie van
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harde globalisering: het gebrek aan prijsconvergentie in de vroegmoderne periode voor zilver,
maar ook consumptiegoederen als peper, koffie en textiel zou betekenen dat van globalisering in
deze periode geen sprake was.46 Anderen erkennen de wereldwijde verwevenheid als het gevolg
van vroegmoderne wereldhandel, maar benadrukken dat zelfs voor zachte globalisering de
Euraziatische connectie in deze periode beperkt en begrensd was. 47 Jan de Vries ziet
bijvoorbeeld een veel verder gevorderde economische integratie in het vroegmoderne
Atlantische systeem, maar beschouwt deze integratie niet als mondiaal, maar ‗koloniaal‘ van
aard.48
Deze studie vertrekt vanuit de gedachte dat globalisering beschouwd moet worden als
een proces, waarin verschillende werelddelen verbonden raakten (omvang) en waarvan de
gevolgen van deze verbindingen op economisch, sociaal en cultureel vlak (impact) zichtbaar
zijn. Tegelijk benadrukt deze studie dat het huidige debat over vroegmoderne globalisering nog
gekenmerkt wordt door een aantal sterke beperkingen. Allereerst wordt de omvang van de
Atlantische handel vergeleken met de maritieme intercontinentale scheepvaartverbinding tussen
Europa en Azië langs de Kaap de Goede Hoop (de retourvaart) en niet met de omvang van
Aziatische handelsstromen. Ten tweede wordt het debat gevoerd op basis van ongelijke
informatie. Terwijl voor de Atlantische en intercontinentale Euraziatische scheepvaart veel en
nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn, is dit niet het geval voor de scheepvaart in Azië. Ten
derde beperkt het debat over de economische dimensie van vroegmoderne globalisering zich in
belangrijke mate tot handelsvolumes, consumptiegoederen en prijsvergelijkingen. Ondanks de
aanwezigheid van veel nieuw onderzoek strekt de discussie zich vooralsnog niet uit tot
bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de factor arbeid, de ontwikkeling van (internationale)
arbeidsmarkten, migratie en zo meer.49 Onderzoek naar zeelieden – de factor arbeid in een van
de meest ontwikkelde economische sectoren van de vroegmoderne tijd – kan daar een
belangrijke rol in spelen.
Laten we beginnen met de vraag in welke regio‘s vroegmoderne globalisering
gelokaliseerd zou moeten worden. Het is belangrijk om te benadrukken dat de vergelijking
tussen het Atlantisch systeem en de Europees-Aziatische retourvaart mank gaat. De vergelijking
laat andere verbindingen tussen de uitersten van het Euraziatische continent buiten beschouwing
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via de Amerika‘s en de Stille Oceaan. Belangrijker nog lijkt het feit dat deze vergelijking zich
alleen richt op de langste connectie van het Euraziatisch maritieme handelssysteem. Het neemt
enkel de vaart van Europa naar Azië en terug in beschouwing, niet de verbindingen tussen
Aziatische regio‘s onderling. De vergelijking kan gemaakt worden met de Atlantische handel:
daarin gaat het niet enkel om de verbindingen tussen Europa en Amerika. Een groot deel
speelde zich af tussen delen van de Amerika‘s en Afrika. Ook in de Euraziatische handel was
een aanzienlijk deel van de verbindingen juist te vinden tussen verschillende Aziatische
regio‘s.50 Deze handel van de VOC tussen Aziatische gebieden was aanzienlijk groter dan de
retourvaart.51
De levendige maritieme handel tussen Aziatische regio‘s was ontstaan lang voor de
komst van Europese handelaren. De Europese handelaren, onder leiding van de Portugezen,
Engelsen en vooral de VOC, namen daar vervolgens zeer nadrukkelijk aan deel.52 Veel van deze
verbindingen in Aziatische wateren kunnen met evenveel recht als de verbinding tussen Afrika
en Amerika intercontinentaal worden genoemd. Handelaren voeren bijvoorbeeld van het
Midden-Oosten naar India of Zuidoost-Azië, van India of Zuidoost-Azië naar China, en
andersom. Dit laat zien dat globalisering uit meer bestaat dan alleen de langste verbindingen of
de verbindingen tussen Europa en ‗de rest‘. In deze studie zal daarom een begin worden
gemaakt met het in kaart brengen van de levendige regionale en intercontinentale handel in
Aziatische wateren. De reconstructie van de Aziatische en Europees-Aziatische scheepvaart van
de VOC is daarvan een belangrijk onderdeel. Dit zal bovendien ingekaderd worden in een eerste
reconstructie van de omvang van het volledige Europese en Aziatische scheepvaartverkeer in
Azië.

De ‘Great Divergence’
Deze verkenningen hebben, ten slotte, implicaties voor het vraagstuk van de Great Divergence.
Uit deze studie komt naar voren dat Europese en Aziatische zeelieden tot eind achttiende eeuw
een zeer gelijke positie hadden en dat de verhoudingen en onderlinge omgang vrij open van
karakter waren. Dit raakt nauw aan het debat over de Great Divergence, waarin wordt
gediscussieerd over de verklaringen voor het ontstaan van een voorsprong of ‗het-uit-elkaargroeien‘ van Noordwest-Europa ten opzichte van andere ontwikkelde gebieden, zoals China,
India en Japan.53 Dit proces van divergentie was geen op zichzelf staande materiële
ontwikkeling. Het ging gepaard met grootschalige economische en maatschappelijke
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veranderingen (met name industrialisatie) en het doorslaan van de machtsbalans in het voordeel
van Europese mogendheden (kolonialisme).
De oorzaken voor deze uiteenlopende ontwikkeling zijn in een aanzienlijk deel van de
literatuur gezocht in factoren voor het Europese ‗succes‘ of het Aziatisch ‗falen‘. Sommige
auteurs verklaren de opkomst regelrecht met een vermeende superioriteit van een ‗Westerse
cultuur‘ met nadruk op rationaliteit en innovatie.54 In minder cultureel deterministische
varianten van deze verklaring wordt de nadruk gelegd op karakteristieken, die de ontwikkeling
van Europa positief zouden hebben beïnvloed, zoals de institutionele inrichting, concurrentie,
vrijheid en techniek.55 In de woorden van popularisator Ferguson zijn dergelijke
karakteristieken van het ‗Westen‘ recent tot ‗killer apps‘ gedoopt.56 Onder meer Jan Luiten van
Zanden en Tine de Moor verklaren het ontstaan van moderne economische groei en de
voorsprong van Europa ten opzichte van de rest van de wereld aan de hand van veranderingen
op het gebied van menselijk kapitaal, demografie en instituties, die zich al in de late
middeleeuwen in Noordwest-Europa zouden hebben voorgedaan.57
Door andere auteurs is de oorzaak juist gezocht in de stagnerende ontwikkeling in nietEuropese regio‘s.58 Veel recente bijdragen hebben de vorm van systematische vergelijkingen
tussen ontwikkelde Euraziatische regio‘s, met name tussen Europa en China, of Europa en
India.59 Daarin wordt regelmatig gewezen op het hoge ontwikkelingsniveau van niet-Europese
gebieden en wordt het ontstaan van een economische en politieke achterstand afwisselend
verklaard met economische, demografische en politieke factoren. Naast deze vergelijkende
studies bestaat een belangrijke verzameling literatuur, waarin de verklaring wordt gezocht in de
langetermijnwerking van wereldhandelssystemen. In deze verklaringen spelen de handel en met
name geldstromen tussen werelddelen een belangrijke rol.60
Het is opvallend dat dit vraagstuk overwegend vanuit een economische invalshoek
wordt benaderd. Het vraagstuk van de Great Divergence kan – naast economisch – ook
begrepen en onderzocht worden in sociale, politieke of culturele zin. Daarbij kan worden
gekeken naar de verschillen die ontstaan op het niveau van ‗continenten‘ en ‗staten‘, maar ook
op het niveau van ‗groepen‘ en ‗individuen‘. De economische en technologische voorsprong
van Europa ging gepaard met versterkte proletarisering en aanvankelijk ook grote armoede
onder aanzienlijke legers fabrieksarbeiders. In toenemende mate leidden de ontwikkelingen
daarna tot een stijgende levensstandaard – vooral in vergelijking met de rest van de wereld.
Tegelijkertijd vond een turbulente uitbreiding en intensivering plaats van de Europese koloniale
overheersing in Azië, Afrika en elders. In de negentiende eeuw zouden mede daardoor Europese
superioriteitsgevoelens en racisme wereldwijd de verhoudingen tussen mensen gaan domineren
als ‗een alles verslindende supertaxonomie‘.61
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Deze studie draagt bij aan het debat over de Great Divergence op economisch en
sociaal-cultureel vlak. Vanuit een economische invalshoek zal deze studie kijken naar de
verhoudingen (en vergelijkingen) tussen Europese en Aziatische zeelieden op het gebied van
inkomen, levensstandaarden, onderhandelingspositie en arbeidsproductiviteit. Deze zeelieden
waren echte ‗werkers van de wereld‘. Niet alleen bereisden zij met hun werk grote delen van de
wereld, ze werkten ook op één van de vroegste internationale arbeidsmarkten. Bovendien
werkten deze Europese en Aziatische zeelieden in gelijksoortige functies in dezelfde
werkomgevingen. Dit maakt de vergelijking tussen deze zeelieden met hun zo uiteenlopende
herkomstplaatsen tot een interessant meetpunt voor de mate van divergentie op economisch vlak
in de periode vóór 1800.
Hetzelfde gaat op voor het ‗uit-elkaar-groeien‘ op sociaal-cultureel vlak. Daarbij gaat
het voornamelijk om de mate van (on)gelijkheid en de verhoudingen tussen Europese en
Aziatische zeelieden. Voor het vaststellen van de mate van (on)gelijkheid zal worden gekeken
naar categoriseringen, behandeling, privileges of benadeling. De verhoudingen zullen
onderzocht worden aan de hand van interacties tussen zeelieden onderling en ten opzichte van
anderen – het zal daarbij gaan om samenwerking, maar ook conflict.
Over de periodisering en het verloop van het sociale, politieke en culturele ‗uit-elkaargroeien‘ is geen eenduidigheid. Soms wordt de periode 1750-1850 omschreven als een
‗opvallend open periode‘; soms wordt het einde van de achttiende eeuw, of specifiek 1800,
aangeduid als ‗keerpunt‘ voor de divergentie op meerdere vlakken.62 De uitgebreide
maatschappelijke verspreiding van racisme wordt door Stuurman geplaatst in de eerste helft van
de negentiende eeuw. Voor deze periode zouden dergelijke ‗denkschema‘s‘ vooral zijn
uitgedragen door geleerden.63 Deze periodisering is niet onomstreden. Zo stelde Boxer zich in
zijn werk over de Europese overzeese geschiedenis veel scherper op. Hij spreekt expliciet van
vroegmodern Europees racisme: ‗De Nederlanders in de Oost waren van kindsbeen af ten volle
doordrongen van de superioriteit van het blanke ras‘. Europeanen zouden in de zeventiende en
achttiende eeuw overtuigd zijn dat ‗een christelijke Europeaan ipso facte superieur [sic] was aan
de leden van alle andere rassen‘.64
Bosma en Raben formuleren hun conclusies voorzichtiger en benadrukken vooral de rol
van koloniale autoriteiten en christelijke denkbeelden in eerdere vormen van raciale
categorisering. Raciale benadeling zou zichtbaar zijn in de toenemende uitsluiting van nazaten
van gemengde Europees-Aziatische afkomst in Brits-India eind achttiende eeuw, maar ook in de
discussies over de beperkingen voor mestiezen (gemengde nazaten) om hoge functies te
bekleden in het bestuur van de VOC vanaf halverwege de zeventiende eeuw. 65 In haar studie
naar Euraziatische gemeenschappen in India onderschrijft Jayawardena de conclusie van
Anderson dat de vroegmoderne Europese expansie leidde tot ‗the flourishing of ―a style of
thinking […] which foreshadows modern racism‖‘.66
Naast deze stromingen, die nogal uiteenlopende antwoorden geven op de mate en timing
van de verspreiding van racisme vóór de negentiende eeuw, staat een andere stroming, die
vooral het belang benadrukt van het contextuele karakter van de omgang met diversiteit. Zo legt
Sutherland uit dat ‗the imposition of ‗racial‘ barriers depended on circumstances‘.67 Blussé
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benadrukt de actieve rol, die groepen zelf speelden in het proces van ‗carving its own niche‘.68
Subrahmanyam legt de nadruk op de rol van religie in het markeren van verschillen in de
vroegmoderne periode. De verschillen tussen protestant en katholiek bleven voor Europeanen
ook buiten hun continent van groot belang, maar daar werd de standpuntbepaling ten opzichte
van ‗andere‘ religies aan toegevoegd.69 Wheeler benadert het vraagstuk van ‗ras‘ en de perceptie
van raciale verschillen vanuit de opvatting dat het niet draaide om abstracte categorieën van
verschil, maar om de uiterlijke belichaming van verschillen in religie, beschaving en sociale
status door kleding, gedrag en taal. Over de Britse imperiale expansie concludeert zij dat
‗throughout the eighteenth century older conceptions of Christianity, civility, and rank were
more explicitly important to Britons‘ assessment of themselves and other people than physical
attributes such as skin color, shape of the nose, or texture of the hair‘.70 Voor het achttiendeeeuwse Atlantische Oceaangebied is door Rediker en Linebaugh zelfs beweerd dat geen sprake
was van onoverbrugbare verschillen, maar juist van een ‗multi-etnische klasse‘ van zeelieden,
havenarbeiders, slaven en weglopers. Dit protoproletariaat zou pas tegen het eind van de
achttiende eeuw verdeeld raken door de opkomst van raciale en nationale scheidslijnen –
aangewakkerd door succesvolle contrastrategieën van heersende klassen.71
Het mag duidelijk zijn: in de debatten over het ‗uit-elkaar-groeien‘ op sociaal, cultureel
en politiek vlak staan zowel periodisering als conceptualisering ter discussie. Moet het jaar
‗1800‘ – of in bredere zin de overgangsperiode 1750-1850 – worden gezien als een keerpunt in
de verhoudingen tussen Europeanen en niet-Europese ‗anderen‘? Of markeert het begin van de
Europese overzeese expansie reeds de opkomst van een Europees superioriteitsgevoel? In welke
termen moet de omgang met ‗verschil‘ onder VOC eigenlijk worden gevat? Vonden processen
van in- en uitsluiting plaats op basis van status, klasse, ras of juist cultuur? Op welke manier
benadrukten en begrepen tijdgenoten verschillen tussen groepen?
Deze studie vertrekt vanuit het idee dat een wezenlijk onderscheid bestaat tussen de
geschiedenis van ideeën en praktijk. Zo vonden raciale categoriseringen wellicht al haar eerste
wortels in de zeventiende eeuw en werden deze in de achttiende eeuw verder uitgewerkt. Dit
waren echter vooral nog uitvloeiselen van observaties van Europese geleerden en reizigers. 72
Veel van de werkende mensen die tijdens het werk, op straat, op de markt of zelfs in huis met
culturele verscheidenheid werden geconfronteerd lijken daaraan in de zeventiende en achttiende
eeuw op andere manieren duiding te hebben gegeven. Het is belangrijk om dit onderscheid
expliciet te maken, omdat hieraan verschillende vormen van interactie ten grondslag liggen.
In zijn werk over interacties en instituties maakt Goffman onderscheid tussen
‗unfocused interaction‘ en ‗focused interaction‘. Ongerichte interacties komen voor in situaties
‗that result solely by virtue of persons being in one another‘s presence, as when strangers across
the room from each other check up on each other‘s clothing, posture, and general manner.‘
Gerichte interacties vinden plaats in situaties waarbij groepen of individuen ‗effectively agree
to sustain for a time a single focus of cognitive and visual attention, as in a conversation, a
board game, or a joint task sustained by a close face-to-face circle of contributors‘.73 De
omgeving waarin en de voorwaarden waaronder een ontmoeting of interactie plaatsvinden,
bijvoorbeeld een werkomgeving, een gesloten instelling of juist een markt, is bepalend voor de
structuur en mogelijkheden van een interactie.74

krachtenspel tussen het handelen van (bureaucratische) staten en individuen – of: tussen ‗political obligation and
social representation‘.
68
L. Blussé, Strange Company. Chinese settlers, mestizo women and the Dutch in VOC Batavia (Dordrecht 1986).
69
S. Subrahmanyam, Forcing the door of heathendom: Ethnography, violence and the Dutch East India Company
(Amsterdam 2003).
70
R. Wheeler, The Complexion of Race. Categories of Difference in Eighteenth-Century British Culture
(Philadelphia 2000) 7.
71
Linebaugh, Rediker, The many-headed Hydra. Christopher, Slave ship sailors. M. van der Linden, ‗Labour
History as the History of Multitudes‘, Labour / Le Travail 52 (2003) 235-244. Lucassen, ‗Multinational‘.
72
Stuurman, ‗Grenzen trekken‘.
73
E. Goffman, Encounters: two studies in the sociology of interaction (New York 1961) 8.
74
E. Goffman, The Prison (New York 1961). Vertaalde versie: E. Goffman, Totale instituties (Rotterdam 1975).

26

Daarbij is het type ontmoeting van belang: ongerichte interacties waarbij mensen van
verschillende culturen elkaar observeren (zoals reizigers en toeristen) blijven meer aan de
oppervlakte dan gerichte interacties waarbij een handeling daadwerkelijk gezamenlijk wordt
verricht. Binnen gerichte interacties kan onderscheid worden gemaakt tussen interacties met een
meer vrijwillig en kortstondig karakter (zoals bij handelaren op een markt) en interacties met
een intenser, meer verplichtend of langduriger karakter (zoals bij zeelieden op een schip of
werkenden in andere omgevingen). Dit plaatst de studie van de gedeelde levens en ervaringen
van Europese en Aziatische zeelieden op een cruciale plek in het landschap van interculturele
verhoudingen. Veel studies naar intercultureel contact, verhoudingen en beeldvorming hebben
zich gericht op de uitingen van reizigers, kooplieden, predikanten of andere geleerden, die hun
ervaringen haalden uit ongerichte of meer vrijblijvende interacties.75 De zeelieden, soldaten,
slaven en andere arbeiders, die in deze studie centraal staan, leefden in dat opzicht in een andere
wereld. Zij hadden op de werkvloer, in compagniesteden en zelfs thuis voortdurend en intensief
met situaties van diversiteit te maken. De alledaagse, structurele interacties en verhoudingen,
die daaruit voortvloeiden, lieten weinig ruimte over voor exotische verbeelding.

Een global history in praktijk
Onderzoek naar het verleden is afhankelijk van de fragmenten die van het betreffende verleden
zijn overgeleverd. Het zijn deze fragmenten en de interpretatie daarvan die inzichten in het
verleden mogelijk maken. Historische bronnen bepalen zodoende niet alleen in belangrijke mate
wat over het verleden wordt geschreven, maar met name ook waarover geschreven wordt – en
waarover niet. Sommige onderwerpen zijn door de overvloed aan bronnen minutieus
bestudeerd. Over andere onderwerpen is juist door een tekort aan bronnen vrijwel niets bekend.
Natuurlijk spelen in de verdeling van historische aandacht ook andere factoren een belangrijke
rol, zoals het wetenschappelijke of het vermeende maatschappelijk-politieke belang van een
onderwerp. Tegelijk blijven bronnen een bepalende schakel in de studie van het verleden.
De geschiedenis van de VOC is daarvan een interessant voorbeeld. De compagnie werd
in de negentiende en begin twintigste eeuw vaak afgeschreven als een weinig inspirerende
monopolistische handelsorganisatie. Maar met het toegankelijk worden van de omvangrijke en
rijke compagniearchieven nam geleidelijk het historisch onderzoek naar de compagnie toe. De
vragen, die daarbij gesteld werden, hingen sterk samen met de maatschappelijk-politieke
invloeden en de stand van wetenschappelijke inzichten.76 Deze ontwikkelden zich van de
vestiging van overzees gezag, recht en economisch beleid langzaam in de richting van
financiën, handel en de sociale geschiedenis van de compagnie.77 De afgelopen decennia zijn
vooral de economische en sociale aspecten, maar ook bepaalde culturele kanten van de VOCgeschiedenis zelfs zo grondig aangepakt dat het soms lijkt alsof historische studie naar de VOC
niet langer zinvol is. In de treffende woorden van Karel Davids: ‗De VOC werd van loser tot
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wonderkind. Ze werd all things to all men. Iedereen kon in de geschiedenis van de ‗loffelycke
Compagnie‘ iets van zijn gading vinden‘.78
Dit onderzoek naar zeelieden is in dat opzicht een gek geval. Over de interculturele en
sociale verhoudingen tussen Europese en Aziatische zeelieden is nog amper iets bekend. Het
raakt aan thema‘s, die uitvoerig zijn onderzocht, maar tegelijkertijd aan thema‘s, die nog amper
bestudeerd zijn. Over Aziatische zeelieden in dienst van de VOC, bijvoorbeeld, was tot nu toe
zeer weinig bekend.79 Zo werd aangenomen dat de rekrutering van Aziatische zeelieden pas
vanaf 1740 echt op gang kwam, terwijl dit veel vroeger het geval zal blijken te zijn geweest.80
Over Europese zeelieden en andere werknemers is veel meer bekend, maar zij zijn overwegend
bestudeerd vanuit een perspectief waarin de nadruk lag op het vertrek vanuit de Republiek.81
Slechts in enkele gevallen is het leven van VOC-dienaren in Azië onderzocht, maar in deze
studies lag de nadruk doorgaans op reisbeschrijvingen of het leven van hogere dienaren.82
Het onderzoek vertrok vanuit de gedachte dat de verhoudingen tussen Europese en
Aziatische zeevarenden alleen kunnen worden onderzocht door sociaal-economische en
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culturele perspectieven bij elkaar te brengen en door gebruik te maken van zowel kwantitatieve
als kwalitatieve bronnen en methoden. De wijze waarop mensen zich tot elkaar verhouden krijgt
alleen zijn volle betekenis in relatie tot de omvang en ontwikkeling van de verschillende
groepen mensen, de omgevingen waarin ze werken en hun lonen en arbeidsvoorwaarden.
Tegelijk is inzicht nodig in de culturele aspecten van verschillen en verhoudingen, zoals
administratieve, juridische en alledaagse categoriseringen, of verschillen in voeding, taal en
repertoires van verzet. De daadwerkelijke momenten waarop mensen met elkaar omgaan, met
elkaar samenwerken en -leven of juist in conflict raken, zijn eveneens cruciaal.
Deze aanpak vraagt veel van het potentiële bronnenmateriaal. Aan het begin van dit
onderzoeksproject is soms getwijfeld of het juiste bronnenmateriaal aanwezig was om de
vragen, die in deze studie centraal staan, te beantwoorden. Voor dit project is vraaggestuurd te
werk gegaan: de vragen waren voor de opzet van het onderzoek leidend. Deze aanpak heeft veel
opgeleverd. Al snel werd duidelijk dat met name in het rijke VOC-archief, maar ook in andere
archieven, wel degelijk veel bronnenmateriaal beschikbaar is, waarmee inzicht kan worden
geboden in verschillende aspecten van het personeelsbeleid van de VOC, het leven van
Europese én Aziatische werkenden en meer in het algemeen in de werking van maritiem Azië in
deze periode.
De meest belovende bronnen voor deze studie zijn systematisch doorgewerkt om zoveel
mogelijk relevant materiaal naar boven te krijgen. Hoewel daarbij meer materiaal naar boven
kwam dan vooraf kon worden gehoopt, moet worden benadrukt dat het materiaal voor
onderzoek naar de manier waarop gewone, werkende mensen samenwerkten en samenleefden
altijd schaarser is dan het materiaal dat beschikbaar is voor elites en staten. Het is vooral geen
gemakkelijke opgave om deze mensen zelf aan het woord te laten. De mensen die in dit boek
centraal staan, zeelieden, waren in de ogen van hun schrijvende tijdgenoten vaak onbelangrijk.
De bronnen, die door hogere compagniesdienaren zijn opgesteld, geven dan ook slechts
moeizaam de geheimen van het alledaagse leven van deze mondiale werkende onderklasse vrij.
De geschiedschrijving van deze Europese en Aziatische werkenden worstelt dan ook
noodzakelijkerwijs met de problemen van gefragmenteerde, subalterne geschiedenis. Dat geldt
voor de Europese zeelieden, maar in veel opzichten gaat dat nog sterker op voor Aziatische
zeelieden.
Toch zijn een aantal belangrijke bronnen te vinden, die voor sociale mondiale
geschiedschrijving vruchtbaar kunnen zijn. Voor de kwantitatieve aspecten is gebruik gemaakt
van de Generale Land- en Zeemonsterrollen.83 Dit zijn de jaarlijkse overzichten van alle
dienaren van de VOC op de kantoren en schepen in Azië. Deze monsterrollen vormden de basis
van de personeelsadministratie van de VOC. In de Republiek werd de informatie over de
veranderingen voor iedere dienaar jaarlijks bijgeschreven in de veelgebruikte
Scheepssoldijboeken, die het personeel bevatten van de schepen die vanuit de Republiek naar
Azië vertrokken. De Generale Land- en Zeemonsterrollen geven inzicht in de intra-Aziatische
vaart en de overzeese vestigingen. Daarmee kan onderzoek worden gedaan naar
bemanningspatronen, lonen en arbeidsproductiviteit, maar ook naar bijvoorbeeld herkomst,
categoriseringen en zelfs de individuele geschiedenissen van compagniesdienaren.
Op basis van de overgeleverde Generale Zeemonsterrollen is een database aangelegd
met een overzicht van de schepen en het personeel in de intra-Aziatisch vaart voor de periode
1691-1791. De gegevens in de eerdere studie van Lequin waren onvoldoende nauwkeurig,
omdat zijn reconstructie alleen jaarlijkse totalen bevatte en bovendien geen onderscheid maakte
tussen ‗zeelieden‘ en ‗soldaten‘. In deze studie is de informatie uit de Database Generale
Zeemonsterrollen gerelateerd aan informatie uit de database Dutch-Asiatic Shipping met
betrekking tot de retourvaart en uit de reconstructie van Robert Parthesius en Menno Leenstra
van de intra-Aziatische vaart in de periode 1600-1660.
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De basis voor het onderzoeksmateriaal voor de kwalitatieve aspecten van deze studie
werd gevormd door de stukken van de Raad van Justitie van Batavia. Daarvoor is onderzoek
gedaan naar de Kopie-criminele en -civiele processtukken van de Raad van Justitie in Batavia.84
De stukken zijn onder de ingekomen stukken van de kamer Zeeland bewaard gebleven in maar
liefst 182 banden. De procesdossiers behandelen zaken uit de jaren 1637-1643, 1655, 1665,
1688, en 1729-1790. Voor deze studie zijn 58 van de 182 banden systematisch doorgenomen.85
Daarmee is een derde van het beschikbare materiaal in deze bron onderzocht. Deze studie heeft
zich voor deze bron beperkt tot de periode 1680-1790. Het vormt daarmee een goede aanvulling
op de studie van Ketting, waarin de eerste helft van de zeventiende eeuw is bestudeerd aan de
hand van 10 banden voor de jaren 1637-1643.86
De procesdossier bevatten veel verschillende documenten, zoals verslagen van
ondervragingen, verklaringen, aanklachten, inventarissen, brieven, rapporten en zo meer. Daarin
komen niet alleen Europese werknemers, maar ook Aziatische zeelieden, soldaten, slaven,
vrouwen en anderen aan het woord. De rechtszaken richten zich op verdenkingen van gepleegde
strafbare feiten en bevatten daardoor met regelmaat tegenstrijdige informatie, omdat
betrokkenen een duidelijk of soms onduidelijk belang kunnen hebben bij hetgeen zij naar voren
brengen. Toch is de informatie in deze bron vaak bijzonder goed bruikbaar. Deze studie heeft
niet tot doel om uit de rechtszaken vast te stellen wie wat werkelijk gedaan heeft. De informatie
uit de verklaringen wordt hier gebruikt om tot beantwoording van geheel andere vragen te
komen. De verklaringen en ondervragingen bevatten een enorme hoeveelheid aan soms wat
willekeurig lijkende, maar uiterst bruikbare informatie over de activiteiten van mensen en de
omgevingen waarin zij actief waren. Soms valt uit tegenstellingen of juist overeenstemmingen
in de verklaringen op te maken wat de meest waarschijnlijke scenario‘s zijn geweest. Bovendien
wordt tijdens de rechtszaak door betrokkenen vaak gevraagd of ongevraagd informatie gegeven,
die alleen van belang is voor het vaststellen van de situatie, niet voor het delict. Deze minder
beladen omgevingssituatie is voor de studie naar arbeid en onderlinge verhoudingen doorgaans
uiterst interessant, omdat daarmee informatie kan worden verkregen over alledaagse zaken,
waarover doorgaans maar weinig wordt overgeleverd.87
De basis voor het onderzoek is gelegen in de monsterrollen en de procesdossiers, maar
daarnaast is een grote hoeveelheid aan ander bronnenmateriaal gebruikt. Voor het beleid van de
compagnie en het leven van haar werknemers zijn onder meer de Generale Missiven, het
Nederlandsch-Indisch Plakaatboek en reisbeschrijvingen van compagniesdienaren bestudeerd.88
Tevens is gebruik gemaakt van de databases VOC Opvarenden en Dutch-Asiatic Shipping.89 Het
onderzoek naar bemanningspatronen en scheepvaart in Azië is aangevuld met onder meer de
Dagregisters, de gedigitaliseerde Inhoudsregisters op het Dagregister van Batavia en de Lijsten
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van aangekomen en vertrokken schepen van Batavia, Ceylon en andere vestigingen.90
Bovendien is onderzoek gedaan naar de zogeheten Prize Papers in de High Court of Admiralty
in The National Archives in Kew (Londen).91 Ten slotte is het onderzoek aangevuld met de
studie van bronnen uit de serie Overgekomen Brieven en Papieren in het archief van de VOC,
het archief met brieven van de opperequipagemeester van Batavia en verschillende
familiearchieven in het Zeeuws Archief.92
In dit boek zijn het sociaal-economische en het culturele deel zoveel mogelijk met elkaar in
verband gebracht en verweven in een doorlopend betoog. Toch zal duidelijk worden dat in de
eerste hoofdstukken meer de materiële kant van het onderwerp zal worden belicht. In de latere
hoofdstukken staat de sociaal-culturele kant meer centraal. Deze volgorde is niet gebaseerd op
de klassieke veronderstelling dat een sociaal-culturele bovenlaag automatisch kan worden
afgeleid uit een diepere materiële onderbouw. Het heeft tot doel om de lezer vanuit een
vogelvluchtperspectief geleidelijk mee te nemen naar de alledaagse verhoudingen tussen
zeevarenden aan boord van de schepen van de VOC.
Het eerste hoofdstuk richt zich op de omvang en ontwikkeling van de scheepvaart in
Azië en zal duidelijk maken dat de VOC een belangrijke speler was in een levendige maritieme
Aziatische wereld. Het tweede hoofdstuk verkent de samenstelling van de maritieme
arbeidspopulatie van de VOC en van andere Europese en Aziatische maritieme werkgevers. In
dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat de internationalisering van maritieme arbeidsmarkten een
lange geschiedenis kent en dat de VOC en andere maritieme werkgevers in Azië gebruik
maakten van uiterst diverse Europese en Aziatische bemanningen. Het derde hoofdstuk verkent
de inzet van deze Europese en Aziatische zeelieden in de verschillende werkomgevingen van de
VOC, en toont daarmee aan dat Europese en Aziatische zeevarenden dagelijks met elkaar
werkten en leefden, niet alleen op de grotere intra-Aziatische schepen, maar ook op land, langs
de waterkant en op kleinere vaartuigen.
Het vierde hoofdstuk onderzoekt op welke wijze ‗verschil‘ tot stand kwam. Het laat zien
dat verschil niet alleen werd aangebracht door de compagnie, maar ook door zeevarenden
onderling. Tegelijkertijd bestonden tussen Europese en Aziatische zeevarenden veel
overeenkomsten in de wijze waarop zij werden aangenomen, hun werk verrichtten en werden
uitbetaald. Het vijfde hoofdstuk richt zich op de wijze waarop de VOC de gemengde
arbeidspopulatie probeerde aan te sturen en te beheersen. Het toont aan dat regulering door
straffen kracht werd bijgezet door een strikte hiërarchie en de werking van patronage,
carrièremogelijkheden en fysiek geweld. Hoofdstuk zes verkent de uitwerking daarvan aan de
hand van interacties tussen Europese en Aziatische zeevarenden in dienst van de compagnie.
Werken in dienst van de compagnie betekende werken in een wereld onder hoogspanning. Dit
zette de verhoudingen tussen Europese en Aziatische zeelieden onder druk en leidde tot
pesterijen en onderling conflict, maar even goed tot vriendschappelijke en zelfs seksuele
interacties. Vaker dan de interculturele verschillen tussen verschillende groepen werknemers
bleken de harde werkomstandigheden en hiërarchie een reden om in geweer te komen, zoals zal
terugkomen in het bloederige en vurige laatste deel van dit boek. De conclusie vat dit alles
samen en zal terugkomen op de implicaties, die de resultaten van deze studie hebben ten aanzien
van de drie belangrijkste thema‘s, die in deze inleiding behandeld zijn.
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Portugese schepen op Japanse kamerschermen. Boven: [maker onbekend], Japan, c. 1630s,
privécollectie New York. Afbeelding overgenomen uit: A. Jackson, A. Jaffer, Encounters: The
meeting of Asia and Europe 1500-1800 (Londen 2004) 202. Onder: [toegeschreven aan Kano
Domi], Japan, 1593-1602, Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon.
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2.

Maritiem Azië

Laten we met een afbeelding beginnen. De schilderingen hiernaast zijn zogeheten Namban
byoubu: Japanse kamerschermen, die het contact met Portugezen verbeelden. Op het onderste
scherm zien we een Portugees handelsschip voor anker voor de Japanse kust. Langs het schip en
op de kust wordt druk handel gedreven. Met kleine vaartuigen worden goederen aan land
gebracht. Japanners en Portugezen wisselen beleefdheden uit. Het is een kleurrijk tafereel. Het
kamerscherm is gemaakt door een Japanse kunstenaar, ongeveer rond 1600.93
Misschien heeft de Japanse maker van het kamerscherm dit Portugese handelsschip zelf
gezien, of misschien heeft hij het geschilderd naar het model van andere afbeeldingen. Het is
niet het enige kamerscherm of voorwerp met afbeeldingen van Europeanen.94 Een langlopende
traditie in het vroegmoderne Japan richtte zich op de verbeelding van de Aziatisch-Europese
ontmoeting.95 Net als Europa bevond Japan zich aan de uiterste zijde van Eurazië. De komst van
Europeanen – op Portugese en later Nederlandse schepen – werd in het sterk gecontroleerde
Japan dan ook met grote interesse bekeken.
De schildering toont ons hoe Europeanen handeldreven in Japan – hoe twee uiteinden
van de wereld met elkaar in contact werden gebracht. Het toont ons het ‗exotische‘ vanuit
Japans perspectief. Maar het Japanse kamerscherm vertelt daarmee niet het hele verhaal. Het
‗niet-exotische‘, het gewone, is niet afgebeeld. Europeanen waren niet de enigen die handel
voerden in maritiem Azië.
Vanuit Japan voeren rond 1600 jaarlijks zo‘n 30 schepen naar Zuidoost-Azië.96 Tegelijk
kwam een groeiend aantal Chinese handelsschepen naar Japan: aanvankelijk zo‘n 60 jonken
rond 1600, oplopend tot grofweg 100 jonken rond 1700.97 De Chinese jonken zijn terug te
vinden in de Japanse havenadministratie voor Chinese schepen, de zogeheten Tôsen Fusetsugaki. Voor VOC-schepen werd eenzelfde administratie bijgehouden, de Oranda-sen Fusetsugaki. Fusetsu betekent letterlijk ‗gerucht‘ en verwijst naar de ondervragingen van de
gezagvoerders van binnenkomende schepen door Japanse havenautoriteiten. Daarin werd
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Namban. Namban Screens (Lissabon 2009).
94
Meerdere Namban schermen zijn overgeleverd, onder meer in het Museu Nacional de Arte Antiga in Lissabon
(één van Kano Domi, 1593-1600; twee van Kano Naizen, 1570-1616), Museu Nacional de Soares dos Reis in Porto
(twee, 1600-1610), Fundação Oriente in Lissabon (vroeg zeventiende eeuw), Suntory Museum of Art in Tokyo
(zeventiende eeuw), Kobe City Museum (twee van Kano Naizen, 1570-1616), Art Institute of Chicago (midden
zeventiende eeuw), Freer Gallery of Art in Washington (zeventiende eeuw), Asian Art Museum of San Francisco
(laat zestiende eeuw) en in private collecties. Veel kamerschermen zijn afkomstig uit de Kanō-school. In het
Rijksmuseum in Amsterdam is een Japans kamerscherm met een Nederlands schip van de Genkei-school, gemaakt
rond 1759.
95
A. Jackson, A. Jaffer, Encounters: The meeting of Asia and Europe 1500-1800 (Londen 2004). J.N. Rodrigues,
Pioneers of Globalization: Why the Portuguese Surprised the World (Lissabon 2007) 206-207. A. Curvelo,
‗Namban folding screens: between knowledge and power‘, in: D. Couto, F. Lachaud (red.), Empires Éloignés.
L‟Europe et le Japon (Parijs 2010) 201-215. P. Emmer, J. Gommans, Rijk aan de rand van de wereld. De
geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 (Amsterdam 2012) 103-124 en afbeeldingen en bijschriften in het
katern.
96
J.C. van Leur, Indonesian trade and society. Essays in Asian Social and Economic History (Den Haag 1955) 212214.
97
Van Leur, Indonesian Trade, 198. G.B. Souza, The Survival of Empire. Portuguese trade and society in China
and the South Cina Sea 1630-1754 (Cambridge 1986) 55-56. V. Magelhaes-Godinho, L'économie de l'empire
Portugais aux Xve et XVIe siecles (Paris 1969) 518. L. Dermigny, La Chine et l‟Occident. Le commerce a Canton
au XVIIIe siècle 1719-1833 (Paris 1964) album 1. R.M. Loureiro, ‗The Macau-Nagasaki route (1570-1640):
Portuguese ships and their cargoes‘, in: R.W. Unger (red.), Shipping and Economic Growth 1350-1850 (Leiden
2011) 189-206. G.B. Souza, ‗Ballast Goods: Chinese maritime trade in Zinc and Sugar in the Seventeenth and
Eighteenth Centuries‘, in: R. Ptak, D. Rothermund (red.), Emperio, Commodities and Entrepeneurs in Asian
Maritime Trade, c. 1400-1750 (Stuttgart 1991) 309.

33

nadrukkelijk gevraagd naar overzees nieuws uit de havensteden vanwaar de Chinese schepen
afkomstig waren.98
Sommige van deze schepen kwamen direct uit Chinese havens, andere voeren via
plaatsen op het vasteland van Zuidoost-Azië, zoals Siam, Ligoor of Pattani. Zo verklaarde de
gezagvoerder van een Chinese jonk in 1680, dat het schip afkomstig was uit Xiamen (ZuidChina) en dat het naar Japan was gevaren via Siam (het hedendaagse Thailand). Hij gaf op dat
‗a total of seven ships are bound for Nagasaki from Siam [this year], three of which will be
coming straight from Siam. The other four, including ours, departed from Xiamen and first
called at Siam before returning home, but due to the reported disturbances in Xiamen it is most
likely that the others will be sailing to Nagasaki too.‘99
De scheepvaart in maritiem Azië bracht de wereld bij elkaar. Het Namban-scherm
getuigt daarvan. Het scherm kan op twee manieren worden bekeken: door wat het laat zien, en
door wat het weglaat. De Portugezen en andere Europese handelaren begonnen na hun komst in
Azië deel te nemen aan het Aziatisch handelssysteem. Zij deden dit in de context van een reeds
lang bestaande Aziatische maritieme handel. Deze handel blijft vaak buiten beeld en is daarom
moeilijk in te schatten.
In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar het maritiem Aziatische landschap en naar de
rol die VOC daarin ging vervullen in de zeventiende en de achttiende eeuw. Daarvoor kijken we
eerst kort naar de historiografie, daarna naar de patronen van handel en scheepvaart in Azië en
vervolgens naar de opkomst van de Portugezen en later de VOC. In de rest van dit hoofdstuk
wordt een voorzichtige poging om de omvang van de scheepvaart in Azië in kaart te brengen
vergeleken met reconstructies van de intra-Aziatische scheepvaart en de retourvaart van de
VOC. Daarna zal worden toegelicht wat dit betekent voor ons begrip van de VOC, Aziatische
handel en het debat over globalisering.

Onderbelicht
In veel vroegere geschiedschrijving is het maritieme aspect van Azië onderbelicht gebleven. De
aandacht ging vaak uit naar de grote Aziatische landrijken, zoals die van de Mughals in India of
verschillende dynastieën in China. Aziatische heersers en bureaucratieën hadden in de meeste
gevallen weinig aandacht voor de scheepvaart en maritieme handel, die plaats vond aan de
randen hun rijken. Het gevolg is dat informatie over Aziatische maritieme handel – en daarmee
scheepvaart en maritiem werk – niet overvloedig is.100 Maar het heeft ook onder historici lang
geleid tot een verminderde aandacht voor de maritieme kant van de Aziatische geschiedenis.
Niet geheel onterecht verklaarde Blussé dat ‗little effort has been made so far to compare the
imperial myth […] with the real situation along the maritime frontier.‘101
Sommige onderzoekers hebben zich tegen de stroom in wel degelijk al vroeg met de
maritieme kant van de Aziatische geschiedenis beziggehouden. Met name J.C. van Leur en in
zijn navolging M.A.P. Meilink-Roelofsz waren in de jaren ‘50 en ‘60 belangrijke voorlopers.
Zij braken niet alleen met een ‗landgericht perspectief‘, maar in zekere zin zelfs met een
overheersend Eurocentrisch perspectief in de geschiedenis van met name Zuidoost-Azië.102
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Toch hebben historici die zich richten op de maritieme aspecten van de Aziatische
geschiedenis pas de laatste decennia echt de wind mee. In toenemende mate wordt gekeken naar
‗de wereld van de Indische Oceaan‘.103 Gekeken is naar de ontwikkeling van deze Indische
Oceaan regio als eenheid, als een cultuurgebied dat in voortdurende verbinding stond. Steeds
vaker staan daarbij ook subregio‘s centraal, zoals de Arabische zee of de wereld van de
‗Pacific‘.104
Maar bovenal heeft in deze stroom aan nieuwe studies het onderzoek naar handelaren
centraal gestaan. Soms werd daarbij verband gelegd met de ontwikkeling van scheepvaart, vaak
vanuit een specifieke havenplaats of regio. Soms werden bruggen geslagen met de politiek en
cultuur.105 Slechts in enkele gevallen is echt werk gemaakt van onderzoek naar andere aspecten
en processen, die met deze maritieme handel samengingen. Meestal betreft het dan specifieke
netwerken of maritieme diaspora‘s.106 Het meest in het oog springend daarbinnen is de
groeiende aandacht voor de wijdverspreide slavenhandel, die verschillende delen van Azië met
elkaar verbond.107
Het onderzoek van de afgelopen decennia heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd,
vooral waar het gaat om handelaren, uitwisseling en de voortdurende aanwezigheid van contact
tussen verschillende delen van maritiem Azië. Maar tegelijkertijd moeten we constateren dat we
nog maar weinig weten van de precieze verhoudingen en ontwikkelingen in maritiem Azië, met
name wat betreft de omvang en ontwikkeling van Aziatische scheepvaart en handelsstromen. Zo
zijn voor Azië bijvoorbeeld nog geen overkoepelende schattingen voor de omvang van het
scheepvaartverkeer beschikbaar. Dit is in groot contrast met de beschikbare informatie voor de
Europese en Atlantische maritieme sector. Voor de omvang van de Europese (vroegmoderne)
handelsvloot zijn meerdere schattingen gemaakt.108 Zo ook van de omvang van het aantal
zeelieden dat benodigd was om deze vloot te bemannen.109 Voor meerdere handelsstromen,
zoals bijvoorbeeld de trans-Atlantische slavenhandel of de handel op de Oostzee, bestaan zelfs
vrijwel complete en online toegankelijke databases.110
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Deze ongelijkheid kan slechts ten dele verklaard worden door het gebrek aan bronnen.
In de Europese archieven van handelscompagnieën, maar ook in Azië zelf zijn nog altijd
bronnen die nog niet volledig zijn benut. Alleen al de bronnen die beschikbaar zijn in het VOCarchief lijken nieuwe vergezichten te kunnen bieden. Prachtige voorbeelden voor de
mogelijkheden die geboden worden, zijn te vinden in studies voor Java, Makassar, maar ook
Malakka, Mokka en de Coromandel.111 Tegelijkertijd moeten een flink aantal slagen gemaakt
worden in het samenbrengen van beschikbare gegevens. De voortdurende nadruk op handelaren,
specifieke steden of subregio‘s heeft het onderzoekslandschap gefragmenteerd achtergelaten.
Studies of inschattingen van handelsstromen hebben meestal betrekking op een specifieke groep
handelaren, of beslaan slechts één route, plaats of regio.

Een maritieme wereld
Grofweg enkele jaren voor de vervaardiging van het Japanse Namban-kamerscherm is de
Aziatische wereld met haar levendige maritieme handel door Jan Huygen van Linschoten
beschreven in zijn wereldberoemde Itinerario. Van Linschoten reisde eind zestiende eeuw door
Azië in dienst van de Portugezen. Zijn reisverslag werd in 1596 uitgegeven in Amsterdam.112
Van Linschoten beschrijft de kusten, havensteden en handel in Azië. Hij beschrijft de contouren
van een wereld, die al ruim voor de komst van Europeanen door maritieme handel verbonden
was en met de komst van de Portugezen niet wezenlijk veranderd lijkt te zijn. Niet alleen
wijdverspreide kusthandel zorgde voor een levendig contact langs de randen van de Indische
Oceaan en de vele wateren in Zuidoost- en Oost-Azië. De verschillende regio‘s van maritiem
Azië werden ook al eeuwen verbonden door intra-Aziatische langeafstandshandel van onder
meer Arabische, Indiase en Chinese handelaren.113
De reisbeschrijving van Van Linschoten biedt een mooie kapstok om het
gefragmenteerde onderzoekslandschap weer bijeen te brengen, en te zien als de samenhangende
levendige Aziatische maritieme wereld waarin hij terechtkwam. Het biedt een inkijk in de
eeuwenoude wereld waarin de Nederlanders, maar ook de Portugezen voor hen, hun weg
moesten vinden. Een wereld die leefde op het ritme van de moessonwinden, maar net zo
verbonden was door scheepvaart als Europa:
‗Soo ick het selfs meest met mynen oogen hebbe gesien, ende ghenoteert, ende
van andere gehloofweerdige persoonen so Indiaensche als volcken daer ontrent
woonachtich neerstigh ondervraecht, ghelijck oock die fame ende
nageleghentheyt hem selfs aldaer ghenoech openbaer met die daghelijcksche
ghemeentschap en communicatie vande omligghende landen en ghebueren die
onder malkanderen haer traffijcken ende handelinghe dryven, als dese onse
landen met Oost-landt, Enghelandt, Vranckrijck, etc. doen.‘114
Door de beschrijving van Van Linschoten aan te vullen met latere beschrijvingen
kunnen we een redelijk beeld krijgen van de omvang en dynamiek van het maritiem Aziatische
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handelssysteem. Het verhaal van Van Linschoten volgt min of meer de richting van zijn reis.
Het begint aan de Afrikaanse zijde van de Indische Oceaan, bij Mozambique, Madagaskar en
havensteden als Mombasa en reist vanaf daar oostwaarts maritiem Azië in. Verder noordelijk
beschrijft hij het Arabische schiereiland met onder de Rode Zee en boven de Perzische Golf –
twee bassins die belangrijk waren in de maritieme handel.
Van Linschoten verwijst naar Aden, gelegen op het Arabisch schiereiland dichtbij de
monding van de Rode Zee. Hij vertelt dat daar ‗die van Indien, Persen, Aethiopien en Turcken
veel handels dryven‘. In de haven komt een ‗veelvoudigheyt der Schepen, so af ende
aengaende.‘115 Uit diverse verwijzingen en scheepstellingen weten we dat rond 1600 in de
haven van Aden jaarlijks zo‘n 45 schepen arriveerden. Dit daalde tot zo‘n 15 tot 20 schepen per
jaar in de daaropvolgende eeuw.116 Zo‘n 44 schepen passeerden de ingang van de Rode Zee in
1616.117 In Mokka arriveerden in deze periode jaarlijks tussen de 30 en 50 schepen.118 Ook in de
noordelijke helft van de Rode Zee was veel scheepvaart. Voor de vaarroute tussen Jeddah en de
kust bij Suez werden in de jaren 1760 jaarlijks zo‘n 30 tot 40 schepen geteld, waarvan 15 tot 20
grotere schepen van minstens 900 ton.119
Aan de westkust van de Arabische Zee lagen handelssteden als Oman en Muscat.
Noordelijk van het Arabisch schiereiland lag de Perzische golf met onder meer de handelssteden
Hormuz, Bandar Abbas en Basra. Hormuz lag aan de monding van de golf. Van Linschoten
vertelt dat de stad mag genieten van ‗een seer grooten handel: want [de stad] heeft die stapel van
geheel Indien, Persen, Arabien en Turckyen ende alle die omliggende plaetsen en contreyen‘.
De stad is ‗vol Persianen, Armeniers, Turcken en alle natien, en ook Venetianen, die haer daer
gheneren met allerhande speceryen ende edel Ghesteenten dieder in groote menichte werde
ghekocht van Indien‘.120 Rond 1600 arriveerden in Hormuz jaarlijks zo‘n 30 Aziatische
handelsschepen.121 In het eveneens aan de Perzische Golf gelegen Gamron kwamen rond 1640
jaarlijks naar schatting zo‘n 40 schepen aan.122 Bandar Abbas lag evenals Hormuz strategisch
gelegen aan de monding van de Perzische Golf. Hier vestigden zich de Portugezen en later de
VOC.
De beschrijving van Van Linschoten gaat langs de kust verder in oostelijke richting,
vanwaar men uiteindelijk komt bij de ‗Revier van Sinde ofte Indo‘. Het land rond de Indus ‗is
een seer rijck en vruchtbaer landt ende wordt grooten handel ghedreven van al de omligghende
contreyen, als ooc van die Portugesen van Indien ende Ormus, ende andere plaetsen die daer
dagelicks varen‘. Van Linschoten vertelt over de ‗veelerhande soorten en seer fijn cattoen en
lywaet‘, en andere handelsgoederen.123 De ‗ingheboren en inwoonders, ghenaemt Gusarates,
ende Baneanem […] zijn die subtijlste ende duertrapste Cooplieden van gheheel Indien‘. 124 De
scheepvaart vanuit deze regio in India naar alleen al de havens in Perzië en op het Arabisch
schiereiland werd door Van Leur geschat op jaarlijks 50 schepen aan het begin van de
zeventiende eeuw.125 Ook richting de Baai van Bengalen, Zuidoost-Azië en zelfs China werd
vanuit deze regio handel gedreven. Zo schatte de Portugees Pires vroeg in de zestiende eeuw dat
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zo‘n 1000 handelaren en zo‘n 4000 tot 5000 zeelieden uit Gujarat aanwezig waren in
Malakka.126
Aan de noordoostkust van de Arabische Zee lagen onder meer de ‗stede Daman,
Basaijn, Chaul‘, die ‗goede havens [hebben] waer grooten handel ghedreven wort […] ende
menichte van schepen‘ zijn. Over Surat, één van de belangrijkste havensteden in Gujarat, vertelt
Van Linschoten weinig. Johan van Twist is in 1638 uitvoeriger in zijn Generale beschrijvinge
van Indien. Hij meldt: ‗Surat is een machtige stad, in haer hebbende veel schoone huijsen, van
coopluijden gebout, naer de wijse van Asia‘. In de stad ‗dicht bij het tol-huijs is de merckt van
alle coopmanschappe, die van alle omleggende plaetsen te koop ghebracht werden‘. Iets ten
noorden van Surat ‗leijt een haven bevrijt tusschen zandt platen ende ‘t vaste landt, daer de
groote schepen havenen, ende hare goederen lossen, die met karren over lant naer Surat
ghevoert werden‘.127
De scheepvaart van en naar Surat was aanzienlijk. Rond 1700 bezat de stad naar
schatting van een dienaar van de VOC een vloot van zo‘n 100 schepen, waarvan ten minste 20
schepen van grotere omvang (zo‘n 600 tot 1000 ton).128 Meer zuidelijk langs de Malabarkust
lagen handelssteden zoals Mangalor, Cannanor, Calicut, Cranganor en Cochin. Naast de intraAziatische handel werd langs deze kust ook een intensieve rijsthandel gedreven. Naar schatting
150 tot 200 schepen handelden in rijst op de Indiase westkust in de jaren 1630.129 In 1682
werden in de haven van Mangalore 125 kleinere schepen geteld, die actief waren in de
kusthandel.130
Aan de noordelijke en oostelijke kusten van de Arabische Zee lagen verschillende
belangrijke Portugese vestigingen, met name Daman, Diu, Goa en Cochin. Over Diu zegt Van
Linschoten: ‗Diu is bewoont vande Portugesen met die ingheboren ende naturalen onder een
gelijck als Ormus ende alle die steden ende plaetsen van de Portugesen in gheheel Indien zijn,
doch hebben die fortressen onder haer ghewelt en gebiet‘.131 Goa werd vanaf de verovering in
1510 de hoofdstad van de Portugezen in Azië. De Duitse compagniesdienaar Johann Verken
noteerde over zijn aankomst met een compagnievloot in 1608 dat ‗Goa ein sehr schöne, grösse
und feste Statt‘ was, waar ‗ein gewaltiger grosser Handel und Kauffmanschafft getrieben
[wirdt], dann es kommen täglich auss Indien, und andern ferrn abgelegen Länden viel Schiffe
und Carcollen dahin‘.132
De zuidelijkste punt van India staat bekend als de Kaap Comorijn (of tegenwoordig:
Cape Comorin). Van Linschoten bericht dat ‗vanden hoeck van Comorijn beghint die Custe
weder te loopen binnewaerts Noordoost aen tot den hoec van Negapatan‘.133 Voor de kust van
de ‗hoeck van Comorijn […] ten zuyden ‘t Zeewaert in leyt den uytersten hoec van ‘t vermaerde
Eyland van Seylon‘.134 Van Linschoten vervolgt zijn vertelling over Ceylon, het tegenwoordige
Sri Lanka. Daar ‗leyt een fortresse vande Portugesen ghenaem Columbo, welcke met louter
ghewelt ende groote onkosten onderhouden wort‘. ‗Die Soldaten die daer op ligghen zijn in ‘t
ghemeen ghebannen van die eenigh quaet feyt bedreven ofte de doot verdient hebben.
Desghelijcks lichte Vrouwen om die selfde feyten om haer geselschap te houden‘.135
Ook aan de oostzijde van India was veel bedrijvigheid. Op de Indiase zuidoost kust lag
Tuticorin. Op het eiland Ceylon lagen steden als Colombo, Galle en Jafnapatnam. Vanaf
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Negapatnam richting het Noorden lag de Coromandel kust. Hier lagen oude havensteden als
Paliacatte en Masulipatnam, maar later ook Europese vestigingen, zoals Madras (Engels),
Pondicherry (Frans), Tranquebar (Deens), Sadraspatnam (Nederlands) en Porto Novo
(Portugees).
Van Linschoten beschrijft verder: ‗van Masulepatan [Masulipatnam] loopt die Custe
weder Noord-oost ten Oosten tot het Coningkrijck van Bengalen‘. Bengalen was een belangrijke
economische regio. In en rond de monding van de Ganges – ‗een vande vermaerste Rivieren
vander Werelt‘ – werd ‗grooten handel‘ gedreven‘. Het ‗is een rijck ende vol landt van alle
dinghen ende lijftochten, van Rijs, allerhande voghelen ende ghedierten ende ander dinghen in
grooten overvloet‘. […] Van dese Custe dryven eenen daghelijkschen handel op Bengala, Pegu,
Sian en Malacca ende ooc op Indien‘.136 Pegu was samen met Arakan de meest belangrijke
handelsplaats aan de oostkust van de Baai van Bengalen.
Informatie over scheepvaart in de Baai van Bengalen is bijzonder gefragmenteerd. Voor
de Coromandel is de schatting dat rond 1600 jaarlijks zo‘n 50 schepen vertrokken voor de
overzeese, intra-Aziatische handel.137 De lokale kusthandel moet nog veel groter zijn geweest,
zoals ook bleek bij de rijsthandel langs de Malabarkust. Voor Masulipatnam, bijvoorbeeld,
wordt het aantal kleinere schepen betrokken in de kustvaart voor de jaren 1730 geschat op
ongeveer 150.138 Het aantal schepen dat jaarlijks vanuit Bengalen en Coromandel langs de kust
zuidwaarts voer voor de handel op Ceylon wordt op zo‘n 110 tot 120 geschat omstreeks 1700.139
Vanuit Bengalen vertrokken jaarlijks grote aantallen schepen naar de Coromandel, Arakan, de
Arabische Zee of naar Atjeh en verder richting Zuidoost-Azië.140 Vanuit Pegu en Arakan
vertrokken rond 1600 ieder jaar zo‘n 25 schepen naar overzeese bestemmingen.141
Nog verder noordoostwaarts komen we bij het Maleise schiereiland en het noordelijke
deel van het eiland Sumatra. Aan de noordzijde van Sumatra lag Atjeh; meer aan de zuidkant
lagen handelssteden als Jambi en Palembang. Ten oosten van Sumatra lag de langgerekte Straat
van Malakka. Dit was de belangrijkste verbinding tussen de Indische Oceaan, de Chinese Zee
en de wateren van de Indonesische archipel. Dit maakte de stad Malakka – strategisch gelegen
aan de Straat van Malakka – tot een centraal knooppunt in de intra-Aziatische handel. Ook hier
vertelt Van Linschoten over een ‗grooten handel van alle schepen die gaen en comen van China,
Molucos, Banda, Insulas Iavas, Samatra, ende alle die omliggende Eylanden als oock van Sian,
Pegu, Bengala, Choramandel, ende Indien, waer van eenen grooten hoop schepen jaerlicks gaen
en comen en aldaer laden en lossen, vercoopen, coopen ende manghelen ende grooten handel
dryven van alle natien van Orienten‘.142 De Portugezen veroverden de stad vanwege haar
strategische ligging kort na hun aankomst in Azië, al in 1511.143 De VOC wist in 1641 de stad in
handen te krijgen.
Ook in de Straat van Malakka was handel en scheepvaart van belang. Atjeh zou volgens
een schatting rond 1600 in bezit zijn van zo‘n 15 schepen van 200 ton.144 Van Palembang
zouden aan het begin van de zestiende eeuw jaarlijks 10 tot 12 schepen naar Malakka varen.145
Het totaal aantal schepen dat jaarlijks Malakka aandeed rond 1500 is geschat op zo‘n 100
grotere en 30 tot 40 kleinere handelsschepen, exclusief de kleinere kustvaartuigen. 146 Door de
verovering van Malakka door de Portugezen en de bijbehorende handelspolitiek verloor de stad
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in de zeventiende eeuw haar prominente positie. In de achttiende eeuw kwam Malakka weer
meer centraal te staan in de intra-Aziatische scheepvaart en we zien dan ook de snelle
ontwikkelingen in de tweede helft van de achttiende eeuw in de gegevens over het aantal
Aziatische schepen dat Malakka aandeed. In 1740 waren dit zo‘n 200 Javaanse, Boeginese en
Maleise schepen. In 1780 was het aantal schepen gestegen tot bijna 300, ondanks de vrijwel
volledig weggevallen Javaanse scheepvaart (van 53 naar 4).147 Ook de scheepvaart in het
nabijgelegen Engelse Penang groeide explosief in de jaren 1780 en 1790.148
Van Linschoten vervolgt zijn beschrijving verder zuidelijk, naar het eiland Java. Tussen
Sumatra en Java lag de Straat Sunda, de zuidelijke toegang van de Indische Oceaan tot de
Indonesische archipel. Het eiland ‗streckt‘, aldus Van Linschoten, ‗alsoo oost ten zuyen 150
mylen lanck, maer vande breede en weet men tot noch toe niet‘.149 Hij vertelt verder: ‗op dese
plaets van Sunda valt veel pepers, ende is beter als die van Indien ofte Malabar, is so veel dat
men daer jaerlicks wel soude laden vier ofte vijf duysent quintalen pepers, Portugaels gewicht
[…en andere goederen], op welcke plaetse men wel soude traffiqueren mogen, sonder yemandts
belet, wat die Portugesen daer niet en comen, om dat het die Jauwe selfs tot Malacca comen
veylen en vercoopen‘.150 Op Java lagen belangrijke handelssteden, zoals Bantam, Semarang,
Japara, Rembang en Surabaja. Een kwart eeuw na de publicatie van Itinerario zou de VOC op
de noordwest kust van Java, nabij Bantam, haar hoofdvestiging Batavia stichten.
De scheepvaart rond Java was omvangrijk, zowel langs de kusten van het eiland, als
naar andere eilanden in de archipel. Naar schatting waren rond 1600 zo‘n 375 Javaanse schepen
met een totale draagkracht van grofweg 30.000 ton actief in de inter-insulaire handel.151 Tegen
het einde van de achttiende eeuw was de Javaanse kust- en regionale scheepvaart gedaald tot
naar schatting 17.600 ton en was de omvang van de Javaanse scheepvaart naar bestemmingen
buiten de Indonesische archipel zo‘n 8.000 ton.152
Verder naar het oosten lag een wereld van eilanden. Van Linschoten beschrijft ‗het
Eylandt van Iava minor, ofte cleijn Iava, en wat voorder het Eylandt genaemt Timor (alwaer ‘t
Sandelhout was in groote menichte), en ander duysent byligghende Eylanden‘. Over deze kleine
eilanden vertelt Van Linschoten dat ze ‗alle bewoont ende vruchtbaer [zijn] van volck‘, maar
dat volgens hem ‗sonderlingh so niet gecommuniceert en werden‘ tussen deze kleine eilanden.
Hij vervolgt zijn beschrijving met de eilanden in het noordelijk deel van de archipel: ‗die
Eylande van Moluca, Banda, ende Amboyna, alwaer die Portugesen hare fortressen en
Capiteynen hebben‘. Op Banda hadden de Portugezen een fort en grote handelsbelangen, ‗want
in dit Eyland wassen die meeste ende beste note-muscaten ende bloemen‘. Zo ook op ‗de
Eylanden van Maluco‘ (de Molukken), die ‗anders niet [hebben] als naghellen, maer in soo
grooter menichte dat zyder alst blijct de Werelt met vervullen‘. 153
Centraal gelegen op de zuidelijke zijde van Celebes (Sulawesi) lag de belangrijke
havenstad Makassar. In de periode voor 1640 deden volgens schattingen jaarlijks zo‘n 250
schepen Makassar aan. In de achttiende eeuw wisselde dit tussen de 200 tot 300 schepen.154
Voor het oostelijk deel van de Indonesische archipel is over de omvang van de scheepvaart
weinig informatie beschikbaar. Soms krijgen we fragmenten mee van de activiteit, die ook hier
gewoon lijkt te zijn geweest. In de jaren ‘20 van de zeventiende eeuw voeren, bijvoorbeeld,
jaarlijks zo‘n 40 schepen van Makassar naar Ambon en Seram. In totaal was daarmee een
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bemanning van zo‘n 2.000 man mee gemoeid.155 Rond 1650 voeren jaarlijks een vijftal schepen
van Makassar naar Manilla.156
Als we met Van Linschoten vanuit de archipel terugkeren naar Malakka en daar
noordwaarts gaan, richting het vaste land, dan belanden we via een korte beschrijving van
Pattani, Siam en Cochinchina, en een korte uitweiding over de Filippijnen, uiteindelijk bij
China. Informatie over scheepvaart op Pattani en Cochinchina is niet uitvoerig overgeleverd.
Maar over Siam weten we dat de stad een levendige handel aantrok. Vroeg zestiende eeuw
voeren jaarlijks zo‘n 30 schepen van Siam naar Malakka.157 Rond 1600 waren naar schatting
tenminste 8 grote handelsschepen van zo‘n 500 ton in Siamees bezit.158 In de jaren 1680
arriveerden jaarlijks alleen al uit havens uit Zuidoost-Azië zo‘n 30 schepen.159
Aan de Chinese Zee lagen verschillende Europese vestigingen, met name voor de kust
van China. Tegenover Canton lag Macau, waar de Portugezen gevestigd waren vanaf het
midden van de jaren ‘50 van de zestiende eeuw.160 Meer naar het noorden lag Formosa, het
hedendaagse Taiwan, waar de VOC een fort en handelsvestiging had tot het eiland in de jaren
1661-1663 werd veroverd door een aanhanger van de uit China verdreven Ming-dynastie.161 Op
de Filippijnen was Manilla de belangrijkste haven. De stad was in 1571 door de Spanjaarden
gesticht, waarna de scheepvaart vanuit Zuidoost-Azië, Japan en met name China langzaam op
gang kwam. Rond 1600 kwamen jaarlijks 5 tot 10 Japanse schepen naar Manilla.162 In de jaren
1570 kwamen vanuit China jaarlijks 5 tot 15 jonken, en dat groeide uit tot zo‘n 40 jonken per
jaar rond 1600. In 1631 zouden zelfs tussen de 70 en 80 Chinese jonken naar Manilla zijn
uitgevaren.163
Manilla was lange tijd tevens het bruggenhoofd voor de andere intercontinentale
scheepvaartroute, namelijk die tussen Amerika en Azië. Met de vestiging van Manilla kwam
een regelmatige handel tot stand met Acapulco. Tot 1600 gingen jaarlijks vier grote galjoenen.
Vanaf 1693 werd dit officieel teruggebracht tot twee schepen per jaar. Dit verhult echter dat de
schepen in de zeventiende en achttiende eeuw groter werden (tot wel 2.000 ton) en dat de
regulering niet altijd werd nageleefd.164 Na de Amerikaanse onafhankelijkheid werd deze route
ook gebruikt door Amerikaanse handelaren voor de handel op China. In 1784 arriveerde het
eerste Amerikaanse schip in China voor de theehandel. In de periode 1801-1810 zouden zo‘n 25
Amerikaanse schepen per jaar deze reis maken.165
De handel in Oost-Azië concentreerde zich op de sterke en soms vrij gesloten rijken
Japan, Korea en China. Vanuit Japan werd gehandeld op China, Korea en andere plaatsen.
Vanuit Korea werd gevaren op China. Het eilandenrijk Ryukyu stond meer open voor handel en
invloed van buitenaf.166 De Chinese scheepvaart was, zoals we hebben gezien, terug te vinden in
geheel Oost- en Zuidoost-Azië. In 1597 werden 117 jonken geregistreerd voor de officieel
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goedgekeurde handel voor overzeese bestemmingen in Zuidoost-Azië. Maar een waarschijnlijk
nog veel groter aantal schepen maakte zulke reizen zonder toestemming. Zo hadden slechts 16
jonken officieel toestemming om Manilla aan te doen – een groot contrast met de 40 jonken die
Manilla rond deze tijd jaarlijks daadwerkelijk aandeden.167
De Chinese scheepvaart strekte zich uit van Japan tot Malakka, en van Java tot de
Molukken. Het aantal Chinese jonken dat op Japan voer steeg, zoals vermeld, van 60 rond 1600
tot grofweg 100 rond 1700.168 Rond 1600 deden jaarlijks een vijftal jonken Bantam aan.169
Batavia werd jaarlijks aangedaan door 10 tot 20 jonken, soms oplopend tot bijna 30. 170 Vanuit
Batavia vertrokken ook jonken richting China, Malakka en andere bestemmingen.171 Chinese
jonken voeren eveneens op Malakka en andere plaatsen op het vasteland van Zuidoost-Azië.
Vroeg zestiende eeuw voeren jaarlijks zo‘n 10 jonken naar Malakka.172 Rond 1740 waren dit
jaarlijks zo‘n 60 Chinese jonken, en maar liefst 120 rond 1770. 173 Steden als Siam, Ligoor,
Songhkla en Pattani ontvingen jaarlijks enkele, soms een tiental Chinese jonken.174
De regionale en lokale Chinese scheepvaart moet nog vele malen groter zijn geweest
dan de aanzienlijke overzeese scheepvaart. Voor de jaren 1820 is geschat dat 220 Chinese
jonken actief waren in de overzeese handel, dat 95 schepen actief waren in een regionale handel,
die zich uitstrekte van Hainan tot delen van het vaste land van Zuidoost-Azië, en dat bovendien
850 jonken actief waren in handel langs de Chinese kust.175 Voor de Yangzhe-delta wordt
geschat dat rond 1550 zo‘n 1.000 schepen actief waren in lokale kusthandel. Dit groeide naar
grofweg 1.700 schepen in 1650.176 Van Linschoten concludeerde vol bewondering: ‗Het landt is
sovol schuyten ende binnelandsche schepen ende andere, in die riviere ende havens, dat het een
wonder is om vertellen, want affirmeren dat alleenelick inde haven ende revier van Canton zijn
meer schepen ende barcken als in geheel Spaengien‘.
En zo hebben we inzicht verkregen in de levendige maritieme dynamiek van Azië. De
uitgestrekte uiteinden van de Aziatische wateren waren eeuwenlang verbonden door een
omvangrijke Aziatische scheepvaart. De precieze omvang en ontwikkeling van de scheepvaart
in Azië is door de fragmentatie en de beperkte beschikbaarheid van gegevens moeilijk vast te
stellen. In feite zijn daartoe sinds Van Leur geen pogingen meer ondernomen door historici. Dat
is begrijpelijk, maar tegelijkertijd teleurstellend. De praktische bezwaren – de fragmentatie en
beperkte beschikbaarheid van gegevens – zouden juist een aanmoediging moeten zijn om te
werken aan oplossingen in plaats van berusting.
Dit inzicht heeft geleid tot het besluit om een aanzet te geven waarbij de beschikbare
gegevens worden geïntegreerd in een reconstructie van de intra-Aziatische vaart. Dit heeft tot
doel te dienen als een raamwerk voor een verdere uitwerking van de reconstructie van de
omvang van scheepvaart in Aziatische wateren in de vroegmoderne periode. De reconstructie is
nadrukkelijk een aanzet, die op basis van zoveel mogelijk literatuur tot stand kon worden
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gebracht.177 Voor verdere reconstructie zijn een aantal (belangrijke) bronnen beschikbaar. Deze
bronnen konden binnen het kader van deze studie niet worden verwerkt.178
Op basis van deze eerste reconstructie lijkt de voorlopige conclusie gerechtvaardigd dat
de Aziatische scheepvaart niet structureel afgenomen is, ook niet na de komst van de
Europeanen. Dit komt overeen met bijvoorbeeld de bevindingen van Prakash en Rothermund.
Prakash geeft aan dat de handel tussen Bengalen en Zuidoost-Azië gedurende de zeventiende en
het begin van de achttiende eeuw fors groeide. Ondanks de enorme expansie van Europese
handel onderging de handel van de Aziatische handelaren daardoor geen teruggang.179 De
scheepvaart van Europeanen bleef echter voortdurend groeien. Dit gebeurde aanvankelijk met
de komst van de Portugezen in de zestiende eeuw. Vervolgens vond een nieuwe groei plaats met
het opzetten van een intra-Aziatisch scheepvaartnetwerk door de VOC aan het begin van de
zeventiende eeuw. En vanaf deze periode vond tevens in toenemende mate groei plaats door de
aanwezigheid van andere Europeanen.
De reconstructie leent zich nog niet goed voor vergelijkingen met beschikbare
reconstructies voor de scheepvaart in Europa en de Atlantische Oceaan. 180 Deze reconstructie is
gebaseerd op reeds beschikbare gegevens, die vrijwel uitsluitend betrekking hebben op
interregionale handel – de handelsbewegingen tussen niet-lokale, maar juist vergelegen regio‘s.
Voor een vergelijking met de reconstructies van de Europese scheepvaart kent deze
reconstructie nog twee belangrijke tekortkomingen. Allereerst is het waarschijnlijk dat met deze
reconstructie, die grotendeels gebaseerd is op beschikbare gegevens in de literatuur, nog niet de
volledige langeafstandshandel is achterhaald. Onderzoek en debat zal tot het samenbrengen van
nog meer data leiden. Ten tweede reconstrueert dit overzicht de langeafstandshandel in
Aziatische wateren, maar laat het de lokale handelsbewegingen, de kustvaart, de visserij, de
marine en andere sectoren buiten beschouwing. De reconstructies voor de Europese scheepvaart
in de vroegmoderne periode beslaan deze lokale scheepvaartbewegingen wel. Dit leidt
vooralsnog tot aanzienlijke verschillen, die eventuele vergelijkingen zouden vertekenen. Het is
moeilijk vast te stellen hoeveel door nieuw archiefonderzoek en betere schattingen kan worden
toegevoegd aan deze aanzet tot een reconstructie voor de intra-Aziatische scheepvaart.

Een ‘Nieuwe Tijd’?
‗Om een Nieuwe Tijd af te kondigen en onsterfbare roem te winnen‘.181 Zo beschrijft Luís Vaz
de Camões het belang van de eerste reis van Vasco da Gama naar India in 1497-98. In zijn
heldenepos Os Lusíadas (1572) spreekt De Camões over de schepelingen als ‗Portugese
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Argonauten‘, die oorlog en gevaren trotseerden ‗in wijduitgestrekte Zeeën, tot nog toe door
geene vloot gekliefd‘, ‗aen geene zyde van Taprobana‘!182
De vergelijking met Griekse mythen en heldendaden is door De Camões doelbewust
ingezet. Waren de Grieken tot dan toe het ijkpunt geweest van alles wat gemeten kon worden,
nu waren de Portugezen de Grieken ontstegen. Taprobana, de (mythische) meest oostelijk
gelegen plaats waar Grieken ooit zouden zijn geweest, was door de Portugezen bereikt. De
Portugezen gingen – in de woorden van De Camões – nu voor in wateren waar nog ‗niemand‘
was geweest, en kondigden een ‗Nieuwe Tijd‘ af. Luís Vaz de Camões, gevallen edelman,
reiziger en dichter, verwoordde met zijn heldenepos de Lusiaden het nieuwe zelfvertrouwen van
de Portugezen. En niet geheel onbegrijpelijk. Toen De Camões in 1553 naar Azië vertrok, was
hij getuige van een Portugees rijk dat zich uitstrekte over geheel maritiem Azië. 183
Zo‘n vijftig jaar eerder had Vasco da Gama daarmee een resoluut en agressief begin
gemaakt. Na de spanningen tussen de Portugezen en de vorst van Calicut tijdens de eerste
Portugese expedities besloot Da Gama in 1502 direct op te treden bij zijn tweede aankomst bij
de belangrijke havenstad op de zuidwestkust van India. Hij sloot de haven af, beroofde schepen,
executeerde Indiase zeelieden en beschoot de stad. Het lukte hem niet om Calicut in te nemen.
Hij week uit naar Cochin, waar hij een verdrag sloot met de lokale vorst. Vanuit Cochin zouden
de Portugezen onder leiding van Alphonso d‘Albuquerque (1503; 1506) de volgende jaren werk
maken van grootschalige veroveringstochten. In 1505 en 1507 werden in Afrika de plaatsen
Sofala en Mozambique onder Portugese invloedssfeer gebracht. In 1509 versloegen de
Portugezen een gezamenlijke Egyptische en Gujarati oorlogsvloot. Kort daarna werden in hoog
tempo een aantal belangrijke Aziatische havensteden veroverd: achtereenvolgens Goa (1510),
Colombo (1510), Malakka (1511) en Hormuz (1515).
Geweld was een belangrijke drijvende kracht achter de snelle machtsuitbreiding van de
Portugezen in Azië. De Lusiaden van De Camões beginnen dan ook met de beroemde woorden
‗wapens zijn mijn onderwerp‘. Dit is een verwijzing naar de openingszinnen van de Aeneis van
Vergilius: ‗arma virumque cano‘, ‗ik bezing de wapens en de man‘.184 Tegelijkertijd is het een
aankondiging van de reeks gewapende vijandelijkheden van de Portugezen, die De Camões in
zijn heldenepos bezingt. Omgekeerd vinden we de gewelddadigheden van Portugezen ook terug
in cultuuruitingen, die zijn overgeleverd door de nakomelingen van degenen die het geweld
ondergingen. Zo wordt in Bengaalse liederen, zoals Nuranneha en Nasar Malum, vertelt over de
gevreesde Harmaden – een woord dat lijkt te zijn afgeleid van het Portugese woord ‗armada‘
(vloot, schepen) en verwijst naar de gehate, zeerovende (Portugese) vreemdelingen. De liederen
vertellen over ‗piraten‘, die ‗snel zijn als vogels in de lucht‘, en over de verlammende angst, die
de Bengaalse schepelingen overviel wanneer de Harmaden werden gezien.185
De Portugezen wisten binnen korte tijd hun maritieme macht te doen gelden rond de
Arabische Zee, de Coromandel kust, Malakka en delen van Zuidoost-Azië. Daarmee kregen de
Portugezen grip op belangrijke handelsroutes en op de specerijengebieden in Indonesische
archipel. Halverwege de zestiende eeuw breiden de Portugezen via Macau hun invloedssfeer
nog verder uit in de richting van Oost-Azië. De Portugezen wisten in te breken in het intraAziatische handelsnetwerk en kondigden een monopolie af voor de handel in specerijen en
edelmetalen. De Portugese activiteit in de intra-Aziatische handel was gedurende de zestiende
en de eerste helft van de zeventiende eeuw omvangrijker en lucratiever dan de intercontinentale
vaart tussen Goa en Lissabon. Aanvankelijk vond dit met name plaats door scheepvaart, die
direct werd gecontroleerd door koninklijke functionarissen. Voor de bemanningsleden van deze
schepen werd een bepaalde mate van private handel toegestaan. Maar deze directe
betrokkenheid werd meer en meer vervangen door een concessiestelsel, waarbij het recht om op
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bepaalde routes te handelen werd vergund, ten dele aan hooggeplaatste Portugezen, ten dele aan
de hoogste bieder.186
De Portugezen introduceerden een systeem waarbij alleen diegenen het recht hadden om
de zee te bevaren, die middels een ‗pas‘ (‗cartaz‘) Portugese toestemming hadden verkregen.
Dit leidde tot toenemende druk op Aziatische handelaren om met Portugezen samen te werken,
vooral in gebieden waar Portugezen invloedrijk waren, bijvoorbeeld in Paliacatte (Pulicat). In
Malakka stonden verschillende Maleise, Chinese, Javaanse en Tamil handelaren onder
bescherming van de Portugezen. Daarnaast breidden de Portugezen hun invloed uit door de
groei van de vestiging van Portugezen in Azië en door voortdurend katholiek missiewerk onder
lokale bevolkingen, onder meer in Zuid-India, Japan en delen van Zuidoost-Azië.187
De omvang van de Portugese intra-Aziatische handel is moeilijk in te schatten. We
weten dat rond 1550 jaarlijks 8 of 9 schepen van Malakka naar de Coromandelkust afreisden om
textiel te kopen.188 In de zestiende eeuw vertrokken gemiddeld twee schepen per jaar naar
Japan.189 In 1558 werden 5 schepen van de koning geteld in Aziatische wateren.190 Voor de
periode rond 1600 weten we dat jaarlijks 2 tot 5 schepen naar Manilla voeren. 191 Jaarlijks
gingen 4 kleinere schepen van Bantam naar Malakka.192 In 1621 deden maar liefst 15 Portugese
schepen Makassar aan.193 Enkele tientallen Portugese schepen kwamen ieder jaar langs Hormuz
aan het begin van de zestiende eeuw.194
Dit betekende niet dat de macht en scheepvaart van de Portugezen alles overheerste. De
omvang van de aanwezigheid van de Portugezen in Azië was simpelweg te gering om de
maritieme handel te controleren. Op strategische plaatsen hadden de Portugezen havenplaatsen
en forten, maar daarmee hadden zij nog geen volledige macht over de Aziatische kusten en
zeeën. Bovendien ontstonden in reactie op het gewelddadige en monopolistische optreden van
de Portugezen netwerken met een anti-Portugees karaker door samenwerkingen van Aziatische
vorsten en handelaren.195

In Portugese sporen
Eind zestiende eeuw begon de expansie van Nederlandse handelsdrift zich ook op Azië te
richten. De Nederlanders wilden een directe handelsroute bewerkstelligen in de richting van
Azië en vooral de specerijengebieden. Daarmee kon tegelijkertijd een slag worden toegediend
aan het Spaans-Portugese rijk waarmee de Republiek in een onafhankelijkheidsoorlog
verwikkeld was. De informatie uit Van Linschotens Itinerario was voor de Nederlanders dan
ook goud waard. De ‗eerste schipvaart‘ van De Houtman (1595) richtte zich op Bantam en
keerde in 1597 terug met een sterk uitgedunde bemanning en enig handelswaar. Een reeks
expedities volgde door groepen particuliere handelaren. In 1602 werden deze
‗voorcompagnieën‘ samengevoegd tot een gezamenlijke handelsorganisatie, die vanuit de
Staten-Generaal verregaande bevoegdheden kreeg toebedeeld. De compagnie kreeg het
handelsmonopolie op de handel naar en in Azië, en kreeg het recht om in Azië als
vertegenwoordiger van het gezag van de Republiek op te treden. De geoctrooieerde
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handelscompagnie mocht dus recht spreken en oorlog voeren. De Verenigde Oost-Indische
Compagnie was geboren.
De VOC arriveerde niet in een Portugees Azië.196 Zoals we zagen waren de Portugezen
slechts één van de vele handelaren. Maar de Portugezen namen door hun strategische
veroveringen en met geweld gehandhaafde monopolieclaims wel een centrale positie in. De
VOC probeerde dan ook in Portugese voetsporen te treden. De eerste expedities van de VOC
hadden – naast het drijven van handel – meteen de opdracht Portugese vestigingen aan te vallen.
Tijdens de expeditie onder leiding van Steven van der Haghen (1603) werden Goa en
Mozambique aangevallen, maar dat bleek weinig succesvol. Van der Haghen zeilde verder
richting Java en de Molukken, waar hij in 1605 het Portugese fort op Ambon en kortstondig het
fort op Tidore wist te veroveren. Tijdens de expeditie van Cornelis Matelief werd in 1606 de
Portugese vestingstad Malakka belegerd, maar wederom zonder resultaat.197
De VOC kwam zodoende in een precaire positie in Azië. De Aziatische activiteiten
werden aangestuurd vanuit de internationale handelsplaats Bantam, maar de verhouding met de
regent van Bantam was gespannen. In Azië had men weinig voet aan de grond en was geen
centrale ankerplaats voor de verschillende expedities.198 Dit veranderde met de vestiging van
Batavia op de plek van Jakatra, een plaats ten oosten van Bantam waar de compagnie enkele
pakhuizen had. Coen veroverde Jakatra in 1619 en maakte het met de grond gelijk. 199 De
definitieve vestiging van een hoofdplaats door Jan Pietersz Coen bracht de uitbreiding van de
machtspositie van de VOC in Azië in een stroomversnelling.
Het doel was het veroveren van specerijengebieden en het verstoten van de dominante
positie van de Portugezen in het intra-Aziatische handelsnetwerk. In 1615 schreven de Heren
Zeventien aan Coen dat zij graag zouden zien ‗dat men nu deselve ons forcen en schepen
mochte gebruycken omme yets groots tot affbreuck van den vyand tedaarmede uut te mogen
richten ende de Bandanesen te vermeesteren, de principale uut te doen roeyen ende verjagen,
ende ‘t land liever met heydenen wederom te doen peupleren.‘200 In 1621 zou precies dat
gebeuren: de Banda-eilanden werden met grof geweld veroverd en ontvolkt. De VOC had zich
gevestigd in het hart van de begeerde archipel, maar aan de rand van de Portugese
invloedssferen. Vandaaruit probeerde de VOC een centralere positie te verwerven in maritiem
Azië.
In de studie Dutch Ships in Tropical Waters beschrijft Robert Parthesius de uitbreiding
van het scheepvaartnetwerk van de VOC aan de hand van een reconstructie van
scheepvaartbewegingen. De concentratie van scheepvaartbewegingen in specifieke regio‘s van
maritiem Azië maakt duidelijk hoe de positie van de VOC zich in de eerste decennia
ontwikkelde. De aanvankelijke vestiging in de Indonesische archipel werd vanaf 1620 versterkt
door opkomende scheepvaart in de Chinese zee. Vanaf 1630 vond een voorzichtige toename
van activiteit plaats in vooral de Arabische zee en vanaf 1640 een erg sterke groei van
scheepvaartactiviteit in de Baai van Bengalen.
Het is niet moeilijk te zien hoe de uitbreiding van de machtspositie van de VOC de weg
baande voor de vestiging en uitbreiding van de intra-Aziatische scheepvaartactiviteit van de
VOC. Handelskantoren waren door de compagnie al aan het begin van de zeventiende eeuw in
havensteden door geheel Azië gevestigd: van Mokka en Masulipatnam, tot Siam en Japan.201 In
de levendige handelsstad Surat wist de VOC in 1616 een kantoor te vestigen. De echte groei van
scheepvaartactiviteiten van de VOC volgde echter niet het patroon van de vreedzame vestiging
van handelskantoren, maar ontwikkelde zich in het kielzog van gewelddadige veroveringen en
de strijd met de Portugezen.
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De scheepvaartactiviteit in de archipel werd bevestigd en bevorderd door de verovering
van Batavia en de Banda-eilanden. De ontwikkeling van scheepvaartactiviteit in de Chinese Zee
ging vergezeld met de bouw van fort Zeelandia op Formosa in de vroege jaren ‗20. In de jaren
‘30 begon de VOC aan de kolonisatie van het eiland. De sterke groei van scheepvaartactiviteit
in de Baai van Bengalen in de jaren ‘40 werd voorbereid door de bouw van forten en de
verovering van vestingen. Zo bouwde de VOC aan een fort in Paliacatte (vanaf 1613), verkreeg
toestemming tot de vestiging in Hougly (1632-34) en veroverde de strategisch gelegen
vestingsteden Galle (1640) en Malakka (1641) op de Portugezen. Tegelijkertijd wist de VOC de
Portugezen te raken door een langdurige blokkade van de Portugese hoofdplaats Goa (16361645).
In de volgende decennia bouwde de VOC haar machtspositie verder uit. De Kaap de
Goede Hoop werd ingericht als verversingspost (1652). Binnen enkele jaren werden de
kustgebieden van Ceylon veroverd, waaronder de belangrijke havenplaatsen Colombo en
Jafnapatnam (1654-1658). De macht van de VOC in de archipel werd uitgebreid door het onder
controle brengen van de Molukken (1655-1656), de bouw van een fort te Menado (1658) en het
onderwerpen van Makassar (1665). In Zuid-India werden belangrijke veroveringen
bewerkstelligd met de inname van Negapatnam (1659) en Cochin (1663). Tegelijkertijd verloor
de VOC het eiland Formosa (1661-1663).
De VOC groeide in de zeventiende eeuw uit tot een belangrijke actor in maritiem Azië.
Net als de Portugezen kende de VOC zichzelf verschillende monopolieclaims toe. Ook de VOC
hanteerde op verschillende plaatsen een ‗passen‘-systeem voor Aziatische handelaren,
bijvoorbeeld op de Coromandelkust, in Surat en Malakka. Dit moet bij tijd en wijlen invloed
hebben gehad op lokale handelaren. Tegelijkertijd bleek de VOC maar vaak genoeg
onvoldoende bij machte om haar claims op monopolies en ‗passen‘-stelsels waar te maken.
Indiase handelaren voeren uit zonder ‗pas‘, gingen over tot ‗smokkelen‘ of verwierpen de
claims van de compagnie openlijk. De opkomst van de VOC in de intra-Aziatische handel
leidde dus niet tot de teloorgang van Aziatische handelaren: deze handel ging gewoon door –
soms enigszins gehinderd, soms vrijwel onbelemmerd.202
De verhouding van de VOC tot deze handel van Aziaten en vrijburgers varieerde. Al
vanaf het begin van de vestiging van de VOC in Azië was discussie geweest over
vestigingspolitiek en vrijhandel. De discussie over de handhaving van monopolies en het
toestaan van vrijhandel zou blijven voortduren in de loop van de zeventiende en achttiende
eeuw. Zo woedde in de jaren ‘90 van de zeventiende eeuw een discussie over het
monopoliestelsel tussen de hogere dienaren op Ceylon, de regering in Batavia en de Heren
Zeventien in de Republiek. De implementatie van een handelsmonopolie in de belangrijkste
handelsgoederen rond Ceylon (textiel en arecanoten) had de lokale handel verstoord met
negatieve gevolgen voor de economie en de positie van de VOC op het eiland. De lokale
compagniesdienaren hadden belang bij het vasthouden aan het compagniemonopolie,
vermoedelijk ook vanwege private handelsbelangen. De regering in Batavia verordonneerde de
handelsrestricties te versoepelen. Dit leidde tot klachten vanuit Ceylon en de Republiek dat de
lokale markt zou worden overspoeld door handelswaar. In 1706 vaardigden de Heren Zeventien
het bevel uit om de handelsmonopolies op Ceylon weer te installeren. 203 Pas onder Van Imhoff
in het midden van de achttiende eeuw zouden weer nieuwe experimenten met vrijhandel en
specifiekere handelsmonopolies plaats vinden.
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Japans kamerscherm met Nederlands schip, Genkei-school, Nagasaki, ca. 1759, NG-696,
Rijksmuseum.
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VOC-scheepvaart in Azië
De deelname van de VOC in de intra-Aziatische handel was intensief. Toch is de omvang van
de intra-Aziatische scheepvaart en het daarin werkzame personeel maar weinig onderzocht. De
omvang van de vloot van de VOC in Azië en de ontwikkeling van het scheepvaartverkeer wordt
door Parthesius beschreven voor de eerste helft van de zeventiende eeuw.204 Els Jacobs baseert
haar inschatting van de intra-Aziatische handel op het volume van de handelsstromen.205
Femme Gaastra geeft in De geschiedenis van de VOC een steekproefsgewijze indicatie van het
aantal schepen in de zeventiende en achttiende eeuw en het aantal zeevarenden in de achttiende
eeuw.206 Gerrit Knaap analyseert voor de jaren ‘70 van de achttiende eeuw de maritieme
activiteit rond Java en de relatief belangrijke plaats van de VOC hierin. 207 Het personeel in Azië
is voor een aantal steekjaren opnieuw gereconstrueerd in een schatting van het totale personeel
van de compagnie door Jan Lucassen, mede gebaseerd op het eerdere werk van Jaap Bruijn en
Frank Lequin.208 De studie door Ingrid Dillo naar de plaats van het personeel en de schepen in
retour- en de Aziatische vaart in de ondergang van de VOC beperkt zich tot de jaren 17831795.209
Een systematische analyse van de ontwikkeling van de intra-Aziatische vloot in schepen
en personeel voor de gehele periode 1602-1795 ontbreekt. En dat is opvallend, gezien het
belang dat in de literatuur aan de intra-Aziatische scheepvaart wordt toegekend. Dit is des te
meer opvallend gezien het uitermate rijke bronnenmateriaal dat het VOC-archief op dit vlak te
bieden heeft.
Om tot een reconstructie van de omvang van de intra-Aziatische vaart van de VOC te
komen, is het van belang om inzicht te verschaffen in de werking van de scheepvaart van de
VOC. Jaarlijks werden vanuit de Republiek schepen naar Azië gestuurd, en andersom.
Doorgaans kwamen deze schepen aan in – en vertrokken uit – Batavia. In mindere mate waren
Ceylon, Bengalen en later Canton bestemmingen. Naast deze retourreizen werden in Azië reizen
ondernomen. Deze werden onderhouden door zowel schepen, die uitsluitend werden ingezet in
de intra-Aziatische vaart, als door schepen die tevens actief waren in de retourvaart.
De fluit Aardenburg is een voorbeeld van de eerste categorie: na de heenreis van
Wielingen naar Tuticorin was het schip negen jaar actief in de intra-Aziatische vaart (van 1676
tot 1685). Het kon ook voorkomen dat een schip eerst langere tijd in de retourvaart werd
ingezet, voordat het terecht kwam in de intra-Aziatische vloot. Bijvoorbeeld het schip
Horstendaal, dat eerst werd ingezet op zes retourreizen tussen Europa en Azië (1699-1717) en
vervolgens zes jaar lang dienst deed in de intra-Aziatische vaart (1717-1723). Het schip
Schoonderloo geeft een voorbeeld van de tweede categorie, waarbij schepen afwisselend in de
intra-Aziatische vaart en de intercontinentale vaart actief waren. In september 1785 vertrok het
schip van Goree naar Batavia. Na aankomst in Batavia zeilde het schip verder naar Bengalen,
om van daaruit in december 1786 weer naar Europa te vertrekken. De reis van de Schoonderloo
valt daarmee uiteen in twee typen vaart: een gedeelte retourvaart (Goeree-Batavia; BengalenTexel) en een gedeelte intra-Aziatische vaart (Batavia-Bengalen).210 Soms waren de
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scheepvaartbewegingen in Azië nog uitgebreider, bijvoorbeeld de reis van Batavia over Ceylon
naar Bengalen, alvorens de intercontinentale terugreis werd ingezet.
De Generale Zeemonsterrollen geven een jaarlijks overzicht van de schepen en de
opvarenden, die in juli van een bepaald jaar werden ingezet in de intra-Aziatische vaart. Het is
zinvol om de intra-Aziatische vaart niet alleen te onderscheiden van de retourvaart tussen Azië
en Europa, maar ook van de maritieme activiteit op specifieke locaties – vaartuigen die werden
ingezet in en rond havens of rivieren in Azië. De intra-Aziatische vaart wordt hier gedefinieerd
als het geheel aan scheepvaartbewegingen tussen bestemmingen in Azië. De Generale
Zeemonsterrollen zijn zodoende dwarsdoorsneden en geven zicht op de vloot actief in de intraAziatische vaart op een specifiek moment.
Deze definitie van de intra-Aziatische vaart is van belang als kapstok voor het
kwantificeren van de omvang van de intra-Aziatische vaart. Dit kan op twee manieren. De
eerste methode is het meten van het aantal intra-Aziatische scheepvaartbewegingen gedurende
een periode (uitgedrukt in aantallen bewegingen of in tonnage). Dit is gedaan door Parthesius in
zijn verhandeling over de ontwikkeling van de intra-Aziatische vaart in de eerste helft van
zeventiende eeuw.211 De tweede mogelijkheid is het meten van de omvang van de vloot op een
specifiek moment in de intra-Aziatische vaart (in aantallen schepen of in tonnage). Dit is de
methode zoals is toegepast door de VOC bij het opstellen van de jaarlijkse Generale
Zeemonsterrollen en Navale Machten. Op basis van de Generale Zeemonsterrollen is het
mogelijk om volgens de tweede methode de omvang van de intra-Aziatische vloot nauwkeurig
te reconstrueren voor de gehele periode 1691-1791. Om deze reden is deze methode in deze
studie ook voor de eerdere periode aangehouden. Het voordeel is dat hierdoor gedetailleerd
inzicht ontstaat in de beschikbare tonnage gedurende twee eeuwen. Deze inschatting staat niet
gelijk aan het daadwerkelijk gebruik van de scheepsruimte, maar is een indicatie voor de
capaciteit die de VOC ter beschikking stond.
Figuur 1.
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Schepen van minder dan 140 ton zijn niet in dit overzicht opgenomen.
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1790

Zodoende kan een inschatting worden gemaakt van het totaal aantal schepen in deze
vaart, de intra-Aziatische vloot. In figuur 1 zijn drie reconstructies naast elkaar geplaatst. De
Navale Machten, zoals aangehouden door Femme Gaastra, geven een jaarlijks overzicht van de
schepen, die in bezit waren van de compagnie in Azië in november-december, nadat de
retourschepen richting Europa waren vertrokken. De overgebleven schepen waren echter niet
allemaal actief in de intra-Aziatische vaart. De Navale Machten vermeldden ook schepen, die op
een later moment naar Europa vertrokken of inactief waren (schepen in slechte staat, opgelegde
schepen).213 Dit is niet het geval met de Generale Zeemonsterrollen. Deze administratie werd
opgesteld om het personeel te registreren dat werkzaam was op VOC-schepen in Azië. De
Generale Zeemonsterrollen geven daarmee een overzicht van alle actieve schepen in de intraAziatische vaart (eind juli van ieder jaar). De reconstructie op basis van deze monsterrollen in
figuur 1 moet echter iets omhoog worden bijgesteld, omdat alleen de schepen zijn meegeteld,
waarvan het tonnage bekend is. Dit is gedaan om een sterkere vertekening te voorkomen, die
anders zou ontstaan door de grote aantallen kleine vaartuigen (pantjalangs, sloepen).214
De vergelijking geeft een interessant beeld. Door Gaastra is op basis van de Navale
Machten geconcludeerd dat de intra-Aziatische vaart van de VOC al voor 1700 haar hoogtepunt
had bereikt. Jacobs stelde op basis van de financiël administratie van de VOC dat het
hoogtepunt van deze handel eerder rond 1750 gelegen zou hebben.215 Het overzicht van het
aantal schepen in de intra-Aziatische vloot lijkt inderdaad te wijzen op een piek in de tweede
helft van de zeventiende eeuw. In de achttiende eeuw werden deze aantallen niet meer evenaard.
Toch is dit niet het hele verhaal. Het gaat hier namelijk om aantallen schepen in bezit van de
VOC. Gehuurde schepen zijn niet meegeteld. Bovendien gaat het om het aantal schepen en niet
over de omvang van de vloot in tonnage. Dit is een meer nauwkeurige graadmeter, omdat het
een indicatie is van de beschikbare scheepsruimte. De inschatting van Gaastra is dus
begrijpelijk, maar geen volledige weergave, zoals kan worden aangetoond aan de hand van de
reconstructie van de omvang van het tonnage.
Voor deze reconstructie van het tonnage van de vloot actief in de intra-Aziatische vaart
kan geleund worden op twee pijlers: de informatie voor de periode 1691-1791 op basis van de
Generale Zeemonsterrollen en de informatie voor de periode 1595-1660 uit het werk van
Parthesius. Een verwerking van de gegevens uit beide bronnen tot één reconstructie is echter
niet zonder problemen. Allereerst verschillen de manieren om tot een inschatting van de
omvang van een schip te komen. De tonnage-inschatting van de (retour)schepen in de database
Dutch-Asiatic Shipping (DAS) is gebaseerd op een berekening van de tonnage aan de hand van
vermeldingen van de grootte (de lengte, breedte en diepte) van een schip.216 Parthesius
daarentegen gebruikt vermeldingen van het aantal last uit verschillende bronnen en houdt
daarbij de meest waarschijnlijke vermelding van het laadvermogen aan.217
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Een tweede probleem is het reeds eerder genoemde verschil in methode om de omvang
van de intra-Aziatische vaart te meten. De database op basis van de Generale Zeemonsterrollen
geeft een overzicht van de schepen die op een steekmoment (juli van dat jaar) actief waren in de
intra-Aziatische vaart.218 De gegevens van Parthesius hebben betrekking op het aantal intraAziatische scheepvaartbewegingen. Om toch tot een inschatting te komen voor de eerste helft
van de zeventiende eeuw is gebruik gemaakt van de door Parthesius opgegeven lijst met
schepen die actief waren in de intra-Aziatische vaart. Op basis van zes steekproeven (1610,
1620, 1630, 1640, 1650, 1660) is de trendlijn naar beneden bijgesteld, zodat een reconstructie
ontstaat die vergelijkbaar is met de reconstructie voor de achttiende eeuw aan de hand van de
Generale Zeemonsterrollen – zie bijlage II voor verdere toelichting.
In figuur 2 is de reconstructie van de omvang van de intra-Aziatische vloot in tonnage
weergegeven. De zwarte lijn geeft de reconstructie van de ontwikkeling van de totale tonnage
van de VOC-schepen in de intra-Aziatische vaart (in juli van ieder jaar).219 Gehuurde schepen
zijn in deze reconstructie niet opgenomen. De VOC probeerde gedurende het grootste gedeelte
van haar bestaan uitsluitend te varen met schepen in eigen bezit, maar ging tegen het einde van
de achttiende eeuw in toenemende mate ook met gehuurde schepen varen. Voor 1710 en 1785 is
op basis van steekproeven de totale tonnage van eigen én gehuurde schepen in de intraAziatische vaart uitgezocht.220 Het verschil tussen de reconstructie (zwarte lijn) en de steekproef
218
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(witte pijlers) in figuur 2 is de tonnage van ingehuurde schepen. Dit verschil is voor 1710
miniem, maar is in 1785 opgelopen tot grofweg een kwart.

Een mondiaal bedrijf
Deze reconstructie laat zien dat de omvang van de intra-Aziatische vloot in de eerste helft van
de zeventiende eeuw inderdaad sterk groeide, zoals ook bleek uit de reconstructie van het aantal
schepen. Ondanks een kleine inzinking rond 1630 was de vloot rond 1660 al gegroeid tot vlak
boven de 40.000 ton. De vloot groeide door tot 1670, waarna een lichte daling werd ingezet. De
gegevens voor 1670-1690 ontbreken helaas, zodat de ontwikkeling in deze jaren niet precies te
reconstrueren valt. Gedurende deze periode is de vloot in omvang gedaald en rond de jaren
negentig van de zeventiende eeuw schommelde de omvang van de vloot rond 30.000 ton.
Daarna nam de vloot weer in omvang toe. Dit gebeurde niet in aantallen schepen, maar wel in
tonnage. Een stijging van de gemiddelde omvang van de schepen, die in Azië werden ingezet,
maakte de daling van het aantal schepen ongedaan. De totale omvang van de vloot was aan het
begin achttiende eeuw weer gestegen tot het niveau uit de jaren 1670, vlak boven de 40.000 ton.
Vanaf dit hoogtepunt aan het begin van de achttiende eeuw daalde de tonnage van de
vloot licht. Deze periode van stabiele daling duurde tot ongeveer 1740, daarna is sprake van
verminderde stabiliteit. In de jaren veertig is een forse inzinking waar te nemen, gevolgd door
een sterke opleving in de jaren vijftig, en weer een gestage daling tot het begin van de jaren
zeventig. In het laatste kwart van de achttiende eeuw werd de daling van de totale tonnage in
eigen bezit van de VOC gedeeltelijk gecompenseerd door het inhuren van schepen. De totale
tonnage van eigen en ingehuurde schepen voor het steekjaar 1785 bevindt zich maar vlak onder
het niveau van 1740. De daling van de omvang van de vloot actief in de intra-Aziatische vaart
in de loop van de achttiende eeuw blijkt daarmee uiteindelijk relatief klein.
De intra-Aziatische vaart bleef ondanks een langzame terugval dus omvangrijk. Dit
blijkt ook wanneer de intra-Aziatische vloot wordt vergeleken met de omvang van de
intercontinentale vaart van de VOC. De intra-Aziatische vloot was gedurende vrijwel het gehele
bestaan van de VOC groter dan de retourvloot van de VOC. In de zeventiende eeuw was de
vloot in Azië vaak zelfs vier tot vijf keer groter dan de vloot die jaarlijks vanuit Azië
terugkeerde in Europa. In de achttiende eeuw werd dit verschil kleiner. Uit de reconstructie
blijkt dat ondanks de stagnatie en lichte daling van de vloot in Azië deze nog altijd van
aanzienlijke omvang bleef. Door een voortdurende stijging van de retourvloot werd het relatieve
belang van de intra-Aziatische vaart in het VOC-bedrijf echter langzaam minder. In 1720 was
de intra-Aziatische vloot nog slechts twee keer groter; vanaf 1760 waren beide vloten soms
gelijk of afwisselend iets omvangrijker.
Hetzelfde proces deed zich in zekere zin voor bij de intercontinentale scheepvaart van de
VOC. Hoewel deze vaart van de VOC gedurende de achttiende eeuw wel in omvang toenam,
daalde het aandeel van de VOC in de totale Europese retourvloot gestaag. De intercontinentale
vaart van Azië naar Europa door andere Europese compagnieën groeide gedurende de
achttiende eeuw sneller dan de retourvloot van de VOC. Reëel bleef dus ook deze vaart op peil,
maar boette langzaam aan relatief belang in.
Het hoogtepunt van de intra-Aziatische vaart lag in relatieve zin – ten opzichte van de
retourvaart – vooral in de zeventiende eeuw. Maar wanneer we kijken naar de omvang in
tonnage zien we dat het reële hoogtepunt van de intra-Aziatische vaart niet simpelweg voor
1700 lag, zoals Gaastra aangeeft, maar dat deze ook niet gevonden kan worden rond 1750, zoals
vastgesteld door Jacobs.221 Aan de hand van de reconstructie van het tonnage van de intraAziatische vloot blijkt dat sprake was van een langdurige bloeiperiode gedurende de tweede
helft van de zeventiende eeuw en de eerste helft van de achttiende eeuw. De piek aan het begin
van de achttiende eeuw benaderde de piek van de jaren ‘60 van de zeventiende eeuw. Daarna is
sprake van een slechts zeer geleidelijke daling. Vanaf 1740 is de toegenomen invloed van
221
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oorlogen zichtbaar op de totale tonnage van de vloot (Oostenrijkse Successieoorlog, 1740-1748;
Zevenjarige Oorlog, 1756-1763; Vierde Engelse Oorlog, 1780-1784). Tegelijkertijd wordt de
veerkracht van de compagnie zichtbaar, die blijkt uit het sterk en spoedig herstel dat op iedere
daling van de tonnage volgde.
Tabel 2.

Tonnage Europese Aziatische en intercontinentale scheepvaart, 1600-1790222
Intra-Aziatische vloot
VOC
VOC
[steekproef incl.
(per juli)
huurschepen]

Retourvloot
VOC
Totaal Europese
vloot
Jaar
(gehele jaar)
(gehele jaar)
1600
2.550
4.858
1610
6.866
2.640
5.820
1620
18.830
3.130
7.919
1630
13.224
5.000
7.598
1640
19.553
5.400
6.858
1650
29.802
7.690
11.291
1660
40.987
9.896
12.147
1670
14.596
12.514*
1680
9.926
17.211
1690
10.840
17.154
1700
[30.000]
12.367
15.017
1710
35.698
37.975
15.278
19.868
1720
40.831
20.038
26.140
1730
34.037
24.305
34.802
1740
35.919
15.860
36.737
1750
26.056
19.525
34.001
1760
29.000
28.135
41.736
1770
18.466
22.580
43.383
1780
29.747
19.680
46.172
1785
22.200
32.373
22.744
1790
25.355
21.165
50.130
Bron: DAS; De Vries, ‗Limits of globalization‘, 2010; Van Rossum, Database Generale
Zeemonsterrollen. Zie bijlage II.
De geringe en kortstondige invloed van de Vierde Engelse Oorlog op de eigen tonnage
van de VOC in de intra-Aziatische vaart is opvallend. De VOC had aan het eind van de
achttiende eeuw – ook direct na de Vierde Engelse Oorlog – nog altijd een omvangrijke vloot
tot haar beschikking in Azië. Voor een tekort aan scheepsruimte veroorzaakt door de Vierde
Engelse Oorlog lijkt hier weinig aanwijzing. Ook het aandeel van huurschepen (ongeveer een
kwart) was minder omvangrijk dan zou kunnen worden verwacht op basis van de literatuur. De
intra-Aziatische vaart was eind achttiende eeuw nog altijd onverminderd omvangrijk. De
steekproef voor het jaar 1785 laat zien dat de intra-Aziatische vaart – eigen en ingehuurde
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schepen samengenomen – aan het eind van de achttiende eeuw in feite maar net onder het
niveau van 1740 lag.223
De reconstructies van de intra-Aziatische en intercontinentale scheepvaart wijzen op nog
een andere belangrijke conclusie. Mondiale verbindingen kregen niet alleen vorm door
intensivering van de intercontinentale scheepvaartroutes tussen de onderling meest vergelegen
gebieden. Het waren juist de kortere verbindingen, die omvangrijker waren en fungeerden als
cruciale schakels in het proces van vroege globalisering. De scheepvaart van de VOC in Azië
groeide in de zeventiende eeuw veel sterker dan de intercontinentale scheepvaart tussen Europa
en Azië. Halverwege de zeventiende eeuw was de intra-Aziatische scheepvaart van de VOC
zelfs drie tot vier maal groter dan de volledige Europese scheepvaart op Azië.
Deze bevindingen benadrukken het belang om – juist in het debat over vroegmoderne
globalisering – ook buiten-Europese intercontinentale verbindingen in ogenschouw te nemen.
Jan de Vries laat deze verbindingen in zijn invloedrijke studie naar de ‗limits of globalization in
the early modern world‘ voor de Aziatische wereld buiten beschouwing. 224 Hij kijkt enkel naar
de verbinding tussen Europa en Azië, in vergelijking tot de Atlantische scheepvaart, en komt tot
de conclusie dat de omvang van mondiale verbindingen beperkt was. De constatering dat de
Aziatische lange-afstandsverbindingen, die alleen al door Europeanen werden onderhouden,
veel groter waren, doet dit beeld verschuiven.

Een muis of een olifant?
Gedurende het grootste deel van de zeventiende en achttiende eeuw was de VOC machtig
vanwege haar strategisch geplaatste vestigingen langs de belangrijkste scheepvaartroutes en
vanwege haar militaire aanwezigheid. De VOC was ook belangrijk als handelaar, die opereerde
over de volledige breedte van het intra-Aziatische handelsnetwerk. Tegelijkertijd viel de
aanwezigheid van de VOC soms in het niet bij de omvangrijke Aziatische steden en rijken.
Zoals we hebben gezien bleef de Aziatische scheepvaart omvangrijk gedurende de zeventiende
en achttiende eeuw.
De VOC was tegelijkertijd ‗groot‘ en ‗klein‘. De VOC was ‗klein‘ in vergelijking,
bijvoorbeeld, met de honderden Chinese jonken of de duizelingwekkende economische
bedrijvigheid in plaatsen als Canton, Surat of Bengalen. Maar tegelijkertijd was de VOC ‗groot‘
vanwege haar karakter als de grootste gecentraliseerde organisatie in de intra-Aziatische
scheepvaart. Gedurende het overgrote deel van de zeventiende en achttiende eeuw was de VOC
met haar vele tientallen oceaanwaardige handelsschepen en vele duizenden werknemers de
grootste handelsorganisatie. De activiteit van andere Europese handelaren in Azië viel lang in
het niet bij de intra-Aziatische activiteit van de VOC. Pas tegen het midden van de achttiende
eeuw lijkt de activiteit van de Engelsen en Fransen in de buurt te zijn gekomen. Ook Aziatische
handelaren of overheden bezaten geen vloten, die zo omvangrijk waren als deze van de VOC.
De vele honderden Chinese jonken, bijvoorbeeld, werden niet centraal aangestuurd,
maar werden uitgereed en aangestuurd door verschillende Chinese handelaren, die voor eigen
rekening voeren. De tijd van grootschalige Chinese maritieme staatsexpedities was ruim voor de
komst van de Nederlanders in Aziatische wateren voorbij. In 1405 had admiraal Zheng He een
vloot uitgerust, die bestond uit maar liefst 208 schepen en 28.640 opvarenden. In de
daaropvolgende jaren waren meerdere van deze expedities uitgezonden naar Zuidoost-Azië, de
Baai van Bengalen en de Arabische Zee. Maar na het overlijden van de admiraal werden de
omvangrijke Chinese expedities stopgezet en werd de vloot gereduceerd tot een kleine marine in
de tweede helft van de vijftiende eeuw.225
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Ook andere Aziatische handelaren of autoriteiten streefden de VOC niet voorbij. Neem
bijvoorbeeld een belangrijke havenstad als Surat. Volgens de schatting van Hendrik
Zwaardekroon (1701) bestond de vloot van de Mughal-vorst uit twaalf schepen. Vijf schepen
van deze vloot waren erg groot, misschien wel zo‘n 1.000 ton. De overige schepen waren
kleinere schepen, zoals een rivierboot en vier ghurabs (kleine vrachtboten).226 De vloot van de
grootste handelaar in Surat, Abdul Ghafur, was omvangrijker. Ghafur was in bezit van 17
schepen, die in omvang varieerden tussen de 400 en 1.200 ton. Dit betekent dat zijn vloot in
omvang minimaal 7.000, maar maximaal 20.000 ton moet zijn geweest.227 Zodoende kwamen
zelfs de Mughal-vorst en de voornaamste handelaar van Surat met hun omvangrijke vloten (van
naar schatting zo‘n 6.000 en 15.000 ton) bij lange na niet in de buurt van de intra-Aziatische
vloot van de VOC, die in deze periode in Azië een vloot onderhield met een omvang tussen de
30.000 en 40.000 ton.
De VOC bezat slechts een klein deel van de totale tonnage aan scheepvaart in maritiem
Azië, maar tegelijk was zij met haar omvangrijke intra-Aziatische vloot en handelsactiviteiten
wel de grootste speler in het veld. Uit de voorlopige reconstructie van de intra-Aziatische vaart
kan worden afgeleid dat de VOC op haar relatieve hoogtepunt rond 1660 zo‘n 12 procent van
de langeafstandshandel in Azië voor haar rekening nam. Dit was meer dan de Portugezen rond
1600: zij waren toen goed voor zo‘n 7 procent. Bovendien opereerde de compagnie over de
gehele breedte van het intra-Aziatische handelssysteem. In het verder bijzonder gefragmenteerd
Aziatische maritiem landschap was de VOC daarmee een factor van belang. De VOC was dus
tegelijkertijd een muis en een olifant, en moet in die hoedanigheid een belangrijke impact
hebben gehad gedurende een groot deel van de zeventiende en achttiende eeuw.
Toch keerde het tij voor de VOC in Azië tegen het einde van de achttiende eeuw. De
Engelse en Franse militaire aanwezigheid was gedurende de achttiende eeuw sterk toegenomen.
Rond 1750 waren de VOC, East India Company en Compagnies des Indes nog aardig aan elkaar
gewaagd (met ieder zo‘n 6,5 procent). Maar met de veroveringen in Bengalen in de jaren ‘50
groeide vooral de macht van de Engelsen sterk. Rond 1790 maakte de scheepvaart van de East
India Company zo‘n 10 procent uit van de langeafstandshandel in Azië. Tegelijk kreeg de VOC
in toenemende mate te maken met concurrentie van Europese private handelaren, die
exponentieel toenam in de tweede helft van de achttiende eeuw. Zo nam het aantal Franse
schepen dat jaarlijks Cochin aandeed toe van 6 in 1740 naar 17 in 1790. Het aantal Portugese
schepen dat Malakka aandeed groeide van 9 in 1700, naar 20 in 1750 tot ongeveer 50 in 1790.228
Het waren echter de Engelse private handelaren in Azië, actief in de zogeheten country
trade, die de VOC en andere Europese en Aziatische handelaren volledig overvleugelden tegen
het einde van de achttiende eeuw. De vloot van Engelse private handelaren groeide in Bengalen
van 10 schepen rond 1700 naar bijna 40 in 1750. In de tweede helft van de achttiende eeuw
zorgden deze handelaren voor een enorme groei van de intra-Aziatische scheepvaart. Het aantal
Engelse private schepen dat jaarlijks Canton aandeed groeide van 5 in 1751 tot 21 in 1790. Het
aantal dat Cochin aandeed groeide zelfs van 20 in 1741 tot 70 in 1790. De Engelse
machtsuitbreiding na de Vierde Engelse Oorlog lijkt een belangrijke opening te hebben geboden
voor de definitieve groei van de country trade. Het totale tonnage van de Engelse private vloot
groeide naar schatting van zo‘n 25.000 ton in 1773, naar 45.000 ton in 1783, tot 175.000 ton in
1791. De Engelse particuliere country traders waren, volgens de schattingen, goed voor maar
liefst 29 procent van de langeafstandshandel in Azië op dat moment.
De Engelse private activiteit in de intra-Aziatische vaart explodeerde aan het einde van
de achttiende eeuw.229 Gezamenlijk zouden deze Engelse handelaren groter worden dan andere
Europese of Aziatische handelsvloten. Maar ook deze handelaren bezaten vaak niet meer dan
enkele schepen tegelijk. De omvang van de VOC als grootste centraal georganiseerde handelaar
en werkgever in maritiem Azië werd waarschijnlijk pas geëvenaard en overtroffen met de
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schaalvergroting onder Engelse en Indiase scheepvaartbedrijven aan het begin van de
negentiende eeuw.
In dit hoofdstuk zijn de contouren geschetst van de levendige maritieme wereld waar de VOC in
terechtkwam aan het begin van de zeventiende eeuw. Maritiem Azië werd gekenmerkt door
eeuwenoude handelsroutes, die werden onderhouden door een omvangrijke scheepvaart. De
VOC was binnen het geheel van Aziatische en Europese scheepvaartactiviteit in Azië slechts
een kleine speler, maar was tegelijkertijd wel de grootste handelsorganisatie. We hebben van
bovenaf gekeken naar scheepvaart, handelssteden en forten. Maar wat gebeurde in deze vroege
ontmoeting tussen Europa en Azië met mensen in de steden en aan boord van de schepen?
De Japans kamerschermen, zogeheten Namban-schermen, aan het begin van dit
hoofdstuk gaven al een eerste interessant inzicht. Op deze kamerschermen waren Portugees
schepen te zien, die geankerd lagen voor de Japanse kust. Het waren voorstellingen van de
ontmoeting tussen Portugese en Japanse handelaren. In de afbeeldingen drijven zij handel en
wisselen beleefdheden uit. Maar de afbeeldingen tonen ons nog meer. Aan boord van het schip,
op de kleinere sloepen en aan land zijn naast de rijk geklede handelaren ook zeevarenden
zichtbaar.
Donker gekleurde zeelieden besturen de sloep en dragen goederen aan land. Ze zijn
gekleed met pofbroeken en bovenkleding in afwisselende kleuren – geel, rood, groen. Tussen de
donker gekleurde zeelieden lopen lichter gekleurde Portugese zeevarenden – waarschijnlijk
kooplieden en officieren. Hun kleding is fraaier afgewerkt en bevat meer goudkleuren. De
Portugezen dragen hoeden en mantels, en ze delen orders uit. Donker gekleurde zeevarenden
klimmen in het wand, werken met de zeilen, zitten op de uitkijk in de top van de mast, of seinen
naar beneden.
Over de vraag wie deze zeevarenden waren, zijn de meningen verdeeld. Volgens
sommigen moeten de donker gekleurde bemanningsleden Aziatische of Afrikaanse slaven zijn
geweest.230 Het is waarschijnlijker dat de bemanning bestond uit Aziatische zeevarenden,
aangevuld met slaven. De bemanningslijsten die zijn overgebleven geven een goed inzicht in de
grote diversiteit van de bemanning aan boord van deze Portugese schepen.231
Ook voor veel andere schepen en compagnieën is informatie overgeleverd over de
samenstelling van de bemanning. We hebben de nauwkeurige VOC-personeelsadministraties
gezien voor schepen die vertrokken vanuit de Republiek en voor de schepen die in Azië werden
ingezet. Voor andere handelaren in Azië zijn gegevens vaak minder goed bewaard gebleven,
maar is het mogelijk om informatie te halen uit observaties in reisverslagen of verslagen na
incidenten als scheepsrampen en kapingen. Vooral van gekaapte schepen is doorgaans veel
informatie bewaard gebleven, bijvoorbeeld in het archief van de Engelse High Court of
Admiralty. In dit archief bevinden zich onder meer verklaringen van de Engelse kapers,
ondervragingen van een deel van de veroverde bemanning en scheepspapieren van het
veroverde schip, zoals registraties van de lading en lijsten van de bemanning.
In het volgende hoofdstuk zal een overzicht worden geboden van de
rekruteringspatronen van zeelieden, zoals deze zich ontwikkelden in Azië en de rest van de
wereld. Dit zal niet alleen nieuw licht werpen op de rekruteringspatronen van de VOC, maar
ook op de werking van maritieme arbeidsmarkten in Azië.
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Aziatische bemanning op de prauw van de VOC-posthouder in de bocht van Anjer, Jan
Brandes, 1779, NG-1985-7-2-60, Rijksmuseum.
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3.

Mondiaal volk

Het begin van de internationalisering van de scheepvaartsector wordt vaak gezocht in de
expansie van de Europese stoomvaart in de tweede helft van de negentiende eeuw.232 Met name
de opkomst van Aziatische zeelieden op de mondiale maritieme arbeidsmarkt wordt hiermee
regelmatig in verband gebracht.233 In dit hoofdstuk wordt uiteengezet op welke wijze de
internationalisering van maritieme arbeidsmarkten zich afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld in
Europa en voor zover mogelijk in Azië. Daarvoor zal eerst gekeken worden naar het meer
bekende verhaal over de internationalisering van de maritieme arbeidsmarkten met de opkomst
van de stoomvaart. Dit zal in perspectief worden geplaatst door te kijken naar
rekruteringspatronen in de Europese en Atlantische vaart in de voorgaande periode. Vervolgens
wordt dit vergeleken met bemanningspatronen van Europese en Aziatische schepen in
Aziatische wateren. De VOC volgde de rekruteringspatronen, die in Azië en de Republiek
gebruikelijk waren. In de historische literatuur is daar tot op heden weinig aandacht voor
geweest. Na een verklaring van deze historische stilte zullen in de laatste paragrafen van dit
hoofdstuk de verschuivende rekruteringspatronen van de VOC in Azië worden beschreven.

Globalisering op zee
Voor de verklaring van de internationalisering van de scheepvaartsector aan de hand van de
opkomst en expansie van de Europese stoomvaart valt veel te zeggen. Zo vond op de Britse
koopvaardij in de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw een
krachtige internationalisering plaats. De Britse koopvaardij was veruit de grootste vloot in het
intercontinentale scheepvaartverkeer. Het tonnage van de Britse scheepvaart groeide van 5,5
miljoen ton in 1870 naar bijna het dubbele in 1904. Daarmee vervoerden de Britten ruim de
helft van het totaal aan verscheepte goederen wereldwijd. De bemanning van deze vloot groeide
van 190.000 zeelieden in 1852 naar 257.000 zeelieden in 1904.
Het aandeel ‗vreemdelingen‘ op de Britse handelsvloot steeg in de tweede helft van de
negentiende eeuw explosief. Dit viel niet alleen samen met de expansie van de scheepvaart,
maar volgde ook op de versoepeling van de protectionistische navigation acts. Zo werd in 1853
een bepaling afgeschaft, die sinds het midden van de zeventiende eeuw voorschreef dat
hoogstens een kwart van de bemanning van Britse schepen mocht bestaan uit ‗vreemdelingen‘.
Het aantal buitenlandse zeelieden steeg van 2.500 in 1852 (1,3 procent) tot 18.000 zeelieden in
1870 (8,3 procent) en zelfs 81.000 niet-Britse zeelieden in 1904 (31,5 procent).234 Het aantal
Indiase zeelieden, dat werkzaam was op de Britse scheepvaart, groeide ook sterk: van 3.0003.600 in 1855, naar 16.600 (1886), 42.000 (1904) en zo‘n 52.000 in 1914.235 Was het aandeel
Aziatische zeelieden rond 1855 nog verwaarloosbaar, rond 1914 vormde alleen de Indiase
zeelieden al zo‘n 16 procent van het totaal aantal opvarenden op Britse schepen.236 Het aantal
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Indiase zeelieden zou tot in de jaren ‘40 grofweg gelijkblijven, maar relatief gezien nam hun
aandeel toe door een dalende maritieme werkgelegenheid in een steeds efficiënter wordende
scheepvaartindustrie. In 1937 waren ongeveer 44.000 Indiase zeelieden werkzaam op Britse
schepen en vormden zij een derde van het totaal aantal zeevarenden.237
Deze ontwikkelingen vonden ook plaats in andere landen. De Duitse scheepvaart was
halverwege de negentiende eeuw met 516.000 ton (rond 1850) in omvang vergelijkbaar met
andere Europese landen, zoals Nederland (479.000 ton in 1860) en Noorwegen (567.000 ton in
1860). De Duitse vloot groeide spectaculair, zelfs nog harder dan de Britse vloot: tussen 1871
en 1914 verdrievoudigde het Duitse tonnage. En op deze groeiende vloot werden ook steeds
meer niet-Europese zeelieden ingezet. Het aandeel Aziatische en Afrikaanse zeelieden groeide
van 2.241 in een totaal van 40.000 zeelieden in 1897 (5,5 procent) naar 8.023 in een totaal van
73.000 in 1912 (11 procent).238
De Nederlandse koopvaardijvloot groeide in deze periode niet minder sterk – van
500.000 ton in 1895 naar meer dan twee miljoen ton in 1920. De Nederlandse scheepvaart in de
koloniën groeide eveneens. De bemanningspatronen in de Nederlandse scheepvaart in Azië
bleven in deze periode echter onveranderd. Een minderheid van Europese (onder)officieren
werkte met doorgaans volledig Aziatische bemanningen. Op de Nederlandse intercontinentale
vloot veranderde het beeld juist wel sterk, maar de internationalisering vond hier later plaats dan
op de Duitse en Britse vloot. Rond 1900 werkten op de Nederlandse vloot naar schatting 7.000
Nederlanders, 1.000 Europeanen, 50 Chinezen en Indiërs en 450 zeelieden uit de koloniën, zoals
Javanen en West-Indiërs. Aan het eind van de jaren ‘20 was dit gegroeid tot zo‘n 18.500
Nederlanders, 1.500 Europeanen, 3.500 Chinezen en Indiërs en 1.500 koloniale onderdanen. Het
aandeel Aziatische zeelieden op de Nederlandse grote vaart was daarmee gestegen van bijna 6
procent rond 1900 naar 20 procent aan het eind van de jaren ‘20.239
De internationalisering van maritieme arbeidsmarkten zette zich door in de tweede helft
van de twintigste eeuw. Deze ontwikkeling werd versterkt doordat scheepvaartbedrijven zich
steeds vaker registreerden in landen met voordelige wetgeving en belastingtarieven. De schepen
van deze reders voeren niet langer de vlag van het aanvankelijke land van herkomst, maar een
zogeheten flag of convenience – de vlag van het land met voordelige wetgeving. Dit opende de
deur naar toenemende internationalisering. Reders konden via deze weg gemakkelijk ontkomen
aan protectionistische wetgeving, zoals het Britse voorschrift dat bemanningsleden op Britse
schepen de Engelse taal machtig moesten zijn (vanaf 1906). 240 Aan het begin van de
eenentwintigste eeuw staat het grootste deel van de mondiale handelsvloot dan ook
geregistreerd in landen als Panama, Liberia, Malta, Griekenland, Cyprus en de Bahamas. De
mondiale maritieme arbeidsmarkt wordt voornamelijk gedomineerd door zeelieden uit de
Filippijnen, Rusland, India, Oekraïne, China en andere Oost-Europese, Mediterrane en
Aziatische landen.241 De vijf grootste Aziatische landen leverden in 2003 gezamenlijk bijna de
helft van de zeelieden voor de intercontinentale vrachtvaart (46,2 procent).242
Toch is dit niet het hele verhaal. Ook vóór de opkomst van de stoomvaart in de
negentiende eeuw werden maritieme arbeidsmarkten gekenmerkt door perioden van
internationalisering – dat wil zeggen: gemengde rekrutering van zeelieden van verschillende
staatkundige, etnisch-culturele of linguïstische achtergrond.243 Voor de scheepvaart in
vroegmodern Europa kunnen drie regio‘s worden onderscheiden wat betreft de werking en
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internationalisering van maritieme arbeidsmarkten.244 In de Republiek werd gebruik gemaakt
van een systeem van internationale rekrutering van vrije arbeid. De buitenlandse zeelieden
kwamen voornamelijk uit het Noordwest-Europese achterland. In de zeventiende eeuw was
ruim een kwart van de zeevarenden op Nederlandse schepen afkomstig uit het buitenland; in de
achttiende eeuw zelfs een derde tot de helft.245 In de omliggende landen, zoals Denemarken,
Engeland, de Duitse stadstaten, Frankrijk en Spanje, volgden de rekruteringspatronen vrij strikt
de landsgrenzen, aangevuld met kleinere aantallen buitenlandse zeevarenden (doorgaans niet
meer dan 10 procent). Rekrutering was overwegend vrij – met uitzondering van perioden van
oorlog. Een derde regio werd gevormd rond de Baltische Zee en de Middellandse Zee. In deze
regio‘s werd vrije en onvrije arbeid naast elkaar ingezet. Deze zeevarenden waren afkomstig
van binnen en buiten de eigen landsgrenzen.246
In de Atlantische Oceaan waren de bemanningspatronen vergelijkbaar met de Europese
vaart, maar met belangrijke uitzonderingen. Vooral Noord-Europese schepen – uit Denemarken,
Hamburg, Pruisen en Bremen – maakten in de Atlantische vaart minder gebruik van
bemanningen uit eigen omgeving en neigden naar een rekruteringspatroon dat vergelijkbaar was
met de rekrutering in de Republiek.247 Franse, Spaanse en Engelse schepen werden ook op de
Atlantische Oceaan overwegend bemand met eigen zeelieden, maar werden daar vaker
aangevuld met buitenlandse zeelieden. Voor Engelse schepen waren vanaf 1651 de navigation
acts van kracht, maar dat betekende niet dat de beperking van het aantal buitenlandse zeelieden
altijd werd gehandhaafd. Vooral tijdens oorlogen en arbeidsschaarste, maar ook op de langere
zeeroutes, waren de aantallen niet-Britse zeelieden vaak hoger.248 Voor de Spaanse Carrera de
Indias werd in 1568 besloten dat het aantal niet-Spaanse zeelieden beperkt moest blijven tot zes
man per schip, maar ook aan deze beperking lijkt nauwelijks te zijn voldaan. Bemanningen
werden met behulp van omkoping of trucs rond de aanmonstering aangevuld met Portugese,
Italiaanse, Vlaamse en Duitse zeelieden.249 Franse schepen waren ook in de Atlantische vaart
grotendeels bemand met Franse zeelieden, maar hadden iets vaker buitenlandse zeelieden aan
boord dan in de Europese vaart.250
Tegelijkertijd vond nog een andere interessante ontwikkeling plaats. Naast de blanke
Europese en Amerikaanse zeelieden werden steeds vaker ‗donkere‘ zeelieden van Afrikaanse en
gemengde afkomst ingezet. Soms waren dit slaven, die voor hun eigenaar als zeeman werkten,
zoals op de schepen die vanuit de Caraïben en Noord-Amerika vertrokken of op de
slavenschepen van Afrika naar Brazilië.251 Maar vaak ook waren het vrije ‗zwarte‘ mannen,
doorgaans vrijgelaten slaven, die als zeeman werk zochten op de Atlantische Oceaan. Voor de
periode rond 1800 wordt geschat dat ‗zwarte‘ zeelieden 17 procent uitmaakten van alle
zeevarenden in Noord-Amerikaanse Atlantische havens. Voor Groot-Brittannië is geschat dat in
de jaren 1770 grofweg vijf procent van alle zeevarenden die vanuit Britse havens werkten van
Afrikaanse of Afrikaans-Amerikaanse afkomst was.252 Op andere Europese schepen in de
Atlantische vaart bevonden zich eveneens regelmatig ‗zwarte‘ zeelieden onder de
bemanningen.253
In de intercontinentale scheepvaart tussen Europa en Azië leken de bemanningspatronen
in veel opzichten op wat gebruikelijk was in de Atlantische vaart – en waar bemanningen
gemengd waren, bestonden zij vooral uit Europeanen en slechts bij uitzondering uit Aziaten. De
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VOC rekruteerde zeelieden uit de Republiek en andere gebieden in Noordwest-Europa. De nietNederlandse zeevarenden vormden in de zeventiende eeuw een derde van het personeel dat
vanuit de Republiek vertrok. Dit steeg tot ongeveer de helft tegen het einde van de achttiende
eeuw.254 Andere Europese Oost-Indiëvaarders rekruteerden meer binnen de eigen landsgrenzen,
en vulden deze bemanningen in mindere mate aan met zeelieden uit omliggende regio‘s.
Het gebruik van Aziatische zeelieden op de retourvaart nam geleidelijk toe. Zo kwamen
in de achttiende eeuw op schepen van de Britse East-India Company jaarlijks enkele honderden
Indiase zeelieden naar Engeland.255 Ook de VOC maakte weinig gebruik van Aziatische of in
Azië geboren zeelieden voor de vaart tussen Europa en Azië. In 1715 werd nog verboden om
‗swarten of inlanderen‘ te plaatsen op retourschepen. Pas in 1781 besloot de VOC om op
retourschepen ook Aziatische zeelieden in te zetten. Daarbij ging het voornamelijk om ‗Moorse‘
(Indiase), Javaanse en Chinese zeelieden, maar vanwege de extreme arbeidsschaarste werden
tijdens de Vierde Engelse Oorlog zelfs tijdelijk Balinese slaven ingezet als zeelieden.256
De beperkte inzet van Aziatische zeelieden op de retourvaart lijkt samen te hangen met
een beleid dat actief de komst van Aziaten naar Europa probeerde tegen te gaan. Zo was het
compagniesdienaren verboden, die met een ‗inlandse swarte vrouw‘ of vrouw van gemengde
Europees-Aziatische afkomst waren getrouwd, om deze vrouw en eventuele kinderen mee terug
te nemen.257 Het was tevens expliciet verboden om Aziaten of slaven op andere manieren over
te brengen naar de Republiek.258 De Aziatische zeelieden die aan het einde van de achttiende
eeuw met de retourschepen terugkwamen, werden op de scheepswerven van de Kamers
gehuisvest en zo spoedig mogelijk weer op uitgaande schepen geplaatst. 259 De Britse
regelgeving was minder streng. Maar in het Britse geval was voorgeschreven dat de Aziatische
zeelieden, die op Engelse schepen meevoeren niet mochten werken op de terugweg. Zij konden
alleen als passagier de terugweg maken, waardoor het gebruik van Aziatische zeelieden minder
aantrekkelijk werd.260 Het had ook tot gevolg dat Aziatische zeelieden zich al vroeg vestigden,
met name in Londen.261

Ontluikende vergezichten
De beperkte inzet van Aziatische zeelieden door Europeanen in de intercontinentale scheepvaart
tussen Europa en Azië is opvallend. In Azië maakten Europeanen namelijk vanaf het begin
intensief gebruik van Aziatische zeevarenden. Ook de VOC hanteerde deze bemanningsstrategie
in de intra-Aziatische vaart – al zo‘n anderhalve eeuw voordat de VOC overging op de inzet van
Aziaten op retourschepen. De mondialisering van maritieme arbeidsmarkten was een
eeuwenoud verschijnsel. De scheepvaart in Azië neemt daarin een vrij unieke en belangrijke
positie. Op en rond de Europese schepen in Aziatische wateren kwamen zeelieden van
verschillende uiteinden van het Euraziatisch continent voor het eerst op grote schaal terecht in
dezelfde maritieme werkomgevingen.
In het vorige hoofdstuk zagen we de kleurrijke bemanningen van de Portugese schepen,
zoals deze zijn afgebeeld op de Japanse Namban-schermen. Van sommige van deze schepen
zijn monsterrollen overgeleverd, zodat de bemanningen zichtbaar worden, die op deze schepen
dienst deden. Bijvoorbeeld de monsterrol van het schip Fé de Christo Salvador Nosso toen het
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in 1640 van Macau naar Japan vertrok. Aan boord waren maar liefst 61 personen. De
bemanning van zeelieden en soldaten bestond uit zestien Portugezen, twee Castilianen, twee
Mestiezen, vier Chinezen van Macau, zes Chinezen uit China, een uit Atjeh en een ‗Canarin‘.
Het is interessant dat de Macause Chinezen voornamelijk katholieke namen hebben. De
Chinezen, die in China zijn geboren, zijn grotendeels in Macau getrouwd. Naast de zeevarenden
en soldaten waren een aantal ‗jongens‘ aan boord die in dienst waren van de bemanningsleden.
Sommigen waren vermoedelijk slaaf – achter hen staat het woord ‗catiuo‘ of ‗cativo‘ vermeld,
wat vertaald kan worden als gevangen. Anderen zijn ‗livre‘, vrij, of ‗forro‘, ‗vrijgelaten‘. Deze
dienstjongens zijn afkomstig uit China, Bengalen, Malabar, Timor, Solor en andere plaatsen in
de Indonesische archipel.262
Voor de Portugezen bestaat geen systematische studie naar de bemanningen op de intraAziatische vaart. Jaarlijks kwamen met Portugese schepen in de zestiende eeuw gemiddeld zo‘n
1.500 tot 2.300 personen aan in Azië. Dit waren voornamelijk Portugezen, maar daarnaast
werden mogelijk ook zeelieden uit andere regio‘s in Zuid-Europa gerekruteerd. Van de
opvarenden die in Azië waren aangekomen, vertrokken jaarlijks ongeveer 800 tot 1.700 weer
met de retourvloot naar Portugal. Dit betekende een gemiddeld jaarlijks verschil van zo‘n 400
tot 700 personen, die overzees bleven. Sommigen stierven spoedig na aankomst in Azië, maar
velen vestigden zich in plaatsen, die onder Portugese invloed kwamen te staan.
Het mag duidelijk zijn dat de enkele honderden Portugezen, die jaarlijks aan de
overzeese gemeenschap werden toegevoegd, niet genoeg waren om de vele forten, schepen en
andere werkomgevingen te bemannen. Twee oplossingen waren mogelijk. Rekruteren uit de
lokale Aziatisch-Portugese gemeenschappen, die ontstonden uit huwelijken van zich vestigende
Portugese mannen met lokale, Aziatische vrouwen. En rekruteren uit lokale Aziatische
arbeidsmarkten. De Portugezen bewandelden beide wegen. Al vanaf de vroege zestiende eeuw
maakten de Portugezen in Aziatische wateren gebruik van gemengde bemanningen bestaande
uit Europeanen, Aziaten en Aziatische Portugezen van gemengde herkomst.263 De Portugezen
rekruteerden zeelieden in Macau, Malakka, India, de Oostkust van Afrika en andere regio‘s.264
In Goa, de hoofdplaats van de Portugezen in Azië, werd aan het begin van de
zeventiende eeuw gebruik gemaakt van lokale zeelieden voor het bemannen van Portugese
schepen. Hierover vertelt de reiziger Pietro della Valla in één van zijn brieven. De vloot,
Tabel 3.
Aankomst en vertrek personen met Portugese schepen in Azië (jaarlijkse
gemiddelden).265
Periode
Aankomst
1501-1520
1.517
1521-1540
1.711
1541-1560
1.528
1561-1580
1.877
1581-1600
2.336
1601-1620
2.533
1621-1640
1.234
1641-1660
846
1661-1680
451
1681-1700
536

Vertrek
824
1.014
1.022
1.489
1.734
1.675
758
480
331
365

Verschil
693
697
506
388
602
858
476
366
120
171
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waarmee hij uit Goa zou vertrekken in oktober 1623, vertrok niet op de geplande dag vanwege
het gebrek aan zeelieden. In een Engelse vertaling van zijn brieven wordt vermeld:
‗we departed not, because one of the frigats of the armado which was to
accompany us was unprovided with sea-men, for which we were fain to stay till
the day following, and then were not very well provided. The cause whereof was
that there was at this time a great scarcity of mariners in Goa, because the
governours of the maritime parts of the continent subject to Idal-Sciah [Adil
Shah] would not permit their Ships to come, as they were wont to supply
mariners for the Portugal armado, which seem‘d an argument of some ill will of
that king against the Portugals‘.
Adil Shah was vorst van Bijapur dat landinwaarts en iets noordelijk van Goa lag. Het rijk van
Adil Shah reikte van de westkust tot de oostkust over het midden van Zuid-India. De lokale
zeelieden, die de vloot van de Portugezen bemanden, moeten dan ook afkomstig zijn geweest
uit meer noordelijk gelegen kustplaatsen.266
In de reisbeschrijving van Carletti eind zeventiende eeuw wordt verteld over een reis in
de Arabische Zee. Het Portugese schip waarmee Carletti reisde stond onder leiding van een
Portugese gezagvoerder en was verder bemand met ‗Arab, Indian, Turkish, and Bengali sailors,
who gladly serve for so much per month‘.267 In 1685 verklaarde een Engelse huurling aan zijn
VOC-opdrachtgevers aan de Kaap de Goede Hoop, dat hij tijdens zijn expeditie naar de Dela
Goa Baai aan de Afrikaanse oostkust een Portugees schip was tegengekomen van zo‘n 160 ton,
bemand met een stuk of acht Portugezen en verder 25 tot 30 Indiase zeelieden uit Goa en
enkelen uit Mozambique.268 Ook in de Baai van Bengalen gebruikten de Portugezen in deze
periode Aziatische zeelieden op hun schepen.269
Dit kon leiden tot bemanningen, die niet alleen verschilden in herkomst, maar ook in
religie. Zo wordt in de vertellingen en brieven van de invloedrijke missionaris Franciscus
Xaverius bijvoorbeeld melding gemaakt van twee islamitische zeelieden op een Portugees schip
tijdens een reis van Japan naar Malakka in 1551. Uiteraard kregen de zeelieden een rol
toebedeeld in de vertellingen over de missiedrang van Xaverius. Ze werden na een redding uit
een storm, volgens het verhaal, door Xaverius tot het katholieke geloof bekeerd.270
Ook andere bronnen maken melding van de aanwezigheid van Aziatische zeelieden en
religieuze diversiteit aan boord van Portugese schepen. Zo werd in 1621 in Ambon door de
gouverneur van de VOC geconstateerd ‗datter eenige Gusseratten [Gujarati, afkomstig van de
noordwestkust van India] in Amboyna sijn gearriveert, soo met Javaensche als Maccassarsche
jonquen‘. Deze Gujarati gaven zich soms uit voor ‗sariffs‘ of ‗heylige mannen‘ ‗van ‘t geslachte
van Mahomet‘. De gouverneur wist te vertellen dat deze Gujarati ‗dickmaels eenige jaren bij de
Portugijsen voor bootsgesel gevaren‘ hadden. Nadat zij ‗de werelt wat gesien en gehoort‘
hadden, begaven zij zich naar plaatsen, zoals Ambon, ‗daer de lieden wel superstitieus sijn,
maer weynich kennisse van haer gelooff hebben, ende soo verblint, dat se dese sielen in alles
gelooff geven‘. De mannen waren de gouverneur een doorn in het oog, omdat zij onder de
lokale bevolking een aanzienlijke positie kregen, maar ondertussen ‗gemeenlick de meeste
dronckaerts van de werelt‘ waren. De gouverneur stelde zelfs, dat ‗alhoewel wij Nederlanders
de naem hebben van groote suypers, soo segge ick dat dese Gusaratten ons nochtans te boven
gaen‘.271
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Tot aan het einde van de achttiende eeuw bleef het gebruik van gemengde
bemanningspatronen bij de Portugezen in praktijk. Zo informeerden dienaren van de VOCfactorij in Kanton in het najaar van 1779 per brief bij de ‗gouverneur en senaat van Macau‘ of
het mogelijk was ‗om eenig volk aldaar te werven ten dienste van de Maatschappij om na
Batavia te zenden‘. De Portugezen antwoorden, dat zij het verzoek ‗gaarne zouden bewilligen
indien zij volk hadden‘, maar dat dit niet het geval was. Sterker, zo klaagden de Portugezen, zij
waren ‗zelfs verpligt […] om Manillers, Mooren, Caffers, ja, Chineesen te neemen om hun
eijgen scheepen te equipeeren‘.272 In de jaren 1780 was het niet anders. De Engelse reiziger
Campbell van Barbreck verhaalde over zijn reis op een Portugees schip van Goa naar Madras.
Het schip was bemand met 11 Europeanen en 65 Aziatische zeelieden.273
De verschillen tussen de bemanningsleden vielen niet simpel uiteen in Portugezen (of
Europeanen) en Aziaten. Regelmatig waren bemanningen samengesteld uit meerdere
groepen.274 Op het Portugese schip Antonio e Almas Santas bevonden zich onder de bemanning
ook ‗Indiase Portugezen‘ – mestizo‘s.275 Het schip Nostra Senora de Jude Saneto Christo, dat in
1722 nabij Java verongelukte, was bemand met zeelieden uit Portugal, Goa, Macau en
Bengalen. Enkele matrozen waren afkomstig van Manilla, Madras, Londen en Oostende. Op het
schip bevonden zich verder slaven van Timor.276
De Franse Compagnies des Indes was meer dan de Portugezen een handelscompagnie
die opereerde vanuit Europa. De bemanningen van de intercontinentale reizen naar Azië
bestonden uit voornamelijk Franse zeelieden, maar werden aangevuld met Spaanse en Portugese
zeelieden. Daarnaast maakte ook de Franse Compagnies des Indes gebruik van Aziatische
zeelieden. Deze bewering is in contrast met wat soms in de literatuur is gesteld, bijvoorbeeld
door Barendse in zijn studie naar de geschiedenis van Europese expansie in en rond de
Arabische Zee.277 De vermeldingen in verschillende bronnen van de samenstellingen van
bemanningen van Franse schepen geven echter een duidelijk beeld.
Aanvankelijk was het gebruik van Aziatische zeelieden mogelijk vooral incidenteel. Zo
maakt Pieter van Dam melding van een conflict tussen de VOC en de Fransen over een kaping
van Franse schepen in Aziatische wateren in 1618. Nadat het schip in Azië weer was
vrijgegeven klaagden de Fransen ‗alsof wy haar volck souden hebben soecken te debaucheren
en van haar af te trecken, en daardoor te beletten, dat sy by gebreck van manschap haar ander
schip, St. Louis, niet souden hebben kunnen laten na huys keeren‘. Het gevolg zou zijn geweest
dat ‗sy, buyten d‘eygen swackheyt van ‘t volck op de St. Louis, ‘t selve voorts met Inlantsche
matrosen hebben moeten bemannen, onseecker of ‘t selve, volgens het gevoelen van d‘onse,
Vranckrijck oyt zal hebben bereyckt of te regt sijn gekomen.‘ Het conflict werd enkele jaren
later in Europa middels ambassadeurs verder uitgevochten.278
In de achttiende eeuw blijkt de Compagnies des Indes in ieder geval te zijn overgegaan
op het gebruik van gemengd Europees-Aziatische bemanningen. Dankzij het Engelse
kaperswerk is bijvoorbeeld de monsterrol van het schip Le Fatchay bewaard gebleven. Het
schip voer met een gemengde bemanning van Pondicherry. 279 Het schip Le Geraldus was in
1747 onderweg van Frankrijk via Port Louis op Mauritius naar Pondicherry op de Indiase kust.
Naast een groot aantal zeevarenden uit Frankrijk waren elf zeelieden aangemonsterd op Port
Louis. Daaronder waren drie zeelieden die in januari 1748 in Port Louis aan boord kwamen en
bestemd waren voor Pondicherry. Dominique Dacrue was afkomstig van Pondicherry, Jean
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Perez eveneens van Pondicherry en Augustin Dacosta van Macau.280 Een nog sterker voorbeeld
is het schip Le Favory, dat in 1759 werd gekaapt terwijl het onderweg was van Pondicherry naar
Mauritius. Naast Europese officieren en timmerlieden waren in het voorjaar van dat jaar een
sarang (voorman), vier tandels (voormansmaten), een kok en 12 Aziatische matrozen aan boord.
In oktober van 1759 was weinig aan de bemanning veranderd, behalve dat een extra tandel aan
boord gekomen was.281
Voor de late jaren ‘70 van de achttiende eeuw zijn de papieren van maar liefst vijf
Franse schepen overgeleverd. Al deze schepen hadden een gemengde bemanning. Het schip
Aimable Nannette voer van L‘Orient in Frankrijk naar Pondicherry met een bemanning
bestaande uit Fransen, Portugezen en Spanjaarden. De andere schepen hadden gemengde
bemanningen van Europeanen en Aziaten. Deze schepen voeren op intra-Aziatische reizen of
hadden op hun reis vanuit Europa eerst Mauritius aangedaan voordat ze koers zetten naar
Pondicherry. De Aziaten werden door de Engelse kapers gecategoriseerd als ‗Lascars, natives of
the East Indies, who acted as mariners‘.282
Over het schip Sartine werd verklaard door één van de kapers, Philip Pearse, dat het
schip werd bemand door zo‘n 160 opvarenden ‗who were French, Spanish, Portuguese, natives
of the East Indies called lascars, and other people of different countries‘. Hij meende dat ‗the
Europeans on board the said ship came in her from Europe and the Indians from the different
settlements in the East Indies‘. Een andere kaper, George Ludeman, verklaarde over de
bemanning dat ‗great part of them were Black people called Caffers, and the rest French and
other Europeans, whom he believes came on board her from Europe, but the Caffers or Black
people were put on board her in Pondicherry‘.283
Voor de Engelsen verliep het in Azië niet anders. De Engelse East India Company
richtte zich net als de Franse compagnie meer op de vaart tussen Europa en Azië. In
tegenstelling tot de VOC liet de EIC de intra-Aziatische vaart grotendeels over aan Engelse
private handelaren. Het aantal country traders groeide snel in de tweede helft van de achttiende
eeuw onder bescherming van de zich uitbreidende Engelse macht in Azië. De East India
Company maakte al vroeg gebruik van Aziatische zeelieden. De regelgeving (navigation acts)
die het aantal niet-Engelse zeelieden op een schip beperkte tot een kwart van de bemanning
werd niet toegepast voor de Aziatische vaart. Veel vroeger dan bij de VOC het geval zal blijken
te zijn, vinden we Aziatische zeelieden dan ook terug op de intercontinentale reizen van Azië
naar Engeland. In 1760 werden 138 Aziatische zeelieden geregistreerd bij aankomst in
Engeland. Dit aantal steeg licht tot 167 in 1780 en 224 in 1803. In de eerste helft van de
negentiende eeuw zouden de aantallen doorstijgen tot ongeveer 1.200 in 1807, en zo‘n 3.0003.600 in 1855.284
In Aziatische wateren werd door de EIC al vroeg gebruik gemaakt van Aziatische
zeelieden. Zo vermelde VOC-dienaren vanuit Surat dat de ‗Engelse president‘ van de factorij
aldaar tijdens de belegering van de stad in 1664 wel ‗200 Engelsen ende syne Moorse
matroosen‘ kon mobiliseren.285 Maar ook in de sterk groeiende Engelse private handel werd
intensief gebruik gemaakt van Aziatische zeelieden. In 1722 maakten VOC-dienaren melding
van een Engels schip ‗van den berugten Robbert Adamsz.‘. Het schip ging op 10 juni voor
Negombo voor anker. De gezagvoerder was de Engelse stuurman Thomas Mackie en de
bemanning bestond uit ‘13 swarte matrosen‘.286 Op een Engelse chialoup, die door VOCdienaren werd genoteerd onder de naam Bekwel, troffen compagniesdienaren in 1707 de ‗Malax
mixties inwoonder Jan Barbier‘ aan als stuurman. In 1729 werden door VOC-dienaren in
Padang 18 ‗mooren‘ ondervraagd, die stelden dat zij enkele maanden eerder in Madras ‗als
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matroosen [waren] aangenoomen‘ door de Engelse kapitein William Plumble. De brigantijn
Anna van Plumble was ‗bemand met 31 coppen waar onder 24 mooren‘.287
Het gebruik van Europees-Aziatische bemanningen nam met de groeiende hegemonie
van de Engelse private handel in Azië tegen het einde van de achttiende eeuw alleen maar toe.
Zo had de Engelse kaper Hornby tijdens de expedities rond Macau in 1780 een bemanning
bestaande uit Engelsen en ‗lascars‘.288 Sommige schepen werden zelfs bemand met vrijwel
volledig Aziatische bemanningen waarbij alleen nog de officieren Europees waren.289 In 1785
hadden 54 Engelse schepen, die in Cochin lagen, maar liefst 2.000 Aziatische zeelieden aan
boord.290
Het verhaal van de in Batavia geboren zeelieden Simon Joseph en Pieter Vermin geeft
een interessante inkijk in de mogelijkheden, die de groeiende private scheepvaart in maritiem
Azië bood voor zeelieden. Het verhaal van de twee zeelieden is bewaard gebleven doordat zij
vanuit hun dienst voor de Engelse compagnie via een VOC-schip werden overgebracht naar
Batavia. Daar werden zij op 15 juli 1761 door VOC-dienaren met enig achterdocht ondervraagd
over hun ervaringen. Het had weinig gescheeld of Simon en Pieter waren met een Engelse
retourvloot meegevaren richting Europa. Maar doordat één van de Engelse schepen verging en
de bemanning gered kon worden, kregen de schepen te maken met overbemanning. Pieter en
Simon verklaarden dat de Engelsen vervolgens ‗aan haar en nog agt andere Inlanders
voorgesteld hebbende of zij inclineerden mede na Europa dan wel liever na hun Vaderland te
vertrekken‘.291
De twee zeelieden waren twee en een half jaar daarvoor uit Batavia vertrokken en kozen
voor de geboden mogelijkheid om met een VOC-schip terug te keren. Simon Joseph verklaarde
19 jaar te zijn, Pieter Vermin was naar eigen zeggen 21 jaar. Over hun achtergrond is weinig
bekend, maar uit de vermelding dat zij in Batavia geboren waren kunnen we afleiden, dat beide
zeelieden waarschijnlijk een gemengde Europees-Aziatische afkomst hadden. Interessant is dat
in de verklaring waar gesproken wordt over ‗nog agt andere Inlanders‘. Werden Pieter en Simon
ook onder de categorie inlander geschaard? En gebeurde dit door henzelf – of door de klerk die
de twee zeelieden ondervroeg?
De jongemannen vertrokken uit Batavia toen ze een jaar of 17 en 19 waren. Ze voeren
naar eigen zeggen ‗met een vaarthuijg van den burger Pieter Garden als mattroosen na
Chormandel‘. In Madras namens ze als matroos dienst bij een ‗bij zeker Engelsch Capiteijn met
name Willem Fernet voerende het Engelsch schip Wallentin‘. Ze voeren daarna
achtereenvolgens op verschillende Engelse schepen van Madras naar Malakka, vervolgens naar
Batavia, Macau, Canton en weer naar Malakka. Na twee jaar dienst en een verblijf van ruim zes
maanden in Malakka vertrokken ze met de Engelse vloot, die bestemd was om naar Europa te
gaan, en belanden ze uiteindelijk weer in Batavia.
Het waren niet alleen de Europese compagnieën en de Engelse country traders die
gebruik maakten van lokale, gemengde en Aziatische bemanningen. Zo vertrok de burger Pieter
Garden uit Batavia met ‗inlandse‘ of ‗mestiese‘ zeelieden. Ook andere verhalen getuigen van
deze rekruteringspatronen op particuliere schepen in Azië. In 1669 werd vanuit de VOCvestiging in Paliacatte (Pulicat) gerapporteerd over de gevolgen van een krachtige storm. Daar
had een ‗soo grouwelijken orencaen gewaeyt […] datter veele boomen omgewaeyt, huysen
beschadigt ende veel vee in ‘t landt verdroncken is‘. Sommige schepen waren beschadigd en
‗een particulier scheepje van d‘heer Eduart Winter […] is vergaen met 3 Engelse ende 8
inlandtsche bootsgesellen‘.292 Jacob Janssen de Roy regelde in 1691 voor zijn reis van Batavia
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naar Sumatra een eigen vaartuig en bemande deze met een bonte verzameling van Europeanen,
Chinezen, Javanen, een mesties en enkele slaven.293
De chialoup van Carel Carelsz, een burger van Samarang, voer in 1748 van Batavia naar
Samarang bemand met een Chinese gezagvoerder, een bootsman van Macau en een bemanning
bestaande uit een zeeman van Macau, een van Makassar, een Maleise en een Javaanse zeeman
en twee ‗Bataviase Mahometaanse inboorlingen‘. De opvarenden van Macau, bootsman
Constantijn Dias en matroos Emanuel Wiera, waren een jaar eerder ‗in dienst [gekomen] op
Batavia‘. Het vaartuig van Carel Carelsz werd aangehouden op verdenking van
smokkelpraktijken. Naast de bemanning waren ook twee kinderen en een aantal slaven aan
boord.294
Naast alle legale handelaren en compagnieën aarzelden ook piraten in Aziatische
wateren niet om met gemengde bemanningen uit te varen. Zo werd in 1722 door VOC-dienaren
gerapporteerd dat in de buurt van Calate, nabij Baticaloa op Ceylon, een Franse zeerover was
gesignaleerd. Het schip voorzag zich op Ceylon van drinkwater en liet drie ‗Moorse
schepelingen‘ achter.295 Een Europese zeerover, die in 1699 in de Arabische Zee actief was,
werd gemeld ‗bemand [te] wesen met 300 koppen, bestaande in blanke, geele en swarte
manschap‘. De gezagvoerder gaf zich uit voor ‗een Engelsman, dog onder een ander Koning te
behoren, dan die thans over Engeland regeerde‘.296
Het mag duidelijk zijn dat de Europese handelsnaties, die naar en vooral ook in Azië
voeren, niet alleen gebruik maakten van zeelieden uit eigen land. De samenstelling van de
genoemde schepen was vaak internationaal en bestond geregeld uit Europeanen en Aziaten.
Europese schepen in Azië werden gekenmerkt door hun internationale, gemengde
bemanningssamenstellingen. Maar hoe verhouden deze bevindingen zich tot de Aziatische
context, waarbinnen de Europese scheepvaart in Azië plaatsvond? Met de bevindingen voor de
bemanningssamenstellingen van schepen van burgers, ‗particuliere‘ handelaren en zelfs
zeerovers zijn we de Aziatische context al dicht genaderd. Het gaat immers om handelaren, die
grotendeels geboren zijn in Azië, soms van gemengd Europees-Aziatische afkomst, en vaak hun
gehele leven woonachtig in Azië. Maar wat weten we over de rekruteringspatronen van andere
handelaren, die in Azië gevestigd waren?

‘All natives of different ports’
Interessant is dat de bevindingen voor Europese compagnieën en Euraziatische handelaren zeer
nauw aansluiten bij de gegevens, die voor Aziatische handelaren voor handen zijn. Voor
Aziatische scheepvaart zijn, zoals we eerder hebben gezien, weinig structurele bronnen. Maar
ook hier kunnen gegevens uit het VOC-archief en het archief van de Engelse High Court of
Admiralty een uitweg bieden. De ondervragingen, verklaringen en bemanningslijsten, die
bewaard zijn gebleven, verschaffen ook regelmatig informatie over niet-Europese schepen. Het
ging daarbij vaak om schepen, die ervan verdacht werden zich niet aan de handelsmonopolies te
houden of van een vijandige nationaliteit te zijn. Het is mogelijk dat dit het beeld van de
bemanningspatronen vertekent, maar daarvoor zijn geen aanwijzingen. De gegevens zijn
fragmentarisch, maar bieden een unieke inkijk in de bemanningssamenstellingen in de
Aziatische scheepvaart.
Aziatische vorsten en handelaren werden soms door Europese compagnieën in hun
handel gesteund, waardoor schepen werden uitgerust met gemengde bemanningen. Zo
vertrokken in de jaren ‘30 van de zeventiende eeuw Aziatische schepen met een bemanning, die
gedeeltelijk was verzorgd door de VOC vanuit Masulipatnam naar Perzië. De schepen van
Muhammad Sayyid genoten zelfs bescherming van de VOC, EIC en de Deense compagnie en
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hadden met regelmaat bemanning van alle drie de compagnieën aan boord.297 Een schip van de
koning van Bantam kwam in 1671 vanuit Mokka via Surat terug naar Bantam met ‗eenige
Engelse bootsgesellen‘ en vermoedelijk lokale zeelieden. Het vertrok van Bantam weer voor
een reis naar Bengalen.298
Armeense handelaren stonden eveneens in een wisselende verhoudingen tot Europese
compagnieën. Ze genoten soms bescherming, maar konden andere keren ook worden
tegengewerkt. In 1750 werd het schip Mahajoub door een Engelse kaper aangehouden op een
reis van Cochin via Mokka naar Bengalen. Het schip was in bezit van een Armeense handelaar,
maar stond onder gezag van een Franse kapitein en had verder drie Portugese en 38 Aziatische
zeelieden aan boord. De Aziatische zeelieden waren volgens de Franse kapitein ‗all Moors and
Arabs‘ en volgens de Bengaalse sarang Hodjee Subdee ‗all natives of different ports of
India‘.299 Het schip Santa Reta was in bezit van Armeense en Griekse handelaren die
woonachtig waren in Madras. Het schip was in 1780 van Manilla naar Macau onderweg toen
het werd aangehouden. De bemanning van de Santa Reta bestond uit een Portugese stuurman en
matrozen uit Macau, China en India.300
Voor de scheepvaart van Aziatische handelaren in de Indische Oceaan is maar weinig
informatie overgeleverd voor de samenstelling van bemanningen. Van een schip uitgerust door
Sandegaro, een Chatim (Hindu) handelaar van Basrur aan de Indiase westkust, weten we dat het
schip onder gezag stond van de Mapilla (Moslim) kapitein Cotta Muxa. Het schip werd bemand
door zeelieden afkomstig van verschillende plaatsen op de westkust.301 In 1710 werden te
Negapatnam een aantal Javaanse zeelieden ondervraagd, die met een VOC-schip van
Masulipatnam waren overgezonden. De Javaanse zeelieden verklaarden, dat zij ‗diverse togten
op inlandse vaartuygen onder dese en gene nachodas‘ hadden gemaakt. Ze verklaarden na enige
tijd ‗eyndelijk in dienst [te] sijn geraakt bij eenen Fedat Lebe tot Johoor‘ in de Straat van
Malakka. Ze zouden dienst doen op de bark Lamboe, die voor Negapatnam bestemd was. Dit
was echter mislukt – mogelijk door toedoen van de VOC – waardoor de Javaanse zeelieden
rond Masulipatnam gestrand waren.302 We kunnen uit het verhaal niet opmaken met welke
andere zeevarenden de Javaanse zeelieden op de verschillende Aziatische schepen dienst
hebben gedaan. Maar hun verhaal benadrukt wel de voortdurende mobiliteit en wisselende
dienstverbanden die we terugzien in andere fragmentarische overleveringen, die inzicht bieden
in de werking van maritiem Azië.
Bemanningssamenstellingen van schepen in de Indonesische archipel zijn dankzij het
archief van de VOC vaker overgeleverd. Ook hier hadden schepen vaak een gemengde
bemanning. Sommige vaartuigen hadden een grote diversiteit aan zeevarenden aan boord. Aan
boord van de prauw van Toesiang, een ‗anachoda‘ (gezagvoerder) van Bliton, bevonden zich
vijftien zeelieden. Voor negen zeelieden werd vermeld dat zij ‗van Boegis‘ afkomstig waren,
vier van ‗Malaijo‘ en twee van ‗Mandhaar‘. De Boeginese zeeman Toserang had zijn zoontje
Laseenbang van een jaar of 13 oud meegenomen. Boeginees Foama was in bezit van het jonge
Boeginese slaafje Peroema – hij was een jaar of 11 oud. Aan boord was ten slotte Toaba van
Mandaar, van wie expliciet werd vermeld dat hij als gevangene of pandeling meegenomen
was.303
Andere bemanningen waren relatief homogeen, maar werden aangevuld met zeelieden
van andere herkomst. Zo werd in 1744 een prauw aangehouden, die van Sia naar Samarang voer
met een bemanning die volledig afkomstig was ‗van Malaij‘, behalve één matroos die ‗van
Java‘ afkomstig was. Alle opvarenden verklaarden in Sia woonachtig te zijn. 304 Op een prauw
die in 1746 van Cirebon naar Batavia voer, bestond de bemanning uit overwegend Javaanse
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zeelieden, maar was de nachoda een Chinees.305 Op het schip van nachoda Malim was de
diversiteit in 1744 ook meer bescheiden. De bemanning bestond voornamelijk uit zeelieden van
Batoebaroe, waaronder Soedin, de broer van de nachoda, maar was aangevuld met een zeeman
uit Banjan en een uit Siantang.306
Op het vaartuig onder gezag van nachoda Intje Mita bevonden zich vijf matrozen van
Makassar, die luisterden naar de namen Samma, Samarang, Jamal, Jalia en Taleep. Over de kok
van het vaartuig, genaamd Papoea, werd vermeld dat hij ‗van Amboina‘ kwam. Naast de
bemanning bevonden zich aan boord nog een passagier, Enkong van Makassar, en drie slaven:
Daimalaba van Makassar, de slaaf van de nachoda, Galand van Mandaar, de slaaf van ene
weduwe Hemer, en Rosetta van Mangarij, de slavin van ene Van Dijk.307
Vaak wordt informatie over al dan niet diverse bemanningssamenstellingen
overgeleverd wanneer het aan boord grondig verkeerd liep. Zo besloot een groep zeelui onder
leiding van de nachoda Intje Tima om de pantjalang van Jan Ram, burger uit Grisee, te
overvallen. Jan Ram was zelf niet aan boord, maar wel de ‗inlandsche christenvrouw‘ Clara de
Graaf, de ‗huijsvrouw van de vrij burger tot Grisse [Grisee] Jan Ram‘. Naast enkele andere
vrouwen en zes Javaanse zeelieden was in Samarang ook de groep van nachoda Tima aan boord
gekomen als passagier. De groep had veel weg van een bijeengeraapte bende: nachoda Tima
kwam van Mandaar, Robo was een vrijgelaten Boeginese slaaf, Tossi een vrije Boeginees,
Goenong een slaaf van Sumbawa, Toeali en Todoesi waren beiden vrije Boeginezen. Eenmaal
van Samarang uitgevaren, vermoorden zij de zes Javanen en namen het schip over om daarmee
hun eigen reis voort te zetten.308
Uiteraard zijn ook uitzonderingen te vinden. Zo waren sommige schepen volledig
bemand met zeelieden uit de plaats van herkomst. Bijvoorbeeld in het geval van het Balinese
vaartuig dat in 1744 onderweg was in de wateren van Batavia. Het vaartuig was bemand met
een volledig Balinese bemanning. De opvarenden werden aangehouden op verdenking van het
(illegaal) uitvoeren van Balinese slaven. Het schip was bemand met 20 matrozen onder leiding
van de anachoda Bappa Kaplok. Verder waren aan boord nog zes passagiers en ‗een getal van
seven en twintig menschen‘, die de nachoda ‗meede clandestin weg gevoert heeft‘. In de
conclusie van de fiscaal werd geklaagd dat ‗dese soort van natie, meest in slaven handelende,
met hun vertrek niet schroomen een parthij schuijm van weggeloopen lijfeijgenen weder na hun
land te rug te voeren‘.
De Balinezen werden dan ook streng vervolgd. Maar daarbij rees de vraag: wie moest
verantwoordelijk worden gehouden? De nachoda, als verantwoordelijke voor het schip? De
bezitters van de illegaal vervoerde slaven? En wie waren dat dan? Waren alle betrokkenen
verantwoordelijk? De fiscaal koos voor de laatste optie. Hij redeneerde dat de ‗twintig
matroosen‘ ‗met den soogenaemde schipper van eene aguale conditie‘ waren. Ofwel, ze waren
gelijk ‗in den handel‘ en ‗in generaele equael in conditie‘, ‗nae den inlandschen gewoonen trant
van vaert‘. Deze traditie, zo stelde de fiscaal, bestond eruit dat ‗alles in tegendeel gemeen
sonder commando, gagie, salaris, off randsoen, onder malkander behandelt en uijtgevoerd
word‘. Hij concludeerde dan ook dat de matrozen ‗in een bijna gelijken graet schuldig [waren]
met den anachoda off schipper‘.
Een interessante verhandeling over de Balinese maritieme handelscultuur. Maar wat is
het waard? In hoeverre klopt dit beeld? De Balinese matrozen zagen het in ieder geval helemaal
anders. De nachoda laat zich niet over de rolverdeling uit – hoewel uit zijn verklaring wel blijkt
dat hij aanspreekpunt was voor de 27 extra personen, die aan boord gekomen waren. Het lijkt
ook dat het schip niet (mede) in bezit was van de Balinese matrozen. Sommigen waren van Bali
in Batavia aanbeland met andere prauwen. Het is mogelijk, dat de matrozen deelnamen in de
handel, of eigen handel aan boord hadden, omdat een aantal matrozen ‗leijfeijgenen tot verkoop
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alhier [hadden] aengebragt‘. Interessant is, ten slotte, dat de matrozen verklaarden: ‗alle mael
huurlingen van ‘t vaartuijg [te zijn] geweest‘.309
Ook Chinese schepen lijken met overwegend Chinese bemanningen gevaren te hebben.
In de eerder genoemde Japanse havenadministratie van Chinese schepen, de Tôsen Fusetsugaki, vinden we voornamelijk jonken die met Chinezen bemand zijn. Bij aankomst moesten
gezagvoerders van Chinese jonken niet alleen verklaringen opgeven omtrent hun reis en
mogelijk buitenlands nieuws, maar ook over hun bemanning. Vaak verklaarden gezagvoerders
antwoorden, die vergelijkbaar waren met het het antwoord: dat de ‗passengers and crew
members are all from Xiamen and [we] went to Siam only to trade. We have no Siamese
residents among us.‘310
Tegelijkertijd is het belangrijk om te constateren, dat het beeld dat naar voren komt uit
de scheepvaart op Japan mogelijk niet representatief is voor de Chinese scheepvaart op andere
routes in Oost- en Zuidoost-Azië. De Japanse autoriteiten stelden namelijk restricties op het
aanbrengen van ‗vreemdelingen‘. Deze restricties zouden ook zeer goed kunnen verklaren
waarom op VOC-schepen tussen Batavia en Japan altijd volledig Europese bemanningen
werden ingezet.311 Dat deze restricties serieus genomen dienden te worden blijkt wel uit het
verhaal van een Chinese jonk, die onderweg naar Japan in 1693 de opvarenden van een klein
kustvaartuig had meegenomen. Deze Guagnan-zeevarenden waren onderweg om rijst te
verkopen, maar waren in een storm de mast kwijtgeraakt. Ze dobberden al enkele dagen
hulpeloos rond en klampten de opvarenden van de Chinese jonk wanhopig aan voor hulp. Dit
bracht de Chinezen in een moeilijke situatie. De Chinese officieren verklaren:
‗All the boat‘s passengers were crying and thanking us and pleading with us to
save their lives. Since we were going to Nagasaki and not in a position to carry
any strangers on board, we explained […]: ―We would like to have you aboard,
however, we already have many tôjin [Chinese zeelieden], and a ship bound for
Japan cannot take foreign people like you aboard. Instead we will give you a
new mast, a sail and essential food and other supplies so that you can proceed to
Guangnan.‖ Despite our repeated explanation, these Guangnan people insisted
that they had been afloat for several days and did not know where they were.
[…] So we decided to help these 18 people who are aboard our ship. [...] You
might be suspicious of us for carrying foreigners on board this time in addition
to tôjin [sailors] and Siamese. But the truth is as we have just told you and there
is no other reason. We just wanted to save the lives of the 18 people who were
on the verge of dying, and that is all there is to it.‘312
Zoals blijkt uit dit voorbeeld moesten de restricties van de Japanse overheid serieus
genomen worden. Toch waren soms wel degelijk enkele niet-Chinezen aan boord te vinden. Dit
gebeurde vooral op schepen die over Siam naar Japan voeren. Zo ook in het geval van het schip
onder gezag van Xu Rangguan in 1688. Hij verklaarde dat zijn schip was uitgerust in Siam en
vertrokken ‗with 100 tôjin [sailors], including four Siamese.‘313 Of het schip onder gezag van
Guo Heguan in 1690 met ‗98 people on board, 93 tôjin and five Siamese‘.314
Veel schepen die van China naar bestemmingen in Zuidoost-Azië voeren lijken met
uitsluitend Chinese bemanningen gevaren te hebben.315 Zo vinden we op de chialoup van The
Thaijko, een Chinese inwoner van Johoor, twaalf Chinese matrozen aan boord.316 Maar onder
Chinese schepen op routes in Zuidoost-Azië lijken ook ander rekruteringspatronen te zijn
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voorgekomen. Zo voer het Chinese schip Juffrouw Gogua in 1799 met een pas van de VOC van
Palembang (Sumatra) naar Samarang (Java) toen het gekaapt werd door de Engelsen. Het schip
was bemand met 12 Chinese en 32 Javaanse zeelieden. Daarnaast waren aan boord nog twee
jonge slaven en een Chinese passagier ‗genaamd Koeij Lamsoij‘.317
In het verhaal van de Japanse zeeman Magotarō wordt een onderscheid gemaakt tussen
Chinese scheepvaart in Zuidoost-Azië en de scheepvaart op China. Het verhaal van Magotarō is
overgeleverd door een verklaring, die de zeeman na zijn omzwervingen bij terugkomst in Japan
moest afleggen aan de Japanse autoriteiten. Hij was na een schipbreuk tot slaaf vervallen op het
Filippijnse eiland Mindanao en vervolgens verkocht in Banjermassin. Gedurende zijn periode
als slaaf van een Chinese handelaar deed hij verschillende soorten werk, maar zo nu en dan deed
hij ook dienst als zeeman op zijn schepen.318 Maar nadat Magotarō eenmaal toestemming had
gekregen van zijn meester om terug te keren naar Japan, bleek dit niet mogelijk te zijn via een
Chinese haven op een Chinees schip. De gezagvoerder van de Chinese jonk legde hem voor:
‗that if I could write the Chinese character he would take me just as I was, but that otherwise I
must have my head shaved and be disguised as a Chinese.‘ De Japanse zeeman Magotarō was
het Chinees schrift niet machtig, maar met het kaal scheren van zijn hoofd ging hij niet akkoord
– ‗and so the opportunity was lost.‘319
Het mag duidelijk zijn dat de Europese handelsnaties, die naar en in Azië voeren, niet
alleen gebruik maakten van zeelieden uit eigen land. Niet alleen rekruteerden Europese
compagnieën overzees zeelieden uit elkaars gelederen. Vooral ook rekruteerden Europese
handelaren zeelieden uit Azië, vaak in gemengde samenstelling. Hetzelfde patroon is terug te
vinden voor grote delen van de Aziatische scheepvaart. Het was in vrijwel geheel Azië mogelijk
om maritieme arbeid aan te trekken. Maar als de samenstelling van de genoemde schepen vaak
zo internationaal was en met regelmaat bestond uit zowel Europeanen als Aziaten, waarom is
daar in de geschiedenissen van het overzeese optreden van Europeanen zo weinig aandacht
besteed?

Een ontbrekend hoofdstuk
De VOC was een mondiaal bedrijf. Sterker nog, de compagnie onderhield in Aziatische wateren
een scheepvaartactiviteit die ruimschoots, groter was dan de retourvaart. De VOC was daarmee
een belangrijke speler – in de handel en politieke verhoudingen, maar ook in de vraag naar
menskracht. In Europa, maar ook in Azië. Dit is terug te vinden in de woorden van Pieter van
Dam, die ons in zijn Beschryvinge wijst op de aanmonstering van Aziatische zeelieden:
‗Dat het nu en dan mede soo seer niet aankomt op de quantiteyt, als wel
voornamentlijck op de qualiteyt van ‗t volck, en dat die van Indiën daardoor
genootsaeckt worden dat gebreck met meerder manschap op de schepen te
suppleren, en daartoe selfs aan te nemen en te gebruyken inlantsche off swarte
bootgesellen, bysonderlijck in Bengale, daar het deserteren van ons volck soo
seer in swangh gaat, dat anders mede sijn bedencken hebbende, oock van gevaar
soude kunnen wesen‘.320
De echo van Pieter van Dam klinkt nog altijd door. Van Dam schreef aan het einde van
de zeventiende eeuw in opdracht van de Heren Zeventien de eerste historische en bestuurlijke
beschouwing van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In zijn behandeling van de inzet van
personeel overzees vertelt Van Dam onverhuld over de inzet van Aziatische zeelieden en andere
arbeiders. In de woorden van Van Dam hield ‗de Compagnie doorgaans niet alleen een redelijk
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aantal van Inlanders in haar dienst, soo te water als te lande tot Batavia, maar moet daerenboven
de buytenplaetsen en swack bemande schepen daarvan voorsien.‘321 Generaties Nederlandse
historici hebben Van Dam gelezen en geïnterpreteerd. Toch is in de geschiedenissen van de
VOC maar weinig aandacht besteed aan de mondiale samenstelling van het personeel. Wat is
hier aan de hand?
Historici hebben in het verleden hun aandacht niet altijd even evenredig verdeeld.
Uiteraard is veel aandacht uitgegaan naar de successen, en soms mislukkingen. Veel aspecten
van de geschiedenis van de VOC zijn bestudeerd. Aan het personeel van de VOC is vaak
minder aandacht besteed. En waar de aandacht uitging naar de ‗gewone man‘, betekende dit
vaak dat de schijnwerpers werden gericht op de Europese zeeman of soldaat. Het perspectief
heeft daarbij vooral gelegen op ‗mensen die vertrekken‘ vanuit de Republiek.
Aan Aziatische werkenden is in de geschiedenis maar weinig aandacht besteed. En
daarbinnen komen Aziatische zeelieden er maar bekaaid van af.322 Het begin van de rekrutering
van Aziatische zeelieden door de VOC wordt doorgaans geplaatst in de jaren 1740. Jaap Bruijn
wijst in combinatie met deze stelling op een verbod op het varen met Aziatische zeelieden aan
het begin van de achttiende eeuw.323 Jan Lucassen ziet dit in een latere studie als teken dat
eerder wel sporadisch met Aziatische zeelieden werd gevaren, maar houdt toch 1740 aan als
moment waarop Aziaten onmisbaar werden.324 Ingrid Dillo volgt Bruijn en blijft de
aanmonstering van Aziatische zeevarenden aan het eind van de achttiende eeuw zien als een
uitzondering en een ‗noodzakelijk kwaad‘.325 Slechts recent is een begin gemaakt met het
afstoffen van de lange geschiedenis van het gebruik van Aziatische zeelieden. 326 Vooralsnog
heeft dat weinig weerklank gevonden in de geschiedschrijving.
Hoe is het mogelijk dat historici zo lang over deze belangrijke aspecten van de
geschiedenis van de VOC en van vroegmodern Eurazië hebben heen gekeken? Dit kan niet
enkel worden afgedaan als onwil of eurocentrisme. Het verhaal ligt gecompliceerder en is
belangrijk om te ontwarren.
Het perspectief van historici op de ervaringen van de VOC met Aziatische zeevarenden
is in belangrijke mate beïnvloed door bestuurlijke bronnen van de compagnie, waarin het
gebruik van Aziatische zeelieden vaak werd neergezet als een marginaal verschijnsel of
verwoord in de vorm van klachten. Deze uitingen kwamen echter tot stand binnen de context
van de bijzondere bestuurlijke dynamiek van de compagnie. Met de vestiging van de overzeese
organisatie en het inrichten van Batavia als hoofdplaats ontwikkelden zich binnen de compagnie
twee belangrijke bestuurlijke machtscentra. De Heren Zeventien zetelden in de Republiek en
hadden formeel de hoogste leiding. In Batavia hadden de Gouverneur-Generaal en de Raad van
Indië de verantwoordelijkheid voor de Aziatische activiteiten en organisatie.327
De organisatie in Azië ontwikkelde zich in toenemende mate onafhankelijk, en tussen de
verschillende onderdelen konden dan ook belangenconflicten ontstaan. Zo hebben we gezien dat
de bestuurders van Batavia, Ceylon en de Heren Zeventien een machtsstrijd uitvochten over de
toepassing van handelsmonopolies rond Ceylon in de jaren ‘90 van de zeventiende eeuw. Ook
rond andere kwesties kwamen deze conflicten aan het licht, zoals de discussie over de
vaststelling van de omvang van de bemanning op schepen in de intra-Aziatische vaart in de
jaren ‘60 van de zeventiende eeuw. De Heren Zeventien vonden de kosten van de intraAziatische scheepvaart te hoog, omdat de schepen in Azië overbemand zouden zijn en stelden
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voor om een maximum in te stellen voor de omvang van de bemanning. De bestuurders in
Batavia verzetten zich tegen dit voorstel met de argumenten, dat voldoende personeel nodig was
voor de veiligheid en voor het verrichten van werk en reparaties in Aziatische wateren.328
In zijn studie naar Antonio van Diemen, gouverneur-generaal van 1636 tot 1645, schetst
Menno Witteveen gelijksoortige conflicten tussen de bestuurders in Azië en Europa over het
beleid en de inrichting van de Aziatische organisatie. Volgens Witteveen markeerde de
aanstelling van Van Diemen een keerpunt in de verhoudingen tussen de machtscentra.329 De
opvolging van de bestuurders in Batavia werd niet langer besloten door de Heren Zeventien,
maar werd geregeld in Batavia. De bestuurders in de Republiek waren niet meer in staat om
direct invloed uit te oefenen op de uitvoering van het beleid van de Aziatische organisatie. Dit
betekende echter niet dat de Heren Zeventien hun pogingen om invloed uit te oefenen op de
overzeese organisatie volledig staakten. De bestuurders in de Republiek richten zich steeds meer
op het bewerkstelligen van winstgevendheid en algemene beheersbaarheid van de overzeese
activiteiten. De opdrachten en bemoeienis van de Heren Zeventien gingen dan ook met name uit
naar beleid rond scheepvaart, handel en administratie.
Aan het begin van de achttiende eeuw bezagen de Heren Zeventien met toenemend
wantrouwen de groei van de Aziatische organisatie en de rekrutering van niet-Europese arbeid
overzees. Zo werd in 1715 per plakkaat – een publieke verordening – in Batavia aangekondigd
dat de Heren Zeventien verboden hadden om inlanders in dienst te nemen als matrozen op de
retourschepen.330 In 1716 werd ‗by vernieuwing van voorgaande ordres‘ bekend gemaakt ‗dat
de Hoog Ed. Heeren Seventhienen‘ ‗speciael hebben gelieven te verbieden het plaatsen van
eenige swarten of inlanderen in den dienst van d‘E. Comp.‘ Meer in het algemeen werd in 1717
een verbod gesteld ‗tegen het aannemen in dienst der Compagnie van ‗mixtisen‘, indien te
Batavia Europeanen beschikbaar waren‘.331 Enkele jaren eerder was een verbod afgekondigd om
‗inlandse kinderen‘ in dienst te nemen.332
Deze verboden werden nadrukkelijk uitgevaardigd in opdracht van de Heren Zeventien.
Zij hadden vanuit de Republiek slechts zeer beperkt grip op het Aziatische bedrijf, maar hun
eisen en opdrachten hadden wel degelijk invloed op de positionering en communicatie van
bestuurders in Batavia. Al decennialang had rekrutering van Aziatische zeelieden
plaatsgevonden en deze praktijk ging ook na de uitgevaardigde verboden van de vroege
achttiende eeuw gewoon door. Tegelijk had de opstelling van de Heren Zeventien tot gevolg dat
vanuit Batavia op dit vlak geen open kaart meer werd gespeeld.
Gedurende de zeventiende eeuw was met enige regelmaat melding gemaakt van de
rekrutering van Aziatische zeelieden in officiële communicatie tussen Batavia en de Republiek.
Tegen het einde van de zeventiende eeuw gingen vermeldingen van de aanmonstering van
Aziatische zeelieden steevast gepaard met klachten over onvoldoende of slecht Europees
personeel. In de Generale Missiven van 1705 werd vermeld dat het nodig was geweest om
Makassaarse en Boeginese zeelieden aan te nemen, omdat uit de Republiek minder Europees
personeel was aangekomen dan nodig was om de retourvloot te bemannen.333 Pieter van Dam
legde in zijn Beschryvinge van de Oostindische Compagnie expliciet de relatie tussen de
rapportages uit Batavia en het pleidooi voor het aanleveren van beter en vooral meer Europees
personeel. Door het gebrek aan ‗qualiteyt van ‘t volck‘ waren ‗die van Indiën‘ ‗genootsaeckt‘
‗dat gebreck met meerder manschap op de schepen te suppleren, en daartoe selfs aan te nemen
en te gebruyken inlantsche off swarte bootgesellen‘.334 Als voorbeeld van het gebrek aan
kwaliteit verwijst Van Dam naar zijn constatering ‗dat onder dese jongens [die te Batavia
aankomen] verscheyde sijn gevonden, die pas 13 a 14 jaeren out waren, alle uyt vaderlant
gekomen, en dat tegens d‘ordre, alsoo die 16 jaren moeten out wesen, eer dat hier vandaan
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gaan.‘335 Ook iets verderop concludeert Van Dam in zijn Beschryvinge: ‗by gebreck van
matrosen, en waarover die van Indiën doorgaans klagen, gebruycken sy mede Moorsche
bootsgesellen‘.336
Na het verbod vanuit de Republiek in de jaren ‘10 van de achttiende eeuw werden in de
jaarlijkse rapportage vanuit Azië geen meldingen meer gemaakt van Aziatische zeevarenden. In
de Generale Missiven zijn geen vermeldingen meer te vinden. Ook in de verordeningen, de
plakkaten, viel een stilte rond dit onderwerp. Pas met het aantreden van Van Imhoff als
gouverneur-generaal in 1743 kreeg het onderwerp weer aandacht in de missiven en
verordeningen. In de tweede helft van de achttiende eeuw zouden klachten over de
onbevarenheid van Aziatische zeelieden en het tekort aan Europees personeel elkaar afwisselen.
Maar het lijkt niet onwaarschijnlijk dat een deel van deze klachten tot doel had de Heren
Zeventien te overreden om vooral meer werk te maken van het sturen van grote aantallen
personeel uit Europa om in de onstuitbare personeelshonger te voorzien.
Sommige van de klachten lijken overigens te zijn gerelateerd aan de verschuivende
positie van de VOC en veranderingen in de Aziatische maritieme arbeidsmarkt. Zoals we
verderop in dit hoofdstuk zullen zien was de compagnie in de tweede helft van de achttiende
eeuw zoekende naar mogelijkheden om Aziatische zeelieden te rekruteren in Zuidoost- en OostAzië. Het is echter belangrijk om hier te constateren dat de communicatie tussen Batavia en de
Republiek werd gevormd door de bestuurlijke dynamiek tussen de twee machtscentra.
Verordeningen van de Heren Zeventien hadden niet noodzakelijkerwijs gevolgen voor het
beleid in Batavia. Dit was bijvoorbeeld het geval rond het verbod op de rekrutering van
Aziatische en gemengde arbeiders. De bestuurlijke bronnen, die een belangrijke en uitgesproken
rol speelden binnen deze dynamiek, zoals de Generale Missiven, geven ons dus maar zeer
gedeeltelijk en beperkt zicht op de ervaring van de VOC met Aziatische zeevarenden.
Daarmee is te verklaren waar de verwarring over de geschiedenis van Aziatische
zeelieden in dienst van de VOC is ontstaan. De verboden van 1715 en 1716 werden vanuit de
Republiek uitgevaardigd juist omdat in toenemende mate Aziatisch en gemengd personeel in
dienst kwam. Tegelijkertijd hadden de verboden amper of misschien zelfs geen effect. En zo
kunnen we – als de mist van de historische overlevering optrekt – nieuwe vergezichten
bestuderen, die betrekking hebben op het mondiale personeelsbeleid van de VOC, maar met
name ook het Aziatisch maritieme landschap waarbinnen de VOC opereerde. Laten we eerst
kijken naar de VOC.

Eerste ervaringen
Reeds bij de reizen van de voorcompagnieën werden sporadisch niet-Europeanen aan boord
genomen. Zo werden tijdens de eerste reis onder leiding van De Houtman op Madagaskar twee
jongens meegenomen, waarvan de vader was verdronken bij een vluchtpoging. De jongens van
12 en 15 jaar oud werden Laurens en Madagaskar genoemd en uiteindelijk zelfs meegenomen
op de terugreis naar de Republiek.337 Korte tijd later werd op Madagaskar een jongen gevangen
genomen tijdens een rooftocht door de schepelingen. Hij werd meegenomen en verbleef nog
enkele maanden aan boord tot hij in de Straat Sunda overleed. De jongen was duidelijk geleerd
zich nuttig te maken aan boord, want met enig spijt werd vermeld dat hij was overleden ‗nadat
hij geleerd had van alles te doen‘.338 In Bantam werd een tolk aangenomen.339 Na een
schermutseling nabij Madoera, die lijkt te zijn gebaseerd op een misverstand rond het bezoek
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van de koning van Arosbaja, werden twee slaafjes aan boord gehouden, die van de gedode en
gevangengenomen Madoerezen afkomstig waren.340
Het mag duidelijk zijn dat de ontmoetingen van de opvarenden van de voorcompagnieën
en de VOC met de lokale Aziatische bevolkingen tijdens de eerste reizen werden gekenmerkt
door handel en geweld. De interacties op Madagaskar stonden aanvankelijk in het teken van
ruilhandel: gebruiksvoorwerpen werden geruild voor levensmiddelen. Maar spoedig ontaarde de
omgang met bewoners in diefstal en geweldsdaden over en weer. Enkele maanden later werd in
Bantam met geweld gereageerd na vastgelopen onderhandelingen over de aankoop van peper en
de wisselkoers van realen en caixa‘s (Spaanse en Chinese munten).341
De positie van deze sporadisch aan boord genomen Aziatische opvarenden tijdens de
eerste reizen zal zijn bepaald door de mate waarin zij al dan niet door geweldsdaden aan boord
waren gekomen. De gespannen en gewelddadige verhoudingen tussen de VOC en haar
Aziatische omgeving veranderden in de jaren die volgden niet. Maar de houding ten opzichte
van lokale bevolkingen en zeevarenden bestendigde zich. Met de langzaam uitbreidende
vestiging van de VOC in de eerste decennia werden in toenemende mate tolken, slaven, maar
ook Aziatische zeelieden aangenomen.
Voor de eerste helft van de zeventiende eeuw zijn verschillende vermeldingen van
gebruik van Aziatische zeelieden te vinden. Zo voer het schip Wapen van Delft in 1627 met een
inheemse stuurman naar Batavia.342 De eerste structurele verbintenissen tussen de VOC en
Aziatische zeelieden lijken in gang te zijn gezet in de Chinese Zee. In ieder geval vanaf de
vroege jaren dertig van de zeventiende eeuw werd regelmatig gebruik van Chinese schepen en
vooral Chinese zeelieden. De vestiging van de VOC op Formosa in de jaren ‘20 moet daarin een
belangrijke rol hebben gespeeld. Zo werd op 31 augustus 1633 in het dagregister van het fort
Zeelandia vermeld dat twee veroverde Chinese jonken, die zojuist door enkele VOC-schepen bij
het fort waren aangebracht, ‗gelost ende behoorlijck voor ancker gelecht‘ waren ‗door de
Chineesen‘.343
De schade tijdens een storm in juli 1634 maakt duidelijk hoe zeer de VOC leunde op
Aziatische arbeid rond Formosa en in de Chinese Zee. Op 25 juli 1634 werd melding gemaakt
van het verlies van door de compagnie gebruikte jonken, die ‗omtrent de Soute Rivier gestrandt
waaren‘. In de ochtend werd gemeld dat het stranden van een jonk had geleid tot de ‗verlies van
een Chinees‘. Tegen de avond kwam het nieuws binnen dat ook de ‗Compagnies joncque
Girim‘ was gestrand en ‗gantsch in stucken geslaagen‘, waarbij ‗niet meer als 4 Duytschen ende
2 Chineeschen gesalveert‘ (gered) waren.344 De volgende middag rapporteerden zeven Chinezen
dat zij ‗haare joncque met ingelaaden hertevellen voor de riviere van Jockan verlooren hadde,
zijnde daarmeede verongeluckt den assistent Amos de Haze, 2 onser soldaaten ende 12
Chineesen.345
Het gebruik van Chinese zeelieden lijkt in de volgende decennia niet te zijn afgenomen.
In de Generale Missiven opgesteld door Antonio van Diemen in 1639 wordt melding gemaakt
van een door de VOC gehuurde jonk, die van Tonkin naar Japan voer met een bemanning van
36 Chinese en 19 Nederlandse zeelieden.346 Vanaf 1642 verschaffen de dagregisters van
Zeelandia inzicht in de aanwezigheid van Chinezen op jonken en andere schepen van de VOC
in de Chinese Zee. Zo werd op 23 september 1642 vermeld dat ‘s nachts de jonken Goede Hoop
en Fortuyn vertrokken waren naar Tayouan. De jonken waren ‗gemant met 12 soldaten ende 12
matrosen ende 20 Chinesen, den onderstierman Jan Olofsen, 28 gevangen Spanjaerden, soo
vrouwen ende kinderen‘.347
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Op 21 maart 1643 werd de samenstelling van de jonken Alckmaer, Qulangh en De
Goede Hoop genoteerd. De schepen werden van fort Zeelandia op expeditie gestuurd ‗over
Tamsuy ende Quelangh naer d‘ostcant van Formosa‘ met een bemanning van ieder 5 Europese
matrozen, 11 tot 15 Chinezen en 40 soldaten.348 In april 1644 werden onder leiding van
opperstuurman Simon Cornelissen de jonken Hollandt, Zeelant, Westvrieslant en Utrecht
uitgestuurd met een bemanning van 32 matrozen, 54 Chinezen en ‗100 cloecke soldaten‘. 349 Op
16 mei van hetzelfde jaar werd een jonk bemand met 12 matrozen, 25 Chinezen en 33
soldaten.350 Een maand later vertrokken enkele jonken met opnieuw een bemanning van 24
matrozen, 32 Chinezen en 50 soldaten naar ‗de Piscadores‘.351
Gedurende de jaren ‘40 en ‘50 keren de verwijzingen naar de bemanning van jonken
met Chinezen voortdurend terug. Voor het jaar 1646 maakt Pieter van Dam in zijn historische
Beschryvinge een verwijzing naar ‗inlantse soldyen‘, die ‗verdient [werden] op de schepen, [..]
in Indien gevaren of aan land gelegen hebben‘.352 De Chinezen werden ingezet in een periode,
waarin de VOC in voortdurende oorlogshandelingen op en rond Formosa was verwikkeld. Maar
dat de Chinezen aan boord van schepen vaak werden ingezet als matrozen lijkt duidelijk te
worden uit de verschillende vermeldingen, die voor deze periode zijn overgeleverd.
Zo wordt op 7 juli 1644 gerapporteerd over een gevechtshandeling tegen ‗roovers‘.
Daarbij werden ‗de soldaten van twee grootste joncken‘ verdeeld over enkele kleinere jonken.
De twee grote jonken werden ‗in de diepte‘ geankerd, waarbij ‗ider met een canon, 10 soldaten
ende 2 á 3 matroosen, behalven de Chineesen, [werd] versien‘. Het apart vermelden van de
Chinezen ten opzichte van de soldaten en het geankerd achterlaten van twee grote jonken met
slechts een paar matrozen doet vermoeden dat het hier om Chinese zeelieden moet gaan.353
Blijkbaar konden de Chinezen aan boord ook zwemmen, zoals kort later tijdens de storm
in dezelfde maand bleek. Een gehuurde jonk – de ‗Hockcheose gehuyrde joncke‘ – verging door
de storm ‗ontrent Jockan‘, maar het gehele volk, ‗Dutchen ende Chineesen‘, wist zich te redden.
Ook de jonk Hollandia en ‗die van Sansoe‘ vergingen ‗ontrent Jockan ende de Versehe
Reviere‘. Op de avond van 30 juli kwam het nieuws dat de onderstuurlieden Adriaen de Graeff
en de eerdergenoemde Jan Olofsen samen met vier Europeanen en 13 Chinezen waren
omgekomen, maar dat vijf Nederlanders en 13 Chinezen ‗hun met swemmen gesalveert
hadden.‘354
Later in de jaren ‘40 werd naar de Chinezen opvarenden ook echt expliciet verwezen als
‗Chinesen matrosen‘, zoals in het geval van de vastgelopen fluit Hillegaersberche. De loods
Harck Pouwelsz bracht op de avond van 21 augustus 1648 verslag uit op het fort Zeelandia.
Volgens de loods was de fluit zodanig vastgeraakt dat hij ‗geen cans‘ zag om de fluit ‗sonder
ontlast te sijn wederom aff te brengen‘. De loods werd teruggezonden ‗met een vereyst getal
Chinesen matrosen‘ om het schip te ‗ontlossen‘ zodra het laag water was.355
Deze Chinese zeelieden konden blijkbaar vertrouwd worden, want sommige jonken
werden zelfs volledig bemand met Chinese zeelieden. Zo werd op 16 mei 1646 vermeld dat
‗naer Pehouw verseylen 2 joncqjes om keysteenen ende naer Tancoya 1 [jonk] om plancken [op
te halen], t‘samen ophebbende 31 Chinesen‘.356 Maar Chinezen werden niet alleen op jonken en
andere grote vaartuigen ingezet. Ook op kleinere schepen op de rivieren, rond havens en voor de
communicatie tussen schepen werden Chinese zeevarenden ingezet. Zo was luitenant Thomas
Pedel in september 1642 ‗met eenige soldaten ende Chinesen de riviere opgevaeren‘ om te
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zorgen dat het kappen van ‗bamboesen‘ versneld werd uitgevoerd. 357 Een boodschap van een
jonk met ‗een princevlagge‘ werd in juni 1644 naar de jonk Utrecht overgebracht door ‗drie
Chineesen met een chiampan‘ – een Aziatisch vaartuig.358
Over de rekrutering van Chinese zeelieden in de eerste helft van de zeventiende eeuw is
weinig bekend. Doorgaans wordt in de bronnen gesproken over schepen die ‗gemant‘, ‗versien‘
of ‗beset‘ waren.359 In het geval van gehuurde jonken werd soms ook de bemanning
ingehuurd.360 In tijden van zeer dringende arbeidsbehoefte aarzelde de VOC echter niet om naar
krachtigere middelen te grijpen. Tijdens werkzaamheden aan de stellingwerken van fort
Zeelandia werd door een tekort aan arbeiders en matrozen ‗van de vrije Chineese joncquen [die
nabij het fort waren] ider 5 a 6 man geprest ende gelast mede aen de fortificatie aen ordinaris
daghuyr a 6 stuyvers daeghs (gelijck in Tayouan gebruyckelijck) te werden gestelt te arbeyden.‘
Het ‗pressen‘ betekende dat de matrozen van de schepen werden gedwongen om voor de VOC
te werken. Tegelijkertijd werd – met oog op de normale gang van zaken – aan de gepreste
arbeiders wel dagloon (‗daghuyr‘) uitbetaald.361
Eenzelfde situatie deed zich voor in juli 1654. Voor een expeditie naar ‗Ilha da Prata‘
werd ‗een schoone nieuwe Chineesche joncke […] geprest‘. Tegelijkertijd werd melding
gemaakt van het grote tekort aan Chinese zeevarenden. Op 24 juli werd in het dagregister van
Zeelandia genoteerd dat ‗wij seer om een Chineesche Taykon en Chineesche matroosen
verlegen sijn voor de jonke‘. Toen ‗den taykon met deselve joncke nu hier [bij het fort
Zeelandia] gekomen‘ was, werd de zoektocht naar zeevarenden ingezet. Met ‗taykon‘ wordt
vermoedelijk verwezen naar een Chinese stuurman. Vermeld wordt dat hij ‗op dat vaarwater
soo geseght wert wel bedreven is‘. Mogelijk deed hij ook de rekrutering van zeelieden. In ieder
geval wordt vermeldt dat hij ‗sich ‗t soec maact ofte wel eer door de schippers verborgen
gehouden wort mettet seggen dat deselve algeereets na China met de meeste hunner matroosen
weder soude sijn vertrocken‘.
De reactie van de VOC kwam direct. Besloten werd om ‗de schippers ofte hoofden der
voors. joncke soo lange in gijselijng te setten totdat sijlieden den selve Taykon en Chineesche
matroosen sullen aanwijsen ende bestellen‘. Wederom ging de VOC over tot dwang bij het in
dienst nemen van Chinese zeelieden. Blijkbaar was de actie het vermelden in het dagregister
waard, wat vermoedelijk betekent dat dit niet de gebruikelijke gang van zaken was. Maar geheel
ongewoon zal het evenmin niet zijn geweest, gezien het feit dat de Chinese schippers hun
zeelieden voor de compagnie verborgen hielden.362
Het mag duidelijk zijn dat de verhoudingen, ondanks de geregelde rekrutering van
Chinese zeevarenden, niet altijd goed waren. Soms leidde dit tot incidenten, zoals in het geval
van de soldaat Abraham van de Plasse, die in 1657 werd veroordeeld voor het vermoorden van
een Chinees.363 Soms leidde dit ook tot opstanden of roofpartijen. Interessant is het verslag van
een muiterij van Chinese zeelieden op een jonk die door de VOC was gehuurd van ‗Japanse
Chinesen‘ – Chinezen die woonden en handelden in Japan. Het schip voer met 36 gehuurde
Chinezen en 19 Europese zeevarenden van de VOC van Tonkin naar Japan in gezelschap van
het schip Zantfoort. In de Generale Missiven wordt vermeld dat ‗dese guyten‘, de Chinezen,
‗cort naedat [ze] uyt Zantfoorts gesicht geraeckt waren‘ ‗de negenthien Nederlanders [hebben]
overvallen, gemassacreert ende in zee geworpen.‘364 De Chinezen voeren het schip naar de
Chinese kust, waar zij de zijde overbrachten naar een ander schip om het daarmee te verkopen.
Naast Chinezen werd rond het midden van de zeventiende eeuw ook maritieme arbeid
van andere herkomst aangewend. In november 1643 werd gesproken over werkers op Formosa,
‗sijnde 62 blancke‘ en ‗9 swarte coppen‘.365 Eerder dat jaar, in maart, was met de loodsboot
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vanuit Zeelandia naar Wancan de opdracht uitgedaan om ‗de daer sijnde 4 Nederlandtsche
matroosen nevens 6 van de clouckste Pangpangers ende alle de prinswerckers [terug te zenden],
[en tevens] een monsterrolle van de aldaer verblijvende persoonen ende memorie‘.366
Op 31 januari 1643 arriveerde vanuit Qualang een prauw van de compagnie met een
soldaat, ‗2 bosschieters en 2 swarten‘.367 Dat deze ‗swarten‘ geen Chinezen waren blijkt wel uit
het onderscheid dat gemaakt werd bij de categorisering van bemanningen, bijvoorbeeld aan
boord van ‗een paters-joncq‘, die werd veroverd in mei 1644. ‗Daer waeren op de joncq 8
Chineesen met 3 Pampangers en een caffer, 12 persoonen in ‘t getal.‘ De bemanning van de
veroverde jonk werd ‗terstont [vervangen] met 3 matroosen, 4 soldaten ende 4 van onse
Chineesen‘.368 Chinese en andere Aziatische zeevarenden werden niet alleen ingezet rond
Formosa, maar ook in Zuidoost-Aziatische wateren. Zo vertrokken in 1644 vier schepen van
Batavia naar Cambodja, die elk zes ‗swarten‘ aan boord hadden. Twee andere schepen
vertrokken met drie en vier Chinezen aan boord. Het betrof een militaire operatie, waarbij naast
50 Nederlandse zeelieden ook 40 soldaten aan boord waren.369

Naar de Indische Oceaan
Was de VOC in de Chinese Zee al vroeg in de jaren ‘30 van de zeventiende eeuw begonnen met
het gebruik van Chinese jonken en zeelieden, in de Baai van Bengalen kwam dit later op gang.
Met de uitbreiding van de scheepvaartactiviteit van de VOC in de Baai van Bengalen in de jaren
‘40 van de zeventiende eeuw nam ook hier de behoefte aan maritieme arbeid van de compagnie
toe. De eerste verwijzingen naar incidentele rekrutering van zeelieden in de Indische Oceaan
komen uit de late jaren ‘40 en vroege jaren ‗50.
Zo vermeldde de Duitse scheepsarts Merklein dat de schepen Meerman en Eendracht in
Bengalen in 1648 ‗zu Regiering irher Schiffe, bey 50. Indianer hat müssen annehmen.‘370 De
schepen waren aangekomen in mei en wilden weer vertrekken in oktober, maar gedurende deze
hete en natte periode waren maar liefst 40 man gestorven. In 1653 werd vanuit Paliacatte
(Pulicat, India) gemeld dat in augustus het schip Reijger aangekomen was in gezelschap van de
jachten Concordia, Avontsterre en Utrecht. De Reijger, zo werd vermeld, ‗was seer desolaet
gearriveert, swack van volck‘. De bemanning van het schip werd daarom aangevuld met ‗18
Nederlantse soldaten van het guarnisoen en 10 inlantse bootgesellen.‘371
Het verlies van Formosa (1661-1663) moet een belangrijke rol hebben gespeeld in
verschuivingen van rekruteringsgebieden van Aziatische zeelieden in het midden van de
zeventiende eeuw. In 1661 was bijvoorbeeld plots sprake van ruim honderd deels van Ambon
afkomstige matrozen.372 Maar de hoop was niet alleen gevestigd op aanmonstering in de
Indonesische archipel. In 1664 wist men in de Generale Missiven te vermelden dat ‗de
schippers, die inlandse matrosen voeren‘, met name in de Indische Oceaan, berichten ‗dat
deselve doorgaens bij goedt, handsaem weder wel kloeke seeluyden sijn, maer bij storm ende
verlegen onweder haer gewent sijn schuyl te houden‘.373 Rond 1664 werd ‗swart of inlants
bootsvolk‘ gebruikt op vaartuigen van Cochin naar Surat en Perzië.374
Het rekruteren van Aziatische zeelieden in de gebieden rond de Indische Oceaan als
structureel beleid werd een serieuze overweging. In de jaren 1664 werd in Batavia
geconcludeerd dat ‗om het scheepsvolk te strekken inlandse matrosen te gebruyken sou wel
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eenigsints tot verlichtinge der oncosten connen gelden, maer deselve souden hier al qualijk te
crijgen wesen‘.375 In 1665 werd voor Ceylon de mogelijkheid overwogen om Moorse schepen
aan te kopen en deze ‗met weynigh Nederlanders ende voort inlantse bootsgesellen te mannen‘.
Hier werd van afgezien, omdat ‗de Moorse bodems swacke gebouwen zijn‘ en de VOC toch
liever op eigen schepen vertrouwde.376 In 1668 ging de VOC wel overstag. Vanuit Batavia werd
naar Bengalen de opdracht uitgedaan om ‗aldaer 1 a 2 Moorse schepen, ijder van ongeveer 300
lasten, te mogen kopen en aen te slaen om door een goed stuerman ende voorts met Moorsche
bootsgesellen op ‘t oncostelijckste gevoert ende daermede overgebracht te werden salpeter,
tarruwe, hennip, boter, goeny ende diergelijcke grove waeren.‘377
In 1670 werd gesproken van een proef. In de Generale Missiven werd vermeld dat voor
het verkeer tussen Bengalen en Batavia ‗preuve [was] genomen om de volumnieuse waaren
oncostelijcker van daer met inlantse bodems over te voeren, tot welcke eynde ‘t jacht Ougly,
groot schaers 200 lasten, is gecoght ende, met een stuyrman neven 7 a 8 Hollanders ende voorts
met Moorse bootsgesellen gemant‘. Melding werd echter gemaakt dat ‗die Moortse
bootsgesellen hebben haer op soo verren vojagie niet willen begeven, of daeraen is meerder
maentgelt moeten worden belooft, als selfs de Nederlantse bootsgesellen winnen‘. Door het
weggevallen van het loonverschil tussen Europese en Aziatische zeelieden werd dan ook
voorlopig geconcludeerd dat ‗met soodanige scheepen bij nader overslagh ende ondervindinge
weynich wert uytgewonnen‘.378
Toch werden de meldingen van rekrutering van Aziatische zeelieden in de jaren 1670 en
1680 talrijker. Zo werden in 1675 in de Indiase vestigingen Hougly en Masulipatnam 77
Moorse zeelieden aangenomen voor de vaart op Batavia. De zeelieden kregen 6 roepia (7,5
gulden) per maand en werden in dienst genomen voor een periode van drie jaar. 379 In 1686 werd
het schip Kasteel Batavia – dat te Surat was gebouwd voor de koning van Siam, maar door hem
niet werd aanvaard – door ‗50 Europise en 24 hierlantse varende gesellen‘ naar Bengalen
gevaren om daar te worden ‗vermast en met vaderlands touwwerck en zeylen voorsien‘. 380 De
verwijzing naar ‗inlantsche off swarte bootgesellen, bysonderlijck in Bengale‘ door Pieter van
Dam betreft de ontwikkelingen in deze periode.381
Maar net zoals rond het midden van de zeventiende eeuw voor de Chinese zeelieden het
geval was geweest, waren nu ook de Indiase, voornamelijk Bengaalse zeelieden niet de enige
Aziatische zeevarenden die werden ingezet. In 1684 werden in Tonkin lokale Chinese zeelieden
ingehuurd wegens het ‗afsterven van scheepsvolk‘.382 In de Indonesische archipel werden op
kleinere schepen vooral lokale inheemse zeelieden gebruikt, zoals op een pantjalang, die
varende naar Permissang in 1688 was ‗voorsien van een provisioneel onderstierman, 3 matrosen
en 4 mardijkers‘.383 In 1705 werd melding gemaakt van de aanmonstering van Makassaren en
Boeginezen.384 Voor kleine vaartuigen, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, werden
vaak lokale Aziatische zeelieden aangemonsterd.
Maar ook op de grotere, intra-Aziatische scheepvaart werden soms andere Aziatische
zeelieden ingezet dan de Indiase zeelieden. Zo bevonden zich tijdens de reis van Batavia naar
Bengalen in de zomer van 1702 onder de bemanning van het schip Voorschoten ook tien
zeelieden uit de Indonesische archipel. De bemanning bestond verder uit zeelieden uit Europa
en Bengalen. Voor de tien zeelieden werden verschillende herkomstplaatsen opgegeven, zoals
Batavia, Goa, Caronronga, Tachalaer en Mampang. Ze waren allemaal vlak voor vertrek
aangemonsterd in Batavia.385
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Leunen op maritieme Aziatische arbeidsmarkten
De VOC had dus al vanaf de vroege zeventiende eeuw ervaring met het rekruteren van
Aziatische zeevarenden voor de scheepvaart in Azië. Aanvankelijk werd in de Chinese Zee, met
name rond Formosa, veel gebruik gemaakt van Chinese zeelieden. Maar met het verlies van
Formosa en de versterking van de positie in de Indische Oceaan richtte de VOC zich in
toenemende mate op zeevarenden afkomstig uit regio‘s rond de Baai van Bengalen. Vooral
vanaf de jaren 1670 lijkt zeer geregeld gebruik te zijn gemaakt van Indiase zeevarenden. Vanaf
1690 werd het personeel in Azië geadministreerd in de Generale Land- en Zeemonsterrollen en
kan met zekerheid worden vastgesteld dat de rekrutering van Aziatische zeelieden een
structurele en omvangrijke vorm had aangenomen. De administratie bevat informatie over het
aantal opvarenden dat door de VOC werd ingezet op schepen in de intra-Aziatische vaart en
over hun herkomst. De opvarenden zijn te onderscheiden in Europese en Aziatische zeelieden,
Europese en Aziatische soldaten en een kleine groep overige, voornamelijk passagiers.
Onderstaand figuur geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal opvarenden zoals in
de Generale Zeemonsterrollen geadministreerd.
Voor de eerste helft van de achttiende eeuw geeft dit overzicht een stabiel beeld van een
stijgend aantal Europese zeelieden (tot ongeveer 1725) en een voortdurend stijgend aantal
Aziatische zeelieden. Het aantal Europese zeelieden daalt vanaf 1725 gestaag en daarna snel –
met name vanaf 1740. De tweede helft van de achttiende eeuw geeft een minder stabiel beeld.
Het aantal Europese zeelieden stijgt aanvankelijk weer even vanaf 1745 tot 1755, maar zet
vervolgens weer een gestage daling in. Het aantal Aziatische zeelieden fluctueert in de periode
1740-1755. De daling van het totaal aantal zeevarenden moet – naast de toegenomen sterfte
onder Europeanen en een licht krimpende intra-Aziatische vloot – met name worden bezien in
het kader van de toenemende arbeidsproductiviteit, zoals verderop in deze studie zal worden
toegelicht.386
Een opvallend verschijnsel in de administratie is dat Aziatische opvarenden vanaf 1756
niet meer werden geregistreerd, met een korte uitzondering in de jaren 1782-1788. Deze leemtes
roepen de vraag op of in deze periode geen gebruik werd gemaakt van Aziatische zeelieden of
dat zij in deze periode om een of andere reden niet werden opgenomen in de administratie. Drie
omstandigheden wijzen in de richting van de laatste mogelijkheid. Allereerst zijn de aantallen
Aziatische zeelieden rond de verdwijning uit de administratie erg hoog. In 1755 worden 745
Aziatische zeelieden vermeld en in 1785 weer 816. Een overgang van het gebruik van
honderden Aziaten naar nul lijkt onwaarschijnlijk. Dit strookt met de tweede constatering dat
juist in deze periode door een tekort aan Europese zeelieden ook Aziatische zeelieden werden
ingezet op de retourvaart. Ten slotte valt op dat als we alleen zouden afgaan op de aantallen
Europese zeelieden vermeld in de Generale Zeemonsterrollen, de schepen in deze periode
systematisch onderbemand zou zijn. Dit maakt het waarschijnlijk dat op deze schepen wel
degelijk Aziatische zeelieden aanwezig waren.
In figuur 3 zijn twee reconstructies gegeven voor het aantal Aziatische zeelieden
gedurende de periode 1756-1791. De eerste, meer nauwkeurige benadering is gebaseerd op een
intrapolatie op basis van gegevens over de gemiddelde arbeidsproductiviteit (in tonnage per
persoon) per categorie schip. Deze schatting is in de figuur aangegeven met [TpP] – zie de
bijlage voor een uitgebreide toelichting. Deze reconstructie kan worden vergeleken met een
tweede, meer simpele benadering waarbij twee punten rond de periode zonder gegevens
verbonden zijn (1755 en 1785). Deze punten lagen beide rond de 800 en zijn in de figuur
aangegeven met [800].
Voor een groot aantal Aziatische bemanningen is een plaats en soms datum vermeld.
Meestal is deze plaatsaanduiding voor de gehele groep gegeven – in dat geval soms vergezeld
van een datum of jaartal. Dit verwijst zeer waarschijnlijk naar de locatie (en het moment) waar
de zeelieden zijn aangemonsterd. Soms zijn de plaatsaanduidingen individueel achter de namen
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van zeelieden gegeven. In dat geval wordt geen datum vermeld en zou de plaatsaanduiding ook
kunnen verwijzen naar de herkomst van de zeeman (geboorte- of woonplaats). Wanneer we de
vermeldingen van plaatsen uiteenzetten, zien we dat de plaatsaanduidingen met name in de
periode 1691-1720 gebruikelijk waren.
Aziatische zeelieden werden in de eerste helft van de achttiende eeuw overwegend
aangemonsterd in Bengalen en in mindere mate in andere plaatsen in India (Negapatnam,
Ceylon, Cochin, Surat). Deze zeevarenden werden afwisselend aangeduid als moren, toepassen
of inlanders. Daarbij werden ze voornamelijk ingezet op de schepen van meer dan 140 ton
(spiegelschepen, fluiten, jachten, etc.). Van 1720 tot en met 1755 wordt bijna geen herkomst
meer vermeld. Slechts enkele malen wordt een herkomstplaats genoemd, in dat geval is ook
vrijwel uitsluitend Bengalen de plaats van herkomst of rekrutering.
Naast deze grote groepen Indiase zeelieden komt in de Generale Zeemonsterrollen een
kleinere groep zeevarenden voor, die met name werkzaam is op pantjalangs, die varen of
gestationeerd zijn in de Indonesische archipel (bijvoorbeeld bij het eiland Edam voor Batavia of
‗Javas oostkust‘). Voor deze zeelieden zijn vaak individuele plaatsaanduidingen genoteerd, die
vermoedelijk verwijzen naar hun plaats van herkomst. Dit zijn grotendeels plaatsen in de
Indonesische archipel.387 Deze zeevarenden hadden vermoedelijk ook een militaire functie en
werden vaak aangeduid als ‗inlands matroos‘ of zelfs ‗inlands marinjo‘ (1711), ‗marinjo‘
(1712), ‗inlands marine‘ (1715; 1719).
Aan het eind van de achttiende eeuw werden door de VOC steeds vaker Chinese,
Javaanse en Maleise zeevarenden gebruikt. De Indiase zeelieden verdwenen niet, maar waren in
minder grote aantallen aanwezig dan in de eerste helft van de achttiende eeuw. Slechts een
enkele keer zijn nog Indiase zeelieden op schepen te vinden: 14 Mooren van Bengalen op het
schip Mars in 1782, 2 Moorse matrozen van Surat op de bark Pheunix in 1782 en 23 matrozen
van Cochin op het schip Wakkerheid in 1784.388 De vele Chinezen en Javanen die in de jaren
1782 tot en met 1789 op de grotere schepen werkzaam waren, werden vaak per groep genoteerd
zonder plaatsaanduiding. Op de kleinere vaartuigen (chialoupen en pantjalangs) zijn aan het
eind van de achttiende eeuw nog steeds veel zeelieden uit de Indonesische archipel werkzaam.
Deze werden regelmatig aangemonsterd in Malakka.

Van Bengalen naar Batavia – en terug
De geschiedenis van de intra-Aziatische vaart toont de VOC als een mondiaal bedrijf, dat
gebruik maakte van meerdere arbeidsmarkten. Naast zeelieden uit Noordwest-Europa,
aangemonsterd in de Republiek en soms in Azië, werden jaarlijks honderden Aziatische
zeevarenden op de schepen in Azië geplaatst. Dit is in contrast met de veronderstellingen van
eerdere studies op dit vlak. Het begin van structurele aanwerving van Aziatische zeelieden voor
de intra-Aziatische vaart vond niet plaats in de jaren 1740, maar al vanaf de jaren 1670. De
eerste ervaringen met zeelieden uit China, India en de Indonesische archipel werden al eerder in
de zeventiende eeuw opgedaan.
De VOC ging daarbij mee in een bemanningspatroon, dat kenmerkend was voor
Europese handelaren in Aziatische wateren, en dat ook terug te vinden is bij Aziatische
handelaren. Maritieme arbeid kon in vrijwel geheel Azië aangetrokken worden. Aziatische
zeelieden begaven zich, zoals we verderop in deze studie zullen zien, zowel bij Europese als
Aziatische schepen ‗in dienst‘ of als ‗huurlingen‘ op een schip. Zeelieden waren te vinden rond
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Figuur 3.

Personeel in intra-Aziatische vaart, 1691-1791 389
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Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
Tabel 4.

Vermeldingen herkomst of plaats van aanmonstering Aziatische bemanningen

12

Indonesische
archipel

24
36
100
4
7

Batavia

1

Malakka

Bengalen

389

Golf van Manaar
(Negapatnam)

Ceylon

Cochin

Surat

India (onbekend)

Diverse plaatsen
in India en Indonesische archipel

Onbekend

1691-1700
2
2
8
1
3
2
2
3
1701-1710
14
5
1711-1720
1721-1730
2
1731-1740
1741-1750
1751-1760
2
1761-1770
1771-1780
1781-1790
2
1
Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.

1
5
1
1
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1

Voor de duidelijkheid van de presentatie is voor het jaar 1755 de reconstructie van het aantal Aziatische
zeevarenden van het jaar 1756 gebruikt; verder zijn de meer representatieve jaren 1761 en 1791 (in plaats van 1760
en 1790) weergegeven. De categorie ‗overige‘ is niet weergegeven.
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Figuur 4.
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de Chinese Zee, op de eiland in de Indonesische archipel, zoals Java of Ambon, maar ook rond
de Indische Oceaan, in de omgeving van bijvoorbeeld Bengalen, Surat of Cochin. Maar als
zeelieden vrijwel overal beschikbaar waren, hoe verklaren we dan de rekruteringspatronen van
de VOC? Waarom was Bengalen gedurende zo‘n lange tijd het belangrijkste
rekruteringsgebied? En hoe verklaren we de verschuivingen in de tweede helft van de achttiende
eeuw?
De rekruteringsgebieden van de VOC hingen nauw samen met uitbreiden en inklinken
van invloedssfeer van de compagnie. De vestiging van de VOC op Formosa in de jaren ‘20 van
de zeventiende eeuw en de toename van militaire en maritieme activiteit in de regio viel samen
met de rekrutering van Chinese zeelieden, die ingehuurd en soms ‗geprest‘ werden. Ook maakte
de VOC gebruik van Chinese jonken, die veroverd, aangekocht of gehuurd werden. Met de val
van Formosa begin jaren ‘60 verloor de VOC haar ingang tot de Chinese arbeidsmarkt. De VOC
had ondertussen al vanaf de jaren ‘40 van de zeventiende eeuw haar ervaring opgedaan met
zeelieden uit gebieden rond de Indische Oceaan. Verwijzingen naar sporadisch gebruik van
zeelieden afkomstig van Surat, Ceylon, de Coromandelkust en Bengalen wisselen elkaar af. Ook
in de Indonesische archipel werden Aziatische zeelieden gerekruteerd. Vanaf 1670 werd echter
Bengalen de belangrijkste rekruteringsregio voor Aziatische zeelieden werkzaam op de intraAziatische vloot van de VOC.
De verklaring hiervoor ligt besloten in de dynamiek van het Aziatisch bedrijf van de
VOC. Evenals in Batavia was de uitval van personeel in Bengalen hoog door sterfte en desertie.
Eerder hebben we gezien dat de Duitse scheepsarts in 1648 noteerde dat de VOC-schepen
Meerman en Eendracht gedurende de moesson in Bengalen maar liefst 40 man hadden verloren
en daardoor 50 Indiase zeelieden moest aannemen.390 Het volgende jaar maakte Merklein
wederom melding van de sterfte tijdens het bezoek aan Bengalen. Merklein vermelde dat
hetzelfde gebeurde als het voorgaande jaar: ‗dass nehmlich die hitzigen Fieber seher eingerissen
[ist], und Schaden gethan [hat]‘. Binnen twee weken waren van drie schepen ‗schon alle 3.
Capitaine, und 2. Unterkauffleute, neben unterschiedlichen andern Officirn, als Bootsknechten,
todt‘. Naast de overledenen ‗lagen noch viel, sowol auf den Schiffen, als auf dem Land,
krank‘.391
Naast sterfte was desertie in Bengalen een belangrijke oorzaak voor het verlies van
personeel.392 Bengalen was een belangrijk economisch centrum, waardoor het voor VOCdienaren gemakkelijk was om werk te vinden buiten de compagnie. Bovendien beconcurreerden
Europese handelscompagnieën elkaar in Bengalen om personeel. De desertie van Europese
zeelieden hield direct verband met de noodzaak om Aziatische zeelieden in dienst te nemen. In
1702 werd toegejuicht, dat een schip vanaf Madras werd teruggestuurd, nadat het gekaapt was
door een Engelse zeerover. Het schip werd met de bijbehorende Europese ‗bedienden en
zeevarende‘ naar Batavia gebracht. De bestuurders in Batavia toonden zich tevreden, want als
dit met Moorse stuurlieden en matrozen was gebeurd, zo redeneerde zij, dan waren zij ten koste
van de compagnie gekomen op zowel de heen- en terugreis. De ervaring daarmee was
ruimschoots aanwezig: ‗gelijk wij alle jaren moeten doen omtrent de Moorse zeeluyden, welke
vermits het deserteren van ‘s Compagnies matrosen in Bengalen en Souratta meermalen gehuurt
moeten werden‘.393
Desertie en sterfte was ook in andere Aziatische vestigingen een probleem voor de
compagnie. Met name vanaf 1730 steeg de sterfte onder nieuw aangekomen werknemers in
Batavia door malaria.394 De sterfte op Ceylon en in Bengalen was aanzienlijk, maar in de
achttiende eeuw minder hoog dan in Batavia. In Batavia steeg de sterfte tot één op de vijf, en
soms zelfs één op de drie, van de nieuw aangekomen werknemers uit Europa in het eerste half
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jaar na aankomst. In de Indiase vestigingen was de sterfte van nieuwelingen tussen de vijf tot
tien procent – vergelijkbaar met het sterftepercentage in Batavia vóór 1730.
Door het verloop van de moesson en de specifieke windrichtingen, die deze veroorzaakt,
had de vaart tussen Batavia en Bengalen een regelmatig karakter. De schepen kwamen
doorgaans in het begin van de zomer in Bengalen. De schepen vertrokken weer richting Batavia
in het najaar, ergens in de maanden oktober en november. De zeelieden van de schepen die
tussen Bengalen en Batavia voeren verbleven dus tijdens de hete zomermaanden in Bengalen en
waren daar op het moment dat de moessonregens losbarsten in augustus en september. Het
grootste deel van de sterfte onder Europese zeelieden vond plaats in deze warme, vochtige
periode. De personeelstekorten in Bengalen deden zich dan ook voor in het najaar, vlak na de
moesson. Dit was het moment waarop de schepen naar Batavia moesten vertrekken, waardoor
de VOC zich ieder jaar weer met een prangend bemanningsprobleem geconfronteerd zag.
Het rekruteren van Aziatische zeelieden voor de schepen van Bengalen naar Batavia
leidde tot een oplossing voor het bemanningsprobleem in Bengalen en tot een versteviging van
de positie van Batavia als logistiek centrum. Aziatische zeelieden konden vrijwel overal worden
aangemonsterd. Misschien was het juist daarom interessant voor de VOC om Aziatische
zeelieden te werven in de regio waar zij het meeste personeel verloor. Batavia was een grote
verliespost, met name na de toename van malaria begin jaren ‘30 van de achttiende eeuw, maar
had het voordeel dat daar jaarlijks de grote aantallen personeel uit Europa werden aangebracht.
In Bengalen was dit voordeel niet aanwezig en verloor de VOC bovendien iedere zomer veel
personeel door sterfte en desertie. Door Aziatische zeelieden in Bengalen aan te werven werd
dit probleem grotendeels opgelost. De schepen hoefden niet onderbemand terug van Bengalen
naar Batavia en de Aziatische zeelieden konden vanuit Batavia weer worden ingezet op de
andere intra-Aziatische routes en voor maritiem werk in en rond Batavia.
Naast de Indiase zeelieden uit Bengalen werden andere Aziaten soms lokaal voor
maritiem werk in dienst genomen. Het kon ook voorkomen dat Aziatische zeelieden buiten het
Bengaals-Bataviase rekruteringsmodel werden gerekruteerd om bemanningen van
compagnieschepen aan te vullen, zoals het eerdergenoemde schip Voorschooten in 1702.395
Toch bleef de personele aanvoerroute van Bengalen naar Batavia – naast de aanvoer uit Europa
– in de periode van ongeveer 1670 tot 1750 de belangrijkste manier om aan zeelieden te komen.
In de tweede helft van de achttiende eeuw veranderden de rekruteringspatronen van de
compagnie sterk. De opkomst van de Engelse macht in Bengalen in het midden van de
achttiende eeuw betekenden, dat de VOC daar minder gemakkelijk aan voldoende personeel
kon komen. Na decennialang gebruik gemaakt te hebben van Moorse zeelieden uit voornamelijk
Bengalen moest de compagnie haar weg vinden in nieuwe rekruteringsgebieden. In de tweede
helft van de achttiende eeuw was de compagnie zoekende naar mogelijkheden om Aziatische
zeelieden te rekruteren in Zuidoost- en Oost-Azië. Vooral in de tweede helft van de jaren ‘50
werd op verschillende plaatsen geëxperimenteerd.
In 1756 werd in Batavia de mogelijkheid besproken om Chinese zeelieden in dienst te
nemen. Dit gebeurde vanwege het ‗toenemende gebrek, zo wel aan Europeesche als Moorsche
mattroosen‘.396 De Chinezen zouden dienst doen op de schepen die voor Batavia lagen en op de
schepen die op korte reizen langs de Javaanse kust werden ingezet. Het voorstel werd
goedgekeurd. Op ieder schip met een tekort aan bemanning mocht ‗een ploeg Chineesen […]
van 24 koppen, onder een hoofd van hunne natie‘ worden toegevoegd. De
opperequipagemeester kreeg toestemming om zoveel Chinese zeelieden in dienst te nemen als
hij nodig achtte.
Rond deze periode werden ook elders nieuwe mogelijkheden verkend. In het najaar van
1758 werden voor de schepen Nieuw Nieuwerkerk en Rhoon 60 lokale zeelieden gerekruteerd in
Kareek in de Perzische Golf. De schepen hadden op de reis van Batavia naar Perzië
‗bijzonderen tegenspoed van stilte en stroomen‘ ontmoet.397 De schepen waren te laat in Muscat
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aangekomen en kregen te maken met ‗de quade mousson‘. Door sterfte en ziekte waren de
schepen ‗swak van volk‘. De gezagvoerders verzekerden de lokale compagniesdienaren
nadrukkelijk ‗niet tot het lossen veel minder tot de terugrijse in staat te zijn‘.
De oplossing was snel gevonden: voor ieder schip werden 30 Arabische zeelieden
aangenomen. De enige reden waarom deze oplossing is overgeleverd was, omdat in Kareek
‗extraordinaire kosten‘ gemaakt moesten worden. Deze kosten waren geen onderdeel van de
gewone rekeningen en moesten verantwoord worden ten opzichte van Batavia. De notities over
de staat van de bemanning van de schepen dienden dan ook als rechtvaardiging voor de kosten
die gepaard gingen het aannemen van lokale zeelieden. De zeelieden werden aangenomen ‗op
conditie om zo verre zig daartoe in staat waaren, te zullen dienen en met de eerste hier na toe
gaande schepen, wederom terug gezonden te worden‘.398
Het inhuren van lokale, Arabische zeelieden voor de reis van Perzië naar Batavia was in
deze periode mogelijk minder ‗extraordinair‘ dan de rekeningen doen voorkomen. In 1760
vermeldde de overzichten van Kareek niet alleen de kosten van twee ‗gallouetten‘ (klein
vaartuigen) met inlandse dienaren, maar ook de betaling van lonen en voorschotten aan
Europese en Arabische zeelieden op de schepen Middelburg en Slot van Capelle. Op de
rekening werd vermeld dat de ‗Arabierse zeevarende […] alhier afgedankt en wederom in dienst
aangenomen zijn‘.399 De lokale compagniesdienaren worstelden met de verantwoording van
deze kosten. In een uitgebreide verklaring stelden zij, dat de kosten van de reparaties en
bevoorrading van het schip Slot van Capelle inderdaad ‗extra ordinair‘ waren en ‗in het
toekomende niet weer zullen exteeren‘. Maar de betalingen van de Arabische zeevarenden
waren volgens de Kareekse dienaren ‗ordinaire‘ kosten. Toch moesten zij deze opgeven als
‗extraordinair‘, omdat hierover ‗voor het eene of andere‘ ‗niets bij het reglement bekend [is]
gesteld‘. In de voorschriften werd alleen ‗maar gerept [van] Europese zeevarende soldijen,
verwerfinge, ballast en matten‘.400
Dit waren uitingen van de zoektocht van de VOC naar nieuwe regio‘s voor de
rekrutering van de Aziatische zeelieden. Het gemak waarmee Arabische zeelieden in Kareek
konden worden gerekruteerd is opvallend. In de belangrijke Indiase havenplaats Surat ging het
in deze periode minder gemakkelijk. In de jaren 1750 werden compagniesdienaren in Surat
vanuit Batavia aangespoord om Indiase zeelieden te werven. In 1757 werden de dienaren in
Surat aangespoord om met ieder schip 50 en bij voorkeur 100 Moorse zeelieden naar Batavia te
sturen.401 In 1760 was de opdracht verhoogd tot 100 tot 125 ‗Moorsche Mattroosen‘ op ieder
schip. De lokale dienaren in Surat klaagden, dat dit vrijwel onmogelijk was. In 1760 konden
voor het schip Cattendijke slechts 20 zeelieden worden aangenomen, terwijl voor de andere
schepen geen zeelieden te krijgen waren. De rekrutering van lokale Indiase zeelieden in Surat
werd bemoeilijkt door de concurrentie van de Engelse schepen, de lage beloning en de
geruchten over mishandeling in dienst van de compagnie. De verantwoordelijke koopman en
boekhouder, Philip Wargaren, klaagde dat de Indiase zeelieden de arbeidsvoorwaarden niet
aantrekkelijk vonden en dat hij geen hogere lonen mocht bieden. Hij verklaarde in deze situatie
niet aan het verzoek te kunnen voldoen.402
Ondanks de zwakke positie van de VOC werd Surat in de tweede helft van de achttiende
eeuw voor de compagnie een van de belangrijkste rekruteringsplaatsen van Aziatische
zeelieden. Indiase zeelieden werden nu uit Surat en Bengalen gehaald. Daarnaast begon de VOC
te werken met Chinese zeelieden. In 1778 werd besloten om ook Javanen als zeelieden te
rekruteren. Tegen het einde van de achttiende eeuw diversifieerde de rekruteringspatronen van
de VOC. Voor een deel keerde de VOC terug naar oudere rekruteringspatronen, maar met het
belangrijke verschil dat de Chinese zeelieden nu niet rond Formosa in dienst werden genomen,
maar in Batavia of elders in de Indonesische archipel. De verschillende groepen zeelieden –
Chinezen, Javanen en Indiërs – werden met elkaar afgewisseld. Ze werden in dezelfde
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werkomgevingen en op dezelfde schepen ingezet. Soms werden ze zelfs expliciet met elkaar
vergeleken.403
In dit hoofdstuk werd duidelijk dat de VOC naast de rekrutering van Europeanen in de
Republiek intensief gebruik maakte van Aziatische zeelieden. De compagnie volgde
rekruteringspatronen, die ook door andere Europese en Aziatische handelaren in Aziatische
wateren werden gebruikt. Daarmee wordt zichtbaar dat ver voor de negentiende eeuw al sprake
was van internationalisering van maritieme arbeidsmarkten. Deze internationalisering kent een
lange geschiedenis, en de scheepvaart in Azië is daarin een interessante en waarschijnlijk zeer
vormende fase geweest. De constatering dat de VOC in Europa en in Azië zeelieden
rekruteerden voor haar schepen in Azië en later voor de retourvaart, leidt tot de vraag hoe deze
zeelieden met elkaar leefden en samenwerkten – ofwel, hoe zij zich tot elkaar verhielden. Maar
om deze vraag te kunnen beantwoorden zal eerst moeten worden verkend waar en op welke
manier zeevarenden van verschillende achtergrond met elkaar te maken kregen. Dit zal in het
volgende hoofdstuk worden onderzocht.
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4.

Gezamenlijk werk

In de zeevaart kwamen zeelieden van verschillende herkomst al vroeg met elkaar te werken op
dezelfde schepen. In vroegmodern maritiem Azië ging het daarbij niet alleen om zeelieden uit
naburige dorpen of steden, maar ook om zeelieden van verschillende regio‘s en zelfs
continenten. De internationalisering van maritieme arbeidsmarkten betekende voor zeevarenden
dat zij geconfronteerd werden met de vraag hoe zij zich tot elkaar moesten verhouden. Werden
zeelieden van ‗andere‘ herkomst opgenomen in een gezamenlijke zeemanscultuur? Of werden
bepaalde groepen juist buitengesloten? Of werden zeelieden wel opgenomen, maar in een
ongelijke rol? Langs welke lijnen ontwikkelden onderlinge verschillen en overeenkomsten
tussen zeevarenden zich?
In dit hoofdstuk wordt verkend op welke wijze Europese en Aziatische zeelieden in
verschillende werkomgevingen terecht kwamen. Eerst zal uiteengezet worden op welke manier
in historische literatuur doorgaans gekeken is naar maritieme werkomgevingen – meestal in de
vorm van ‗het schip‘ – en de verhoudingen daarbinnen. Daarbij zal duidelijk worden dat
verschillende perspectieven mogelijk zijn om vat te krijgen op onderlinge verhoudingen en
diversiteit. Daarna worden de maritieme werkomgevingen van de VOC verkend waarin
Europese, Euraziatische en Aziatische zeelieden naast elkaar kwamen te werken. Deze
werkomgevingen bestonden niet alleen uit de grote schepen, die in de intercontinentale en intraAziatische vaart werden ingezet, maar ook uit kleinere vaartuigen en werkplekken in en rond de
verschillende vestigingen in Azië. De onderling uiterst verschillende zeelieden van de
compagnie kwamen terecht in een mogelijk net zo diverse wereld van maritiem werk. In deze
maritieme werelden kwamen zeelieden met elkaar en met anderen in contact. Zoals we aan het
eind van dit hoofdstuk zullen zien ontstonden daaruit weer nieuwe gemeenschappen, die
eveneens voor de VOC kwamen te werken.

Diversiteit op dek
De verhoudingen zijn onder zeelieden afwisselend geplaatst in de kaders van saamhorigheid
binnen een gezamenlijke zeemanscultuur, klassentegenstellingen, tegenstellingen langs de lijnen
van beroepen en taakverdelingen, en nationale of raciale tegenstellingen. De verhoudingen
tussen zeelieden zijn aan de hand van deze verschillende perspectieven in historische en sociaalwetenschappelijke studies vaak gebruikt om inzicht te krijgen in de bredere werking van
menselijk gedrag en sociale verhoudingen. De redenen voor deze aandacht worden doorgaans
gevonden in de kenmerken van de maritieme werkomgeving (het schip), het belang van de
zeevaart (het voorlopende karakter van de sector) en het werk van zeelieden (collectief,
grootschalig). De diversiteit van de opvarenden is soms opgemerkt als interessant verschijnsel,
maar is niet vaak tot onderwerp van studie gemaakt. De studie van diversiteit onder
bemanningen leidt dan ook tot nieuwe vragen, en kan leiden tot nieuwe inzichten in relatie tot
de perspectieven, die vaak worden gehanteerd in de studie naar onderlinge verhoudingen van
zeelieden.
Het idee van een ‗gezamenlijke zeemanscultuur‘ en de saamhorigheid van
scheepsgemeenschappen is misschien wel het meest voorkomende verklaringsmodel voor de
verhoudingen aan boord van schepen. Doorgaans wordt daarin nadruk gelegd op het schip als
een afgezonderde werkomgeving te midden van de onberekenbare en gevaarlijke krachten van
de natuur. Het vroegmoderne zeilschip is ook wel omschreven als een ‗houten wereld‘ – ‗a
wooden world‘ – waar de hardheid van het bestaan werd versterkt door het samenvallen van het
harde menselijke optreden met de ontberingen, die het gevolg zijn van lange reizen op zee. De
lotsverbondenheid van de opvarenden krijgt een belangrijke rol toebedeeld. Bovendien wordt
benadrukt dat schepen in de periode van zeilvaart en later met de opkomst van stoomvaart
uiterst geavanceerde en complexe werktuigen waren. Het waren misschien zelfs ‗the most
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complex machine[s] of the epoch‘.404 Het werk op schepen vergde afstemming en
samenwerking, vooral op zeilschepen waar gezamenlijke arbeidskracht een belangrijk factor
was.
Het zeilschip was zodoende een werkomgeving gekarakteriseerd door afzondering,
harde omstandigheden en een hoge mate van gezamenlijke taakgerichtheid. Dit wordt vaak
gezien als belangrijke vormende kracht voor de onderlinge cohesie en solidariteit onder
bemanningen van schepen.405 Ketting benadrukt daarbij dat zeevarenden op twee manieren van
elkaar afhankelijk waren. Lagere bemanningsleden waren vooral op directe wijze van elkaar
afhankelijk bij werk dat ‗synchroon en gemeenschappelijk gecoördineerd‘ moest worden
uitgevoerd. Daarnaast was de volledige scheepsgemeenschap onderling afhankelijk. Als
‗besloten gemeenschap‘ moest worden gezorgd voor de bediening en navigatie van het schip,
maar ook voor het overleven van de reis door dagelijkse handelingen op het gebied van
voeding, zorg en veiligheid.406
Het geïsoleerde karakter heeft geleid tot de conceptualisering van het schip als een
‗totale institutie‘. Dit concept werd door Erving Goffman gebruikt voor geïsoleerde
omgevingen, zoals gevangenissen en psychiatrische instellingen, waar met elkaar levende en
werkende mensen ‗in dezelfde situatie verkeren‘ en ‗tezamen een besloten formeel gereguleerde
levenswijze leiden‘.407 Het ‗totale‘ karakter van de omgeving betekent een vrijwel volkomen
afzondering van de samenleving, zoals bij schepen op volle zee het geval kan zijn. Het betekent
een diepgrijpende invloed op de levensomstandigheden en de onderlinge omgang van de
betrokkenen. De afzondering en het belang van ordehandhaving leidt tot de noodzaak om het
gedrag van mensen sterk te reguleren en disciplineren. Het scheepsleven werd gekenmerkt door
een sterke hiërarchie, publieke bestraffing, ruimtelijke begrenzing en het samenvallen van
verschillende levenssferen. Zowel de hardheid en de gevaren van het zeemansbestaan als de
afzondering en onderlinge afhankelijkheid zijn vaak benadrukt als krachten, die vormend waren
voor een gezamenlijke zeemanscultuur.408
Tegenover het beeld van gezamenlijkheid en saamhorigheid is in veel studies juist de
verdeeldheid binnen zeevarende gemeenschappen benadrukt. Deze verdeeldheid is op
verschillende manieren benaderd. De lijnen waarlangs bemanningen verdeeld zouden zijn
komen daarin niet altijd overeen. Een invloedrijk verklaringsmodel is het idee dat
klassentegenstellingen in (vroegmoderne) kapitalistische werkomgevingen bepalend waren voor
de verhoudingen tussen zeevarenden en hun officieren. Het werk van Marcus Rediker en Peter
Linebaugh is in dit opzicht belangrijk. Zij zien in het achttiende-eeuwse Atlantische
Oceaangebied een ‗multi-etnische klasse‘, die nog niet verdeeld was door de opkomst van
nationale en raciale verdelingen.409 Recent is door Nicole Ulrich gepleit om ook voor de
geschiedenis van de VOC meer aandacht te besteden aan de analyse van vroegmodern
kolonialisme en kapitalisme en de zich daarbinnen ontwikkelende klassendynamiek.410
Rediker en Linebaugh benadrukken dat de scheepvaart, die ten grondslag lag aan de zich
ontwikkelende kapitalistische handelsnetwerken, afhankelijk was van grote aantallen zeelieden.
Volgens Rediker ging de aanvoer van de vele benodigde zeevarenden gepaard met de
onteigening van de gemene gronden en de gedwongen rekrutering voor de Britse marine (via
‗impressment‘). Zeevarenden stapten daarna over op de handelsvaart. De vroegmoderne
scheepvaart werd een ‗central site for collective industrial labor‘. De schepen en havens werden
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de omgevingen voor de collectieve strijd van deze loonarbeiders. Rediker stelt dat ‗a
specifically maritime occupational consciousness gradually moved toward class consciousness
as seamen began to develop wider patterns of association, sympathy, and identification.‘ 411 De
zeeman was een ‗worker of the world‘, en werd zich daarvan bewust.412
Emma Christopher ziet in zeelieden de ‗original global citizens‘. Zij benadrukt in haar
studie naar de bemanningen van slavenschepen in de trans-Atlantische slavenhandel het
spanningsveld tussen vrijheid en onvrijheid. De zeelieden kregen aan boord te maken met de
harde leef- en werkomstandigheden – en met de onvrijheid en dwang die maritieme
werkverhoudingen kenmerkten. Zij kwamen daartegen in opstand, bevochten misstanden en
propageerden vrijheid. Tegelijkertijd waren deze zeelieden een onmisbare schakel in het werk
dat de trans-Atlantische slavenhandel vereiste. Ze werkten actief mee aan de onvrijheid en
gruwelijke omstandigheden, die werden opgelegd aan de tot slaaf gemaakte Afrikanen, die op
de slavenschepen als ‗handelswaar‘ van Afrika naar Amerika werden overgebracht.
De zeelieden van de trans-Atlantische slavenhandel bovenden zich volgens Christopher
in een paradoxale situatie. ‗Blanke‘ zeelieden werkten zij aan zij met ‗zwarte‘ collega‘s – als
‗faithful brother tars‘, een van de meest ‗anti-authoritarian, militant, unruly professional
groups‘. Daarbij werden zeelieden in toenemende mate geconfronteerd met het belang van hun
huidskleur in relatie tot het recht op vrijheid en menswaardige werk- en leefomstandigheden.413
In feite onderstreept Christopher met haar studie de stellingname van Linebaugh en Rediker, dat
het door hun geschetste multi-etnische protoproletariaat – de ‗many headed hydra‘ – tegen het
einde van achttiende eeuw in verdeeld raakte door raciale en nationale scheidslijnen –
aangewakkerd door succesvolle contrastrategieën van heersende klassen.414
Het beeld van een vroegmoderne klassenstrijd is tegengesproken door historici, die een
nog veel gefragmenteerder beeld schetsen van vroegmoderne zeevarende gemeenschappen.
Herman Ketting spreekt in zijn studie naar de zeevarende cultuur bij de VOC in de eerste helft
van de zeventiende eeuw van een ‗oppositiecultuur‘, maar stelt dat geen sprake was van
expliciet klassenbewustzijn. Volgens Ketting speelden individuele conflicten en belangen een
veel grotere rol in het werk en leven aan boord.415 Jan Lucassen onderschrijft in zijn
overzichtstudie naar arbeid bij de VOC dat niet gesproken kan worden van radicale
klassentegenstellingen. Hij benadrukt dat arbeidsverhoudingen in deze periode ‗less
straightforward‘ waren dan Linebaugh en Rediker schetsen voor het Atlantische
Oceaangebied.416 Voor de Spaanse Indiëgangers in de zestiende eeuw stelt Pérez-Mallaína dat
het mobiele en afgezonderde karakter van het zeemanswerk betekende dat de levensstijl en
cultuur van zeelieden primair ‗kosmopolitisch‘ en ‗internationaal‘ was. Tegelijk speelde volgens
Pérez-Mallaína onderlinge identificatie op basis van herkomst en religie een belangrijke rol. De
positie en rechten van zeelieden werden in een langdurig proces ondergraven, zodat zij zouden
transformeren van ‗the old medieval ―comrades‖ into simple ―proletarians‖‘.417
De onderlinge verdelingen binnen zeevarende gemeenschappen zijn niet alleen
geanalyseerd langs de lijnen van klasse en hiërarchie. Een verklaringsmodel dat daar tegen in
gaat, benadrukt de verdelingen langs de lijnen van beroepen en beroepseer. Vooral de
spanningen tussen soldaten en zeelieden spelen daarin een rol. Ook ten opzichte van andere
beroepen wordt benadrukt, dat werk en beroepseer tot verschillen en verdelingen kunnen leiden.
Zo benadrukken Penn en Worden in een studie naar identiteitsvorming rond Kaap de Goede
Hoop, dat soldaten in dienst van de VOC zich vooral als compagniesoldaten identificeerden –
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en geïdentificeerd werden.418 Hun identiteit als soldaat werd gevormd door de nieuwe maritieme
wereld, waar zij werden geconfronteerd met de harde behandeling aan boord van schepen en de
voortdurende frictie tussen ervaren zeelieden en soldaten – ‗the lubberly landsmen‘. Ze leerden
bovendien snel de Nederlandse taal om te voorkomen dat ze bespot werden om een Duits accent
of straffen ondergingen voor het misverstaan van commando‘s. Ze waren eerst ‗Company
soldiers‘ en pas daarna Duitsers, Scandinaviërs of mannen van andere achtergrond.419
De spanningen tussen zeelieden en soldaten worden ook benadrukt door Bruijn en Van
Eyck van Heslinga in hun studie naar muiterijen bij de VOC. Zij verklaren deze slechte
verhoudingen door de lage status van soldaten, de verdeling van werkzaamheden en de
verschillen in herkomst van de beroepsgroepen.420 Deze verklaring wordt verder uitgewerkt
door Worden in zijn studie naar gewelddadige conflicten met compagniesdienaren. Hij
benadrukt het belang van afbakening en verdediging van status en eer. Werk en beroepseer
speelden een cruciale rol in de bepaling van status. Zo konden soldaten het als ‗oneerbaar‘
beschouwen om zich met zeelieden in te laten. Op hun beurt werden soldaten door zeelieden
beschouwd als werkers met een lagere status. Dezelfde spanningen omgaven andere
beroepsgroepen, met name ambachtslieden, zoals (scheeps)timmerlieden en smeden. Ook voor
in slavernij verkerende, vaak Aziatische werkenden blijkt de rol van eer, en de
(on)mogelijkheden om deze te verdedigen, een belangrijke rol te hebben gespeeld in conflicten
met andere vrije en onvrije werkenden.421
Al deze perspectieven worden tegengesproken door studies, waarin nationale, etnische
en raciale scheidslijnen centraal staan als verklarende factoren voor de verhoudingen tussen
zeevarenden. In sommige studies wordt benadrukt dat etnische of nationale verschillen ontstaan
door het bestaan van verschillende maritieme subculturen of afzonderlijke posities aan boord. In
andere studies wordt ook de nadruk gelegd op vormen van discriminatie of regelrecht racisme.
Voor de vroegmoderne tijd is benadrukt dat Duitsers het met regelmaat moeilijk werd gemaakt
bij aankomst in de Republiek. Ze hadden een slechte naam en werden bijvoorbeeld op straat
uitgemaakt voor ‗mof‘.422 In de negentiende eeuw lijken tegenstellingen op basis van nationale
scheidslijnen sterker te zijn geworden, zoals bijvoorbeeld het geval lijkt te zijn geweest in de
walvisvaart in de Stille Oceaan.423
Ook studies waarin raciale tegenstellingen centraal staan, behandelen in het bijzonder de
negentiende en twintigste eeuw – het moment dat raciale verhoudingen meer uitgesproken
raakten. Zo stelt Balachandran in zijn studie naar Aziatische zeelieden in de tijd van stoomvaart,
dat ‗Indian seafarers manned decks on the world‘s ships, and crewed engine rooms, saloons,
cabins, and galleys. They inhabited a world deeply marked by race which determined what they
would do, how much they would be paid, and how they could be treated.‘424 Tabili benadrukt in
haar studie naar de ‗Coloured Alien Seamen Order‘ (1925) hoe racistische categoriseringen en
uitsluitingsmechanismen ten opzichte van ‗gekleurde‘, soms ook Britse zeelieden werden
ingevoerd in Groot-Brittannië. Zij benadrukt dat de definitie van de ‗gekleurde‘ zeeman
voortdurend werd bevochten, maar ook dat actief werd gewerkt aan de bevestiging ervan door
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werkgevers, vakbonden en overheden.425 Ook voor Nederland is gewezen op racistische
opstellingen ten opzichte van Chinese en andere Aziatisch zeelieden vanuit
overheidsfunctionarissen en vakbonden in de eerste helft van de twintigste eeuw. 426
De meeste studies benadrukken niet de harde racistische tegenstellingen, maar vooral
het bestaan van verschillende etnische zeemansculturen of afgezonderde posities aan boord. Dit
gebeurt vaak op basis van studies naar specifieke groepen zeevarenden. Het is belangrijk om te
constateren, dat studies met dit perspectief zich doorgaans richten op niet-Europese arbeid.
Alleen voor Duitse werknemers werkzaam voor de VOC is in enige mate werk gemaakt van
onderzoeken vanuit dit perspectief. Zo stelt Mollema over de muiterij op het VOC-schip
Nijenborg in 1763 dat etnische spanningen tussen de Nederlandse officieren en voornamelijk
Duitse muiters een belangrijke rol speelden: ‗De Zwavelbende bestond uit Duitschers en drie
Franschen, zij en verder uitsluitend Duitschers hebben de muiterij ontketend en het schip
maandenlang in bezit gehouden.‘427
Veel studies die vanuit dit perspectief onderzoek doen naar Aziatische zeevarenden
richten zich op Zuid-Aziatische zeelieden (lascars), Chinese zeelieden, Pacifische zeelieden
(kanakas) en Aziatische slaven. De historiografie van deze verschillende groepen zeelieden
heeft zich in zekere zin in afzondering van elkaar ontwikkeld, ondanks de aanwijzingen dat
maritiem Azië al sinds vroeg intensief verbonden was en dat deze zeevarenden – met name met
de opkomst van Europese scheepvaart – regelmatig dienst deden op dezelfde routes en zelfs
dezelfde schepen. Het is dan ook van belang om deze literatuur nader te bekijken.

De Aziatische zeeman als ‘ander’
Voor Aziatische opvarenden vormen studies naar lascars het omvangrijkste deel. In zijn studie
naar Indiase zeelieden definieert Michael Fisher lascars met de omschrijving dat ‗men of very
diverse religious communities, regional, linguistic, and caste backgrounds often worked in a
single maritime labour-gang‘. Zij werkten onder een sarang en werden bijeengebracht en
gehouden via afzonderlijke rekruteringspatronen en arbeidsvoorwaarden. Vaak zou sprake zijn
van een grote afhankelijkheid van zeelieden ten opzichte van tussenfiguren als de ghat-sarang,
die zorgdroeg voor de aanmonstering, tussentijds onderdak en onderhoud. Het groepsaspect van
de lascar-arbeidsverhouding wordt daarbij sterk benadrukt: ‗what they shared was a willingness
to engage to serve on vessels collectively under the immediate command of a serang‘.428
In zijn studie naar het leven van Zuid-Aziatische zeelieden aan boord van Europese
stoomvaartschepen in de negentiende en twintigste eeuw laat Ahuja zien dat zij – ondanks de
enorme ruimtelijke mobiliteit van werk en leven – een gecontroleerd en ‗afgescheiden‘ bestaan
hadden. Als lascars werkten zij op aparte, lagere arbeidsvoorwaarden in een ‗etnische niche‘
van een ‗gesegmenteerde‘ arbeidsmarkt. Deze scheiding werd in stand gehouden door
‗scenario‘s of regulation‘, die tot stand kwamen door Brits maritieme wetgeving,
immigratiewetgeving van de ‗metropolitan countries‘ en ‗extra-legal structures of exclusion and
containment‘ – daarbij doelt Ahuja vooral op de gemeenschapsbanden, schuldverbintenissen,
rekrutering en hiërarchie binnen de lascar-bemanning zelf.429
De invoering van de lascar articles aan het begin van de negentiende eeuw moet een
belangrijke rol hebben gespeeld in de vorming en formalisering van de verschillen tussen de
arbeidsvoorwaarden van Aziatische en Europese zeelieden.430 Balachandran stelt dat de positie
van de lascar in de negentiende en vroege twintigste eeuw vergelijkbaar was met deze van de
koelie. De term lascar was ‗itself a marker of coolie status‘. Dit was een gebruikelijke term ‗for
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describing indentured workers shipped to plantation colonies‘: een onderbetaalde werker, die
ongeschoold en ongeorganiseerd was, en vaak schulden had. Volgens Balachandran duurde het
tot de opkomst van krachtige Indiase zeeliedenvakbonden in de jaren 1920 en 1930 voordat de
Zuid-Aziatische lascar-zeelieden zich van koelie tot ‗werknemer‘ wisten op te werken.431
Balachandran stelt: ‗the 1939 strikes became ironically pivotal to the transformation of Indian
seafarers from ‗coolies‘ to workers. […] Indian seamen went into the strikes as coolies. They
came out then or shortly afterwards, as workers.‘432
De situatie was in de achttiende eeuw voor Europese en Aziatische zeelieden volledig
anders, zoals verderop in deze studie duidelijk zal worden. Toch lijken verschillende auteurs het
beeld dat beschreven is voor de lascar en zijn positie in de negentiende eeuw te projecteren op
de zeventiende en achttiende eeuw. Michael Fisher doet dit voorzichtig door te stellen dat zulke
‗modes of labour recruitment and service‘ gezien moeten worden als ‗historically common in
the Indian Ocean‘.433 Andere auteurs zijn minder voorzichtig. René Barendse, bijvoorbeeld,
gebruikt in zijn studie naar de Arabische Zee de term ‗lascarins‘ voor Indiase en Arabische
zeelieden, en beschrijft hun arbeidsomstandigheden op een manier, die vergelijkbaar is met die
van lascars in latere perioden.434 Een gepopulariseerde versie hiervan is terug te vinden in het
oudere Lords of the East van Jean Sutton. Zij stelt over de Indiase zeelieden, die werkzaam
waren voor de Engelse East India Company in de achttiende eeuw: ‗Lascars were notoriously
useless: cowardly and prone to cold, they were incapable of going into the tops in a gale, and
were the first to die off when illness spread on board.‘435
Het gebruik van het lascar-begrip voor de achttiende eeuw lijkt uit te monden in een
stereotypering van Aziatische zeelieden. Zo schetst Barendse een beeld waarin Aziatische
zeelieden minder efficiënt zijn dan Europese zeelieden, omdat schippers en voorlieden ‗men of
dignity‘ zouden zijn, die grote aantallen bemanning meenamen, ook wanneer dit praktisch
gezien overbodig was.436 Over Europese scheepvaart in Azië stelt Barendse dat de VOC en de
Franse Compagnie des Indes amper Aziatische bemanningen aan boord hadden, omdat zij
onvoldoende getraind zouden zijn en als lui werden beschouwd. In overeenstemming met dit
beeld stelt hij: ‗a lascarin was paid much less than a European sailor‘. 437 Aziatische zeelieden
zouden overwegend beloond zijn met de mogelijkheid om eigen vracht mee te nemen, die zij
konden verhandelen – ‗to benefit their family‘.438
Met deze karakterisering grijpt Barendse terug op een oudere conceptualisering van
arbeid en handel in maritiem Azië. In de jaren ‘50 introduceerde Van Leur in zijn invloedrijke
studies naar Indonesische en Aziatische maritieme handel en samenlevingen het concept van
‗peddler trade‘.439 Dit concept is niet zonder kritiek gebleven, maar heeft toch een belangrijke
impact gehad op de conceptualisering van (vroegmoderne) Aziatische maritieme arbeid.440
Volgens Van Leur werd maritiem Azië gekarakteriseerd door ‗a large number of peddlers with
small cargoes and a small capital, a limited number of ships and a reluctant overabundance of
‗shipper-passengers‘.‘441 Het was een wereld van ontelbare, geïsoleerde markten verbonden
door een ‗international trade of person-to-person haggling‘. Dit was een wereld vol reizende
kleine handelaren, die voor transport met elkaar samenwerkten. ‗When the traders were gone
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and the money brought along had been put to use or spent, trade came to a standstill.‘ 442 In dit
perspectief komen zeelieden niet voor. Zodra de handel stilviel, was de behoefte aan maritieme
arbeid weg. En wanneer maritieme arbeid nodig was, werd dit opgevangen door de vele kleine
handelaren, die op hun eigen schepen werkten, of door zeelieden-handelaren. In dit beeld is
geen ruimte voor loonarbeid. Het zeevarende werk is slechts een middel geworden, dat
handelaren en zeelieden-handelaren in staat stelt om te handelen. De eenzijdige nadruk op het
belang van private handel voor Aziatische zeelieden lijkt een belangrijk overblijfsel van dit
perspectief.
De literatuur die zich richt op de geschiedenis van Chinese zeevarenden lijkt door een
soortgelijk beeld beïnvloed te zijn. In zijn studie naar de Chinese scheepvaart in de achttiende
en negentiende eeuw stelt Van Dyke dat zeelieden op Chinese jonken geen ‗fixed wages‘
kregen, maar dat zij een deel kregen van ‗the profits from the cargos.‘443 Dit is een gebruikelijk
perspectief op de arbeidspositie van Chinese zeelieden. Blussé stelt in zijn studie naar Chinese
scheepvaart naar Batavia dat ‗no wages were paid, and everyone carried his own
merchandise‘.444 Dit werd eerder ook vastgesteld door Cushman in haar studie naar Chinese
scheepvaart naar Siam. Zij stelde dat ‗crew members of a Chinese junk were merchants first and
sailors second.‘445
De historische bewijsvoering voor deze vaststelling lijkt dun. Van Dyke verwijst naar
Blussé. Blussé verwijst op zijn beurt naar Cushman.446 Zij baseerde haar – voorzichtiger
geformuleerde – stellingname op twee bronnen. De eerste bron is een reisjournaal gebaseerd op
reisbeschrijvingen van de reiziger Gutzlaff, die in de jaren 1830 een aantal reizen maakte op
Chinese jonken.447 De tweede bron is een negentiende-eeuwse observatie in de toelichting bij
een vertaling van de Malacca Maritime Codes. De Malacca Maritime Codes waren juridische
codes geformuleerd in de 13de eeuw en later overgenomen in andere Zuidoost-Aziatische
maritieme staten. In de toelichting bij de vertaling uitgegeven in 1879 werd genoteerd dat ‗every
person on board (had) some commercial speculation in view, however small‘ en dat ‗there is no
description [in the code] of persons who receive wages on board a Prahu [in late 13 th century],
with the exception of persons who may act as substitutes for such as may be obliged to quit the
Prahu on account of illness or otherwise‘.448
Het beeld mag duidelijk zijn: Chinese en andere Aziatische zeelieden waren eigenlijk
geen arbeiders: zij waren in de eerste plaats kleine handelaren, ‗petty traders‘. Het werk als
zeeman was slechts bijzaak, een manier om transport te organiseren. Dit beeld kan niet los
gezien worden van het idee dat handel en arbeid in Azië ‗anders‘ moet zijn geweest dan in
Europa – minder ontwikkeld vooral. Dit beeld heeft een lange en diepgewortelde geschiedenis,
die is terug te vinden in negentiende en vroeg twintigste-eeuwse uitingen over Aziatische
zeelieden.449
Hoewel private handel ontegenzeggelijk onderdeel was van het (vroegmoderne)
zeemansleven lijkt het bewijs dat Chinese zeelieden in dit opzicht anders waren dan Europese
zeelieden niet sterk. Het is mogelijk dat Chinese zeelieden aan boord van Chinese jonken meer
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opereerden als kleine handelaren, die hun werk als zeeman als bijzaak beschouwden, dan op
Europese schepen. Maar in het geval van de VOC lijken de Chinese zeelieden in hoofdzaak
aangemonsterd als zeeman en verdienden zij lonen die vergelijkbaar waren met Europese
zeelieden. Belangrijk is ook dat eventuele private handel niet het primaire belang van loondienst
ondermijnt. Zoals duidelijk zal worden stonden de Aziatische en Europese zeelieden onder
contract voor meerjarige dienstverbanden bij de VOC. Bovendien mochten ook Europese
zeelieden en officieren een (beperkte) private handel voeren.450 Dit neemt het belang van de
verdiensten uit private handel en loon geenszins weg. Het plaatst wel vraagtekens bij
verschillen, die worden verondersteld tussen Europese en Aziatische zeelieden voor deze
periode. Misschien bevonden Europese en Aziatische zeelieden zich in meer vergelijkbare
posities dan de literatuur voor Chinese zeelieden en lascars doet vermoeden.
Belangrijk in dit opzicht zijn – naast de literatuur over Chinese en Indiase zeelieden –
nog twee stromingen in de literatuur. De eerste stroming richt zich slavernij, slavenhandel en
slavenarbeid Azië. In een deel van deze literatuur worden de verschillen tussen Europese en
Aziatische arbeiders nog sterker aangezet aan de hand van de nadruk op de rol van slavernij in
maritiem Azië. Slavernij en slavenhandel waren wijdverspreid in de Indische Oceaan en de
Indonesische archipel en werden onderhouden door zowel Aziatische als Europese bezitters en
handelaren.451 Dit heeft geleid tot onderzoek, waarin wordt benadrukt dat slaven ook in
maritiem werk, met name aan boord van schepen en tijdens slavenreizen, werden ingezet.
Voor de bemanningen van Balangingi-slavenrovers heeft Warren vastgesteld, dat deze
vanaf de late achttiende eeuw bestonden uit een kern van lokale bemanningsleden, aangevuld
met ‗trusted slaves‘ en ‗slaves who had been seized on earlier expeditions‘. De slaven waren
ongewapend en werden bewaakt door de lokale ‗fighting men‘. Slaven hadden tot taak ‗to row,
bail, clean, and repair the prahu.‘452 Voor de negentiende eeuw wordt door Sheriff in zijn studie
naar dhow-scheepvaart in de Arabische Zee verwezen naar zeelieden met een
slavenachtergrond. Volgens hem was in arme zeevarende gemeenschappen ‗the social and
material distinction between the free and the slave or former slave […] rather thin‘. Uit deze
studie wordt echter niet duidelijk of de zeelieden op dhows en andere schepen in de Arabische
zee vrij of onvrij waren – of zij dus slaaf waren of niet.453 In haar studie naar de westelijke
regio‘s van de Indische Oceaan stelt Ewald dat het gebruik van slaven als zeelieden in de
negentiende eeuw waarschijnlijk toenam vanaf ongeveer 1830.454
Winterbottom benadrukt het gebruik van slaven als zeelieden door de Engelse East India
Company in de achttiende eeuw door een opsomming van omgevingen, waar slaven als
zeelieden zouden zijn ingezet door de EIC. De studie laat zien dat slaven werden ingezet voor
verschillende soorten werk. Slaven werden ook ingezet voor maritiem werk, zoals het laden en
lossen van schepen. De studie levert echter weinig overtuigend bewijs, waar het gaat om
zeevarenden en de structurele inzet van slaven als zeelieden bij de East India Company. De
meeste voorbeelden van slaven, die als zeelieden werden ingezet, lijken betrekking te hebben op
situaties van sterke arbeidstekorten of situaties waarin slaven aan het werk werden gezet tijdens
hun transport.455
Dit lijkt sterk op de bevindingen voor de VOC. Het bewijs voor de aanwezigheid van
slaven aan boord van VOC-schepen duidt vooral op slaven tijdens slaventransporten van de
compagnie of als persoonlijk bezit van hogere bemanningsleden. Op schepen die werden
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ingezet voor de slavenhandel van de VOC waren grote aantallen slaven aanwezig. Deze slaven
waren niet het particuliere bezit of handelswaar van de scheepsleiding, maar waren in bezit van
de compagnie. De VOC had veel ervaring met slavenhandel in Azië, maar over de
omstandigheden tijdens deze reizen is weinig bekend.456 De aanwezigheid van grote groepen
onvrije personen aan boord van het schip, soms wel honderden, die als menselijk ‗handelswaar‘
moesten worden bewaakt en verzorgd, had een grote impact op de situatie aan boord. Op
reguliere intra-Aziatische reizen waren veel minder slaven aan boord. Het bezit van deze slaven
was beperkt tot hogere opvarenden.
De bemanningslijsten van VOC-schepen geven een beeld van de plaats van slaven aan
boord. Zo staan op de monsterrollen van schepen, die in de jaren ‘80 tussen Batavia en Deshima
vaarden, de slaven genoteerd, met vermelding van hun eigenaar. In 1781 waren op het schip
Mars, bijvoorbeeld, naast 103 zeelieden maar liefst 39 slaven aanwezig. De meeste slaven
reisden mee met de directeur en equipagemeester van Deshima, Isaac Titsingh (15 slaven) en
Dirk Jan Vinkemulder (9 slaven). De scheepsleiding van het schip Mars had minder slaven. De
gezagvoerder Hermanus Siedenburg van Amsterdam bezat 4 slaven: Ponto van Keda (naar
schatting 30 jaar oud), Sondag van Makassar (26), Spadille van Boegis (20) en Julij van
Makassar (16). Onderkoopman Jacobus van Eps van Middelburg bezat de slaven Spadilje van
Boegis (20) en Filis van Makassar (40). De schrijver Johan Christiaan Schartow van
Magdenburg, de opperstuurman Jochem Brandt van Wismar en de boekhouder Johannes van
Vlissingen van Amsterdam bezaten ieder 2 slaven. Verder hadden boekhouder Van Becksteijn,
drie assistenten en hofmeester Federik Willem Recke elk één slaaf. Deze slaven kregen soms
veelzeggende namen als ‗Fortuijn‘ en ‗Bijgeval‘, maar ook ‗Galant‘, ‗Gading‘, ‗Cupido‘, ‗Paris‘
of ‗Mooij‘.457
Het vervoeren van slaven was een manier om private handel te drijven. Deze praktijk is
terug te voeren tot in ieder geval de eerste helft van de zeventiende eeuw. 458 In 1776 werd
bepaald dat schippers ten hoogste 8 slaven en de opperstuurman 4 slaven mochten
meenemen.459 Het was nodig gebleken om de private handel in slaven te reguleren, omdat in de
jaren daarvoor een schipper het zelfs had gewaagd om voor eigen rekening 131 slaven mee te
voeren. In 1778 en 1782 werden de bepalingen verder aangescherpt en herhaald met als doel de
‗stremming van den overmatigen nadeligen en al te verre g‘extendeerden particulieren handel in
slaven‘.460
Slaven in bezit van (onder)officieren op reguliere intra-Aziatische reizen mochten niet
worden ingezet voor scheepswerk. Tijdens slavenreizen werden slaven soms wel ingezet voor
scheepswerk. Maar het systematisch inzetten van slaven als zeelieden lijkt niet te hebben
plaatsgevonden. Pas in een situatie van extreme arbeidsschaarste tijdens de Vierde Engelse
Oorlog besloten de autoriteiten in Batavia proeven te nemen met de plaatsing van slaven als
zeelieden en soldaten aan boord van schepen. Zoals zal blijken was de proef kortstondig door de
omvangrijke muiterij op het schip Mercuur in 1782. De slaven was bovendien hun vrijheid
beloofd (na twee retourreizen) en zij ontvingen loon voor hun zeemanswerk.
De laatste stroming in de literatuur benadrukt niet zozeer collectieve verschillen, maar
juist het aanpassingsvermogen van niet-Europese zeelieden in de Europese zeemanscultuur. Zo
bestudeert Chappel de ervaringen van kanakas, zoals de zeelieden van de vele kleine eilanden in
de Stille Oceaan worden genoemd.461 Zij monsterden vanaf de eerste reizen van Spaanse
schepen in dit gebied in de zestiende eeuw met regelmaat aan op Europese en later Amerikaanse
schepen. In zijn studie benadrukt Chappel dat dit leidde tot interculturele ontmoetingen, maar
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ook tot culturele transformaties. Kanaka-zeelieden werden vaak als individu of in kleine
aantallen aangenomen; zij deden geen dienst in grote, zelfstandige ploegen arbeiders, zoals vaak
het geval was bij Indiase of Chinese zeelieden. Dit leidde tot acculturalisatie – het overnemen
van en aanpassen aan de bestaande Europees-Amerikaanse scheepscultuur.
Chappel laat zien dat kanakas bij het veroveren van een plaats binnen de bemanning
gebruik maakten van het vertellen van verhalen, zang en humor – onder meer door mimiek, het
naspelen van bemanningsleden, soms tot grote hilariteit van de toeschouwers. De kanakazeelieden werden dus op een eigen wijze opgenomen in de gemeenschap. Zij waren volwaardig
lid van de gemeenschap, maar tegelijk was hun positie toch nooit volledig hetzelfde. Zij hadden
zich ‗aangepast‘, maar waren uiterlijk herkenbaar, werden vaak nog gezien als ‗exotisch‘, of
werden vaker mishandeld, onderbetaald of zomaar ontslagen.462 De positie van kanakazeelieden vertoont in dit opzicht veel overeenkomsten met de positie van ‗zwarte‘ zeelieden op
schepen in de Atlantische Oceaan: ze werden verwelkomd in een relatief open
zeemansgemeenschap, waren volwaardig bemanningslid, maar hun positie werd gekenmerkt
door een hogere mate van onzekerheid – ze konden door gezagvoerders zomaar als slaaf
verkocht worden, ze hadden vaker werk als kok of scheepsjongen, en moesten vaker slechtere
behandeling ondergaan.463

Een wereld van maritiem werk
Het werk van zeelieden en de omgevingen waarin het werd uitgevoerd speelt een belangrijke rol
in analyses van het zeevarende leven. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de verhoudingen
tussen zeelieden tot stand kwamen, is het daarom van belang om eerst inzicht te krijgen in de
werkomgevingen en het werk van VOC-zeelieden. In Azië kwamen zeevarenden en andere
dienaren terecht in verschillende werkomgevingen. De omgeving die de meeste aandacht van
historici heeft getrokken is het retourschip. De vaartuigen en de werkomgevingen aan land in
Azië hebben veel minder aandacht gekregen.464 Toch was de wereld van maritiem werk in
dienst van de VOC breder dan alleen het retourschip en daarom zal in dit hoofdstuk ook
aandacht besteed worden aan andere maritieme werkomgevingen.
Op schepen bestond het werk uit individuele tot groepsgewijze taken. Het vroegmoderne
handelsschip had meerdere functies, die tot verschillende soorten werk leidden. Het schip was
een middel voor transport en voor handel, maar ook voor oorlogsvoering. Het schip was
bovendien een leefomgeving. Voor het laten functioneren van vroegmoderne schepen waren
grote menselijke krachtsinspanningen benodigd, maar ook specifieke vaardigheden. De
administratieve, juridische en politieke dimensie van een schip vereisten weer andere soorten
werk.465 Aan boord van het schip moest discipline en rechtsorde worden gehandhaafd.
Bovendien kon het voorkomen dat de VOC moest worden gerepresenteerd ten opzichte van
vreemde mogendheden.
De bedrijfsvoering van het schip vereiste een nauwgezette administratie. Vooral
officieren, kooplieden, assistenten en soms boekhouders waren belast met de organisatie en
administratie aan boord van het schip. In journalen werden de koers, de wind, het weer, de
situatie op het schip en andere nautische bijzonderheden genoteerd. In de monsterrol werd
genoteerd welke zeevarenden aan boord waren. In andere administraties werden nauwkeurig de
voorraden van het koopwaar en voedsel bijgehouden. Deze administraties werden onderhouden
462

Chappel, Double Ghosts, 60-77.
Bolster, Black Jacks. Christopher, Slave ship sailors.
464
De literatuur over de VOC-scheepvaart in Azië is in de eerdere hoofdstukken behandeld. In deze literatuur is
relatief weinig aandacht voor arbeid. Andere werkomgevingen zijn eveneens weinig bestudeerd. Recent is een
aanzet gedaan voor werkomgevingen in en rond Batavia. L. Blussé, ‗Life and labour around the Batavia roadstead‘,
in: H. Masashi, Asian port cities, 1600-1800. Local and foreign cultural interactions (Singapore 2009) 119-138. M.
van Rossum, ‗A ‗Moorish world‘ within the Company. The VOC, maritime logistics and subaltern networks of
Asian sailors‘, Itinerario – International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction 36,
nr. 3 (2012) 39-60.
465
M. Ogborn, Indian Ink. Script and print in the making of the English East India Company (Chicago 2007) 46-66.
463

100

door de verantwoordelijke officier of koopman. Vaak hielden betrokken lagere
bemanningsleden, zoals botteliers of ambachtslieden, zelf ook administraties bij. Soms werd het
schrijfwerk door de schipper, officieren of kooplieden aan een betrouwbare matroos of jongen
uitbesteed.
Een groot aantal specialisten verrichtte dagelijks werk aan het onderhoud van het schip,
het bewaken van orde en discipline, het bereiden van voedsel, het verzorgen van de gezondheid
van de bemanning en het onderhoud van geschut en handwapens. De scheepswand en het dek
moesten voortdurend gecontroleerd worden op lekkages en waar nodig worden gerepareerd.
Timmerlieden waren vrijwel dagelijks bezig met kalfaten – het aanbrengen van in teer gedrenkt
hennep tussen de planken – en andere klussen. De zeilen en het touwwerk van schepen vereisten
eveneens veel controle- en herstelwerk. Slechte stukken touw werden vervangen en zeilen
werden waar nodig opgelapt. De specialisten aan boord van het schip kregen vaak
ondersteuning van zeelieden. De zeilen en touwen werden grotendeels door matrozen
gecontroleerd en hersteld, maar het werk stond onder leiding van de zeilmaker, bootsman en
schieman. Ook timmerlieden werden in het dagelijkse werk ondersteund door matrozen.
Veel van deze werkzaamheden waren vrij zelfstandig en vereisten geen intensieve
samenwerking. Het werk aan boord van vroegmoderne schepen bestond uit een veelheid van dit
soort klusjes. Op het schip moest worden schoongemaakt, opgeruimd, wacht gelopen,
gewassen, materaal onderhouden, enzovoort. Zeelieden konden worden gevraagd voor kleine
klusjes, zoals het slijpen van messen. Jongere zeevarenden kregen soms een specifieke taak
toegewezen, zoals het letten op het glas waarmee de tijd werd bijgehouden gedurende de wacht.
Voor veel werkzaamheden was uiteraard wel een zekere mate van coördinatie nodig, zoals bij
het nakijken van het touwwerk of het schoonmaken van de scheepshuid rond de waterlijn bij
rustig weer.466
Een aantal functies van het schip vereisten een meer collectieve krachtsinspanning,
waarbij de bemanning ook fysiek van elkaar afhankelijk was. Zo werden de zeilen handmatig
ingenomen, uitgezet en versteld. Daarvoor was het nodig dat meerdere zeevarenden tegelijk aan
de zeilen of touwen trokken – of deze juist lieten vieren. Eentonig en zwaar was het bedienen
van de pompen. Daarmee moest met grote regelmaat het water, dat naar binnen lekte, worden
weggepompt. De pompen werden bediend door drie tot vier man, maar op grotere schepen
werkten soms wel tien tot twaalf zeevarenden tegelijk aan de drie pompen. Het ophalen en
neerlaten van het anker was een andere intensieve en gemeenschappelijke taak. Dit gebeurde
door een spil, die door meerdere zeevarenden werd rond geduwd. De spillopers moesten daarbij
op de juiste momenten gezamenlijk kracht zetten. De ankerkabel werd benedendeks
opgewonden. Daar zorgden andere zeevarenden, dat de kabel strak werd gehouden en op de
juiste wijze werd geleid. Veel van deze gezamenlijke werkzaamheden waren zwaar en leidden
tot onderlinge afhankelijkheid tijdens het werk. Een verkeerde uitvoering kon gevaarlijk zijn en
tot ongelukken leiden.
Maar zeelieden werkten niet alleen als het schip op volle zee was. Schepen lagen vaak
voor anker om te laden, voor herstel, in afwachting van directies of de juiste wind. Vooral het
laden en lossen was intensief werk. Grote hoeveelheden goederen – vaak in zakken en kisten –
moesten dan met kleine vaartuigen tussen het schip en de wal worden vervoerd. Dit betekende
veel sjouwwerk. Om de goederen van de kant en de vaartuigen over te hevelen werden takels
gebruikt, waarvoor meerdere zeevarenden in actie moesten komen. De kleine vaartuigen op de
rede van de vestigingen werden gevaren door zeevarenden, die werkzaam waren in de vestiging
of op het schip. Zeelieden werden ook hier ingezet voor allerlei kleinere en grote klussen, die
zich voordeden, zoals het naar een schip roeien van een vervangende mast of versjouwen van
materiaal. Tijdens de reis werden de kleine vaartuigen van het schip regelmatig uitgezet voor
het overgeven van boodschappen, het halen van water of andere zaken.
Zeelieden in dienst van de compagnie werden niet alleen ingezet op de grote
retourschepen, maar simpelweg op alle plaatsen waar hun arbeid kon worden gebruikt. De grote
schepen in de intra-Aziatische en retourvaart waren onderdeel van een grotere wereld van
466

Zie voor een goed overzicht van de werkzaamheden aan bood: Ketting, Leven, werk en rebellie.
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maritiem werk. De schepen die door de VOC in Azië werden ingezet konden onderling dan ook
aanzienlijk van elkaar verschillen. Veel van de grotere schepen waren gebouwd in de
Republiek. Deze schepen waren met de vloot naar Azië overgekomen. Soms waren ze eerst
langere tijd actief geweest in de intercontinentale vaart tussen Azië en de Republiek. Dankzij de
database van het Dutch-Asiatic Shipping project zijn voor deze schepen veel gegevens
beschikbaar. Dit ligt anders voor de schepen, die in Azië gekocht, veroverd of gebouwd waren.
Soms waren dit schepen van kleinere of middelgrote omvang, zoals hoekers en jachten. Vaak
waren dit kleinere vaartuigen, zoals pantjalangs en chialoupen.
Chialoupen werden soms ook sloepen genoemd. Deze vaartuigen waren meestal niet
groter dan 40 ton. Deze vaartuigen werden aanvankelijk met heenvarende retourschepen naar
Azië meegezonden om daar in elkaar gezet te worden – zogeheten afbreekboots. Later werden
chialoupen ook in Azië gebouwd.467 De pantjalangs van de compagnie waren kleine, in Azië
gebouwde vaartuigen – vaak niet groter dan zo‘n 20 ton. De compagnie maakte soms gebruik
van andere Aziatische scheepstypen, zoals chiampangs en cora-cora‘s. Onder de grotere
schepen was eveneens veel diversiteit. Schepen als de hoeker, bark en brigantijn waren de
kleinere typen onder de grotere schepen van de VOC. Deze schepen werden afwisselend in de
Republiek en in Azië gebouwd. Rond 1700 waren schepen van het type hoeker gemiddeld zo‘n
100 ton, rond 1750 was dit gemiddeld zo‘n 180 ton. De typen schepen die werden aangeduid
met fluit, jacht en fregat waren doorgaans groter en werden meestal in de Republiek gebouwd.
De grootste schepen werden aangeduid als spiegelretourschip of simpelweg schip. Deze
schepen waren belangrijk in zowel de retourvaart als de intra-Aziatische vaart.
Administratief werd de categorie ‗schip‘ breder toegepast dan alleen voor retourschepen.
In de Generale Zeemonsterrollen vielen ook scheepstypen als de pinas of jacht met regelmaat
onder deze aanduiding. Binnen deze scheepstypen varieerden schepen soms aanzienlijk in
omvang. Zo werden de schepen Abbekerk en Krab in het jaar 1701 beide aangeduid als ‗fluit‘.
De geschatte omvang van de fluit Abbekerk was 242 ton, terwijl de Krab een omvang had van
644 ton. Ondanks de diversiteit en sporadische administratieve vertroebeling is het mogelijk om
een indicatie geven van de gemiddelde omvang van de verschillende schepen, die in Aziatische
wateren voor de VOC actief waren.

Tabel 5.

Gemiddelde omvang van scheepstypen, tonnage, 1691-1790468
Galjoot Brigantijn Bark Hoeker
70
94
129
98
153
132
130
160
177
160
183
175
300 150
182
208
440

Jacht
363
310
424
333
450

Fregat Fluit
385
417
448
289
543

1691-1700
1701-1710
1711-1720
1721-1730
1731-1740
650
1741-1750
1751-1760
1761-1770
1771-1780
500
1781-1790
1791
Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.

467

Schuit Schip
553
745
491
722
716
712
733
762
903
1017
1019
937
1054

Knaap, Shallow Water. Parthesius, Dutch ships, 81-82. Zie ook verwijzingen naar de bouw van boten in het
archief van de opperequipagemeester van Batavia. NA, Collectie Brugmans, 168, brief 25.
468
Het betreft hier gewogen gemiddelden gebaseerd op schepen vermeld in de Generale Zeemonsterrollen, waarvan
de tonnage bekend was door middel van koppeling aan de database van Dutch-Asiatic Shipping. Drie schepen, die in
de Generale Zeemonsterrollen waren geadministreerd als ‗brigantijn‘ en ‗bark‘ zijn weggelaten, omdat DAS
melding maakt van een ander scheepstype.
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Figuur 6.

Samenstelling intra-Aziatische vloot, schepen naar omvang, 1600-1790 469
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Bron: Parthesius, Dutch Ships; Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
Figuur 7.

Samenstelling intra-Aziatische vloot, aantallen schepen naar type, 1691-1791
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Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
Twee zaken zijn opvallend. Allereerst waren de schepen in de intra-Aziatische vaart
gemiddeld iets kleiner dan de schepen die door de VOC werden ingezet in de retourvaart. Ten
tweede werden de schepen gedurende de achttiende eeuw over het algemeen fors groter. 470 Dit
zien we niet alleen terug in de gemiddelde omvang van de verschillende scheepstypen, maar
eveneens in de samenstelling van de intra-Aziatische vloot. In de tweede helft van de achttiende
469
470

Schepen van minder dan 140 ton zijn niet meegenomen.
G.M. Welling, ‗De zin en onzin van schepen tellen‘, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 28, nr. 1 (2009) 3-25, 23.
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eeuw werden steeds vaker schepen van meer dan 1.000 ton gebruikt. Deze grote schepen
maakten het laatste kwart van de eeuw zelfs meer dan de helft van de vloot uit. Schepen van 700
tot en met 1.000 ton werden in de eerste helft van de achttiende eeuw vaker ingezet dan
daarvoor. Het gebruik van deze schepen daalde licht gedurende de tweede helft van de
achttiende eeuw. De inzet van deze grotere schepen betekende dat het dalende aantal VOCschepen in de intra-Aziatische vaart niet leidde tot een evenredige krimp van de omvang van de
intra-Aziatische vloot (in laadvermogen). Het tonnage van de intra-Aziatische vloot van de
VOC bleef, zoals we hebben gezien, tot ver in de achttiende eeuw op peil.
Kleinere schepen met een omvang van minder dan 700 ton werden vanaf het laatste
kwart van de zeventiende eeuw steeds minder belangrijk voor de intra-Aziatische vloot. Deze
schepen werden minder gebruikt in de intra-Aziatische vaart, maar verdwenen niet volledig uit
Azië, zoals op basis van de Generale Zeemonsterrollen gedacht zou kunnen worden. De
kleinere schepen werden vaker toebedeeld aan een specifiek comptoir. Zodoende vielen deze
schepen niet meer onder de administratie van de intra-Aziatische vaart, maar onder de
administratie van bepaalde vestiging in de Generale Landmonsterrollen. De grote aantallen
chialoupen en pantjalangs verdwenen evenmin en werden zelfs niet minder gebruikt. De
administratie van deze kleine vaartuigen werd vanaf 1720 volledig naar de verschillende
comptoiren overgeheveld.
Het rigide administratieve onderscheid, dat de VOC tussen ‗land‘ en ‗zee‘ aanbracht,
blijkt daarmee te vervagen. Niet alleen pantjalangs, chialoupen en grotere schepen werden van
de Generale Zeemonsterrollen naar de Generale Landmonsterrollen overgeplaatst, maar ook het
VOC-personeel kwam afwisselend in verschillende administraties terecht. Soms was dit een
volledig administratieve kwestie, zoals in het geval van de zeevarenden op de pantjalangs. In
andere gevallen ging het om wisselingen van werkomgevingen op zee en aan land. Zo werden
soldaten, die tijdelijk op schepen werden geplaatst voor veiligheid of transport, onder de
administratie van het betreffende schip geschaard. Omgekeerd werden zeevarenden, die dienst
deden ‗aan land‘, onder de administratie van het betreffende comptoir geplaatst.
De aantallen zeelieden, die in werkomgevingen ‗aan land‘ werden ingezet, waren groot.
De personeelsadministratie van de VOC getuigt van de omvang van deze groepen zeevarenden,
zowel Europeanen als Aziaten. Een belangrijk voorbehoud, dat daarbij gemaakt moet worden, is
dat de administratie alleen inzicht geeft in het personeel in vaste dienst. Werkers die voor korte
tijd werden gebruikt zijn in de personeelsadministratie niet terug te vinden, zoals Aziatische
dagloners, die regelmatig werden ingezet voor het laden en lossen van schepen op de rede van
Batavia.
Aan land werden deze zeevarenden overwegend op twee manieren ingezet: in de
artillerie en in maritieme functies ‗aan land‘. Zeelieden, en met name bosschieters, waren
interessant als artillerist, omdat zij beschikten over de vaardigheden, die benodigd waren voor
het opereren van geschut. Ze werden ingezet op forten en versterkingen. Daarnaast waren
zeelieden onmisbaar voor het vele maritieme werk dat verricht werd in en rond de
compagnievestigingen. Dit werk vond bijvoorbeeld plaats op de equipagewerf, op de rede, maar
ook op de kleine vaartuigen in de rivieren en wateren rond de vestigingen. De werkomgevingen
en zeelieden werden gecategoriseerd als zijnde ‗aan land‘, omdat de zeelieden onder een
bepaalde vestiging ressorteerden. Het werk vond vaak plaats aan land, in rivieren en op zee.
Tussen de grote schepen van de intra-Aziatische vaart en de vestigingen van de VOC
bevond zich een wereld van maritiem werk – een overgangswereld tussen land en zee. Veel van
de kleine vaartuigen, die in de Generale Land- en Zeemonsterrollen staan geadministreerd,
zoals pantjalangs en chialoupen, werden lokaal en soms regionaal ingezet voor verschillende
soorten werk. Het laden en ontladen van grote spiegelretourschepen, het kruisen op
smokkelaars, het vervoeren van goederen of het verplaatsen personeel tussen dicht bij elkaar
gelegen vestigingen of werkplaatsen, en zo meer. De vaartuigen en bemanningen werden vaak
specifiek afgestemd op de verschillende soorten werkzaamheden, die ze verrichten.
Zeelieden in dienst van de VOC kwamen dus niet alleen kwamen te werken op de grote
retourschepen, maar ook op kleinere pantjalangs, chialoupen en aan land op bijvoorbeeld de
equipagewerf. Deze werkomgevingen waren belangrijk voor het functioneren van de VOC als
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handelskapitalistische organisatie. Schepen en andere maritieme werkomgevingen werden
daarom zoveel mogelijk afgeschermd en onderworpen aan een strikte discipline, controle en
hiërarchie. Door de aard van de werkzaamheden, het optreden van de compagnie en het
gezamenlijke karakter van het werk en leven in deze omgevingen was sprake van een zekere
mate van lotsverbondheid. In dit opzicht hebben niet alleen de schepen, maar ook de andere
werkomgevingen de karakteristieken van ‗totale instituties‘, zoals vaak beschreven in de
maritiem-historische literatuur.
Tegelijkertijd moet de mate van isolement – en daarmee de totaliteit – van de
werkomgevingen in Azië niet worden overschat. De reizen in de intra-Aziatische vaart waren
doorgaans van relatief korte duur. Tijdens deze reizen werden vaak meerdere bestemmingen
aangedaan. De schepen in de intra-Aziatische vaart verkeerden zodoende eigenlijk nooit
langdurig in isolement op volle zee. De vloot van de VOC in Azië was bovendien uitermate
divers – bestaande uit verschillende soorten kleinere en grotere schepen. Deze schepen deden
dienst in de intra-Aziatische vaart, maar ook rond de verschillende vestigingen.
In de verschillende werkomgevingen – ‗aan land‘ en ‗op zee‘ – kwamen Aziatische en
Europese zeevarenden naast elkaar te werken. Dit gebeurde in wisselende samenstellingen, die
soms afhankelijk waren van het type werkomgeving, soms van de beschikbaarheid van
zeevarenden. Het is dan ook belangrijk om deze werkomgevingen te bekijken in relatie tot de
wijze waarop Europese en Aziatische zeelieden werden ingezet. Het zal duidelijk worden dat de
interactie en de mobiliteit tussen de verschillende werkplekken op zee en aan land groot was.
Bovendien onderhielden Europese en Aziatische compagniesdienaren – geoorloofd en
ongeoorloofd – veel contacten met de buitenwereld. Zoals in dit hoofdstuk duidelijk zal worden
ging dit gepaard met de vorming van nieuwe gemeenschappen op onverwachte plekken.

Figuur 8.
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Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
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Voor deze weergave zijn de jaren 1701, 1707, 1762 en 1763 weggelaten vanwege ontbrekende gegevens. De
gegevens voor de ‗zeevarenden aan land‘ zijn gebaseerd op het werk van Lequin.
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Aziatisch schip (een Cora-Cora) onder Nederlandse vlag, [anoniem], circa 1665, onderdeel van

‗De groten Ambonse of Hoamolese oorlog, 1651-1656‘, Atlas van der Hem, deel XL, nr. 14-16,
Wenen Österreichische Nationalbibliothek.
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Gemengd varen als praktijk
De schepen van de intra-Aziatische vaart waren een van de belangrijkste werkomgevingen waar
Europese, Euraziatische en Aziatische zeevarenden naast elkaar kwamen te werken. Dit waren
de grote schepen, zoals de spiegelschepen, jachten en fluiten. De bemanningen voor deze
schepen werden samengesteld uit de zeelieden, die de VOC in Azië in haar dienst had. De
Europese en Aziatische groepen zeevarenden, die daarvoor beschikbaar waren, kunnen ieder
voor zich al bestempeld worden als ‗gemengde‘ bemanningen vanwege de grote diversiteit van
herkomstplaatsen in Noordwest-Europa en Azië.
Op de schepen in de intra-Aziatische vaart werden de Aziatische zeelieden vaak ingezet
in bemanningen met Europese zeelieden. Deze Europees-Aziatische bemanningen, die werden
geplaatst op de intra-Aziatische schepen, kenmerkten zich uiteraard door een nog grotere
diversiteit. Dit leidt tot de vraag op welke manier de VOC gebruik maakte van de mogelijkheid
om gemengde Aziatische en Europese bemanningen samen te stellen. Wat was het beleid met
betrekking tot de inzet van gemengde bemanningen? Zijn daarin veranderingen waar te nemen?
En maakte de plaatsing van een bepaald soort bemanning een groot verschil?
Vanaf de late zeventiende eeuw is met de Generale Zeemonsterrollen systematische
informatie beschikbaar over de bemanningspatronen van de schepen in de intra-Aziatische
vaart. De Generale Zeemonsterrollen bieden gedetailleerde informatie over de samenstelling
van de bemanningen. Aan de hand van deze administratie is het mogelijk om de veranderingen
in bemanningspatronen te reconstrueren en analyseren.
In het beginjaar van de administratie (1691) werden maar liefst 52 schepen vermeld, die
werden ingezet in Azië. De meeste bemanningen bestonden uit Europese zeelieden. In het geval
van vijf schepen waren naast Europeanen ook Aziatische zeelieden aan boord. In het geval van
het schip Dreghterlandt betrof het slechts één ‗moors matroos‘, gemonsterd in Cochin in het
voorgaande jaar.472 Maar het schip De Groote Visserij was bemand met 52 Europese en 21
‗Moorse‘ zeelieden uit Bengalen. Het schip De Stantvastigheit had onder haar bemanning 32
Europese zeelieden en 16 ‗Toepassen matroosen‘ uit Cochin en Bengalen. Het schip
Egelenburgh had 38 Europeanen en 12 ‗Mooren‘ uit Bengalen. Het schip De Gideon was
bemand met 47 Europese zeelieden en 25 Aziatische zeelieden – waaronder 23 ‗Moors‘
matrozen, een ‗Moors hoogbootsman‘ en een ‗inlands matroos‘ uit Bouton.
Gemengde bemanningen werden gedurende de achttiende eeuw steeds gebruikelijker in
de intra-Aziatische scheepvaart van de VOC. Het aandeel schepen met gemengde bemanning in
de vloot in Azië steeg voortdurend. Het aandeel groeide binnen de gehele intra-Aziatische vloot
van zo‘n 10 tot 20 procent aan het eind van de zeventiende eeuw tot ongeveer 30 procent in de
jaren ‘20 van de achttiende eeuw. Vanaf 1735 steeg het aandeel tot boven de 40 procent, met
uitschieters tot soms 80 procent.
Opvallend is het verschil tussen verschillende typen schepen. De verschillen in
bemanningspatronen tussen de vaartuigen gemarkeerd als ‗schepen‘ en ‗fluiten‘ waren
minimaal. Op vaartuigen van het type ‗jacht‘ werden minder vaak gemengde bemanningen
ingezet. Opvallend is verder het verschil in ontwikkeling wanneer gekeken wordt naar
gemengde bemanningen, die bestonden uit Europese en Aziatische zeelieden, of Europese
zeelieden en Aziatische soldaten. Aziatische soldaten werden op de grote schepen van de intraAziatische vaart steeds minder ingezet, terwijl het aandeel van gemengde bemanningen met
Europese en Aziatische zeelieden sterk steeg. Zoals verderop in dit hoofdstuk duidelijk zal
worden (tabel 13) voeren pantjalangs vaak met een gemengde bemanning van Europese
zeelieden en Aziatische zeelieden of soldaten. Op chialoupen werden daarentegen vaker
Europese bemanningen geplaatst, of in ieder geval geadministreerd. Zoals we zullen zien waren
soms wel Aziatische krachten werkzaam op deze lokale vaartuigen, maar werden zij niet altijd
geadministreerd in de Generale Land- en Zeemonsterrollen. Dat was niet het geval op de
grotere schepen actief in de intra-Aziatische vaart. Vanaf 1691 werden de Europese en

472

NA, VOC, 11707.
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Aziatische bemanningen, zoals vermeld, systematisch genoteerd, met de uitzondering, dat in de
jaren 1756-1781 en 1789-1791 geen Aziatische zeelieden werden vermeld.
Op de schepen van de VOC in Azië groeide niet alleen het aantal gemengde
bemanningen, maar nam ook de omvang van Aziatische bemanningen aan van deze schepen
toe. Het aandeel Aziatische zeevarenden binnen bemanningen aan boord van schepen met een
gemengde Europees-Aziatische bemanning verdubbelde grofweg. In de periode 1691 tot 1730
varieerde het aandeel van Aziatische zeelieden in een bemanning vaak van een kwart tot een
derde. Vanaf 1730 steeg dit aandeel tot gemiddelde 40 tot 60 procent, met uitschieters tot zelfs
70 procent aan het eind van de achttiende eeuw. Dit betekende dat forse verschuivingen plaats
hadden gevonden aan boord van de schepen in de intra-Aziatische vaart. Zo voer het reeds
vermelde schip De Groote Visserij in juli 1691 met 21 Aziatische zeelieden op een totaal van 73
zeevarenden. In juli 1737 lag het schip Slot Aldegonda voor Samarang met een bemanning van
25 Europese en 44 Aziatische zeelieden. In juli 1784 voer het schip Europa met slechts 18
Europese zeevarenden en maar liefst 25 Chinese en 51 Javaanse zeevarenden.473
Figuur 9.

Gemiddeld aandeel Aziatische bemanning in totaal bemanning schip, 1691-1791
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Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
Tabel 6.
Gemengde bemanningen op verschillende scheepstypen, Europese zeelieden met
Aziatische zeelieden (Z) of met Aziatische zeelieden en / of soldaten (Z+S), 1691-1788
Jacht
N
137
98
87
23
38
26
6

Z+S
%
20%
19%
18%
0%
11%
19%
0%

Z
%
12%
6%
16%
0%
8%
15%
0%

Fluit
N
129
52
33

Z+S
%
22%
33%
39%

Z
%
20%
19%
39%

1691-1700
1701-1710
1711-1720
1721-1730
1731-1740
1741-1750
1751-1755
1782-1788
Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
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Schip
N
216
303
400
472
442
291
177
166

Z+S
%
36%
38%
39%
39%
61%
53%
38%
56%

Z
%
15%
22%
30%
35%
53%
51%
37%
55%

De aanwezigheid van Aziatische bemanningen betekende doorgaans ook de
aanwezigheid van Aziatische voorlieden, en soms zelfs een eigen kok. Aanvankelijk werd de
Aziatische voorman genoteerd als ‗Moors‘ ‗bootsman‘, ‗hoogbootsman‘ of soms ‗schieman‘ –
benamingen die ook voor Europese voorlieden werden gebruikt. Aan het begin van de
achttiende eeuw werd de term sarang dominant. De term werd in de administratie tot 1700
slechts tweemaal gebruikt. Eenmaal werd de term ‗tandel‘ gebruikt. In de Generale
Zeemonsterrol van 1701 werden beide termen naast elkaar gebruikt. Voor het schip De Schulp
werd een ‗Sarang of Bootsman‘ genoteerd. Op het schip Etershem werden de twee Aziatische
voorlieden genoteerd als ‗Sarang of Bootsman‘ en ‗Tandel of Midman‘. De functieaanduiding
sarang werd vermeld in verschillende spellingsvariaties ‗sarang‘, ‗serang‘, ‗saroeng‘ of
‗zarang‘. Regelmatig werd de aanduiding ook voorafgegaan door de toevoeging ‗Moors‘. De
tandel werd vaak ook als ‗sarangsmaat‘ vermeld.
De omvang van een Aziatische bemanning kon sterk variëren. Uiteraard hing dit samen
met de omvang van het schip en de omvang van de Europese bemanning. De Aziatische
zeevarenden werden in groepen ingezet en vaak onder eigen voorlieden, maar zowel per groep
als per voorman was het aantal Aziatische zeelieden geen vast gegeven. De minimale omvang
van een Aziatische bemanning was meestal tien zeevarenden. Onder een sarang sorteerde
doorgaans tussen de tien en 35 zeevarenden. Gedurende de achttiende eeuw groeide het
gemiddelde aantal zeelieden per sarang. Wel werden bij grotere groepen zeelieden vaker tandels
ingezet, zodat het aantal zeevarenden per leidinggevende relatief gelijk bleef – meestal ergens
tussen de twaalf tot achttien zeevarenden op iedere leidinggevende (tandel of sarang).
De Aziatische bemanningen deden vaak voor langere tijd dienst bij de VOC. Dit is op te
maken uit het verschil tussen de opgegeven jaren van aanmonstering en het jaar van
administratie van de bemanning aan boord van een schip. Zo werd voor de Aziatische zeelieden
– zeven ‗inlanders of swarten‘ – op het schip Schiebroek in juli 1692 vermeld, dat zij waren
aangemonsterd ‗in India‘ in het jaar 1691.474 De administratie voor het schip Den IJzelt
vermeldde in juli 1693 dat de ‗Moorse‘ matrozen waren aangenomen in hetzelfde jaar dus. 475 In
tabel 8 zijn alle beschikbare vermeldingen voor Aziatische zeelieden op schepen in de intraAziatische vaart samengebracht.
Het overzicht laat zien dat in ieder geval tot 1760 een meerderheid van de Aziatische
bemanningen langer in dienst was van de VOC dan een jaar. De lengte van dienstverbanden
lijkt gedurende de achttiende eeuw zelfs te zijn toegenomen. Aan het begin van de achttiende
eeuw waren veel dienstverbanden al meer dan twee jaar van kracht op het moment dat een
Aziatische bemanning werd geadministreerd in de monsterrollen. In de jaren ‘50 was de
gemiddelde duur zelfs meer dan vijf jaar. De vermelding van een bemanning in de Generale
Zeemonsterrollen was uiteraard niet het einde van een dienstverband: de dienstverbanden
konden nog langer voortduren.
Tegen het einde van de achttiende eeuw lijken deze langlopende dienstverbanden op de
intra-Aziatische vaart van de VOC minder te zijn voorgekomen.476 Alle bemanningen waarvoor
een jaar van aanmonstering werd vermeld in de personeelsadministratie waren in hetzelfde jaar
aangemonsterd. De meeste van deze Aziatische bemanningen waren afkomstig van Malakka –
en waren dus mogelijk Maleise, Chinese of Moorse zeevarenden uit deze stad. Voor Chinese en
Javaanse zeelieden werd het moment van aanmonstering vaak niet meer vermeld.
Een interessant verschijnsel onder Aziatische bemanningen was de aanwezigheid – en
het ‗verdwijnen‘ – van de Aziatische kok. Aan het einde van de zeventiende eeuw werd voor
een aanzienlijk deel van de Aziatische bemanningen een eigen kok aangenomen – en vermeld in
de personeelsadministratie. Deze koks verdwenen langzamerhand uit de administratie vanaf het
begin van de achttiende eeuw. Na 1720 werd geen melding meer gemaakt van eigen koks onder
474
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Figuur 10.
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Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
Tabel 7.

Aziatische zeelieden per sarang, 1691-1755

<10
10 tot 15 15 tot 20 20 tot 25 25 tot 30
1691-1700 4%
33%
20%
22%
9%
1701-1710 3%
17%
14%
32%
19%
1711-1720 0%
14%
20%
34%
12%
1721-1730 1%
4%
19%
45%
16%
1731-1740 3%
4%
19%
30%
15%
1741-1750 1%
5%
11%
15%
16%
Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
Tabel 8.

30 tot 35
13%
13%
9%
9%
16%
16%

35 >
0%
1%
10%
6%
12%
35%

Vermelding aanmonstering Aziatische bemanningen intra-Aziatische vaart478

Zelfde jaar
Vorig jaar
Eerder
N
%
N
%
N
%
1691-1700
11
48%
8
35%
4
17%
1701-1710
6
21%
12
41%
11
38%
1711-1720
9
19%
21
45%
17
36%
1731-1740
1
17%
3
50%
2
33%
1751-1760
2
20%
2
20%
6
60%
1781-1790
6
100%
0
0%
0
0%
Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
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Duur*
Jaar
2,3
2,5
2,1
2,5
5,3

Exclusief pantjalangs.
Onder ‗duur‘ wordt de gemiddelde lengte gegeven van langlopende dienstverbanden op het moment van
vermelding in monsterrol indien het verschil tussen het jaar van aanmonstering en vermelding meer dan één is. De
zeevarenden uit de Indonesische archipel werkzaam op pantjalangs zijn buiten beschouwing gelaten voor dit
overzicht, omdat hun werkomgeving en achtergrond sterk verschilden van de Indiase zeelieden op grotere schepen.
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Aziatische bemanningen. De mogelijke aanwezigheid van een eigen kok bij Aziatische
bemanningen in de periode 1691-1720 is een interessant gegeven en kan ons veel leren over het
plaatsingsbeleid en de dynamiek van arbeidsverhoudingen. Een kok kon onderdeel zijn van de
Aziatische bemanning, maar vaak werd een kok apart vermeld. Deze koks waren doorgaans in
andere jaren gerekruteerd of hadden namen die ze duidelijk onderscheiden van de rest van de
bemanning.
Zo had het schip Lek in juli 1697 ter rede van Batavia een bemanning aan boord
bestaande uit 55 Europese zeelieden, 23 Aziatische zeelieden en 18 Aziatische soldaten. De
soldaten waren ‗Maccassaarse militairen‘, aangenomen in Batavia in 1696. De Aziatische
zeelieden bestonden uit 20 ‗inlandse zeevarende‘ onder leiding van een ‗Moors bootsman‘ en
aangevuld door een kok en koksmaat. De kok en zijn maat werden in de administratie onder de
‗inlandse zeevarende‘ geplaatst, maar waren eerder gerekruteerd. De Aziatische zeelieden waren
gerekruteerd in februari 1697, de kok en zijn maat in 1696.479
Hetzelfde was het geval op het schip Huijs ten Duijnen. In juli 1709 had het schip 49
Europese zeelieden, 21 ‗inlandse matroosen‘, een sarang en een ‗inlands kok‘. De matrozen
waren gerekruteerd in Bengalen. De kok Salvador Pietersz werd te midden van de Aziatische
bemanning vermeld, maar kwam van Batavia.480 Het schip Huis te Bijweg werd in juli 1711
gemonsterd met een bemanning van 24 Europese zeevarenden en 41 Aziatische zeevarenden,
waaronder een kok. De gehele Aziatische bemanning was aangenomen in Bengalen, maar ook
hier was een duidelijk verschil tussen de zeevarenden en de kok. De zeelieden waren
geregistreerd onder namen als Mameth en Gorie. Ze waren aangenomen in 1710. De kok heette
Sijmon Carner en was aangenomen op 19 januari 1711.481 De Aziatische koks, die op schepen
met Aziatische zeevarenden werden ingezet, waren dus niet altijd van dezelfde herkomst.
In sommige gevallen zijn Aziatische koks terug te vinden onder Europese bemanningen.
Op de jacht Susanna waren naast 35 Europese zeevarenden negen Aziatische zeelieden uit
Bengalen. Toch stonden de kok en koksmaat uit Bengalen te midden van de Europeanen
geadministreerd.482 Op het schip Huijs ten Duijnen in 1710 was alleen een Europese bemanning
van 76 zeevarenden aanwezig, maar werd de bemanning toch aangevuld met de ‗inlandse kok‘
Francisco Perera. Francisco was aangemonsterd in 1707 en werd ondanks de expliciete
toevoeging ‗inlands‘ te midden van de Europese bemanning genoteerd.483 Aziatische koks lijken
niet noodzakelijk werkzaam te zijn geweest voor Aziatische bemanningen. Soms lijken
Aziatische koks juist te zijn toegevoegd aan Europese bemanningen.
In bepaalde gevallen is de situatie moeilijk te duiden. Op het fluitschip Klaverblad,
bijvoorbeeld, werden de kok Alexander Rosairo en de koksmaat Claas Cocksmaat niet
afzonderlijk geregistreerd, maar stonden ze wel volledig onderaan de lijst met 30 Europese
bemanningsleden. Deze administratie werd opgemaakt in juli 1693, terwijl het schip in
Bengalen lag. Een Aziatische bemanning was op dat moment niet aanwezig. Een jaar eerder
werd dezelfde kok Alexander Rosairo van Bengalen echter geadministreerd onder de kop
‗Toepassen‘, samen met zijn koksmaat Jan de Rodrigo van Bengalen. Op het schip waren naast
24 Europese zeevarenden ook 12 zeevarenden uit Bengalen, die werden gecategoriseerd als
‗Mooren‘. De Moorse zeevarenden en Toepassen koks waren allemaal aangenomen in 1692.484
Eenzelfde verdeling tussen ‗Mooren‘ en ‗Toepassen‘ vinden we terug op de fluit
Berkenrode, gemonsterd voor Batavia in juli 1699. Het schip had een bemanning van 112
Europese zeevarenden en twaalf Aziaten. De administratie vermeld ze als ‘12 Inlanders, te
weten, 2 toepassen, Pedro Pichues, kok, Jan Abreeul, koksmaat, 10 moorse mattroossen‘.485 Het
is mogelijk dat de aanvulling van Moorse bemanningen met Toepassen-koks vaker voorkwam,
maar dat dit niet altijd expliciet vermeld werd. Zo werden op het schip Velserhooft naast 72
479
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Europese zeevarenden 20 ‗Moorse zeevarenden‘ vermeld. De kok luisterde naar de naam
Augustijn d‘Rosairo. De zeelieden werden alleen genoteerd met voornamen, zoals Zadarie,
Calle, Chan Mameth, Joema.486
Dit zijn interessante bevindingen. Aziatische zeevarenden werden ingezet in groepen,
die doorgaans een minimale omvang hadden van tien man, maar ook fors groter konden zijn. De
omvang van een groep lijkt geen verband te houden met de aanwezigheid van een kok. De kok
bleek soms duidelijk te verschillen van de Aziatische zeevarenden, waarmee hij dienst deed en
geadministreerd werd. ‗Moorse‘ bemanningen hadden ook niet altijd een kok, die de dezelfde
religieuze achtergrond deelde. Het is mogelijk dat juist vanwege deze positie koks zich
gemakkelijk over scheidslijnen van verschillende groepen bewogen, zoals de ‗toepas‘
Alexander Rosairo van Bengalen van het fluitschip Klaverblad. De vermelding van koks zou
uiteindelijk vanaf 1720 volledig wegvallen.
Zoals we hebben gezien nam het aantal schepen met een gemengde Europese en
Aziatische bemanning gedurende de achttiende eeuw structureel toe. Ook de omvang van het
aantal Aziatische zeevarenden binnen een gemengde Europees-Aziatische bemanning groeide
sterk. Dit leidt uiteraard tot de vraag of dit voor de VOC economische nadelen of voordelen met
zich meebracht. Een goede manier om dit inzichtelijk te maken, is door de arbeidsproductiviteit
te vergelijken van verschillende typen bemanningen op VOC-schepen in de intra-Aziatische
vaart.
Voor een dergelijke vergelijking zijn gegevens nodig, die een langere periode bestrijken
en onderling vergelijkbaar zijn. In het geval van de intra-Aziatische vaart van de VOC zijn
gegevens beschikbaar over de omvang van de bemanning (Generale Zeemonsterrollen). Voor
een aanzienlijk deel van de schepen is tevens de grootte uitgedrukt in tonnage beschikbaar
(DAS). Door deze gegevens te koppelen is het mogelijk om een indicatie te krijgen van het
aantal ton dat per zeeman werd gevaren. Dat is een wat ruwe indicatie voor de
arbeidsproductiviteit. Maar vanwege de beperkingen die historisch bronnenmateriaal met zich
meebrengen, zijn andere gegevens die noodzakelijk zouden zijn om een meer nauwkeuriger
indicatie te verkrijgen niet aanwezig.487 Bovendien is de ‗ton per man ratio‘ een indicatie die
vaker wordt gebruikt en daardoor goed vergelijkbaar is met andere resultaten.
Tabel 9.
Gewogen gemiddelde arbeidsproductiviteit per tonnageklasse van VOC-schepen
met Europese en gemengd Europees-Aziatische bemanningen in de intra-Aziatische vaart, ton
per man, 1691-1791.
0-139
Eur Mix
4,3 3,1
4,3 3,2
5,7
9,2

140-340
Eur Mix
8,1
6,2
8,2
5,9
6,7
4,2
6,7
4,3
8,3
9,0
2,9
7,7

341-700
701-1000
Eur Mix
Eur
Mix
9,7
7,8
10,5
9,0
1695
9,6
8,2
9,7
9,1
1700
9,1
8,5
9,7
9,0
1710
8,0
6,6
8,6
7,2
1720
8,8
7,3
9,4
8,8
1730
11,3 8,8
11,3
10,3
1740
10,4 9,2
12,3
10,6
1750
4,4
15,2 13,1
10,9
12,5
1785
Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
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>1.000
Eur
13,0
11,8
10,2
10,5
11,1
14,8
12,5
11,5

Mix
15,6
11,5
8,1
7,6
11,7
13,1
13,0
15,4

NA, VOC 11739.
Zie voor mogelijkheden en onmogelijkheden van meer nauwkeuriger indicaties van arbeidsproctiviteit de
discussie in Unger, Shipping and Economic Growth. Met name Milja van Tielhof en Jan Luiten van Zanden pleiten
voor een meer nauwkeuriger benadering. Lucassen en Unger houden de methode aan waarin gekeken wordt naar het
tonnage per persoon.
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Figuur 11.
Gewogen gemiddelde arbeidsproductiviteit van schepen met gemengde en
Europese bemanning van meer dan 700 ton, ton per man, 1691-1791
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Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
Figuur 12.
Gewogen gemiddelde arbeidsproductiviteit van schepen met gemengde en
Europese bemanning van 700 ton en minder, ton per man, 1691-1791
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Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
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Het gebruik van bemanningen van gemengde herkomst (Europees en Aziatisch) lijkt
geen grote invloed te hebben gehad op de arbeidsproductiviteit. Schepen met een volledig
Europese bemanning in de intra-Aziatische vaart waren in veel gevallen iets efficiënter bemand
dan schepen met een gemengde bemanning. Dit was vooral het geval bij de kleinere typen
schepen van de VOC. Voor de schepen van grotere omvang is het verschil in
arbeidsproductiviteit tussen gemengde en Europese bemanningen miniem.
De overzichten laten zien dat arbeidsproductiviteit in eerste instantie samenhangt met de
omvang van het schip. Schepen in lagere tonnageklassen hebben een lagere
arbeidsproductiviteit. De wijze van bemanning heeft op de arbeidsproductiviteit maar in
beperkte mate invloed. De invloed van de wijze van bemanning is groter voor schepen in lagere
tonnageklassen. De verklaring daarvoor lijkt te liggen in de groepsgewijze plaatsing van
Aziatische bemanningen. Bij gemengde bemanningen worden de Aziatische zeelieden
doorgaans ingezet in groepen van tenminste tien zeevarenden. Dit drukt zwaarder op de
productiviteit van kleinere schepen. Voor grotere schepen valt de drempel die wordt
opgeworpen door de groepsgewijze plaatsing weg en kunnen ook gemengde schepen afgepast
worden bemand.
Tot ver in de achttiende eeuw maakte het relatief weinig verschil of een schip door enkel
Europeanen of met Europees-Aziatische bemanningen werd gevaren. Op kleinere schepen
waren Europese bemanningen doorgaans efficiënter door de groepsgewijze plaatsing van
Aziaten in gemengde bemanningen. Op grotere schepen was het verschil relatief gezien kleiner
en niet altijd in het nadeel van gemengde bemanningen. Zoals we hebben gezien, schakelde de
VOC in de tweede helft van de achttiende eeuw over naar grotere schepen van meer dan 700
ton. Opvallend is dat gemengde bemanningen tegen het einde van de achttiende eeuw juist op
deze schepen een betere arbeidsproductiviteit hadden dan Europese bemanningen op dezelfde
schepen.
De VOC ondervond in de intra-Aziatische vaart dus geen hinder van het varen met
gemengde bemanningen. De schepen van de VOC in de intra-Aziatische vaart lijken zelfs
relatief efficiënt te zijn geweest. Dit wordt vooral duidelijk in vergelijkend perspectief.
Vergeleken met schepen van andere naties, die actief waren in de intra-Aziatische vaart, blijkt
de VOC in Azië behoorlijk efficiënt te hebben geopereerd. Franse schepen in de intraAziatische vaart hadden eind achttiende eeuw gemiddeld een arbeidsproductiviteit van 5,9 ton
per persoon.488 Engelse en Deense schepen varend tussen Europa en Azië in de achttiende eeuw
hadden een arbeidsproductiviteit die varieerde van 5 tot 7 ton per persoon.489 Schepen in de
intra-Aziatische of intercontinentale vaart hadden gemiddeld een lagere arbeidsproductiviteit
dan schepen van dezelfde natie varend in Europa. De intra-Aziatische schepen van de VOC,
zowel met uitsluitend Europese als met gemengde Europees-Aziatische bemanningen, konden
zich door hun hoge efficiëntie echter goed meten met schepen van andere Europese nationaliteit
in andere vaarten in de wereld.490

Batavia als knooppunt
Het eerdergenoemde schip Voorschoten maakt het onmiddellijk duidelijk: Batavia was het
logistieke centrum van de VOC. In januari 1702 kwam het schip Voorschoten vanuit de
Republiek in Batavia aan. Op 25 mei zou het schip van Batavia vertrekken voor een reis naar
Bengalen.491 Slechts enkele weken voor vertrek werd in Batavia besloten over de lading en de
bemanning van de schepen, die naar Bengalen zouden vertrekken. Over de Europese bemanning
viel op 12 mei een besluit. Op 15 mei werd daar een ploeg ‗Moorsche matroosen‘ aan
toegevoegd onder leiding van een ‗Moors tandel of schieman‘. De Moorse zeelieden waren al in
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1701 met het schip Etershem in het jaar 1701 ‗in Bengalen in dienst aengenomen‘.492 Op 19 mei
kwamen de ‗inlands matroos‘ Sijmon Vincent en de ‗inlands kok‘ Jan de Silva aan boord. Ook
zij waren al in 1701 in dienst genomen. Twee dagen voor vertrek werden nog tien Aziatische
matrozen aan boord geplaatst, die uit diverse plaatsen in de Indonesische archipel afkomstig
waren, maar in Batavia waren aangenomen.493
Voor de schepen in de retourvaart en in de verschillende intra-Aziatische
scheepvaartroutes was Batavia het belangrijkste knooppunt. Als knooppunt had Batavia niet
alleen een belangrijke rol in scheepvaartbewegingen van de compagnieschepen, maar ook in de
bemanning van deze schepen. De Europese zeelieden kwamen, zoals duidelijk werd uit het
vorige hoofdstuk, vanuit Europa aan in Batavia. De Aziatische zeelieden kwamen tot in de
tweede helft van de achttiende eeuw voonamelijk uit Bengalen en andere plaatsen in India.
Europese en Aziatische bemanningen waren vaak voor langere tijd verbonden aan de
compagnie, maar werkten gedurende hun diensttijd niet altijd lang aaneengesloten op hetzelfde
schip. Hoe werkte het bemanningsbeleid van de intra-Aziatische vaart? En werden Europese en
Aziatische zeelieden ook in andere maritieme werkomgevingen ingezet? Om dit in beeld te
krijgen, beginnen we bij de verplaatsingen en het werk in en rond het centrum van het
Aziatische handelsrijk van de VOC.
De wijze waarop het bemannen van de schepen in de intra-Aziatische vaart in elkaar
stak, kan in beeld worden gebracht aan de hand van verordeningen in plakkaten, maar ook door
een koppeling te maken tussen de aankomst- en vertrekbewegingen van schepen in Batavia en
de jaarlijkse gegevens over de bemanningssamenstelling. Daardoor krijgen we inzicht in de
bemanningspatronen van de VOC en de rol van Batavia daarin.494 Uiteraard hebben de gegevens
over de bemanning – uit de Generale Zeemonsterrollen – alleen betrekking op het moment van
administratie, ongeveer rond juli van ieder jaar. Bemanningen konden tussentijds altijd
wijzigen. Deze tussentijdse wijzigingen in bemanningssamenstelling herbergen eveneens
waardevolle informatie.
Het overzicht van scheepvaartbewegingen van VOC-schepen, die Batavia aandeden en
verlieten in 1710 en 1740, laat zien dat schepen met gemengde bemanningen met name sterk
vertegenwoordigd waren in de scheepvaart op nabij gelegen bestemmingen in de Indonesische
archipel. Naar en van bestemmingen op Java hadden bijna de helft van de schepen een
gemengde Europees-Aziatische bemanning. Een kwart tot een derde van de schepen tussen
Sumatra en Batavia was gemengd bemand. Een belangrijke route waar met gemengde
bemanningen werd gevaren was natuurlijk de vaart vanuit Bengalen naar Batavia en terug. Via
deze route werd gezorgd voor de aanvoer van Indiase zeelieden in de archipel en voor de
retournering van Indiase bemanningen na hun dienst. Andere bestemmingen werden vaker
bevaren met Europese bemanningen.
Het grote aandeel van schepen met gemengde bemanningen op routes in de
Indonesische archipel is een toelichting waard. De Aziatische zeelieden, die op deze schepen
werden ingezet waren immers overwegend Indiase zeelieden gerekruteerd in Bengalen. Werden
deze Indiase zeelieden vanuit Bengalen overgebracht naar Batavia om vandaar de schepen in de
Indonesische archipel te bemannen? Een meer nauwkeurige blik op enkele van deze schepen
lijkt dit te bevestigen.
Een goed voorbeeld is het schip Beieren. Het schip arriveerde vanuit de Republiek in
Batavia in 1703. De eerste jaren voer het schip met een volledig Europese bemanning.
Gedurende die tijd voer het naar de Coromandel, Perzië, Surat, Bantam en Makassar –
voortdurend met Batavia als tussentijdse bestemming. In juli 1708 waren aan boord van het
schip Beieren nog altijd alleen 85 Europese zeevarenden geadministreerd. Een jaar later, in juli
1709, werden 68 Europese en 19 ‗inlandse matrosen‘ vermeld.
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Tabel 10.

In- en uitgaande schepen, Batavia, 1710 495
Uitgaand

Ingaand

Uit

In
Gemengd

Gemengd

Geen
informatie

Gemengd

Europees

Geen
informatie

Gemengd

Europees

Java
19
21
8
18
18
8
44%
41%
Sumatra
5
2
5
6
2
2
17%
20%
Archipel (rest)
5
2
3
10
2
1
20%
15%
Malakka
3
0
5
1
0
4
0%
0%
China / Japan
7
0
1
3
2
0
0%
40%
Baai van Bengalen 10
1
6
16
4
5
6%
16%
Arabische Zee
5
1
2
6
0
1
13%
0%
Afrika / Mauritius 1
0
2
1
0
0
0%
0%
Totaal
56
27
33
68
30
38
23%
22%
Bron: Dagregister van Batavia, 1710; Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
Tabel 11.

In- en uitgaande schepen, Batavia, 1740
Uitgaand

Ingaand

Uit

In
Gemengd

Gemengd

Geen
informatie

Gemengd

Europees

Geen
informatie

Gemengd

Europees

Java
3
13
13
6
17
12
10%
45%
Sumatra
2
2
3
1
3
6
29%
29%
Archipel (rest)
5
2
4
4
2
6
45%
18%
Malakka
4
0
2
1
0
2
67%
0%
China / Japan
4
2
0
3
2
2
67%
33%
Baai van Bengalen 4
11
4
3
14
3
21%
58%
Arabische Zee
0
3
3
0
0
5
0%
50%
Afrika / Mauritius 0
0
1
0
0
1
0%
0%
Totaal
28
36
33
25
46
47
29%
37%
Bron: Dagregister van Batavia, 1740; Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
Deze verandering in bemanningssamenstelling moet plaats hebben gevonden in één van
de plaatsen, die het schip Beieren in de tussenliggende periode had aangedaan. Het schip
vertrok in juli 1708 van Batavia naar Siam. Het keerde terug in Batavia in december en vertrok
in maart 1709 naar de Noordoostkust van Java. In mei van dat jaar keerde het schip Beieren
terug en het vertrok naar Cirebon in juni. De mogelijke plaatsen, waar de Aziatische zeelieden
aan boord zijn gekomen, waren dus: Siam, Batavia of andere plaatsen op Java.496
In juli 1710 werd op het schip Beieren – ‗zeijlend af en aan de hoek van Javaas
oostkust‘ – een bemanning geadministreerd van 57 Europese en 29 Aziatische zeelieden. Dit
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waren tien ‗inlandse‘ zeelieden meer dan het voorgaande jaar. De zeelieden waren in 1709 in
Bengalen aangenomen. Het schip Beieren maakte in de periode van juli 1709 tot juli 1710 een
reis van Batavia, Siam, naar wederom Batavia en vervolgens Samarang. Aangezien het schip
zelf Bengalen in deze periode niet aandeed, moeten de zeevarenden ergens in de Indonesische
archipel aan boord van het schip Beieren zijn gekomen. Batavia komt daarbij als logistiek
knooppunt direct in beeld.497
Laten we nog een ander voorbeeld nemen. Na de aankomst van het schip Overnes vanuit
de Republiek in Batavia in augustus 1707 zeilde het schip naar Perzië, Batavia, Cirebon en
wederom naar Batavia. In juli 1708 werd het schip geadministreerd, vlak nadat het Batavia had
verlaten voor een reis naar Bengalen, met een bemanning bestaande uit 47 Europeanen en 26
Aziatische zeelieden. De Aziaten waren in 1705 aangenomen in Bengalen. De Aziatische
bemanning kon werkelijk overal aan boord van het schip geplaatst zijn – Batavia, Cirebon of
ergens op de route naar Perzië. Maar waar de Aziatische zeelieden ook op het schip Overnes
gekomen waren, ze zijn hoogstwaarschijnlijk overgeplaatst van een ander schip, aangezien de
Aziatische zeelieden al waren aangenomen voordat het schip Overnes in Azië aangekomen
was.498
Na de reis naar Bengalen in 1708 keerde het schip Overnes terug naar Batavia.
Vervolgens maakte het diverse reizen in de Indonesische archipel. In juli 1709 had het schip een
bemanning van alleen 53 Europese zeelieden. De Aziatische zeelieden waren van boord gegaan
in Batavia, één van de bestemmingen in Indonesische archipel of in Bengalen. Na drie jaar
dienst bij de compagnie lijkt de laatste mogelijkheid niet onwaarschijnlijk. Tussen juli 1709 en
juli 1710 ging het schip Overnes achtereenvolgens van Batavia naar Bengalen, Batavia,
Samarang en wederom naar Batavia. In 1710 werd vermeld dat de bemanning bestond uit 37
Europese en 33 Aziatische zeelieden. Ook hier lijken Bengalen en Batavia de meeste voor de
hand liggende locaties voor de (over)plaatsing van de Aziatische zeelieden.499
Deze oefening kan voor alle schepen met Europese of gemengde bemanningen herhaald
worden. Het overzicht geeft de resultaten weer voor de schepen, die in het jaar 1710 een
gemengde bemanning hadden. Voor deze schepen zijn alle wijzigingen van Aziatische
bemanningen getraceerd gedurende hun gehele periode van activiteit in Aziatische wateren in de
jaren voor en na 1710. Alle ‗mogelijke‘ plaatsen waar de Aziatische bemanningen aan boord
hadden kunnen komen zijn weergegeven – ook wanneer deze plaatsen in feite onwaarschijnlijk
zijn, zoals in het geval van Japan, dat vanwege een streng vreemdelingenbeleid geen ‗Moorse‘
zeevarenden toeliet. Het overzicht bevestigt de vermoedens dat Batavia en Bengalen de meest
waarschijnlijke plekken waren voor aanmonstering en overplaatsing van Aziatische
bemanningen. De overige plaatsen op Java komen vaker voor vanwege de geregelde, korte
afstand verbindingen met Batavia.
Tabel 12.
Mogelijke locaties plaatsing Aziatische bemanningen op VOC-schepen in de
intra-Aziatische vaart, rond 1710
China
Japan

Archipel
(overig)

Java
(overig)

Batavia

Sumatra

Malakka

Baai van
Bengalen

Arabische
Zee

Overig

Mogelijke
locaties:

/
Aan boord
3
1
8
2
1
48
20
5
4
Van boord,
0
0
1
1
0
11
8
0
1
gedeeltelijk
Van boord,
0
0
1
0
0
2
1
1
0
volledig
Bron: Dagregister van Batavia, 1705-1715; Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
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De Aziatische zeelieden werden vaak in Batavia overgeplaatst. De verordeningen in de
vorm van plakkaten bevestigen het beeld van een compagnie, die een bewust beleid aanhield
waarin het Indiase zeelieden overbracht naar Batavia, om vandaaruit te worden ingezet voor
werkzaamheden in Batavia en op routes in de Indonesische archipel. In 1743 werd besloten dat
bemanningen van de ‗roey-en zeylvaartuygen‘ te Batavia ‗des noods, met Moorse matrosen
gesuppleert werden‘. Daarnaast werd bepaald dat het overschietende Europese volk in Batavia
wel naar de buitenkantoren gestuurd kon worden ter aanvulling van de bemanning en
vervanging van zieken. ‗Maar niet op de binnevaarwaters na Java en Bantam, op dewelke men
sig met het overige volk of wel met Mooren in stede van de manquerende zal moeten
behelpen‘.500 In 1756 werd bepaald ‗dat geene Oosterlingen geplaatst mogten worden op de
Compagnie‘s schepen, welke van Batavia naar de Noord of Oost vertrokken.‘ 501 In hetzelfde
jaar werden vanuit Batavia op ‗de reysjes tusschen Java, Bantam en hier‘ ‗een ploeg Chineesen
[geplaatst] ten getalle van 24 koppen, onder een hoofd van hunne natie‘.502 Ook bij de plaatsing
van Javaanse zeelieden in 1778 ging het aanvankelijk om ‗de vaart naar Java en voor enkele
togten‘.503
Batavia was dus in alle opzichten een logistiek centrum. Voor de overslag van goederen
vanuit Azië naar Europa, maar ook voor de bemanning van schepen. Dit was niet alleen het
geval voor Aziatische bemanningen, maar evengoed voor Europese bemanningen. Het
personeel dat uit Europa aankwam, werd in Batavia verdeeld over verschillende
werkomgevingen in Batavia en schepen met diverse bestemmingen in Azië.
De Duitse scheepsarts Merklein vertelde in zijn reisverslag over de verdeling van
soldaten en zeelieden na de aankomst in Batavia: ‗So bald wir unsern Anker ausgeworffen, und
die Segel eingenommen; ist der Fiscal an das Schiff gekommen, dasselve visitirt, und alle Briefe
abgefordert. Die Soldaten sind an das Land gesetzt worden, und hat man angefangen das Schiff
auszuladen; und das Volk auf andere Schiffe zu vertheilen.‘504 De soldaten werden onder
afdaken of in de open lucht binnen het kasteel van Batavia ondergebracht. In 1750 werd een
rekrutenwacht ingericht in het Gezantenhuis, nabij de Heemradentuin bij de kust. In 1767 werd
de rekrutenwacht meer landinwaarts (in Rijswijk) ondergebracht.505
Voor zeelieden werd een schip gezocht, of een gepaste werkplek aan land. Pas in 1743
luidde de instructie voor de opperequipagemeester van Batavia en de officieren van de schepen
die voor Batavia lagen: ‗alle uytkomende schepen sullen voortaan haar eygen volk behouden‘.
Te Batavia moesten de scheepsoverheden ‗niet meer daar van overgeven, dan ‘t gene zy boven
haar tax hebben‘. In tegenstelling tot wat tot dan toe blijkbaar gebruikelijk was, moest dit ‗vaste
volk‘ ‗op de schepen blyven‘. Dat betekende niet dat zij ter rede van Batavia geen werk
verrichtten, want zij konden alsnog worden ingezet om te ‗timmeren, lossen, laden‘. De
verordening was vooral bedoeld om te zorgen dat het ‗volk niet meer van ‘t eene schip op ‘t
andere geslingert werden, zo als tot hier toe is geschied‘.506 Het lijkt niet waarschijnlijk dat
verordening van 1747 de plaatsingspraktijken langdurig heeft veranderd.
De officieren van de schepen mochten ‗tot het bepaalde getal toe, haar volk […]
houden‘ en kregen zelf de keuze om het volk te kiezen ‗dat zy uytbrengen‘. En nadat de keuze
was bepaald konden de zeelieden ‗per ordonnantie van den opperequipagiemeester werden
geligt en geplaatst op de werf; voor zo veel de roey- en zeylvaartuygen nodig hebben aan vast
volk‘. De resterende zeelieden werden geplaatst ‗op een schip ter rhede, dat men voor desen, in
de wandelinge, het schip Mits-desen gewent was te noemen en waar toe men voortaan
employeeren zal het schip, dat de meeste apparentie heeft om binnen korten niet g‘employeert te
worden‘. Op dit ‗recruten schip‘ werden de rekruten en zeelieden geplaatst, die in afwachting
waren van plaatsing op een schip of ergens in de ‗buyten-comptoiren‘. De plaatsing van lagere
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zeevarenden op schepen gebeurde bij toewijzing door de opperequipagemeester van Batavia,
maar ‗wanneer een schip deks-, onder- of opperofficiers manqueert, zo zullen de hoofden der
schepen de vryheyd hebben daar toe uyt de hare een bequaam subject voor te dragen aan
gemelde opper-equipagiemeester‘.507
Ook de officieren en werknemers in hogere rangen kregen in Batavia instructie over hun
plaatsing in het Aziatische bedrijf. Daarbij ging het niet alleen om hogere opvarenden die
zojuist vanuit de Republiek in Azië waren gekomen, maar kon het ook gaan om dienaren die al
enige tijd actief waren in de intra-Aziatische vaart. De bootsman Jan Kat van het schip Cats
werd na de terugkeer in Batavia vanuit Bengalen in februari 1735 op het schip Huijs ten Donk
geplaatst.508
Verschillende belangen en hiërarchische lijnen lijken in de plaatsing van hogere
opvarenden voortdurend door elkaar gelopen te hebben. De scheeparts Merklein, op 31 mei
1645 in Batavia aangekomen met het schip Zalm, werd al op 6 juni door de gezagvoerder
kapitein Gerard Hendriksen ingelicht dat hij was ingedeeld op zijn schip Broekoord.509 In
oktober 1645 zou Merklein met het schip naar Banda varen, maar werd hij vervangen door een
scheepsarts, die ‗das Schiff begehrte‘, omdat ‗dessen Hausfrau auf Banda wohnhaft‘. Merklein
werd in november op de Akersloot geplaatst. In januari 1646 werd Merklein door ‗der Chirurgus
major, Andreas Duraeus‘ – de opperchirurgijn van Batavia – geordonneerd om te blijven
werken ‗in die Vestung Batavia‘.510 Na het verlopen van zijn diensttijd in zomer 1648 bedong
Merklein bij ‗Herrn General‘ (Gouverneur Generaal) een positie op een schip alvorens bij te
tekenen, omdat hij ‗Lust hätte, auch andere Länder in Indien zu besehen.‘511 Hij werd geplaatst
op het schip Post.
Het plaatsingsbeleid van de compagnie lijkt niet altijd volgens een vooropgezet plan te
zijn gelopen, maar was vaak een opeenstapeling van ad hoc beslissingen. Matroos Johannis de
Vos schreef hierover in 1681 aan zijn moeder in Vlissingen. Vanuit Europa aangekomen in
Batavia met het schip Hendrik Maurits onder commando van zijn vader werd dit schip ‗ten
eersten aen geleijt na Ceylon en van daer nae ‘t lieve Vaderlandt‘. Johannis dacht aanvankelijk
‗mede na ‘t vaderland met vader te komen met het schip‘ en schreef – haast hoopvol – dat het
‗anders een korte reijse geweest [zou] sijn‘.512 Maar eenmaal aangekomen in Ceylon was daar
ook ‗een schip uijt Bengale gecomen te weten een fluijt genaemt de Berckmeer‘. Blijkbaar zat
deze fluit erg om een nieuwe gezagvoerder verlegen, want vader De Vos werd overgeplaatst.
Johannis deelt zijn moeder dan ook mee: ‗daer heeft vader moeten tegenover gaen‘, ‗en nu gaen
ik met vader over op de fluijt Berkmeer‘. Ook broer Marten de Vos werd overgeplaatst. Hij was
‗over gegaen op de fluijt genaemd Aerdenburgh‘, die ‗mede naer Bengale‘ was gedestineerd.
Daar hoopten de broers en vader ‗malkanderen‘ ‗wederom te sien‘.513
Het voortdurend op peil houden van de bemanningen van schepen moet een logistiek
complexe aangelegenheid zijn geweest. Dat het ad hoc beleid niet altijd goed verliep blijkt wel
uit de verklaringen van de matrozen Pieter van den Broek uit Gorkum en Diena Machomet van
Surat in oktober 1759, waarin zij spreken over ‗de ploeg mooren‘ van het schip Admiraal de
Ruijter, dat in Batavia voor anker lag. De ‗geheele ploeg waar onder hij [Diena Machomet]
sorteerde‘ had ‗zijne verlossing na Souratta‘ gekregen. Zij zouden geplaatst worden op een van
de schepen, die voor de rede van Batavia wachtte op vertrek naar Surat. Maar op de betreffende
ochtend dat het volk moest verzamelen kwamen ‗twee ploegen‘ opdagen. Het gevolg was, zo
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vertelt Pieter, dat de ploeg ‗waar onder de moor Diena sorteerde na verloop van eenige dagen
weder van dat schip [is] afgenoomen en alhier verbleeven‘.514
De ‗ploeg‘ speelde een rol in de plaatsing op het schip en het verkrijgen van verlof.
Toch leidde deze groepsstructuur niet tot een waterdichte afsluiting van de groep ten opzichte
van andere VOC-dienaren. Zo verklaarden Pieter en Diena ‗dat uijt die parthije mooren twee
altoos meede aan het huijs van den capitein zijn geweest, genaemt Diena, en Jamal‘. De twee
Moorse matrozen woonden in het huis van schipper George Hondorff samen met onder meer de
26-jarige matroos Pieter van den Broek, de 18-jarige jongmatroos Jan van Leeuwen uit
Rotterdam en de 43-jarige kwartiermeester Claas Jansen uit Smirna. Alle inwonende zeelieden
hadden onder Hondorff dienst gedaan op het ter rede liggende schip Admiraal de Ruijter.
Voor het inwonen werden door de zeelieden verschillende redenen gegeven.
Kwartiermeester Claas Jansen gaf aan dat hij ‗anderhalve maand geleeden zich aan boord zijnde
hem door zijn capitain is gepermiteerd aen huijs te koomen woonen, om zig daer des mogelijks
spoediger te herstellen‘. Jongmatroos Jan verklaarde dat hij ‗nu sedert twee maanden ten huijsen
van sijn schipper heeft gewoont om op te passen‘. Matroos Pieter stelde dat hij ‗geduurende den
tijd van circa elff maanden dat sijn schipper alhier van Java en Batavia is geweest bij hem aan
huijs heeft gewoont om op te passen.‘ Matroos Diena stelde dat hij eveneens ‗van heeden aff
gereekend elff maanden bij den captein Hondorff in huijs heeft gewoont‘. Volgens Hondorff
was de reden daarvan dat hij ‗daer aan huijs mede op paste‘. Diena zelf gaf op dat hij ‗voor den
selven [kapitein Hondorff] zijn goed verstelt‘ en ‗ook wel vlagge en wimpels genaaijt‘ heeft.
Het is veelzeggend dat Hondorff niet alleen enkele van zijn Europese matrozen, maar ook twee
van zijn Aziatische matrozen in zijn woning liet verblijven. Verwijderd van hun ‗ploeg‘ leefden
in deze omgeving de matrozen Diena en Jamal te midden van Europese zeelieden en slaven in
de woning van gezagvoerder Hondorff.

Ploeteren op de Ciliwung
Batavia was voor veel zeelieden meer dan alleen een logistiek centrum en tijdelijke
verblijfplaats. Het was vooral een plek van werk. Schepen moesten voortdurend worden geladen
en gelost. De omgeving van Batavia bestond bovendien uit een aaneenschakeling van
werkplaatsen. Sommige werkplaatsen, zoals de eilanden Onrust en Edam, waren evenals
schepen omgeven door een wereld van water. Andere werkplaatsen waren minder afgezonderd
gelegen, maar waren een onderdeel van het gesloten universum van de compagnie. De
equipagewerf, bijvoorbeeld, lag midden in de stad. Aan de waterzijde lag de werf aan het water
van de rivier Ciliwung, tegenover kasteel Batavia. Aan de stadszijde werd de werf omsloten
door gebouwen. Op de werf werd gewerkt aan schepen, onderdelen van schepen, zoals zeilen,
en aan reparaties. Ook werden goederen bewaard, die dienden voor de bevoorrading van
schepen.
Batavia was een werkplaats voor Europese zeevarenden, die aan land werden ingezet in
bijvoorbeeld de timmerwerf of de artillerie. Maar ook voor Aziatische zeevarenden. Soms
werden Europeanen door Aziaten vervangen, zoals in augustus 1794, toen zelfs de Europese
roeiers van de ‗sloepen voor den Commandeur [en] Water-fiscaal‘ werden vervangen door
‗Moorsche of inlandsche roeyers‘.515 Vaker werden Europeanen en Aziaten naast elkaar ingezet.
Bataviase werkomgevingen werden dan gemengde omgevingen, waar Europeanen en Aziaten
samen werkten en zich tot elkaar moesten verhouden.
Zo werd in 1632 besloten dat bezuinigd moest worden op de ‗Chineese saegers en
timmerlieden op [Compagnies] werff‘. Ook werd melding gemaakt van ‗vryburgers‘, die
werkten op de timmerwerf aan de ‗booten en schuyten‘.516 Zo‘n dertig jaar later werd geklaagd
over ‗de swarte jongens‘, die werkzaam waren in het ambachtskwartier en zich vaak schuldig
maakten aan ‗dronckenschap en andere ongebondentheden, zonder dat men haer tot het wercq
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conde houden‘. Bepaald werd dat ‗voor den tijt, die sij van haer werck affblijven, ‘t sij heel off
halve dagen, hare gagie nae rato sal affkorten.‘517
Niet alleen veel ambachtslieden, maar ook zeelieden waren werkzaam in en rond
Batavia. Zo werkte in juli 1790 maar liefst 473 Europeanen op de equipagewerf. Naast de
commandeur van de werf, veel timmerlieden, zeilmakers, kuipers en andere ambachtslieden,
werkten daar ook een zestigtal kwartiermeesters en rond de vijftig matrozen. 518 Boven deze
zeelieden stonden een ‗bootsman op d‘Equip:werff‘, zijn maat, een bootsman ‗in ‘t
Equipagiemaguazijn‘, een ‗stuurman van de Rheede‘, en een bootsman en zijn maat die dienst
deden ‗op ‘t hoofd‘.519
Bovendien waren vele honderden Aziatische zeelieden werkzaam op en rond de rede
van Batavia. De opperequipagemeester van Batavia rapporteerde voor september 1789 dat op
dat moment ‗172 Moorse zeevarenden‘ onder hem werkte, ‗bestaande uit 13 zarangs, 14 tandels
en 145 gemeenen, waarvan 129 koppen op de equipagewerf, 6 in de arthillerij en 36 aan de
ploeserscasie‘. Daarnaast waren ‗988 Chineese zeevarende‘ werkzaam voor de compagnie,
‗waarvan 53 koppen op de werff, 26 koppen bij den heijbok, 312 koppen op de scheepen ter
rheede, 182 koppen op de scheepen bij Onrust, 26 koppen op t eijland de Kuijper, [en] 390
koppen op togten‘. Verder waren 649 ‗Javaanse zeevarende‘ in dienst, ‗bestaande uit 44
mandhaars en 605 gemeene, waarvan 18 coppen op het eijland Edam, 60 koppen in des
hospitalen, 9 koppen aan de ploeser casie, 226 koppen op de scheepen ter rheede, 336 koppen
op togten‘. Van de ruim 1800 Aziatische zeelieden waren bijna 1500 werkzaam op schepen, die
voor Batavia lagen of onderweg waren. Zo‘n 300 Aziatische zeelieden waren werkzaam in
Batavia.
De aanwezigheid van grote aantallen Europese en Aziatische zeelieden op de rede van
Batavia was niet zonder reden. De zeelieden werkten op de eilanden en soms in de artillerie.
Maar ze werden ook ingezet in werkeenheden met wonderlijke namen als ‗de ploeserscasie‘
(ploezerscasie) en de ‗heijbok‘.520 Het werk waarvoor deze zeelieden nodig waren, wordt
inzichtelijker wanneer we de geografische formatie van de rede van Batavia in ogenschouw
nemen. Het belang van de ploezerscasie en de ‗haaijbok‘ hing namelijk sterk samen met situatie
rond de rede en waterkant van Batavia. De grote schepen van de intra-Aziatische en de
retourvaart konden niet voor anker in de rivier of de monding. Schepen lagen verder weg, in
zee. Kleine vaartuigen werden ingezet om de schepen te laden en lossen.
Batavia was aanvankelijk dicht bij de kustlijn gebouwd. Zo lag het kasteel bij de bouw
vroeg zeventiende eeuw aanvankelijk direct aan de waterkant. De rivier van Batavia zette echter
veel sediment af. Op kaarten vanaf de vroege zeventiende eeuw vinden we al palenrijen langs de
watergang aan het uiteinde van de rivier richting zee. Bijvoorbeeld op de kaart van G. Venant
(1629) in de situatieschets na de belegering van Batavia in 1629. Daarop zijn niet alleen
verschansingen langs de stadszijde zichtbaar, maar ook de palissades langs de watergang.521
In 1635 zouden onder het bewind van gouverneur-generaal Hendrik Brouwer langs de
monding van de rivier twee havenhoofden gebouwd zijn, die ver in zee uitstaken. Rond deze
havenhoofden verzandde de kust voor Batavia in de loop van de jaren sterk.522 Op de kaart van
D.P. Anno (1650) zien we de twee langgerekte armen langs de watergang.523 Het schilderij van
H.J. Dubbels (kort na 1650), dat mogelijk geïnspireerd is op een tekening van J. Nessel uit
1650, geeft deze armen weer als een lange rij palen afgedekt met houtwerk aan de
bovenzijde.524 Dubbels zelf heeft Java echter nooit bezocht. Op een anonieme tekening van het
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aanzicht van Batavia lijken de armen te bestaan uit een palenrij aangevuld met begroeisel en
zandafzetting.525 Dit is niet onwaarschijnlijk, want al in de tweede helft van de zeventiende
eeuw zien we op kaarten de landgrens steeds verder zeewaarts opschuiven. Het aanvankelijk aan
de kustlijn gesitueerde kasteel komt zo verder landinwaarts te liggen, terwijl de watergang naar
Batavia steeds meer ingesloten raakt door land aan beide zijden van de afzetting.
Op het aangegroeide land ten westen van de watergang was langzaam bewoning
ontstaan door de vestiging van Oost-Javaanse vissers, die ‗aldaer op zeer wanschickelijke en
dangereuse wijse hebbende gelogeerd in hutten met cadjang matten en adappen overdeckt‘. 526 In
1729 werd toestemming gegeven tot de bouw van een kampong, die bekend zou worden als de
Loewar-Batang, het ‗dorp buiten de boom‘, met daarin huizen, kleine erfjes en een moskee –
met vanaf 1756 het graf van de als heilige vereerde Arabische prediker Sajjid Hoesain Bin
Aboebakr al-Aidroes. De vestiging van de kampong betekende ook de komst van de visvijvers,
die voedingsbodem vormden voor de grotere malariaplaag, die Batavia vanaf de vroege jaren
‘30 teisterde.527
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Op het land ten oosten van de watergang, tussen het kasteel en de kustlijn, verscheen al
snel een extra verschansing. Deze werd de ‗linie‘ genoemd. Aan kasteelzijde van de watergang
werd deze versterkt door de Sterreschans en aan de overzijde van de watergang door de batterij
Het Loo. Later zou aan die kant, nog verder zeewaarts, aan de monding van de watergang het
Waterkasteel verschijnen. Buiten de muren van de schans vinden we op kaarten de ‗modder
stranden‘ terug. Binnen de muren, vlak onder het kasteel, wordt de houtkapperij genoemd.528
Tussen de schans en het kasteel was bos.
Een van de eenheden, waar de Aziatische zeevarenden waren ondergebracht, was de
ploezerscasie. Deze ‗ploederskasie‘ ligt volgens de kaart van P. Tency (1797) langs de
watergang, halverwege het aangegroeide land, tegen de verschansing. 529 Langs de watergang
vinden we een ‗Jag Padt‘, waarschijnlijk voor het voorttrekken van schepen door de watergang.
Dichterbij het kasteel lag, volgens de kaart van Brandes, de bijbehorende ‗Jägerstall‘. Op de
kaart van C.F. Reimer (1787) staat de ‗ploederskaasjie‘ op dezelfde plaats, met daarnaast nu ook
een stelling, de ‗Batterie Ploederskasjie‘. De ‗Paardestal ten dienste van ‘t Jaagpad is iets
verschoven, maar bevindt zich nog altijd aan het begin van het jaagpad langs de watergang. 530
Een anonieme kaart uit ongeveer 1820 spreekt nog altijd van de ‗Batterij de Ploeterskage‘ en
een ‗Jaagpad‘ op dezelfde plaatsen langs de watergang. 531
In deze context krijgt het werk dat werd verricht door Aziatische zeelieden in de
‗ploeserscasie‘ en de ‗haaijbok‘ betekenis. Het lijkt waarschijnlijk, dat de vele kleinere
vaartuigen regelmatig de nauwe, lange watergang naar Batavia opgetrokken of geroeid moesten
worden. De vaartuigen konden naar binnen en buiten getrokken worden langs het ‗jaagpad‘ –
door paarden- of menskracht. Een andere mogelijkheid was de vaartuigen naar binnen roeien.
Beide mogelijkheden werden gebruikt. Het roeien lijkt te zijn gedaan door de zeelieden van de
zogeheten ‗ploeserscasie‘ of ‗ploederskasie‘ (ploezerscasie). Deze naam verwijst vermoedelijk
naar de kooi (‗casie‘) waar ‗ploeser‘ of ‗ploeter‘ was ondergebracht – of waarin de mensen die
de ‗ploeser‘ bedienden huisden. De term ‗ploeser‘ of ‗ploeter‘ verwijst dan naar ‗pluiter‘ – een
benaming voor roeiboot.532 Dit komt overeen met de verwijzingen naar roeiers in de
ploezerscasie in andere bronnen.
De ‗heijbok‘, ook vaak ‗haaijbok‘ genoemd, kan in dit verband naar verschillende
soorten werk verwijzen. De ‗heijbok‘ kan – net als de ‗steenbok‘ van Malakka – verwijzen naar
een platte boot (‗bok‘), waarop een hei-installatie is gemonteerd. Maar het zou ook een boot
kunnen zijn waarmee werk werd verricht, dat zwaar was of gerelateerd aan de hei, zoals het
vervoeren van hout en palen. Voor de waterwerken, zoals het aanbrengen en onderhouden van
de palenrijen langs de watergang, maar ook voor de scheepswerken was immers veel hout
nodig. Het bos en de houtkapperij lagen dicht langs de watergang onder het kasteel. De ‗hai‘ in
‗haaijbok‘ verwijst direct naar ‗hei‘. Daarmee kan verwezen worden naar het ‗toestel waarmede
geheid wordt‘, maar ook naar ‗aan de hei werken‘, of meer in het algemeen: ‗zware arbeid‘.533
Deze omgeving – en de mensen die daar werkten – is vaak onbelicht gebleven. Toch
zijn verschillende impressies overgeleverd. Eind zeventiende eeuw vertelde Francois Valentijn
over de watergang:
‗Buiten ‘t kasteel en buiten de boom, is een zeer fraaije wandelplaats langs de
rivier naar buiten of naar zee toe, waar dezelve aan wederzijden met hooge palen
beheid is, zijnde er aan de linkerzijde, zoo als men de rivier inkomt, buiten 144
en ter regterhand 112 stuks. Men heeft wel een half vierde deel uurs werk, eer
men de rivier op, tot aan de boom roeijen kan; doch buiten de rivier langs de
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vaste weg, is paal aan paal geheid, die daar wel 600 of 700 in getal en wel en
hecht verbonden zijn. Ook ligt deze rivier aan de westzijde gemeenlijk vol
allerlei vreemde vaartuigen; doch aan de oostzijde liggen er geen, langs welke de
scheepsschuiten, tegen de zware afwatering, ook kunnen opgetrokken
worden.‘534
Op een tekening van Johannes Rach uit 1764 is de levendigheid langs de watergang en
de mond van de rivier te zien. Europeanen en Aziaten vissen, varen, roeien, wandelen en rijden
paard. Links vaart een kleine prauw, met opvarenden die Javaans en Chinees lijken te zijn.
Rechts, achter het waterkasteel dat aan de monding van de watergang lag, is een wirwar aan
grote handelsschepen te zien, die in het water voor Batavia liggen. In het midden van de
afbeelding zien we drie mannen langs het jaagpad een platte vrachtboot voort trekken. De kledij
doet vermoeden dat deze mannen wel eens Moorse zeevarenden zouden kunnen zijn. Op de
boot bevinden zich eveneens drie Aziatisch geklede mannen met tulbanden.535 De boot bevat
tonnen en wordt voortgetrokken met een lang touw.
De Japanse zeeman Magotarō vertelt over zijn aankomst in Batavia met een
Nederlandse schip. Hij werd met een roeiboot van het schip naar de riviermonding geroeid.
Deze rivier ‗ran so strongly that it was impossible to make head against it.‘ En dus, zo vertelt hij
verder, kwamen ‗two men on horseback‘. ‗A rope was thrown to them from our boat, which
they made fast to a crossbar between the two horses, and we were then towed up the river at a
rapid rate for about two miles and a half.‘536
Het werk rond de rede – het roeien, zeilen, voorttrekken, laden en lossen – gebeurde
aanvankelijk door het scheepsvolk, slaven en Chinese loonarbeiders. Zo werd in de instructie
voor gouverneur-generaal Brouwer van 1632 ook opgeroepen om te bezuinigen op ‗de
Chineesche arbeyders‘, omdat ‗in min als twaelff maenden voor arbeytsloon van goederen te
lossen en laden‘ maar liefst 2960 gulden was uitgegeven. Dat moest goedkoper, zo vond men.
In Batavia moest beter gebruik gemaakt worden van ‗Comp‘s lijffeijgenen, slaven en
scheepsvolck‘.537
Halverwege de zeventiende eeuw gebeurde het laden en lossen nog altijd door Chinezen
in combinatie met de Europese zeelieden en soldaten, die op de schepen voor Batavia lagen. De
Duitse scheepsarts Merklein noteerde in 1645 in zijn reisverslag dat voor het lossen van schepen
voornamelijk Chinezen werden gebruikt. ‗Zu solcher Arbeit [das Schiff auszuladen] werden
fürnehmlich de Chinenser (derer so wol in, als ausser der Stadt Batavien eine überaus grosse
Menge, in der Holländer Schutz, und Tribut wohnet) um einen gewissen Lohn; und dan auch die
Europeische Schiffleute und Soldaten gebraucht‘.538
In de achttiende eeuw waren Moorse zeevarenden belangrijker geworden voor het werk
op de rede van Batavia. Zo vermeld de Generale Landmonsterrol van 1751 maar liefst 490
‗Moorse zeevarenden‘, die in Batavia ‗aan land bescheijden‘ waren. Daarvan werkten 272
zeelieden ‗op de equipagewerf‘, 105 ‗aan de ploeserscagie‘, 32 ‗aan de haijbok‘ en 81 ‗in de
artillerij‘.539 In eerdere jaren werden deze Moorse zeelieden niet altijd in de monsterrol van
Batavia geadministreerd. Maar de aanwezigheid en inzet van deze zeevarenden rond de rede van
Batavia lijkt terug te voeren op in ieder geval het begin van de achttiende eeuw.
In de jaren, dat in de administratie van Batavia geen melding wordt gemaakt van
‗Moorse‘ zeevarenden op de equipagewerf of elders aan land, is in de Generale
Zeemonsterrollen vaak een oververtegenwoordiging van Aziatische zeelieden te vinden op één
schip dat ‗ter rede van Batavia‘ ligt. Zo worden in de Generale Landmonsterrol van 1750
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slechts 53 Moorse zeevarenden vermeld, die ‗aan land‘ werkzaam waren in Batavia, Bantam en
Banda. Dat staat in schril contrast met de 490 Moorse zeevarenden, die in 1751 in Batavia
werkzaam waren. In de Generale Zeemonsterrol van 1750 wordt echter wel melding gemaakt
van een bemanning van 492 Aziatische en 301 Europese zeevarenden op het schip Nieuwvliet.
Het schip had naar schatting een omvang van zo‘n 650 ton. Zo‘n overschot aan zeelieden was
verre van gebruikelijk. Alles lijkt te wijzen op een administratieve verschuiving van de Moorse
zeevarenden, die op de werf en roeiboten van Batavia werkten, naar het schip.
Dit vermoeden wordt bevestigd door de administraties van 1754 en 1755. In de
Generale Zeemonsterrollen staan voor deze jaren twee overbevolkte schepen in Batavia – beide
staan bovenaan de rol geregistreerd. Het schip Kerkwijk in 1754 met 884 opvarenden, en het
schip Dieshoek in 1755 met 804 opvarenden. In de administratie van de zeevarenden van beide
schepen wordt duidelijkheid gegeven over de reden van de overbevolking. Zo staan voor het
schip Kerkwijk zelf slechts 342 Europese zeelieden genoteerd. Achtereenvolgens worden daarna
70 Europese zeelieden genoteerd voor de dienst ‗aan de fiscaalscagie‘, ‗op de tweede vice
commandeursschuijt‘, ‗op de trainschuijt‘, ‗aan de wall‘ en ‗op de post Rijswijk‘. De Aziatische
zeelieden zijn voor het merendeel ‗Moorse zeevarende‘, die dienst hadden ‗op de
equipagewerff‘ (206), ‗in de arthillerije‘ (53), ‗aan de ploesers cagie‘ (162) en ‗aan de haij-bok‘
(51).540
De administratieve praktijk waarbij de ‗Moorse‘ zeevarenden werkzaam op de rede van
Batavia niet werden geadministreerd in de Generale Landmonsterrol, maar in de Generale
Zeemonsterrol lijkt terug te voeren tot in ieder geval de jaren ‘10 van de achttiende eeuw. Zo
wordt in 1716 bovenaan de administratie het schip Nesserak (804 ton, liggend te Batavia)
vermeld met in totaal 415 opvarenden, waarvan 146 Aziatische zeelieden van Bengalen. In 1718
wordt het schip Doornik (830 ton, te Batavia) geadministreerd met 351 opvarenden, waarvan
wederom 146 Aziatische zeelieden. Een overzicht van de schepen, waar jaarlijks de Moorse
zeevarenden ‗aan land‘ werden geregistreerd, is te vinden in de bijlagen.
De praktijk lijkt tot in de jaren ‘50 van de achttiende eeuw te zijn voortgezet. In de jaren
‘80 van de achttiende eeuw werden de ‗Moorse‘ zeevarenden doorgaans weer in de Generale
Landmonsterrollen genoteerd. Zo werkten in 1782 op de ‗equipagewerff en kleene vaartuijgen‘
van Batavia 529 zeevarenden, waarvan 256 ‗Moorse zeevarenden‘ en 273 Europees. Daarnaast
waren nog zo‘n 116 Moorse zeevarenden werkzaam op de ‗Haaijbok‘ en in de ‗Ploeser Cagie‘,
en 39 Europese zeevarenden op enkele met naam vermelde schuiten, jachten en pantjalangs. 541
In de tussenliggende periode was door verschuivingen in de rekruteringspatronen van de
compagnie het belang van Moorse zeevarenden op de rede van Batavia afgenomen. In de
tweede helft van de achttiende eeuw werd voor het laden en lossen steeds vaker teruggegrepen
op Chinezen. In 1765 werd door de opperequipagemeester van Batavia verzocht om ‗met een
parthy Chineesen of inlanders te mogen worden g‘assisteerd‘. Hij had beargumenteerd dat ‗door
de menigvuldige grasseerende ziektens onder de weynig aan hande zynde zeevarende het
dagelyks werk der ontladinge van beladinge van de schepen genoegsaam niet meer naar
vereysch konde worden volbragt‘. Besloten werd om ‗eenige Chineese huurlingen aan te
neemen‘.542
Het ging om lokale Bataviase Chinezen.543 Het Chinees hospitaal merkte binnen enkele
jaren de gevolgen van de toegenomen inzet van Chinezen op de rede van Batavia. Want ‗sedert
de Chineezen op de rheede alhier gebruikt waaren tot het lossen en laden der schepen‘, waren
‗er ongelyk meerder impotenten als in voorige tyden‘. Vanuit het hospitaal werd geklaagd, dat
het daardoor in financiële moeilijkheden kwam.544 Nog in 1785 maakte de marineofficier D.H.
Kolff in zijn Korte aanteekeningen van het merkswaardigste voorgevallen in mijn leeven
voorgevallen melding van Chinese arbeiders op de rede.545
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Het inschakelen van Chinese arbeid voor het werk op de rede van Batavia betekende
niet dat de ‗Moorse‘ zeevarenden hadden afgedaan. De compagnie probeerde zoveel mogelijk
vast te houden aan het gebruik van ‗Moorse‘ zeevarenden en alleen bij gebrek daaraan werden
Chinezen en soms ook Javanen gebruikt. Zo rapporteerde de opperequipagemeester van Batavia
in 1788 dat door ‗der swakheid en het gering getal der tans nog aan handen zijnde Moorsche
zeevarenden geene derzelven kunnen genut worden ter dienste en ter bemanning van de
ploeserschuijten.‘ Ook op de zeilvaartuigen was een tekort aan ‗zeevarenden Mooren‘,
waardoor ‗men de meeste tijd genoodzaakt is om dezelve zo direct als de vaartuijgen binnen de
rivier koomen van het eene vaarthuijg te ligten om op een andere g‘emploijeerd te worden.‘
De opperequipagemeester had daarom ‗Javaansche zeevarenden‘ geplaatst op de
‗ploeser schuijten‘, maar ook dat leverde niet het gewenste resultaat. De Javanen hadden de
neiging om na ‗een a twee dagens tot deezen dienst [te] zijn gebruijkt‘ ‗weg [te] loopen en zig
[te] absenteeren‘. Opnieuw werd de oplossing gezocht in het inhuren van ‗een ploeg
Chineesen‘. Toch werd daarbij duidelijk vermeld, dat dit niet ‗sonder de uiterste
noodzakelijkheid‘ was gedaan. Op de rede moesten nog verschillende schepen worden gelost en
van bevoorrading worden voorzien. Dat ging ‗in dit jaargetij met veele moeijte gepaard‘, omdat
‗de scheepen bewesten de rivier [lagen], terwijl de vaarthuijgen zeer ver om de oost moeten
gaan ter vermijding van den zeebank‘. Het was dus zwaar werk voor de roeiers, die hun schuit
‗sterk moeten opwerken om aan boord te koomen‘. Desalniettemin werd benadrukt –
waarschijnlijk met het oog op de kosten – ‗dat deeze ploeg Chineesen bij aanbreng van Mooren
weder zullen worden afgedankt‘.546
De VOC gebruikte voor het maritieme werk in Batavia bij voorkeur Indiase
arbeidsmigranten. Alleen waar nodig viel de compagnie terug op lokaal gerekruteerde Chinezen
en Javanen. Het lijkt alsof de VOC haar Aziatische werknemers – net als de Europeanen in
dienst van de compagnie – probeerde los te weken uit hun sociale omgeving. Dit lukte maar ten
dele. De banden met herkomstgebieden, zoals Bengalen en Surat, bleven bestaan, zoals in het
volgende hoofdstuk duidelijk zal worden. Tegelijkertijd werd Batavia voor veel zeelieden al
snel meer dan alleen een werkomgeving. Voor ‗Moorse‘ zeevarenden was de oostelijke zijde
van de watergang van Batavia letterlijk een leefomgeving. Op de kaart van Jan Brandes (tussen
1779-1785) wordt naast de ploezerscasie, op de oostelijke gronden tussen de Linie en het
kasteel, melding gemaakt van ‗Mohrische wohnungen und kirchhof‘ – Moorse woningen en een
kerkhof.547 Dit waren woningen van Moorse werkenden in Batavia, waarschijnlijk vooral de
woningen van zeevarenden werkzaam op de equipagewerf, de heibok en de ploezerscasie. Zo
wordt in een verordening over de bouw van een pakhuis in 1772 vermeld, dat deze gebouwd zal
worden bij ‗het zoo genaamde Jaagpad, bezuiden de logies van de Moorsche zeevarenden,
enz.‘548
Dit was niet de enige plaats in Batavia waar ‗Mooren‘ van Indiase afkomst woonden. De
meer gegoede en respectabele ‗Moorse‘ handelaren, bijvoorbeeld, woonden in de binnenstad, in
het westelijke gedeelte tussen de Jonkersgracht en de Javaanse gracht. Andere ‗Mooren‘, vaak
van iets minder hoge sociale herkomst, woonden vlak buiten de binnenstad. Zo woonde de
‗Moor‘ Monsoer in een huis vlak buiten de Diespoort.549 De sarang Didaroe woonde aan de
Buffelsrivier, die vanaf de meest zuidwestelijke hoek van de binnenstad in westelijke richting
liep, parallel aan de Amanusgracht, in de richting van de Oosterringsloot.550 Vlak buiten de
muur van de binnenstad, langs de Buffelsrivier, stond een grote moskee – aangegeven als
‗Mohrischer Tempel‘ op de kaart van Brandes.551 De ‗Malabar Moor‘ Baba Lebe woonde net
iets buiten de Utrechtse Poort, vlakbij de Amanusgracht.552
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Deze verschillende delen van de stad werden verbonden door voortdurende sociale
interactie. Sommige ‗Moren‘, die in het noordwestelijke deel van Batavia woonden, waren
sarangs op de equipagewerf of elders. Andere Moren woonden ‗buijten de boom‘ – de toegang
tot Batavia aan het begin van de watergang. Het gebied ‗buijten de boom‘ werd gebruikt voor
alles ten zuiden van de stad. Het kon slaan op zowel de Javaanse kampong aan de westzijde van
de watergang als de ‗Moorse‘ nederzetting ter oostzijde. De Moorse inwoners en werkers van
Batavia bewogen zich voortdurend tussen het gebied ‗buijten de boom‘, de stad en de
ommelanden. De ‗Moor‘ Sabdie, die buiten de boom woonde, liep bijvoorbeeld met ‗Mooren‘,
die woonden rond de Buffelsrivier, terug naar de stad vanuit de Chinese kampong, die nog
verder zuidwestelijk van de binnenstad lag.553 De Bengaalse zeeman Francis, werkzaam in de
ploezerscasie, wandelde in mei 1748 dronken in de Zandzee – de Jonkersstraat in de
binnenstad.554
Ook tussen de zeelieden aan land en op de schepen bestond geregeld contact en een
zekere mate van mobiliteit. Veelzeggend is het conflict tussen de sarang Mirandje en officier
Hermanus Wiardi aan boord van het schip Galathea in 1746 – waarop in een later hoofdstuk
teruggekomen zal worden. Sarang Mirandje beweerde dat hij door Wiardi was geslagen, omdat
hij ‗na een matroos wesende gaan soeken‘. Wiardi verklaarde dat de sarang hem zo‘n twee
maanden geleden had ‗versogt om voor den tijd van drie dagen na de wal te gaan‘. Maar ‗in
plaetse van weder aan boord te komen‘, had de sarang volgens Wiardi ‗hier en daer aan de
boom gesworven‘. Dit gebied tussen de stad, de levendige Javaanse kampong en de ‗Moorse‘
woningen, was een ideale plek om rond te hangen voor sarangs en zeelieden, die aan land
gingen.

Laden en lossen
Het lokale maritieme werk in en rond Aziatische vestigingen werd overal anders georganiseerd.
Het laden en lossen van schepen was een belangrijk deel van dit werk, zoals we voor Batavia
hebben gezien. Ook het overbrengen van boodschappen van de vestiging naar schepen of naar
andere plaatsen was belangrijk. Voor deze taken werden vaartuigen gebruikt, die konden
variëren van platte vrachtboten (een ‗bok‘) tot losbarken, chialoupen of vaartuigen uit
Aziatische scheepvaarttradities. Voor dit maritieme werk in en rond vestigingen werden de
zogeheten ‗zeevarenden aan land‘ ingezet. Maar ook de bemanningen van de aanwezige
schepen konden worden ingezet voor het laden en lossen, of voor ander werk. Daarnaast werden
vaak Aziatische zeelieden of arbeiders gebruikt, die lokaal of regionaal werden aangeworven.
Deze lokale krachten vallen soms buiten beeld. Als lokaal Aziatisch personeel werd
ingehuurd op dagelijkse basis, werd het bijvoorbeeld niet in de personeelsadministratie
genoteerd. Maar de inzet van deze zeelieden komt terug in andere bronnen, waarin soms
gesproken wordt over de mannen die laad- en loswerk verrichten of ‗losbarquen‘ bezeilden. Zo
werden in de Perzische Golf rond de vestigingen Kareek en Gamron naast chialoupen ook
kleine vaartuigen gebruikt, die ‗gallouetten‘ werden genoemd. Deze werden bemand met een
Europese kwartiermeester of bootsman en verder lokale ‗inlandse dienaars‘.555
Ook rond andere vestigingen werden Aziatische werkers gebruikt. Eind achttiende eeuw
werden op VOC-schepen, die langs de kust van Java voeren, Chinese sjouwers geplaatst om te
helpen laden- en lossen. Het schip Holland werd 1779 door deze Chinese sjouwers geladen en
gelost in Sourabaja. De Chinezen sliepen tijdens de reis op het dek en tenminste één van hen
sprak Maleis. Het is dan ook heel goed mogelijk dat deze Chinese sjouwers afkomstig waren uit
Batavia of een andere overzeese Chinese gemeenschap in de Indonesische archipel.556
Het laden en lossen behelsde doorgaans meer dan alleen het sjouwen van goederen. De
grote retourschepen moesten voor de kust blijven liggen, terwijl ze werden gelost en geladen
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met kleine vaartuigen. De bemanning van deze vaartuigen zeilde of roeide voortdurend heen en
weer tussen wal en schip. De loop van de kustlijn en de ligging van de vestiging waren daarbij
belangrijk, zoals duidelijk werd uit de situatie in Batavia. Sommige vestigingen lagen aan een
rechte kustlijn waar schepen in zee voor anker konden gaan, zoals de meeste vestigingen aan de
Coromandelkust. Andere vestigingen lagen meer beschut of stroomopwaarts aan een rivier. De
natuurlijke omstandigheden waren van grote invloed op het materiaal en de vaardigheden, die
benodigd waren voor de uitoefening van het werk.
Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk in het geval van de VOC-vestiging in Siam. In 1722
werd in Batavia gecorrespondeerd over de bouw van een nieuw vaartuig voor de vestigingen in
Siam en Ligoor ter vervanging van een verouderde losbark.557 Voorgesteld was om het vaartuig
te bouwen naar het model van de chialoup Rembang. Equipagemeester Blom, de
opperequipagemeester van Batavia, raadde dit af in een brief aan de Gouverneur Generaal en de
Raad van India. Want hoewel het ‗model scheen te bevallen‘, moest worden benadrukt dat de
Rembang werd ingezet in de ‗vaart van dese hoofdplaatse, naar en van Siam‘. Het vaartuig werd
niet gebruikt voor het laad- en loswerk in de rivier van Siam. De bouw van chialoup was dan
ook ‗te swaar‘. De losbarken van Siam waren gebouwd ‗naar de wijse der Jachts voorscherp‘.
De Rembang niet, en was daardoor te traag in de zanderige Siamse rivier: ‗de ginder zijnde
losbarquen doen gemenelijk twee voijagien van de logie naar en van de rheede, tegens dat
Rembang vermogens is eene voagie aff te leggen‘.
Maar het bezwaar rond de efficiëntie van het materiaal was niet de enige tegenwerping.
De Rembang was, zo oordeelde de equipagemeester, ‗van een goed fatsoen [en] wel bezeijlt,
mitsgaders met twee masten sindelijk getuijgt en getakeld zij‘. Het vaartuig was ‗volslagen
bequaam […] voor sooverre‘ – en daar lag een belangrijk verschil – ‗desselve door Europeander
bevaren werd‘. De kleine bemanning moest namelijk gewend zijn om te zeilen met twee
masten. De kern van de zaak zat in het feit dat:
‗de twee gewoone losbarcquen, dewelke ginder verblijven menagies halven, ider
enckelijk door een Europees quartiermeester en 8 a 10 Inlandse matrosen
bevaren worden, welke inlanders niet gewoon zijn, ghiek en razeijlen te
behandelen, en dienthalven wat sorgelijk soude wesen, omtrent de gemelte
indune te timmeren chialoup, zig daar van naar het voorbeeld van de chialoep
Rembang te willen bedienen.‘
Praktisch was een aanpassing van het Siamse losvaartuig mogelijk, maar dat zou
gepaard moeten gaan met een wisseling van de bemanning. Voor dit werk moesten dan
zeelieden worden ingezet, die de vaardigheden bezaten voor het bezeilen van een vaartuig met
twee masten. De opperequipagemeester achtte het verstandiger om te kiezen voor de huidige
werkwijze – en bemanning. Hij stelde voor het nieuwe vaartuig slechts te voorzien van ‗een
mast en boegspriet‘, ‗soodanig als der a present ginder sijnde losbarcquen, nu eenige jaren
herwaard gevoerd hebben‘. Dit was immers goed bevallen vanwege de mindere ‗slijtagien van
touwerken en zijlen‘ en vanwege de ‗commoditeijt, en gerustheijt met inlandse zeevarende‘.558
Langs de Javaanse kust werden naast de prauwen in de kruisvloot ook voor
verschillende andere werkzaamheden vaartuigen gebruikt, waar Aziatische zeelieden goed mee
overweg konden. In 1746 werd besloten om een geregelde vaart in te richten tussen Batavia en
Samarang voor het overbrengen van brieven van de compagnie.559 Twee ‗prauw mayangs‘
werden uitgerust, die ‗om de veertien dagen beurtelings af en aan zouden varen tusschen
Samarang en hier‘.560
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De VOC schipperde tussen vertrouwen en een sceptische houding ten opzichte van deze
Aziatische zeelieden op de pakketvaartuigen tussen Samarang en Batavia. Aan de ene kant
werden ze uitgerust met ‗vier basjes en twaalf snaphanen, met het daar toe gerequireerde kruyt
en lood‘ – om zich te kunnen beschermen tegen ‗in dat vaarwater zwervende zeeschuymers‘.
Aan de andere kant besloot men dat ‗op yder vaartuyg een vigilant Europees mattroos moet
werden geplaast‘. De opdracht was om orde te houden en ‗sorge te dragen, dat de verdere op die
vaartuygen zig bevindende inlanders den tyd niet natteloos met talmeryen verspilden, waar toe
deselve van nature allesints genegen zyn‘. 561
De Aziatische zeelieden in de intra-Aziatische vaart waren vrijwel allemaal in
loondienst van de compagnie. Maar het maritieme werk in de overgangswereld van land naar
zee was bij uitstek de plek waar verschillende vormen van arbeid bij elkaar kwamen – en naast
elkaar plaats hadden. Dagloners en slaven werden ingezet voor hetzelfde werk als zeelieden.
Deze dagloners werden in de Indonesische archipel vaak koelies genoemd. In Batavia werden,
zoals we hebben gezien, afwisselend slaven en Chinese of Javaanse ‗huurlingen‘ gebruikt. Rond
de Kaap de Goede Hoop werden voor het laden en lossen eind achttiende eeuw zeelieden en
slaven ingezet.562 Contractarbeiders, dagloners en slaven werkten afwisselend in hetzelfde werk
en waren op het oog niet altijd gemakkelijk van elkaar te onderscheiden.
In de rechtszaak van 1744 tegen Jan de Roth, koopman en fiscaal in Malakka, wordt
zichtbaar hoe dit in zijn werk kon gaan. Jan de Roth werd beschuldigd van smokkelhandel.
Deze beschuldiging was mogelijk een persoonlijke afrekening, zoals vaker voorkwam in de
hogere kringen van de compagnie. Interessant is echter dat de rechtszaak een onderzoek naar de
omstandigheden van de vermeende smokkel opleverde, waardoor informatie is overgeleverd in
de ondervragingen van de betrokkenen bij het laden en lossen.563
De Roth zou de reis van Malakka naar Batavia ondernemen met een particulier vaartuig
uitgerust door de Joodse nachoda Moetoe Mana.564 De chialoup werd bemand door de ‗inlands
stuurman‘ Pasqual de Gonsalvos en zeven inlandse matrozen Anthonij Gonsalvos, Jozu Sievens,
Anthonij de Rodrigos, Hironimus de Maijo, Thomas de Silvas, Annelio Ferdinandus, en Pasqual
Noius. De matrozen gaven aan dat zij ‗sig verhuurt hadden‘ voor de dienst op de chialoup. Voor
het overladen van een kist werden ‗door De Roth slaven gehaald‘. De inlandse matrozen
verklaarden dat De Roth ‗haere mackers en sijne slaven [had] gelast een groote swaere kist met
goenij omnaaijt uijt [zijn] vertrek te haalen en in [de] schuijt over te scheepen‘. Gezamenlijk
werd door de matrozen en slaven vervolgens de ‗kist met een takel‘ aan boord van de schuit
gebracht.
Deze verklaring over het lossen van de chialoup met slaven van De Roth is geen
onwaarschijnlijk verhaal. Het was niet ongewoon, dat slaven werden ingezet bij het laden of
lossen van goederen. De slaven waren tijdens het laden en lossen redelijk te controleren. De
mogelijkheden van vluchten of sabotage van het werk konden dan worden geminimaliseerd.
Vanaf het moment van aankomst van de chialoup te Malakka was een aantal soldaten aan boord
gestationeerd. Zij waren niet aan boord om slaven te bewaken, maar te waken over de goederen
in het vaartuig en ‗sorg te dragen dat niemand aen of van boord zoude komen‘. De soldaten
hadden twee maal een ‗steenbok‘ – een plat vrachtvaartuig – zien aanleggen. Ze merkten op dat
de eerste naar wal vertrok met diverse waardevolle goederen, maar dat ‗in de tweede steenbok
niets dan slave goederen sijn geladen‘. Over de zeelieden en sjouwers zelf verklaarden de
soldaten niets.
Toch duiden andere aanwijzingen op het scenario, dat het laden en lossen niet gebeurde
door slaven, zoals de Aziatische zeelieden meenden, maar door koelies – dagloners. De
bosschieter Ipe Aldersz verklaarde het vaartuig van de chialoup naar de wal te hebben zien
varen. Het vaartuig legde aan ‗agter aen de balij van den gesuspendeerden fiscaal Pan‘. Daar
werd een kist uitgeladen. In zijn verklaring spreekt Ipe echter niet van slaven, maar van ‗koelij
jongens‘.
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Maar liefst zeven van de koelies komen zelf aan het woord in een ondervraging. Cadir,
Pittiromal en Alludien werden aangemerkt als ‗Coelies en vrije mooren‘. Zij verklaarden ‗voor
de komst aan de wal van haar agtbare [De Roth] alhier aan de boom‘ te ‗sijn geroepen‘. Ze
werden geroepen door de ‗gentief Steven Mirandje‘, dienaar van De Roth, om ‗een groote
swaare kist weg te dragen‘. De veertien mannen – Steven Mirandje sprak van twaalf –
volbrachten de opdracht. De betaling vond plaats door middel van stukloon. Ze werden, zo
verklaarden Cadir, Pittiromal en Alludien, ‗benevens de andere Coelijs voor haar arbeijdsloon
door gem: Steven betaalt met twee schellingen.‘ Ook hun medesjouwers Oedeman, Oedeman,
Polee en Asseen werden gecategoriseerd als ‗Coelijs en vrije mooren‘. Zelf spraken ze ook
eveneens over ‗andere Coelijs‘. Ze bevestigden het ontvangen van twee schellingen loon voor
het versjouwen van de kist. Steven Mirandje gaf in zijn verklaring weinig details over de
sjouwers die hij had ingehuurd, behalve dat het draagwerk ‗door twaalf koelijs geschiet is‘.

Kruisen met Boeginezen
Een belangrijk onderdeel van het maritieme werk in dienst van de compagnie bestond uit het
verzorgen van bescherming, bewaking en communicatie. De compagnie gebruikte daarvoor
voornamelijk pantjalangs in de zogeheten ‗kruisvloot‘. Deze vaartuigen patrouilleerden ter
controle van de monopolieclaims van de compagnie ‗op de schwervers en seeschuijmers‘. De
kruisvloot werd ingezet tegen handelaren, die de monopolieclaims van de compagnie
doorbraken (‗smokkelaars‘), en om ‗bondgenooten en vrienden tegens alle gewelt te
secureren‘.565 Deze kruisvloot werd bemand met Europese zeelieden en met zeelieden en
soldaten uit de Indonesische archipel. De Indiase of Chinese zeelieden, die werkten op de intraAziatische vaart en allerlei taken in Batavia, werden niet op deze kleine vaartuigen ingezet.
De pantjalangs werden doorgaans bemand door zo‘n zes tot acht zeelieden, met een
uitloop van een bemanning van tien tot twaalf zeelieden. Naast de zeevarenden waren vaak
soldaten aan boord. Doorgaans ging het daarbij om een groep van vijf of zes soldaten. De
bemanning van deze pantjalangs bestond in veel gevallen uit Europese en Aziatische zeelieden
of soldaten. In de jaren rond 1700 waren gemengde bemanningen van Europeanen en Aziaten te
vinden op ruim de helft van de pantjalangs, die in de Generale Zeemonsterrollen werden
geadministreerd.
De Europese zeelieden werden in dat geval aangevuld door Aziatische soldaten,
zeelieden of zeevarende soldaten. De zeevarende soldaten werden aangeduid als ‗inlands
marinjo‘ (1711), ‗marinjo‘ (1712) of ‗inlands marine‘ (1715; 1719). Het is mogelijk dat ook de
zeevarenden aangeduid als ‗matroos‘ of ‗inlands matroos‘ een militaire functie hadden, omdat
hun loon doorgaans overeenkwam met het loon van soldaten. Aziatische soldaten verdienden op
pantjalangs 9 gulden per maand, evenals de matrozen of ‗marinjos‘. Dit verschilt van Aziatische
zeelieden werkzaam op VOC-schepen actief in de intra-Aziatische vaart, die gedurende vrijwel
de gehele achttiende eeuw een loon van 7,5 gulden per maand verdienden.
De Aziatische zeevarenden of ‗marinjos‘ waren afkomstig uit verschillende plaatsen in
de Indonesische archipel. De bemanning kende een grote diversiteit wat betreft
herkomstplaatsen. Zo was pantjalang De Thonijn onder leiding van kwartiermeester Cornelis
Jansz Verstraten in 1696 bemand met vijf Europese en zes Aziatische zeelieden. Voor de
Aziaten werden verschillende herkomstplaatsen vermeld: Gremonpo, Wajoe, Batavia, Masipa
en Bollobole.566 De Aziatische zeevarenden van de pantjalang De Potvisch waren in 1699
afkomstig uit onder meer Lamatti, Ternaten en Goa.567 De pantjalang De Pittoor was in 1703
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bemand met acht Europese zeelieden en 6 ‗inlandse mattroosen‘, afkomstig van Pamanna,
Boone, Pangoloangh, Tienorongh, Wadjo en Abungh.568
Over de zes Aziatische zeelieden, die in 1715 werkzaam waren op de pantjalang De
Poeger, werd vermeld dat zij afkomstig waren van Littangh, Patoeacang, Anperita, Rapang, Otti
en Batavia.569 Het vaartuig lag voor Ternaten, maar van de Aziatische zeelieden werd vermeld,
dat zij allemaal ‗op Batavia in dienst genomen‘ waren. De rest van de bemanning bestond uit
vijf Europese zeelieden en de ervaren Duitse kwartiermeester Hessel Hiddens. De Duitser was
in 1704 in Azië aangekomen en had ten minste vanaf 1708 achtereenvolgens de leiding over
verschillende pantjalangs.570 Vrijwel alle vaartuigen onder zijn bewind waren bemand met
Europeanen en Aziaten.
Interessant is dat de Aziatische bemanningsleden onder zijn bewind afwisselend werden
geadministreerd als ‗soldaten‘ en ‗mattroosen‘. In juli 1708 is Hessel Hiddens kwartiermeester
op de pantjalang De Poeger met onder zich zes Europese zeelieden en zes Aziatische ‗gemeene
militairen‘ – gewone soldaten.571 In juli 1709 wordt op hetzelfde vaartuig onder Hessel Hiddens
melding gemaakt van zes ‗inlandse zeevarende‘.572 Het is mogelijk dat de soldaten plaats
hebben gemaakt voor zeelieden. De bemanning van het vaartuig is immers ook verrijkt met één
Europese zeevarende. Maar het lijkt waarschijnlijker, dat de Aziatische zeelieden en soldaten,
die werkten op de pantjalangs van de compagnie, voor een belangrijk deel bestonden uit
zeevarende militairen of militaire zeevarenden.
Zo keerde Hessel Hiddens, na een korte uitstap op de conting De Sousouhounangh en de
pantjalang De Clappusboom, in 1713 terug op de pantjalang De Poeger.573 Het vaartuig is in
deze periode bemand met zes Europeanen en zes Aziaten. De Aziaten worden in de jaren 1713
en 1714 aangeduid als ‗Bougineesen‘, in de functie ‗soldaat‘.574 Als herkomstplaatsen worden
opgegeven: Littangh, Patoeacan, Amperita, Rappaugh, Ottie en Batavia. Vermeld wordt ook dat
ze ‗op Batavia‘ in dienst waren gekomen. De oplettende lezer zal het hebben opgemerkt:
afgezien van enkele spellingsvariaties zijn dit herkomstplaatsen van de zes Aziaten die in 1715
op de pantjalang De Poeger dienst deden als ‗inlands marine‘. In 1716 werd voor de Aziatische
mannen melding gemaakt van de functie ‗inlands matroos‘.575

Tabel 13.
Pantjalangs en chialoupen met gemengde bemanning van Europese zeelieden
met Aziatische zeelieden (Z) of Aziatische zeelieden en / of soldaten (Z+S), 1691-1788
Pantjalang Z+S Z
Chialoup Z+S
N
%
%
N
%
1691-1700 25
52% 12% 99
0%
1701-1710 126
51% 12% 192
5%
1711-1720 179
41% 10% 206
1%
1721-1730 7
57% 0%
45
0%
1731-1740 11
27% 18% 35
6%
1741-1750 4
0%
0%
10
0%
1751-1755 1
100% 100% 4
0%
1782-1788 1
100% 100% 4
100%
Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
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Z
%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
100%

Tussen de soldaten en zeevarenden was dus grote overlap en het lijkt vaak te gaan om
groepen, die als Boeginezen werden gekenmerkt. Administratief werd gewisseld tussen de
categorisering als soldaat, zeeman of de tussenweg ‗marinjo‘ of ‗marine‘. In praktijk behoorden
deze Aziatische soldaten en zeevarenden werkzaam op de pantjalangs van de VOC grotendeels
tot dezelfde beroepsgroep en deden ze hetzelfde werk. De soldaten vormden een integraal
onderdeel van de bemanning van de pantjalangs.
Zo was de pantjalang De Koningsvis in 1696 bemand met zeven Europese zeevarenden
en 6 Aziatische soldaten. De pantjalang werd ingezet rond Japara op de oostkust van Java en
bleef daar in de daarop volgende jaren met een bemanning van zeven Europeanen en vijf
Aziatische soldaten. In 1696 werd over de Aziaten vermeld, dat zij ‗Maccassaarse soldaten‘
waren, afkomstig van Bone, Maros, Loersoe, Herdjoe en Batoedja. Ze waren in Batavia
aangemonsterd in de jaren 1685, 1690 en 1694.576 In 1697 werden de vijf Aziatische
opvarenden slechts vermeld onder de kop ‗Maccassaren‘ – wederom met variërende jaren van
aanmonstering, maar ditmaal zonder vermelding van plaats van aanmonstering en functie. 577 In
1698 werden de vijf Aziatische opvarenden vermeld als ‗soldaten‘ onder de kop ‗Inlanders‘.578
In 1699 werd de kop boven de Aziatische soldaten vervangen door ‗Bougijsen‘. 579 In 1701
vermeld de administratie niet meer dan de aanwezigheid van zes ‗inlanders‘ – zonder
functieaanduiding.580
Deze onduidelijkheid in de categorisering van Aziatische zeelieden bleef aanhouden. Zo
werden in 1717 de Aziaten aan boord van een zestal pantjalangs geadministreerd als ‗zoldaat‘,
zonder categorisering, maar met vermelding van voornaam en herkomst. Deze pantjalangs
hadden in 1718 dezelfde aantallen Aziatische opvarenden aan boord, maar ditmaal werd slechts
melding gemaakt van ‗bouginese coppen‘.581 In 1719 werd gesproken van ‗inlandse
militairen‘.582 De aanduiding ‗inlander‘ was hier een overkoepelende term voor Aziaat. Maar
zelfs wanneer een specifiekere aanduiding voor handen was, werd deze soms verruild voor
bredere categoriseringen. Zo vermeldde een schrijver in 1704 over de Aziatische soldaten op
diverse pantjalangs in Sourabaja: ‗Inlanders of Boeginezen, te weten: 1 corporaal, 16
zoldaten‘.583
De vermelding van een eigen voorman voor Aziatische soldaten of zeelieden werkzaam
op pantjalangs van de compagnie kwam slechts sporadisch voor. Een enkele keer wordt melding
gemaakt van een ‗corporaal‘.584 Maar vaak was geen (erkende) voorman aanwezig en was de
leiding van het vaartuig volledig in handen van de hoogste Europese zeevarende, zoals in het
latere hoofdstuk over hiërarchie uitgebreider aan bod zal komen. Doorgaans was dit een
kwartiermeester, soms een onderstuurman of een als plaatsvervangend kwartiermeester
dienstdoende matroos.
Aziatische soldaten werden – net als de geregistreerde zeelieden op pantjalangs – met
regelmaat in Batavia aangemonsterd. Batavia was echter niet de enige plaats van rekrutering.
Voor de pantjalangs, die in Samarang waren gestationeerd in 1716, werd voor de Aziatische
soldaten van drie vaartuigen gemeld, dat zij waren aangemonsterd in Batavia; voor drie andere
vaartuigen werd Samarang vermeld.585 De plaats van aanmonstering was vaak niet gelijk aan de
plaats van herkomst van soldaten of zeelieden.
De administratie van het jaar 1710 biedt een prachtige inkijk in de rekruteringspatronen
van Aziatische soldaten en zeelieden op vaartuigen van ‗de kruijsvloot bij Javas oostkust‘.586 Zo
kwamen de soldaten op de pantjalang Sousouhounang kwamen uit Batavia en Wadjoe. De
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soldaten op de pantjalang De Regenboog kwamen uit verschillende plaatsen in de Indonesische
archipel, zoals ‗Lawabang‘ en ‗Passaugaloe‘, maar waren in 1707 ‗tot Batavia aangenomen‘. De
vijf soldaten op de pantjalang Pamacasaman waren afkomstig van Japara, Malang en Batavia.
Zij waren eveneens in 1707 ‗tot Batavia in dienst aangenomen‘. Dit betekende dat ze al drie jaar
in dienst waren bij de VOC. In hetzelfde jaar waren in Batavia de tien Aziatische soldaten van
de pantjalangs De Bagger en De Leenvis aangemonsterd. Op de pantjalang Kallegave deden zes
soldaten uit ‗Bangoe, Gale, Poeadjang en Boelamia‘ dienst, die in 1709 ‗tot Pawanay in dienst
aangenomen‘ waren.
De zes soldaten van de pantjalang Torbaja - afkomstig uit ‗Sambawa, Amalie en
Batavacau‘ – waren in Samarang aangenomen in 1709. De soldaten van de pantjalang De Crabb
waren afkomstig uit Batavia en ‗Mampa‘ waren in 1704 op Batavia aangenomen. Zij waren in
1710 dus al minstens zes jaar aan de compagnie verbonden waren.
Een dergelijke verbondenheid tussen de compagnie en deze Aziatische soldaten en
zeelieden werkzaam op pantjalangs was lang, maar lijkt niet uitzonderlijk. Zo waren de
Aziatische bemanningsleden van tien pantjalangs waarvoor in 1708 het jaar van aanmonstering
werd genoteerd merendeels aangemonsterd in eerdere jaren. De bemanning van drie pantjalangs
was in hetzelfde jaar aangemonsterd. Vier pantjalangs hadden de Aziaten gemonsterd in 1707,
twee in 1705 en één in 1704.587 Het is mogelijk dat aanmonstering plaatsvond in
golfbewegingen. In 1705 zijn op zeven van de acht pantjalangs met vermelding van
rekruteringsjaren de Aziatische bemanningsleden gemonsterd in 1704.588

Lokale vaartuigen, gemengd gezelschap
De overzeese organisatie van de VOC herbergde, zoals we hebben gezien, veel verschillende
soorten maritieme werkomgevingen. Het werk van zeelieden, soldaten en andere werkers vond
plaats op zee en land – en in de voortdurende wisselwerking daartussen. Werkers van
verschillende herkomst werden ‗gemengd‘ geplaatst. De samengestelde bemanningen van
Europeanen en Aziaten waren daarbij het meest opvallend. Tegelijkertijd bleek dat de
voortdurende bewegingen tussen land en zee, en tussen plaats van herkomst en plaats van werk,
niet alleen ontworteling tot gevolg hadden. In de wisselwerking tussen migratie en binding
ontstond, bijvoorbeeld, een levendige gemeenschap van Moorse zeevarenden in Batavia.
Ook de aanwezigheid van duizenden Europese zeelieden, ambachtslieden, soldaten en
anderen op schepen en in vestigingen in Azië bleef niet zonder gevolgen. De meeste
compagnievestigingen werden naast Europese compagniesdienaren en Aziatische
bevolkingsgroepen ook bewoond door gemeenschappen van gemengde Europees-Aziatische
afkomst. Deze Euraziatische gemeenschappen gingen belangrijke functies vervullen in het
contact tussen nieuwkomers en lokale gemeenschappen, maar ook binnen de Europese
handelsorganisaties zelf.
Deze Europees-Aziatische dienaren deden regelmatig dienst in de administratie,
pakhuizen, op de werf, maar ook op de schepen van de compagnie. Zeelieden van gemengd
Europees-Aziatische afkomst zijn bijvoorbeeld regelmatig terug te vinden in de bemanningen
van de chialoupen. De geschiedenis van deze Euraziatische werkers is soms moeilijk te traceren,
omdat ze in veel bronnen werden weggeschreven als Europees of Aziatisch. Het gevolg was dat
veel van de kleinere vaartuigen, die met een bemanning voeren, die als geheel ‗Europees‘ werd
gecategoriseerd, toch een uiterst diverse, zelfs mondiale bemanning hadden (zie tabel 13).
Aan de hand van lokale vaartuigen, zoals chialoupen, kan een goed inzicht worden
verkregen in de processen van migratie, binding en vermenging, die plaats vonden in het
kielzog van de compagnie. De chialoupen in dienst van de compagnie werden voornamelijk
ingezet voor werk rond de rede van de verschillende vestigingen en op de kortere reizen tussen
vestigingen. Het gebruik en de bemanning van deze vaartuigen verschilde dus sterk van de
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pantjalangs, die werden ingezet in de kruisvloot. Chialoupen werden gemiddeld bemand door
tien tot veertien zeevarenden, maar in sommige perioden liep dit op tot een bemanning van
zestien tot achttien zeelieden. Op chialoupen werden doorgaans geen soldaten ingezet, maar
waar dit toch gebeurde, ging het afwisselend om grote en kleine groepen soldaten.
Op de chialoupen, die werden geadministreerd in de Generale Zeemonsterrollen,
werden rond 1700 vrijwel geen gemengde bemanningen van Europeanen en Aziaten genoteerd.
Dit betekende echter niet dat de chialoupen een volledig Europees gedomineerde werkomgeving
waren, en geen gemengde bemanningen kenden. De chialoupen deden dienst onder een
vestiging en hadden daardoor als uitvalsbasis plaatsen zoals Batavia, Padang, Ambon,
Makassar, Malakka, Colombo of Tuticorin. Deze kleine vaartuigen werden dus vaak lokaal of
regionaal ingezet. Soms kon dit ertoe leiden dat de Aziatische bemanning wel in de lokale
administratie van de vestiging voorkwamen, maar niet in de Generale Land- en
Zeemonsterrollen – vergelijkbaar met de verschuivingen die eerder zichtbaar werden.
Het kwam echter vaker voor dat de ‗Europeanen‘ op lokale chialoupen niet zo
‗Europees‘ waren als de administratie doet vermoeden. Het ging dan vaak om Euraziaten. Zo
deed matroos Artur van Bente van Banda in 1696 dienst op de chialoup Cirebon, die ‗ter rede
en tot Banda‘ werd ingezet. Artur was vier jaar eerder in Banda aangenomen als jongen. Op de
chialoup Samarang, die eveneens te Banda dienst deed, werkten negen Europese zeevarenden.
Daaronder waren de jongen Jacob Jurriaansz Randel en de jongen Pieter Ommes, beiden
afkomstig van Banda. Jacob was in 1694 in dienst gekomen, Pieter in 1695. Ze verdienden
allebei 6 gulden per maand. Op de chialoup De Heffing, in hetzelfde jaar te Banda, werkte
Joseph Persoons als hooploper. Hij was afkomstig van Banda en was in 1696 ‗in Banda in
dienst‘ gekomen.589
Op de lokale vaartuigen in de vestigingen op Ceylon en in India gebeurde hetzelfde. Zo
waren de chialoupen Overthoom, Jaffanapatnam, Dijkveld, Manaar, Ham en hiel en andere
kleine vaartuigen, die in 1720 rond Jafnapatnam dienst deden, bemand met Europeanen en
zeevarenden van gemengde afkomst. Deze zeelieden waren afkomstig uit Jafnapatnam,
Baticaloa, Manaar en Colombo.590 De samenstelling van de chialoup Vriesland in 1702 is
veelzeggend. Het vaartuig had aan boord zeven ‗personen zijnde Europianen‘, namelijk de
bootsman Abraham Mourits van Haarlem, de kwartiermeester Pieter van Zakens van
Waarschot, en de matrozen Dirk Pietersz van ‗Sinvannekerk‘, Jacobus van Doorn van Breda,
Olivier Christiaens van Amsterdam, Anthonij Cornelisz van Jafnapatnam en Thomas Pintanus
van Jafnapatnam. Daarnaast waren tien ‗swarte of mallebaerse mattroosen‘ aan boord ‗te weten
Floris, Isaak, Joan Job, Arroemoegetan, Poeden, Francisco Aijen, Coelendeijen Aijen, Anthonij
Coenjoeamie, Arresa en Domingo‘. De registratie van de chialoup Vriesland werd opgemaakt in
juni 1702 in ‗de Fortresse Trinconomale‘, behorend tot het comptoir Jafnapatnam. In de kopie
van de monsterrol, die vanuit Jafnapatnam naar Batavia werd verstuurd, werd alleen melding
gemaakt van de zeven Europese zeevarenden.591
De ‗Europese‘ zeevarenden, die in Azië waren geboren en aangenomen, werden
administratief onder de Europese bemanning geschaard. De Generale Land- en
Zeemonsterrollen maakten immers alleen onderscheid tussen Europeanen en Aziaten. Maar het
mag duidelijk zijn dat de meeste van de zeevarenden, die in Azië werden geboren en
gerekruteerd, van gemengde afkomst waren. De Europese namen van deze gemengde zeelieden
maken het soms moeilijk om grip te krijgen op deze groep. Slecht een enkele keer wordt via
overgeleverd bronnenmateriaal inzicht verschaft in de mate van overlap tussen herkomstplaats,
gemengde herkomst en de verschillende categoriseringen die werden toegepast.
Zo geeft de personeelsadministratie van Ceylon een nadere aanduiding bij de
‗Europese‘, in Azië geboren dienaren. In 1778, bijvoorbeeld, wordt over de hoogste dienaar, de
gouverneur Iman Willem Falck, vermeld dat hij een in Colombo geboren ‗poesties‘ is. Dit was
een categorie, die werd gebruikt voor Europees-Aziatische nakomelingen met een relatief lage
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vermengingsgraad.592 Ook de Ceylonese koopman Johan Coenraad de Vos was in Colombo
geboren en afkomstig uit een gemengd huwelijk van een Europeaan en Aziaat. Hij werd
aangemerkt als ‗mixties‘.593 Volledig Europese huwelijken waren zeldzamer dan huwelijken
met Aziatische of Euraziatische vrouwen. Toch waren de hogere compagniebestuurders vaker
van Europese afkomst. De overige kooplieden, die in 1778 in Colombo werkten, waren dan ook
uit Europa afkomstig.
Onder de minder hoog geplaatste dienaren bevonden zich veel boekhouders, klerken en
anderen, die werden aangemerkt als ‗mixties‘ of ‗casties‘ – een nakomeling uit een huwelijk
tussen een Europeaan en een ‗mixties‘. Nog verderop in de administratie noteerde men het
lagere personeel. Ook daaronder bevonden zich in toenemende mate dienaren van gemengde
afkomst. De equipagemeester van Colombo was afkomstig uit Rotterdam, maar vele andere
‗zeevarenden aan land‘ waren afkomstig uit Azië. Zo was de bottelier Andries Brand van
Colombo een ‗mixties‘. De opperzeilmaker Stephanus Maija van Colombo was een ‗toepas‘ –
een nakomeling uit de gemeenschap van donkere, Portugees sprekende Christenen. Een aantal
zeilmakers en kwartiermeesters afkomstig uit Colombo en Tuticorin werden als castiezen en
mestiezen gecategoriseerd. Verschillende matrozen uit Colombo werden eveneens tot de
castiezen, mestiezen of toepassen gerekend. De namen verraden vaak maar weinig. Zo kon een
‗toepas‘ door het leven gaan onder een naam als Gregorius Prana of Gerrit Dias, maar ook als
Daniël Jansz.594
Veel is bekend over de rol van gevestigde families in VOC-steden en het belang van
huwelijkspolitiek onder hogere compagniesdienaren.595 Minder is bekend over de lagere
compagniefamilies, die een rol speelden in het dagelijkse overzeese bedrijf. Maar ook in de
lagere sociale lagen van de stedelijke samenlevingen en het compagniebedrijf lijken
familiebanden een belangrijke rol te hebben gespeeld. Wederom is het moeilijk om daar zicht
op te krijgen. Toch is het mogelijk om zo nu en dan een inkijk te krijgen in de werking van
familieverbanden in de context van de compagnie.
Zo vertelde Jan Hardegen in een brief aan zijn oom en tante over zijn gezin in Cochin.
Jan was in 1771 in dienst van de VOC vanuit de Republiek vertrokken als matroos.596 Zijn broer
Willem vertrok twee jaar later, maar overleed kort na aankomst in Batavia. 597 Duidelijk is dat
Jan Hardegen al snel een betrekking kreeg aan land, in de compagniestad Cochin. In 1790
maakt hij melding van zijn werk in ‗de Arthillerie en kruijtmagazijnen‘.598 Jan vestigde zich in
Cochin en trouwde in 1778 met Elizabeth Wilhelmina Bartelsz. Jan was op dat moment 27 jaar
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oud, Elizabeth werd een maand later 14 jaar.599 Jan lichte toe: zij ‗is een inboorling of Mixties
van Ouders tot Ouders‘.600
Jan Hardegen trouwde zich als buitenstaander dus in bij een Euraziatische familie. De
oom van Jan – waarschijnlijk nieuwsgierig naar de overzeese situatie van zijn neef – had
geïnformeerd of deze Bartelsz misschien niet verwant was aan de familie Bartelsz, die de
Hardegens kenden. Jan antwoordt zijn oom: ‗haar vader, die zig met naamen Jan Bartelsz
schrijft, heeft geene vermaagdschap aan de geene waar van UwEd mensie maakt‘. De familie
van Elizabeth was een mestiese familie met een lange Aziatische geschiedenis. Ze vervulden
geen hoge functies, maar vormden op een lager niveau de spil van het gemengde
compagniebedrijf overzees.
De vader of misschien grootvader van Elizabeth stond in de gezinstelling van 1739
genoteerd als ‗Jan Bartelsz, schrijver‘. Bartelsz was een mestiese man, gehuwd met een
mestiese vrouw. Hij had op dat moment een zoon, een dochter en 8 slaven.601 Jan Hardegen
vertelde over de vader van Elizabeth dat ‗deeze Bartelsz zijn vaders vader‘ ‗een zoon [was] van
eene Bartelsz van Amsterdam‘. Daarmee tekende Jan de diepgewortelde
compagniegeschiedenis van de familie. De familie zou zich al in de zeventiende eeuw gevestigd
hebben op Ceylon en na de verovering van Cochin ‗in het jaar 1663 van Ceilon op deze kust
[zijn] overgekoomen.‘602
De gemengde zeelieden van Aziatische herkomst werkzaam op de chialoupen en
schepen van de VOC kwamen voort uit dit soort families. Soms waren ze afkomstig uit een
huwelijk tussen twee nakomelingen van al langer in Azië gevestigde families. Soms betrof het
een huwelijk met een uit Europa overgekomen VOC-dienaar. Dat deze familie- en
huwelijksnetwerken zich niet beperkten tot één vestiging, blijkt uit het voorbeeld van Pieter
Cornelis Groenevelt. Pieter monsterde in 1780 aan bij de VOC in Azië en deed nog in 1788
dienst als matroos op het schip De Negotie.603 Hij was geboren in Cochin, op 28 augustus 1763,
als zoon van Peter Francois Groenevelt en Anna Cornelisz. Zijn vader Peter Francois was
afkomstig van Cochin, zijn moeder Anna van Caliture, gelegen op Ceylon, nabij Colombo.604
Familieverbanden zijn ook terug te vinden in werkomgevingen van de compagnie. Zo
monsterde in 1695 in Jafnapatnam de matroos Thomas Cornelisz aan. Hij was geboren in
Jafnapatnam en zou daar dienst doen op de chialoup Vriesland.605 Hij monsterde een jaar eerder
aan dan zijn reeds geïntroduceerde naamgenoot en mogelijk familielid, Anthonij Cornelisz – die
we in hoofdstuk zes zullen zien opklimmen van jongmatroos tot kwartiermeester op de
vaartuigen rond Jafnapatnam.
Soortgelijke situaties kwamen vaker voor. Op het vaartuig Zeelands Welvaren, dat in
1735 ‗in de baai van Gale‘ werd ingezet, bevonden zich onder de 23 zeelieden de gezagvoerend
onderstuurman Simon Siex en de matroos Marcelis Siex. Beide mannen waren geboren in
Cochin en waren in 1725 als matroos in dienst van de VOC gekomen. In 1728 werkte Marcelis
op het jacht Constantia nabij Tuticorin als matroos voor 7 gulden. Simon werd dat jaar als
‗Zimon Six van Cochin‘ vermeld als plaatsvervangend stuurman van de chialoup Africa in de
wateren rond Ceylon. In 1737 worden Simon en Marcelis Siex beiden voor het laatst vermeld
op Zeelands Welvaren. Terwijl Simon zich tot stuurman had opgewerkt, maakte Marcelis Siex
gedurende zijn tijd in dienst van de VOC maar weinig carrière. In 1735 verdiende hij 9 gulden.
In 1737 was hij nog altijd matroos, maar was zijn gage wel gestegen tot 11 gulden per maand.606
De heren Cornelisz uit Jafnapatnam werkten op de vaartuigen rond hun stad. De heren
Siex waren in dienst van de VOC weliswaar vertrokken uit hun geboorteplaats Cochin, maar de
afstand tot hun werkplekken in Tuticorin en Ceylon was nog te overzien. Niet alle zeelieden uit
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Aziatische vestigingssteden bleven zo dicht bij huis. Op de chialoup De Malaxse Cruijsser, die
in 1710 ter rede van Batavia lag, werkten de matrozen Hendrik Cornelisz en Jan Cornelisz. Ze
waren beiden geboren in Colombo. Jan was al sinds 1702 in dienst van de VOC. Hendrik was in
1706 aangenomen. In hetzelfde jaar was Manuel Cornelisz van Colombo aangenomen, maar hij
zou vanaf 1708 werkzaam zijn op de chialoup Landouw rond de Ceylonese vestiging
Trinconomale.607
De mannen uit deze lokale gemengde gemeenschappen deden uiteraard niet alleen dienst
op de kleinere vaartuigen of aan land. Ze monsterden ook regelmatig aan op de intra-Aziatische
vaart. Zo bevonden zich op het schip Schagen in 1773 – naast 23 zeelieden uit Europa – de
matrozen Johannes de Zilva van Colombo, Nicolaas Hansje van Colombo, Christiaan Boolman
van Calpettij en twee mogelijke familieleden: Andries en Bastiaan Claasz van Gale. Bastiaan
was in 1772 in dienst gekomen van de VOC, Andries was gevolgd in 1773.608
Soms lijken hele families naar zee te zijn gegaan. De jongmatroos Jan Romijn uit
Negapatnam op de Coromandelkust deed in 1726 dienst op het schip Tienhoven.609 Hij was twee
jaar eerder door de VOC aangenomen. In dat jaar werkte op het schip De Herstelling
jongmatroos Cornelis Eversz Romijn uit Negapatnam, die in 1722 in dienst van de VOC was
gekomen. In 1732 wordt op het schip Het Wapen van Hoorn melding gemaakt van Pieter Eversz
Romijn van Negapatnam, die in 1725 aangenomen was door de VOC. Het schip was bemand
met 61 Europese zeelieden en 28 zeelieden uit Bengalen.610 In 1733 werkte op het schip
Elizabeth matroos Gerrit Romijn uit Negapatnam, die in 1730 in dienst was gekomen.611
Dit hoofdstuk maakte inzichtelijk dat Europese en Aziatische zeelieden in dienst van de
compagnie werkzaam waren in verschillende maritieme werkomgevingen. Ze werkten naast en
met elkaar op de grote spiegelschepen, maar ook op kleinere vaartuigen, zoals chialoupen en
pantjalangs. Ze waren eveneens werkzaam op de rede en eilanden van Batavia en in kleinere
VOC-vestigingen, zoals Malakka, Siam, Bengalen en Cochin. In verschillende werkomgevingen
werden verschillende gemengde bemanningen ingezet. Op de schepen in de intra-Aziatische
vaart werden aanvankelijk vooral Europese en Indiase zeelieden ingezet, later afgewisseld met
Chinese, Javaanse en Maleise zeelieden. Voor het laden en lossen werden verschillende groepen
Europese en Aziatische werkers ingezet onder verschillende arbeidsverhoudingen. Op de
chialoupen van de compagnie werkten Europese en Euraziatische zeelieden, terwijl op de
pantjalangs naast Europeanen vooral Javaanse en Makassaarse of Boegineze zeelieden en
soldaten werden geplaatst.
Deze zeevarenden verrichtten afwisselend individuele en collectieve taken, die in
verschillende mate afhankelijk waren van coördinatie en onderlinge afstemming. De mobiliteit
van zeevarenden en het voortdurende contact tussen werkplekken en met lokale samenlevingen
maakten, dat de maritieme werkomgevingen van de compagnie maar ten dele als ‗totale
instituties‘ kunnen worden gekarakteriseerd. De inzet van zeevarenden in de verschillende
werkomgevingen van de compagnie leidde onder meer tot het opkomen van nieuwe
gemeenschappen van Euraziaten en Moorse arbeidsmigranten in Batavia en kleinere
vestigingssteden.
De voortdurende gezamenlijke aanwezigheid in werkomgevingen van de compagnie
benadrukt het belang van de vraag hoe deze zeevarenden zich tot elkaar verhielden. Een
onmisbare eerste stap in de beantwoording van deze vraag is het onderzoeken van het
veelzijdige karakter van de ‗ontmoeting‘ en de manier waarop verschil op cultureel, maar ook
sociaal-economisch niveau werd geconstrueerd, ervaren, bevestigd en aangevochten. Zeelieden
verschilden door hun geografische herkomst – ze kwamen uit verschillende delen van Europa,
zoals de Republiek en andere regio‘s in Noordwest-Europa, maar ook uit verschillende delen
van Azië, zoals Bengalen, Java en China. Zeelieden verschilden ook op cultureel vlak – door
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verschil in taal, gewoonten en door het onderscheid dat werd aangebracht.
Identificatieprocessen speelden daarin een belangrijke rol – met name de categoriseringen die
werden aangebracht door de compagnie, zeelieden en anderen. Ten slotte verschilden tussen
zeelieden op sociaal-economisch vlak – dus of zij ‗vrije‘ of ‗onvrije‘ arbeiders waren, in welke
mate zij door rekrutering en schuld tot het werk gedwongen waren, hoeveel loon zij ontvingen,
etc. De sociaal-economische en culturele vorming van verschil kunnen niet onafhankelijk van
elkaar worden gezien en grijpen voortdurend op complexe wijze in elkaar.
De volgende hoofdstukken zullen worden ingeleid door een interludium, waarin kort
wordt ingegaan op relevante theorievorming met betrekking tot vorming van verschil vanuit de
economisch en sociaal-cultureel perspectief. Dit biedt een vertrekpunt voor het tweede deel van
deze studie, waarin de vorming van onderlinge verhoudingen zal worden onderzocht. Dit zal
gebeuren in drie hoofdstukken waarin gekeken zal worden naar de vorming van onderlinge
verhoudingen aan de hand van categoriseringen, sociaal-economische verschillen,
werkverhoudingen en onderlinge interacties.
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Interludium: Complexiteit van verschil
De bemanning van het schip Cats in 1734, met daaronder de Duitser Paul en de Bengaalse
Anthonij, was kenmerkend voor de werkwijze van de VOC in Azië. In de verschillende
maritieme werkomgevingen van de compagnie werden gemengde groepen geplaatst, die
bestonden uit Europese, Euraziatische en Aziatische arbeiders. De ontmoetingen, die
plaatsvonden op deze werkplekken, kunnen vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden.
Zo was de ontmoeting tussen de koksmaat Paul Swaan en de matroos Anthonij Corea op het
schip Cats een veelzijdige ontmoeting. In de proloog bleek dat Anthonij en Paul verschillende
talen spraken en van verschillende continenten afkomstig waren. Administratief werden ze van
elkaar onderscheiden. De monsterrol van het schip maakte melding van ‗Europeanen‘ en
‗Inlanders‘. De Europese zeevarenden werden individueel genoteerd; de Aziatische zeelieden
als groep.
In de gerechtelijke stukken na de dodelijke steekpartij werd met naam en herkomst
melding gemaakt van de Moorse matroos Anthonij. Tijdens de zitting in de ‗breeden raad‘, de
scheepsraad aan boord van het schip Cats, werd Anthonij betiteld als ‗een Jakker‘ – een
benaming voor ‗Moors‘ matroos.612 Ook in getuigenverklaringen en gerechtelijke stukken stond
hij als ‗Jakker‘ te boek. Maar Anthonij en Paul waren niet alleen verschillend. Ze behoorden
allebei tot het lagere volk aan boord van het schip Cats. Paul had een positie die zich op
bijzondere manier verhield tot de rest van de bemanning. Als kok verrichtte hij zijn werk
afgezonderd van de overige zeelieden. Anthonij was deel van de Aziatische zeelieden aan
boord, maar werd ter ondersteuning van Paul ingezet. In de kombuis moesten Anthonij en Paul
samenwerken.
De ontmoeting tussen Paul Swaan en Anthonij Corea was complex. De verhouding
tussen Anthonij en Paul werd door verschillende zaken beïnvloed: door hun sociaaleconomische positie, door het beleid en de werkwijze van de VOC, door culturele verschillen,
maar ook door gemeenschappelijkheden. Het verschil tussen de twee zeelieden was niet
eenduidig. Verschillen en gemeenschappelijkheden konden overlappen, maar ook tegenstrijdig
zijn. De complexe wijze waarop verschil tot stand komt, wordt benadrukt en betwist, kan dan
ook alleen bestudeerd worden door de verschillende aspecten te bestuderen, die daarop invloed
hebben.
Maar hoe kan dat het beste worden gedaan? Hoe komen we tot een goede manier om
grip te krijgen op interculturele diversiteit en de complexe constructie van verschil in de
vroegmoderne Europese expansie? Een aantal theoretische kaders zijn beschikbaar als bruikbaar
vertrekpunt voor specifieke onderdelen van het vraagstuk van de constructie van verschil. Zo
zijn door belangrijke denkers inzichten naar voren gebracht rond de sociale constructie van
ongelijkheid (Tilly), de sociaal-culturele werking van differentiatie (Bourdieu) en de
performatieve werking van identificatie en differentiatie (Goffman).
In zijn studie Durable Inequality zoekt Tilly naar een verklaring voor het bestaan van
verschillende vormen van ongelijkheid op politiek, economisch, moreel en juridisch vlak.613
Tilly benadrukt dat ongelijkheid tussen groepen worden gecreëerd, versterkt en aangevochten
als middel in het zoeken naar oplossingen voor elementaire problemen van organisatie en
verdeling. Deze organisatorische problemen draaien in de kern om de distributie van en de
toegang tot hulpbronnen. Het gaat daarbij om hulpbronnen in de brede zin van het woord:
voedsel, productiemiddelen, sociale status, politieke rechten, werk, arbeidsvoorwaarden en zo
meer. In de verdeling van deze hulpbronnen en de toegang daartoe worden voortdurend
‗categorical distinctions‘ aangebracht om te bepalen wie op welke wijze ergens recht op heeft.
Vaak worden dergelijke categorische onderscheidingen verwoord in binaire tegenstelling, die
overeenkomen met het groepsvormende proces van in- en uitsluiting. Het werkelijke landschap
van differentiatie is echter complexer. Deelnemers aan deze maatschappelijk-politiek612
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economische strijd vinden oplossingen in het opzetten van ‗systems of social closure, exclusion,
and control. Multiple parties – not all of them powerful, some of them even victims of
exploitation – then acquire stakes in those solutions.‘614
De verdeling van economische en maatschappelijk-politieke hulpbronnen wordt dus
georganiseerd via deze categoriseringen en daarbij horende systemen van controle. Groepen zijn
voortdurend bezig met het verzekeren van de beschikbaarheid en de toegang tot hulpbronnen,
het organiseren van de leden van deze groepen, en het bepalen van de verhouding tot andere
groepen. Tilly legt uit:
‗How to ensure solidarity, loyalty, control, and succession; how to monopolize
knowledge that favors profitable use of sequestered resources. The installation of
explicitly categorical boundaries helps to solve such organizational problems,
especially if the boundaries in question incorporate forms of inequality that are
already well established in the surrounding world. Emulation and adaption lock
such distinctions into place, making them habitual and sometimes even essential
to exploiters and exploited alike.‘615
In dit proces komen sociale en culturele praktijken samen. Het werk van Bourdieu geeft
een helder inzicht in de wijze waarop deze lagen van menselijk handelen op elkaar inhaken. 616
Bourdieu zoekt een verklaring voor de processen van differentiatie, voor de alledaagse
(re)productie van verschil of sociale distinctie. Hij benadrukt het belang van verschillende
soorten kapitaal: economisch (geld, productiemiddelen), cultureel (opleiding, kennis), sociaal
(netwerk, contacten) en symbolisch (gedrag, uiterlijke tekens). Het bezit en gebruik van deze
verschillende vormen van kapitaal bepaalt iemands positie in een samenleving. Deze positie
wordt gedeeld met anderen. Een dergelijke gedeelde positie betekent volgens Bourdieu niet
alleen, dat een positie wordt gedeeld in een theoretische klassenverhouding, maar heeft ook een
zeer fysieke, ruimtelijke dimensie. Als een gevolg van de onderlinge interactie, die voortkomt
uit een gedeelde maatschappelijke, theoretische klassenpositie, produceren mensen specifieke
gedeelde omgangsvormen, gewoonten en normen. De gedeelde sociale positie gaat zo gepaard
met een habitus.
Sociale positie en habitus versterken elkaar: ‗habitus are differentiated, but they are also
differentiating.‘ De gedragscodes die hieruit voortkomen, spelen een rol binnen groepen voor
het herkennen van ‗soortgenoten‘ en ‗buitenstaanders‘. Maar sociale positie en habitus hebben
ook een publieke rol: ‗differences in practices‘ ‗become symbolic differences and constitute a
veritable language.‘ Tussen de verschillende lagen van differentiatie is een voortdurende
wisselwerking. Verschillen in sociaal-economische positie worden niet alleen cultureel vertaald
en geuit, maar worden in belangrijke mate ook cultureel ge(re)produceerd en gereguleerd.
Deze inzichten sluiten aan bij het onderhandelbare, zichtbare en symbolische karakter
van ‗verschil‘ in vroegmoderne interculturele verhoudingen. 617 Het is dan ook precies op dit
punt dat sociaal-economische en culturele analyse bij elkaar gebracht zou moeten worden. Een
aantal recente studies naar ‗interculturele ontmoetingen‘ bieden interessant conceptueel
gereedschap om grip te krijgen op de uiterlijke en publieke dimensie van het proces van
identificatie en differentiatie.618 In deze studies wordt voorgesteld om het concept performance
van Goffman te gebruiken voor het bestuderen van interculturele interactie om zodoende de
‗uiting‘ of ‗impositie‘ van identiteit en differentiatie ‗te lezen‘. 619 De studies benadrukken ‗the
importance of performance as a means of disrupting as well as confirming such (identity or
614

Tilly, Durable Inequality, 10-11.
Tilly, Durable Inequality, 11.
616
Hier is vooral gebruik gemaakt van: P. Bourdieu, Distinction: a social critique of the judgement of taste (vert.:
Londen 1984). P. Bourdieu, Practical Reason (Cambridge 1998).
617
Zie de behandeling van het werk van Sutherland, Subrahmanym, Blussé en vooral Wheeler in de inleiding.
618
Sutherland, ‗Performing personas‘. K. Wilson, A new imperial history: culture, identity and modernity
(Cambridge 2004).
619
Sutherland, ‗Performing personas‘, 359. E. Goffman, The presentation of self in everyday life (New York 1959).
615

142

category) ascription‘.620 Op deze manier kan performance worden gebruikt voor expliciete,
maar ook meer impliciete processen rond identificatie en groepsvorming.
De notie van performance opent de mogelijkheid om sociaal-economische benaderingen
te verbinden met meer culturele en (historisch-)antropologische benaderingen. De vorming van
interculturele verhoudingen, de constructie van verschil, is een interdisciplinair proces: het
wordt beïnvloed door factoren op sociaal, economisch, politiek en cultureel vlak. Performance
geeft de mogelijkheid om de verschillende lagen van de historische werkelijkheid met elkaar te
verbinden. Het concept gaat uit van de wisselwerking tussen script en improvisation, en tussen
front stage en back stage, in performatieve handelingen. Het handelen van personen volgt in
publieke omgeving doorgaans een (cultureel) script, maar kan worden veranderd door
improvisatie. Het idee van een front stage en back stage wordt gebruikt om onderscheid te
maken tussen de publieke dimensie van de uiting van individuele of collectieve identiteiten en
de private sfeer. Tegelijk wordt met deze termen onderscheid gemaakt tussen het effect van
performatieve handelingen in publieke ruimte en de aanvankelijke intentie of de functie.
Deze notie van front en back stage kan echter ook worden gebruikt om de
achterliggende sociaal-economische en culturele processen, die het handelen van mensen
voortdurend beïnvloeden, te verbinden met het publieke, performatieve handelen van mensen.
Aan de achterkant van het handelen staan onder meer sociale positie, machtsverhoudingen en
economische structuren, maar ook culturele scripts, tradities en repertoires, die het individuele
en collectieve handelen van mensen richting geven en begrenzen. Aan de voorzijde – in de front
stage performance – worden identificatieprocessen en verhoudingen – zoals grotendeels
bepaald in back stage processen – tot uiting gebracht, opgelegd, benadrukt, maar ook
geconstrueerd, aangevochten of afgewezen. Het zichtbare, publieke handelen van mensen wordt
dus voortdurend beïnvloed en begrensd door de achterliggende processen. Tegelijkertijd kunnen
bestaande verhoudingen en begrenzingen door het performatieve karakter van handelen worden
bekrachtigd en aangevochten.
De theoretische benadering mag anders doen vermoeden, toch is de constructie van
‗verschil‘ geen abstracte kwestie. De performatieve benadering met een achterzijde (back stage)
en voorzijde (front stage) kan een aantal concrete sociaal-economische en culturele analyses bij
elkaar brengen. Zo is het voor het begrijpen van de achterliggende situatie van belang om de
sociaal-economische positie, begrenzingen en verschillen van historische actoren te bepalen.
Voor de studie naar de verhoudingen tussen zeelieden is het van belang om te kijken naar de
positie van verschillende groepen zeelieden in de maritieme arbeidsmarkt, naar het niveau van
beloning, de arbeidsvoorwaarden en de uitwerking van arbeidsverhoudingen. Van belang zijn
uiteraard de functies die worden vervuld, maar ook de beloning en de verdere
arbeidsvoorwaarden die zeevarenden genoten.
Dit is niet alleen van belang voor het bepalen van posities en verhoudingen in sociaaleconomisch opzicht. Door secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals voedsel, kleding, huisvesting,
zorg en gedrags- en disciplineregels, worden ook verschillen geconstrueerd, gereguleerd en
benadrukt. Arbeidsvoorwaarden zijn zo – vaak zichtbaar – een onderdeel van differentiatie. Dit
kan van bovenaf gebeuren door beleid van de compagnie, maar kan ook van onderaf worden
ingezet door claims of handelen vanuit zeevarenden. De sociaal-economische positie wordt
verder in belangrijke mate bepaald door de arbeidsverhouding – en de vraag hoe vrij of onvrij
de arbeidsrelatie is. Het rekruteringsproces is daarvoor belangrijk, omdat dit veel kan zeggen
over de mate waarin vrijheid, noodzakelijkheid of dwang een rol hebben gespeeld bij de
toetreding tot een arbeidsrelatie. Bepalend zijn daarnaast de onderhandelingspositie ten opzichte
van de werkgever en andere autoriteiten, of de mogelijkheid om beroep te doen op vormen van
(rugge)steun van derden.
Naast rekrutering en arbeidsvoorwaarden zijn vormen van sociale organisatie cruciaal.
Zeevarenden werden uiteraard georganiseerd op de werkvloer door de hiërarchie, discpline en
organisatievormen, die werden opgelegd vanuit de compagnie. Maar ook andere vormen van
sociale organisatie konden een rol spelen. Zo konden zogeheten bemiddelaars – tussenpersonen,
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die een rol spelen bij de rekrutering of het arbeidsproces, zoals werfbazen of voorlieden – van
grote invloed zijn op de machtsverhoudingen en organisatie op de werkvloer. Zo maakt het veel
verschil of rekrutering individueel plaatsvond of juist groepsgewijs. Ook sociale organisatie
vanuit zeevarenden zelf heeft invloed op onderlinge verhoudingen.
Verschillen in sociale structuren, sociaal-economische posities en arbeidsvoorwaarden
hadden invloed op (onderlinge) interactie, terwijl omgekeerd sociaal-culturele processen van
differentiatie en categorisering invloed hadden op de structurering op sociaal-economisch vlak.
Anders gezegd, sociaal-economische structuren beïnvloedde de constructie van verschil op
cultureel en zelfs discursief vlak, maar de sociaal-culturele en discursieve ordening beïnvloedde
omgekeerd ook de verschillen op sociaal-economisch vlak. Het is dus van belang om ook de
meer performatieve kant, de front stage, van onderlinge verhoudingen te onderzoeken aan de
hand van categoriseringen, (zelf)representaties en daadwerkelijke interactie.
Categoriseringen en representaties kunnen van bovenaf worden aangebracht,
bijvoorbeeld door de VOC of andere autoriteiten. De uitingen daarvan zijn terug te vinden in
administraties, rapporten en andere formele documenten. Maar categoriseringen worden ook
voortdurend aangebracht door groepen en individuen zelf. De uitingen van deze perspectieven
van onderaf zijn vaak meer fragmentarisch overgeleverd, en moeten gezocht worden in
reisbeschrijvingen, brieven, ondervragingen en andere bronnen.
Op het vlak van categoriseringen en (zelf)representaties vallen twee problemen op.
Allereerst worden de bronnen gekenmerkt door een onevenwichtigheid, die het
‗organisatorische‘ perspectief (‗van bovenaf‘) bevoordeelt boven de perspectieven van
werknemers zelf. Het is bovendien gemakkelijker om in bronnen Europese perspectieven terug
te vinden dan niet-Europese perspectieven. Het tweede probleem is het probleem van
‗vertaling‘. Het is vaak moeilijk om termen en categorieën op eenduidige wijze van de ene taal
naar de andere taal te vertalen. Daarnaast wordt vertaling bemoeilijkt doordat de betekenis van
termen en concepten kan verschillen – ook wanneer op correcte wijze vertaald is. Dit proces
gaat niet alleen op voor veranderende betekenis tussen talen, maar ook voor verschillen, die
ontstaan na verloop van tijd. De woorden lascar en koelie zijn voorbeelden van termen, die in
verschillende talen en verschillende perioden een andere betekenis hebben.621
De verschillende aspecten, die een rol spelen in de bepaling van verschil en onderlinge
verhoudingen tussen Europese en Aziatische zeevarenden, zullen stapsgewijs in de rest van deze
studie aan bod komen. In het hoofdstuk ‗veelzijdige ontmoeting‘ zal de complexe vorming van
verschil worden verkend. In de daarop volgende hoofdstukken zal gekeken worden naar de
interacties en werking van onderlinge verhoudingen. In het hoofdstuk ‗harde hiërarchie‘ zullen
eerst de hiërarchische structuren en de manieren van werken worden onderzocht. Het laatste
hoofdstuk ‗vurige verstrengeling‘ zal ingaan op de onderlinge verhoudingen en momenten van
conflict en solidariteit.
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5.

Veelzijdige ontmoeting

Werknemers werden in dienst van de compagnie dagelijks geconfronteerd met onderlinge
diversiteit op de werkvloer. Ook de VOC moest wegen vinden om met de onderlinge verschillen
binnen haar arbeidspopulatie om te gaan. Dit leidt tot de vraag op welke manier verschil werd
vorm gegeven door de VOC en haar werknemers. In dit hoofdstuk zal de complexe vorming van
verschil worden verkend. Daarbij zal worden gekeken hoe verschillen tot stand kwamen,
werden ingezet en werden ervaren. Dit zal allereerst gebeuren aan de hand van de
categoriseringen van de compagnie, zoals deze spreken uit het juridische en administratieve
onderscheid dat werd aangebracht door de VOC. Met de theoretische inzichten uit het
interludium op de achtergrond zal vervolgens worden gekeken naar de sociaal-economische
verhoudingen: verschillen in rekrutering, de daaruitvloeiende arbeidsverhoudingen, betaling en
schulden, en de onderhandelingsposities van verschillende groepen zeelieden. Dit zal, ten slotte,
weer worden gekoppeld worden aan de verschillen, zoals deze door zeevarenden zelf werden
aangebracht en benadrukt. Op deze wijze worden de culturele en sociaal-economische
dimensies van de constructie van verschil bij elkaar gebracht. Dit laat zien dat in het
onderscheid tussen Europese en Aziatische zeelieden meerdere factoren op elkaar inwerkten –
en dat de verhoudingen in deze periode werden gekenmerkt door zowel verschillen als
overeenkomsten.

Ordenen en administreren
Dagelijks waren een groot aantal handen bezig om het compagniepersoneel en de inwoners van
vestigingsplaatsen in Azië te administreren. Inwoners van compagnievestigingen werden
geadministreerd in ‗rollen van huisgezinnen‘; werknemers in personeelsadministraties. In
Batavia waren in 1751 dagelijks alleen al zeven schrijvers bezig met ‗het schrijven der land en
zee monstersrollen‘.622 Het grootste deel van de tijd waren zij monsterrollen aan het kopiëren.
Ook in andere vestigingen en op schepen werd voortdurend aan de administratie gewerkt. Jacob
Haafner verzuchtte over de periode dat hij dienst deed als schrijver in Negapatnam:
‗van den vroegen morgen tot den laaten avond [zat ik] aan den lessenaar
gekluisterd; ik had nauwelijks gegeeten, of ik moest al wederom naar het
kantoor. Copiëeren en niets anders dan copiëeren, factuuren en memorien
schrijven, bijna altijd hetzelfde; het walgde mij op het laatst; ook was ik meer
beweging, en dat zitten niet, gewoon.‘623
De VOC was een bedrijf, maar trad ook op als overheid. Voor beide functies was het
‗leesbaar‘ maken van de organisatie en van onderdanen van cruciaal belang. Op juridisch en
administratief vlak maakte de compagnie een sterk onderscheid tussen personen, die niet in
dienst waren van de compagnie, en VOC-dienaren en bijbehorenden, zoals vrouwen, kinderen
en slaven. De dienaren van de compagnie hadden toegang tot Raad van Justitie – bemand met
functionarissen met meer ervaring en opleiding inzake rechtspraak. Personen die niet voor de
compagnie werkten, kwamen alleen met de Raad van Justitie in aanraking als zij betrokken
waren in een rechtszaak die compagniesdienaren betrof. Zij hadden gewoonlijk geen toegang tot
de Raad van Justitie, maar moest zich richten tot de Schepenen, die doorgaans juridisch minder
goed waren onderlegd.624
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In de personeelsadministraties van de VOC werd op verschillende niveaus onderscheid
aangebracht tussen de dienaren van de compagnie. De werking van de personeelsadministratie
was daarvoor van belang. Om een goed overzicht te houden van de omvang van het personeel
werden jaarlijks vanuit alle schepen en kantoren in Azië lijsten gestuurd van het personeel, dat
daar in juli van het betreffende jaar werkzaam was. De binnengekomen monsterrollen werden in
Batavia samengebracht in een jaarlijks overzicht – de Generale Land- en Zeemonsterrol. Voor
alle kamers van de VOC werd met de retourvloot vanuit Batavia een kopie verzonden. Met deze
overzichten kon in de Republiek de personeelsadministratie worden bijgewerkt. De basis
daarvoor lag in de zogeheten Scheepssoldijboeken, die in de verschillende kamers werden
bijgehouden voor alle schepen die vanuit de Republiek waren vertrokken. In Azië hadden de
compagniesdienaren vaak nieuwe werkplekken toegewezen gekregen en regelmatig ook een
loonsverhoging of functieverbetering bewerkstelligd. Door de vermelding van het schip en het
jaar van aankomst in Azië achter iedere werknemer in de Generale Land- en Zeemonsterrol
konden deze dienaren in de Republiek worden teruggevonden in de Scheepssoldijboeken.625
Alle vermeldenswaardige veranderingen, die hadden plaatsgevonden, werden in deze
Scheepssoldijboeken genoteerd. Administratief was het dan ook van groot belang om
onderscheid te maken tussen personeel dat was aangeworven in de Republiek en personeel dat
was aangenomen in Azië.
De gegevens die werden weergegeven in de verschillende versies van de
personeelsadministratie werden bepaald door de specifieke functie van het betreffende
onderdeel. De lokale overzeese administraties waarop de Generale Land- en Zeemonsterrollen
waren gebaseerd bevatten vaak meer details dan de uiteindelijke jaarlijkse overzichten, die
werden overgezonden naar de Republiek. Dit betekent echter niet dat de administratieve
werkelijkheid van de compagnie slechts een reflectie was van administratieve praktijken. De
administratie reflecteert ook de de wijze waarop de VOC verschil aanbracht of benadrukte
tussen verschillende groepen werknemers.
Aziatische zeelieden werden in de personeelsadministratie apart genoteerd, onderaan de
bemanningslijst. De gebruiken in de administratie vertonen lichte variaties per jaar of periode.
In de eerste jaren werden Aziatische zeelieden doorgaans vermeld met naam, functie, loon en
plaats van herkomst of aanmonstering. Vanaf de late jaren ‘10 van de achttiende eeuw begint
niet-individuele, groepsgewijze administratie de overhand te nemen. Daarbij werden Aziatische
zeelieden niet meer persoonlijk met naam geadministreerd, maar werd slechts melding gemaakt
van het aantal Aziatische zeelieden en de aanwezigheid van een voorman. De Aziatische
zeelieden werden vanaf deze tijd ook steeds vaker aangeduid met ‗gemeen matroos‘ of
‗gemeene‘ – wat een aanduiding was van het gewone, lagere volk. Voorlieden werden nog wel
regelmatig met naam vermeld. In de jaren ‘80 van de achttiende eeuw werd het Aziatische
personeel geadministreerd in een aparte ‗inlandse‘ monsterrol, die los stond van de ‗Europese‘
monsterrol.
De Aziatische zeevarenden staan vaak vermeld onder een titel, die verwijst naar hun
‗niet-Europese‘ herkomst. De Indiase zeelieden uit Bengalen werden vaak betiteld als ‗moorse
matrozen‘ of ‗inlanders‘, maar soms ook als ‗toepassen matrozen‘, ‗Bengaalders‘ of ‗inlandse
mooren‘. In 1708 wordt eenmalig de titel ‗Pirose Matroose van Bengale‘ gebruikt – het is niet
geheel duidelijk waar dit naar verwijst.626 De enige keer dat de categorisering ‗Jackers‘ wordt
gebruikt in de personeelsadministratie is bij het schip Karsenhoff in 1740. De term ‗Jakker‘ of
‗Jacker‘ kwam vaker voor als categorisering in gerechtelijke stukken – zowel in de
getuigenissen van zeevarenden als in de aanduiding van personen in juridische stukken. Het lijkt
een meer alledaagse aanduiding voor Indiase zeelieden, die in de personeelsadministratie
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werden aangeduid als ‗Moors‘ of ‗inlands‘.627 Voor de Chinezen en Javanen werden in de
tweede helft van de achttiende eeuw simpelweg de categoriseringen ‗Chinesen‘ en ‗Javaanen‘ of
‗Javaanse zeevarende‘ gebruikt. Deze Chinese en Javaanse zeelieden werden enkel als groep
genoteerd.
De meest ruime term in de categorisering van Aziatische zeelieden is de aanduiding
‗inlander‘ of ‗inlands‘. In latere perioden werd deze term vaak gebruikt om Indonesische
koloniale onderdanen aan te duiden. In de zeventiende en achttiende eeuw was de term van
toepassing op Aziaten in het algemeen. Zo werd in gerechtelijke bronnen met ‗inlander‘
verwezen naar de Bataviase zeeman Jacob Titus, maar ook naar Halim van Bengalen. Halim
werd beschuldigd van diefstal van een kip van een Bataviase boer in 1730 en werd daarbij niet
gecategoriseerd als ‗moor‘ of ‗Bengaals‘ matroos, maar als ‗inlands matroos‘. 628 Dit in contrast
met Golami van Bengalen, die in een rechtszaak werd gecategoriseerd als ‗moors matroos‘.629
Deze wijze van categoriseren lijkt te worden bevestigd door de administratieve
praktijken in de Generale Zeemonsterrollen. De Aziatische bemanning van de fluit Den IJssel,
die in juli 1695 ter rede van Colombo lag, werd aangeduid als ‗inlandse zeevarende‘. Tegelijk
werd de functie van deze individueel genoteerde Aziatische zeelieden aangemerkt als ‗moors
matroos‘.630 Hetzelfde gebeurde bijvoorbeeld in het geval van de Indiase zeelieden van het schip
Java in 1694. De zeelieden waren aangenomen in Surat, werden genoteerd als ‗moors matroos‘
en stonden onder de kop ‗inlander‘.631 Ook de ‗Toepassen‘ op het schip Bombaria, gelegen voor
Tuticorin in juli 1693, werden gecategoriseerd als ‗inlanders‘. De zeelieden werden individueel
vermeld als ‗Toepaas matroos‘, behalve de sarang, over wie slechts werd vermeld, dat hij als
‗serang in Bengalen‘ was aangenomen.632 Voor het schip De Lek werd in juli 1696 genoteerd,
dat de Aziatische bemanning bestond uit ‗24 Inlandse zeevarende, te weten 13 Toepasse
zeevarende genaamt [en] 11 Moorse zeevarende‘.633
Herkomst en religie hadden een belangrijke onderscheidende functie. De categorie
‗inlander‘ verwees in brede zin naar een lokale of Aziatische herkomst. Daarnaast – en in feite
daaronder – werd vaak verwezen naar religieuze categorieën. De categorie ‗Toepassen‘ was
daarin een zeer specifieke en duidelijk onderscheiden groep. ‗Toepassen‘ waren nakomelingen
Tabel 14.

Wijze van registratie, aantallen Aziatische bemanningen
Alleen
voornamen
37
32
102
4
27
1
13

Voor- en
achternamen
55
40
56
4
9

Groepsgewijs Met herkomst
(geen namen)
15
4
55
6
48
11
161
225
157
58

1691-1700
1701-1710
1711-1720
1721-1730
1731-1740
1741-1750
10
1751-1760
1761-1770
1771-1780
2
7
67
1781-1790
Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
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uit gemeenschappen van donkere, Portugees sprekende Christenen.634 Zij claimden doorgaans
een gemengde Portugees-Aziatische afkomst. Verder werd met grote regelmaat de categorie
‗Moor‘ gebruikt. De term werd voornamelijk gebruikt voor zeelieden, handelaren en andere
groepen afkomstig van het Indiase subcontinent. De term ‗Moor‘ was synoniem voor ‗moslim‘
en veronderstelt een verband met een gemeenschappelijke religieuze herkomst van de zeelieden.
Maar het moet worden benadrukt, dat deze categoriseringen niet eenduidig waren en niet
consistent werden toegepast. Soms waren aanduidingen zelfs tegenstrijdig. Zo werden de
Aziatische zeelieden van het schip Peperboom in 1703 geplaatst onder de categorie ‗inlanders‘
met de functie van ‗moors matroos‘. Verschillende van de zeelieden hadden echter een naam,
die eindigde met de denotatie ‗toepas‘.635 Op het schip Ketel werd de Aziatische bemanning
genoteerd onder de kop ‗Moorse zeevarende‘, maar was de groep verdeeld in ‗20 coppen
toepassen mattrosen‘ en ‗20 moorse mattrosen‘.636
Uit andere gevallen blijkt nog duidelijker dat ‗Moren‘, of in ieder geval ‗Moorse‘
zeevarenden, niet altijd moslims waren. Zo werd in 1729 melding gemaakt van de Aziatische
zeelieden, die dienst hadden gedaan onder de Engelse gezagvoerder William Plumble. Zij
werden aangeduid als ‗mooren‘, ‗waar onder 9 christenen‘.637 In 1746 werden in een rechtszaak
tegen de botteliersmaat Jan Jacob Visser van Enkhuizen getuigenverklaringen afgelegd door de
matrozen Jacob Koetnet van ‗Pessoene‘, Samuel Brom van Colbergen, Jan Meijer van
Amsterdam, Anthonij de Mosselle van Lissabon en Anthonij van Bengalen. De getuigenissen
moesten kracht worden bijgezet met een eed. Deze kon worden gezworen op de gereformeerde,
katholieke of islamitische wijze – al naar gelang de religieuze achtergrond van een VOCdienaar. De Aziatische zeeman Anthonij van Bengalen werd genoteerd als zijnde een ‗Jacker‘ –
een Moors matroos. Anthonij van Bengalen bekrachtigde zijn verklaring echter door een eed op
de ‗roomse‘ wijze en ondertekende zijn verklaring met een ‗handmerckt‘.638
Dit was geen uitzondering. Zo getuigden in 1747 vier ‗Moorse‘ zeevarenden van de
ploezerscasie in Batavia in een rechtszaak over geweldpleging van een Europese
kwartiermeester. De sarang Calé, de tandels Nassir en Rohim en de matroos Lourens werden
allen gecategoriseerd als ‗Moors‘. De sarang en tandels bevestigden hun getuigenis met een eed
‗op de Mahomethaense wijsse, met het leggen van hun regterhand, op den alcoran‘. Maar de
‗Moors matroos‘ Lourens volbracht zijn eed ‗op de rooms catholijke wijse met het leggen, van
sijn regterhand, op het evangelum Johannes en het uijtten der woorden inde portugeese thael
zoo waerlijk helpe mij god almagtig‘.639 De categorisering ‗Moor‘ verwees dus in eerste
instantie naar de Indiase herkomst van zeelieden. Het had een religieuze connotatie, maar de
categorisering zelf was in deze context geen religieuze categorisering meer. Het verwees naar
een groep zeevarenden, die bestond uit zowel moslims als christenen, doorgaans katholieken.
De compagnie werkte met algemene categoriseringen. Administratief werd geen
verschil gemaakt tussen dienaren uit de Republiek en buitenlandse werknemers uit andere
gebieden in Europa. Op lokaal niveau werd in documenten wel vaak nauwkeurig en expliciet
verwezen naar een specifieke Aziatische of gemengde afkomst van niet-Europese werknemers.
In de Generale Land- en Zeemonsterrollen was het verschil tussen ‗Europees‘ en ‗nietEuropees‘ personeel het doorlopende onderscheid dat werd benadrukt. Dit onderscheid valt op
het eerste gezicht samen met de administratieve organisatie van de compagnie. De dienaren, die
in Azië waren aangeworven, werden immers lokaal of in Batavia geadministreerd en uitbetaald.
Voor dienaren die in Europa waren aangemonsterd werd de administratie in de Republiek
bijgehouden in de Scheepssoldijboeken, die jaarlijks werden geactualiseerd via overgezonden
kopieën van de Generale Land- en Zeemonsterrollen.
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Toch kunnen de categoriseringen niet volledig worden verklaard aan de hand van de
administratieve organisatie – en de achterliggende rekruterings- en betalingspraktijken. De
verschillen die werden aangebracht in Generale Land- en Zeemonsterrollen waren meer dan een
administratieve kwestie. Het onderscheid tussen ‗Europeanen‘ en ‗niet-Europeanen‘
representeerde niet alleen de bestaande praktijken op het vlak van rekrutering en vooral
administratie. Het was een bewuste keuze.
De compagnie maakte namelijk onderscheid tussen ‗Europees‘, ‗gemengd‘ en
‗Aziatisch‘ personeel. Dit onderscheid hing samen met een algemeen idee van verwantschap.
Tussen Europees personeel onderling werd formeel geen onderscheid gemaakt. Ook in Azië
aangenomen Europeanen werden geplaatst onder het Europese personeel. Dus zelfs wanneer zij
nooit in de Scheepssoldijboeken zouden worden genoteerd, omdat zij in Azië werden uitbetaald
en geen dienst deden op de retourschepen. Alleen bij Portugezen of dienaren, die in Azië van
andere Europese handelscompagnieën waren overgekomen werden in de personeeladministratie
soms expliciete verwijzingen geplaatst.
Het gemengde personeel had een meer ambigue positie. Mestiezen en soms Aziatische
christenen, die in Azië waren gerekruteerd, werden in de Generale Land- en Zeemonsterrollen
onder het Europees personeel geadministreerd. Tegelijk werden in de achterliggende lokale
administraties wel degelijk nauwkeurige verwijzingen genoteerd naar hun gemengde afkomst,
soms zelfs tot de graad nauwkeurig. Voor ‗gemengd‘ personeel lijkt daarnaast onderscheid te
zijn gemaakt op basis van een mogelijke (claim op) verwantschap met compagniesdienaren. Zo
werden meer recente generaties mestiezen onder ‗Europeanen‘ geschaard, maar werden
‗Toepassen‘ doorgaans als ‗Aziaten‘ geadministreerd. ‗Toepassen‘ waren niet alleen zeer
donker, ze hadden ook een expliciet ‗Portugese‘ claim waar het de gemengde afkomst betrof.
Deze Portugees-Aziatische mestiezen of afstammelingen werden door de compagnie doorgaans
niet meer als Europees of zelfs ‗gemengd‘ personeel beschouwd.
Het verschil dat werd aangebracht tussen Europeanen, Aziaten en Euraziaten leidt dan
ook tot nieuwe vragen. Reflecteerde de categoriseringen van de VOC diepergewortelde
verschillen in rekrutering, arbeidsverhoudingen en sociaal-economische positie? Waarin zouden
dergelijke verschillen dan gelegen hebben? Belangrijk wordt daarmee ook het perspectief van
de compagniesdienaren zelf. Hoe keken zij naar onderlinge verschillen? Zagen zij elkaar als
gelijken, of juist niet?
Om deze vragen te beantwoorden zal in het vervolg van dit hoofdstuk eerst uitgebreid
worden gekeken naar de rekruteringspatronen van Europese en Aziatische zeevarenden – en
naar mogelijke verschillen en overeenkomsten. Daarna zal dit worden geplaatst in een breder
kader van arbeidsverhoudingen. Aan de hand van de lonen, secundaire arbeidsvoorwaarden,
schulden en onderhandelingsmogelijkheden zal vervolgens de sociaal-economische positie van
Europese en Aziatische zeelieden vergeleken worden. Ten slotte zal worden gekeken op welke
manier zich dit verhield tot de onderlinge categoriseringen, die door zeevarenden zelf werden
aangebracht. Daarmee is de grondslag gelegd voor de analyse van onderlinge werkverhoudingen
en verdere interacties, die in de volgende hoofdstukken zal terugkomen.

Van Dresden naar het Oost-Indisch Huis
Koksmaat Paul Swaan was in het najaar van het jaar 1732 in Amsterdam aangenomen. Hij
vertrok op 5 november met het schip Prattenburg naar Azië, en kwam in juni 1733 aan in
Batavia. Over Paul is verder maar weinig bekend. Het is mogelijk dat hij al langere tijd in
Amsterdam was voor zijn vertrek, maar het is ook mogelijk, dat hij alleen was afgereisd uit zijn
geboortestad Dresden voor het vinden van werk bij de compagnie.
Paul had bij zijn vertrek geen maandbrief, maar wel een schuldbrief. Een maandbrief
kon door zeevarenden gebruikt worden om jaarlijks een deel van het loon te laten uitkeren aan
achterblijvers – vrouwen, ouders en kinderen. Een schuld- of transportbrief kon eveneens voor
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familie gebruikt worden.640 Toch is het niet waarschijnlijk dat Paul Swaan het geld aan
familieleden achterliet. Paul had immers geen maandbrief. Een maandbrief had voorrang op een
schuldbrief en was voor familieleden een meer structurele inkomstenbron. Het is mogelijk dat
hij niet getrouwd was of dat zijn familie niet dicht genoeg bij Amsterdam woonde om het geld
op te halen.
Het is echter waarschijnlijker dat Paul iemand geld schuldig was. Hij had immers alleen
een schuldbrief. De schuldbrief was mogelijk gebruikt om de benodigde uitrusting voor de reis
aan te schaffen of voor het onderhoud in Amsterdam voorafgaand aan zijn vertrek. Het kan ook
zijn dat Paul Swaan nog eens flink had genoten van de mogelijkheden, die de levendige
wereldstad bood. Een schuld- of transportbrief kon direct na aanmonstering worden
aangemaakt. Dit bedrag werd niet jaarlijks, maar alleen in grote delen of in het geheel
uitgekeerd. De uitbetaling gebeurde niet bij aanvang, maar pas op het moment dat door het werk
van de betreffende compagniewerknemer genoeg was verdiend. De werknemer was dus
overzees op het moment dat kon worden uitbetaald. De schuldbekentenis werd na het tekenen
van het contract in het Oost-Indisch Huis meegegeven aan de zeeman of soldaat.
Volkhouders of zielverkopers zorgden uiteraard dat zij de transportbrief van mannen,
die bij hen op de pof leefden, direct in bezit kregen. Zeelieden of soldaten die minder
afhankelijk waren, konden zelf over de transportbrief beschikken. Deze schuld- of transportbrief
kon vervolgens worden doorverkocht aan zogenoemde ceel- of transportkopers. Vanwege het
risico, dat de schuld door sterfte van de compagniesdienaar wellicht nooit geïnd zou worden,
betaalden zij voor de transportbrief slechts een klein deel van de waarde. De zeeman of soldaat
kreeg het bedrag, waarvoor hij een schuldbekentenis had getekend dus vaak niet in handen, in
ieder geval nooit volledig. Zo maakte Georg Naporra in 1752 zijn transportbrief van 150 gulden
zelf ten gelde voor 86 gulden bij de Amsterdamse transportkoper Herman Heyle. 641 Jacob
Haafner verkocht in 1773 zijn transportbrief van 150 gulden voor 65 gulden.642
Voor de zojuist aangeworven werknemer of de volkhouder, die hem onderhield, was de
verkoop van de schuld- of transportbrief de manier om direct aan geld te komen. De zeeman of
soldaat, die niet in handen was van een zielverkoper, had contant geld nodig om zijn uitrusting
te kopen of eventueel kleine schulden afbetalen. De zielverkoper of volkhouder kreeg op deze
wijze de betaling voor de zeelieden en soldaten, die in zijn logement verbleven – vaak was dat
een goede vergoeding voor de kosten die hij daarvoor had gemaakt. De transportkopers
speculeerden met het goedkoop opkopen van grote aantallen schuldbrieven van zeelieden of
volkhouders. Zij hoopten op de kans dat genoeg zeelieden en soldaten, van wie zij
schuldbrieven bezaten, in leven zouden blijven, zodat zij winst konden maken met het innen van
hun schulden.
De betekenis van deze schuldbrief was niet gering en wordt het beste duidelijk door een
uitgebreidere blik op de rekruteringswijzen en arbeidsverhoudingen bij de VOC. De VOC nam
op gezette tijden voor het vertrek van de vloot naar Azië nieuw personeel aan. De officieren en
onderofficieren werden eerder aangemonsterd, vaak via aanbevelingen. Tijdens de dagen
waarop het lagere volk werd aangemonsterd was het een grote drukte rond een Oost-Indisch
Huis. Zeelieden en soldaten werden onderworpen aan een aantal vragen om hun ervaring en
kundigheid te controleren. Bij zeelieden en soldaten, die door volkhouders werden aangebracht,
waren deze vragen en antwoorden vaak al vooraf ingefluisterd.
De aanmonstering bij de VOC kon op verschillende manieren plaats vinden. Allereerst
was het mogelijk voor aankomend personeel om zelfstandig naar het kantoor te komen en zich
daar aan te monsteren. Het Oost-Indisch Huis stond op werfdagen open en voor zeelieden of
soldaten met enig ervaring zullen de vragen geen enkel probleem zijn geweest. De tweede
mogelijkheid was dat volkhouders, zielverkopers, kroegbazen of andere tussenfiguren een rol
speelden bij de opvang van zeelieden en soldaten en in de begeleiding naar de aanmonstering.
In dit geval was de aanmonstering doorgaans niet onvrijwillig, maar kon de bemiddeling door
640
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tussenfiguren bijvoorbeeld tot gevolg hebben, dat zeelieden of soldaten met extra kosten werden
opgescheept.
Daarnaast speelde – vooral later in de achttiende eeuw – de compagnie soms zelf een
actieve rol in de werving, bijvoorbeeld door het uitzenden van werfofficieren. Of doordat
schippers of andere officieren zelf actief naar bemanning op zoek gingen. In het geval van het
befaamde schip de Nijenborg gingen de schipper en zijn opperstuurman na de ‗vrijwillige
werving‘ zelf de zielverkopers af.643 Ten slotte gebruikte de VOC in sommige gevallen ook
andere manieren om aan haar bemanningen te komen. Zo waren weeshuizen belangrijke
leveranciers van jonge arbeidskrachten. Soms was sprake van vrijwillige aanmonstering en
kregen jongens de keus tussen het werk op zee of een ander beroep. Maar de route van het
weeshuis naar de compagnie was niet altijd vrijwillig. Zo werden de jongens, die schuldig
werden bevonden aan het bezwangeren van ‗dertien grote meiden uit het
Aalmoezeniersweeshuis‘, ‗per eerste gelegenheid naar Oost-Indië […] gezonden‘.644
De eerste twee routes tot de dienst bij de compagnie lijken de overhand te hebben gehad.
De verhouding tussen volledig zelfstandige aanmonstering en bemiddelde aanmonstering is
moeilijk in te schatten. Wel is vast te stellen, dat de rol van tussenpersonen in het
rekruteringsproces in de Republiek niet onbelangrijk was. Eind achttiende eeuw betaalde de
kamer Zeeland premies aan slaapbazen en volkhouders voor het aanbrengen van ervaren
matrozen.645 De bemiddeling leidde ertoe dat het rekruteringsproces het midden hield tussen
vrije en onvrije aanwerving. De bemiddeling van tussenpersonen ging doorgaans gepaard met
de opbouw van schulden. Dit kon zijn vanwege de kosten van het onderhoud in de periode
tussen aankomst in de stad en het vertrek met een compagnieschip. Het kon zijn voor de
aanschaf van de benodigde zeelieden- of soldatenuitrusting. Maar schulden werden ook
aangewakkerd door drank, hoeren of ander vermaak.
Zo vertelde Johann von der Behr over zijn aanmonstering bij de compagnie in het najaar
1643. Eerst was hij terecht gekomen bij Jan Dirksen, een bij de Montelbaanstoren wonende
‗Hollsteiner‘. Nadat Johann ontdekte dat de schepen voor de kamer Amsterdam al voorzien
waren van bemanning deed hij een vruchteloze poging om in Den Haag ‗einem vornehmen
Herrn doselbst aufzuwarten‘. Het werd nu enigszins dringend voor Johann. Niet alleen vanwege
zijn ‗grosse Verlangen‘ om te reizen, maar ook omdat hij ‗desswegen auch einem und dem
andern ein Trinckgeld versprochen‘ [had]. Johann keerde net op tijd terug om te bevinden dat in
Amsterdam aanmonstering plaats vond voor schepen, die de kamer Zeeland niet volledig had
kunnen bemannen in Middelburg.646
Sommige volkhouders hadden grote logementen, die ruimte boden aan veel volk. Zo
werd over ‗ene Jan van Swol, een groot volkhouder of makelaar in de christelijke zeevaart,
oftewel een zielverkoper aan de Zeedijk‘ in Amsterdam gemeld dat in zijn huis in september
1754 ongeveer driehonderd mensen verbleven.647 Het verhaal laat zien dat de belangen van de
tussenpersonen en hun klanten niet altijd overeen kwamen. In het logement ontstond een ruzie
over het voedsel dat werd verschaft. De ruzie ontaarde in een ware veldslag waarbij twee
kampen elkaar met steekwapens en zelfs geschut te lijf ging.
Slechts een klein deel van de aanwezigen was op de hand van de baas. Hij riep daarom
‗een andere zielverkoper uit de buurt te hulp met het volk dat die tot zijn beschikking had‘.
Door een compagnie burgers werden de gemoederen tot bedaren gebracht. Een ‗paar van de
voornaamste belhamels werden naar de Boeien gebracht‘, maar de onvrede was nog niet
volledig weg. De overgebleven boze logementgasten vertelden tegen ‗de honderden mensen die
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het slagveld kwamen bekijken‘ ‗dat zij nu van het huis een keizerlijke vrijstad hadden gemaakt,
en dat iedereen er naar believen in en uit mocht gaan‘.648 De opstandelingen maakten daarmee
een duidelijke verwijzing naar de vrijheid van beweging, die bij volkhouders niet altijd gewoon
was.
Weglopen was niet zomaar mogelijk. De logementen van volkhouders lijken soms bij
uitstek te zijn uitgerust om mensen binnen te houden. Dat werd niet altijd zonder protest geslikt.
Zo werd een logement bezocht ‗door honderden Jutten of Noren‘, omdat de ‗zielverkoper‘ een
aantal van ‗hun maten‘ ‗niet meer wilde overdragen of loslaten‘. Het ‗zielverkopershuis op de
Zeedijk [werd] geheel geplunderd‘. ‗Alles in huis was vernield, een porseleinkast met porselein
omvergesmeten, een staande klok verpletterd, zelfs een papegaai en de kanaries waren
vermoord‘. De maten werden meegenomen. Bovendien ontnamen de Noord-Europese mannen
de overige klandizie aan de zielverkoopster – het huis was namelijk van een weduwe, die werd
bijgestaan door ‗haar knechten of toezichthouders‘. ‗Ze hebben iedereen die daar opgesloten zat
laten lopen en het huis uit gejaagd.‘649
De meest gehaaide zielverkopers stuurden hun loopjongens erop uit om ‗klanten‘ binnen
te halen. Zo klommen ze aan boord van schepen, die zojuist waren aangekomen in de haven van
Amsterdam om nieuwelingen hun diensten aan te bieden bij het zoeken van onderdak. Mentzel
vertelt in zijn verhandeling uit 1784 over de rol van deze zogeheten ‗Katten – Honde‘, in het
Duits ‗Katzen-Hunde‘ genoemd. Het zijn kerels, die ‗nicht gerne arbeiten wollen‘, maar vooral
geïnteresseerd waren in ‗Brandtwein und Tobac‘. ‗Sie halten sich zum Theil um die Stadtthore,
und zum Theil um die Gegenden und um die Wasser-Sperrbäume auf, wo die Fremden
anzukommen pflegen. Sie unterhalten sich den ganzen Tag mit andern ihres Gelichters, rauchen
Toback, speisen Käse und Brod aus ihrer Tasche, und sprechen von Zeit zu Zeit in die
Brandtweinhäuser und Bierkeller ein‘.650 Het doel was om het vertrouwen van een nieuweling te
winnen, om hem vervolgens regelrecht in de armen van een volkhouder of zielverkoper te
drijven. De aanbrenger was in dienst van de volkhouder of kreeg voor het aanbrengen een
beloning.
Ondanks deze verleiderspraktijken is het geen uitgemaakte zaak of de nadruk op de
vrijheid of onvrijheid in het aanwervingsproces gelegd moet worden. De aanloop tot het
bemiddelings- en rekruteringsproces was overwegend vrij. Het ronselen van buitenlandse
reizigers voor de dienst van de compagnie begon soms al wel ver van Amsterdam, zoals het
werven van Duitse mannen voor de kamer Zeeland, dat al begon in Venlo en Maastricht.651
Maar de aanvankelijke migratiebeweging vanuit het achterland van de Republiek naar de
kamersteden gebeurde doorgaans uit eigen beweging.
Zo besloten de Duitse Georg Naporra en zijn vriend Andries Steputsch al in
Koningsbergen, dat zij naar Oost-Indië zouden vertrekken. Het naderende faillissement van de
koopman Berthold Steputsch, de werkgever en broer, speelde daarbij een rol. Maar ook de
kennis over de mogelijkheden om bij de VOC werk te vinden, moet van invloed zijn geweest.
Door het nauwe handelscontact met de Republiek en uit de vele gepubliceerde reisverhalen was
informatie over de mogelijkheden en gevaren van het werk voor de compagnie ruimschoots
bekend in Duitsland en elders in Noordwest-Europa.652
Dat gold niet alleen voor buitenlandse zeelieden. Zo vertelt Bicker Raije over het
verhaal, dat de ronde deed over de veertienjarige Pieter van Ojen. Hij was uit zijn ouderlijk huis
weggelopen en naar Zeeland gegaan. Daar had hij zich ‗bij een volkhouder of zielverkoper
vervoegd‘ om als jongmatroos bij de compagnie in dienst te raken. Aan boord klom hij op tot
scheepsjongen van de kapitein en hij stelde zijn ouders per brief op de hoogte ‗dat hij een reisje
naar Indië wilde maken‘.653
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Tegelijkertijd was de aanmonstering via tussenpersonen voor velen simpelweg één van
de manieren om aan werk te komen. De mannen die in hun zoektocht naar werk naar
compagniesteden in de Republiek trokken, waren niet onwetend over de gevaren van de grote
stad en praktijken van misleiding. De verhalen over verleiders vonden tot ver in NoordwestEuropa haar weerklank. Het is bovendien belangrijk om te bedenken dat het niet ongebruikelijk
was dat het vinden van werkers – en het zoeken van werk – plaats vond op publieke plaatsen,
zoals pleinen, op straat, in een kroeg of andere gelegenheid.
Indien het werk niet direct begonnen kon worden moest de periode tussen het vinden
van werk en de daadwerkelijke aanvang van het werk worden overbrugd. Dat daarbij regelingen
werden getroffen voor de uitstel van de betaling is op zich niet verwonderlijk – en was niet
ongebruikelijk. In de kern ging het om de vraag of een aankomend werknemer zichzelf kon
bedruipen in de periode tot aan het feitelijke vertrek. In het vraaggesprek dat Mentzel opvoert
tussen de Katten-Hond en de vreemdeling is dit exact het moment waarop de vreemdeling wordt
binnengehaald. De ‗Katzenhund‘ vraagt de vreemdeling: ‗Habt ihr Geld? Könne ihr euch selbst,
bis dahin dass die Ostindische Kompagnie Soldaten anwirbet, unterhalten, und Kost nebst
Herberge bezahlen?‘ De vreemdeling in het verhaal van Mentzel antwoord dat zijn geld ‗auf der
Reise‘ was opgeraakt.
De kosten konden in de periode dat gewacht werd op het vertrek van de vloot behoorlijk
oplopen. De pasgeworven zeelieden en soldaten waren zich wel degelijk bewust van de
oplopende kosten en de gevolgen die deze konden hebben. De gevolgen werden niet altijd
lijdzaam ondergaan. Zo brak in januari 1740 een oproer uit bij het Amsterdamse Oost-Indisch
Huis georganiseerd door zeelieden en soldaten, die al aangenomen waren, maar door de strenge
winter nog niet aan boord konden gaan. Jacob Bicker Raije noteerde op 17 januari in zijn
kroniek: ‗baldadige matrozen en soldaten wilden de heren bewindhebbers dwingen om hen
kostgeld te geven‘. De bewindhebbers wilden blijkbaar niet aan de druk toegeven en uiteindelijk
liep het ‗zodanig uit de hand dat ze de heren met alle mogelijke vuil bekogelden‘.654
Als de schulden eenmaal waren aangegaan beroofde dit de aankomend zeeman of
soldaat uiteraard zijn vrijheid. Dit kon op meerdere manieren. Begaf de zeeman of soldaat zich
in de handen van een volkhouder of slaapbaas, dan kon hij niet meer ongestraft verdwijnen uit
de kroeg of het logement. De aankomende dienaar moest dan vaak een transportbrief afsluiten,
die werd geïnd door de volkhouder. Maar ook als de zeeman of soldaat tijdens de
overbruggingsperiode in één van de kamersteden min of meer zelfstandig wist te blijven, dan
moest hij vlak voor vertrek doorgaans een relatief groot bedrag uitgeven voor de aanschaf van
een uitrusting en andere benodigdheden. Ging hij daarvoor over tot het afsluiten van een
transportbrief dan zat hij meteen voor een behoorlijk bedrag in de schulden – door het grote
verschil tussen de waarde die moest worden afbetaald en de verkoopprijs betaald door
transportkopers.
Eenmaal bij de compagnie in dienst getreden, moest uiteraard gewerkt worden tot de
schuld was afbetaald. Doorgaans had een transportbrief de waarde van 150 gulden. Daar
kwamen de twee maanden ‗handgeld‘ nog bij, en vaak de kosten van de scheepskist die bij de
compagnie werd aangeschaft. Een schuld van zo‘n 170 gulden betekende met een gemiddeld
loon van 8 of 9 gulden per maand al anderhalf tot twee jaar werk.
De contractduur was langer, maar zeelieden en soldaten konden ook overzees
voorschotten krijgen uitgekeerd. Op de rol van de overzeese maandgelden en de opbouw van
schulden zullen we tegen het einde van dit hoofdstuk terugkomen. Eerst keren we terug naar
Azië om de Europese rekruteringspatronen in een vergelijkend perspectief te plaatsen.

Van de straten van Batavia
De matroos Anthonij Corea was in Bengalen in dienst van de compagnie gekomen,
waarschijnlijk kort voorafgaand aan het jaar waarin hij werd vermoord op het compagnieschip
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Cats. De historische bewijsvoering voor de wijze waarop zeelieden en andere werknemers in
Azië door de VOC werden gerekruteerd is schaars. Voor Surat in de tweede helft van de
achttiende eeuw is gewezen op het belang van ‗ploegen‘ in de rekrutering en het werk van
Indiase zeelieden. De vorming van deze ‗ploegen‘ kon worden gedaan door een sarang, maar
ook door zeelieden zelf. Individuele rekrutering zou dus eveneens een mogelijkheid zijn.655
Dit contrasteert met het beeld dat voor de negentiende en twintigste eeuw bestaat. Zoals
we hebben gezien wordt daarin benadrukt dat groepen lascars nauw met elkaar verbonden
waren door groepsgewijze rekrutering via een sarang of ghat sarang. Deze ‗ghat sarangs‘
reguleerden sterk de toegang tot de arbeidsmarkt. De groepen lascars werden bovendien sterk
samengehouden door de afhankelijkheid, die ten opzichte van de sarang werd gecreëerd door de
uitbetalingsstructuur, schulden of andere extra-economische banden.656
Over de rekrutering van Aziatische zeelieden in de zeventiende en achttiende eeuw is tot
op heden nog zeer weinig bekend en is weinig materiaal beschikbaar. Voor een goed inzicht in
de rekruteringspatronen onder de VOC in Azië is het dan ook nodig om een beeld te construeren
op basis van gefragmenteerde aanwijzingen, die zijn overgeleverd in onder meer rechtszaken en
plakkaten. Een deel van deze aanwijzingen heeft niet direct betrekking op maritieme
rekruteringsprocessen, maar op de rekrutering van werkers in gerelateerde of vergelijkbare
sectoren. Voor deze Aziatische arbeiders kan soms een meer gedetailleerd beeld worden
geschetst. De inzichten, die via deze weg worden verkregen, kunnen bruikbaar zijn voor het
duiden van de schaarse informatie, die beschikbaar is voor Aziatische zeelieden.
Laten we dus beginnen met de rekrutering van Aziatische werkenden, die niet in dienst
gingen als zeeman. Voor de Chinese werkers op de rede van Batavia is veel informatie
beschikbaar. Zij konden voor de VOC worden gerekruteerd via de Chinese kapitein – de
voorman van de Bataviase Chinese gemeenschap – maar konden ook zelfstandig op zoek gaan
naar werk bij de compagnie. Kort nadat de VOC in 1765 besloot Chinezen te werven voor het
laden en lossen van de schepen in Batavia, werd melding gemaakt van het feit dat ‗zig reets
circa vijftig koppen hadden aangeboden‘. Besloten werd om ‗voor zo lange zulks nodig zal
wesen, een getal van een hondert aan te neemen‘. Zij werden aan het werk gezet ‗in vier
ploegen van vyf en twintig koppen, waar van by ider ploeg een als hoofd zal ageeren‘. De
Chinese huurlingen verdienden maar liefst tien rijksdaalders per maand. De Chinese kapitein
kreeg de verantwoordelijkheid over ‗maandelijks de betaling van het huurloon‘.657
De Chinese werkers, die waren aangenomen voor het werk rond het laden en lossen van
schepen op de rede van Batavia, werden afwisselend ‗huurlingen‘ en ‗koelies‘ genoemd. Op de
rede verdienden zij echter fors meer dan andere koelies. De rekrutering van koelies was in
Batavia normaal streng geregeld. Koelies werden ingehuurd via een koeliemeester en het
inhuren van koelies ging per wijk.658 In de zaak tegen de fiscaal Jan de Roth zijn we
tegengekomen dat ‗koelies‘ in Malakka werden ingehuurd en betaald voor een klus. De ‗vrije
mooren‘, die het koeliewerk verrichtten, gaven aan daarvoor te ‗sijn geroepen‘. Het roepen
gebeurde door een Joodse dienaar van Jan de Roth.659
De rekrutering van arbeiders was vaak een actief proces. Zo verklaarde de matroos
Baboe, die later uitgebreider besproken zal worden vanwege zijn aanmonstering op een Engels
schip, dat hij gedurende anderhalf jaar had rondgezworven. Hij had daarin ‗met coelie soeken
sijn bestaan gevonden‘.660 Dit ‗coelie soeken‘ behelst de voortdurende beweging, die gepaard
gaat met het afstemmen van vraag en aanbod in een arbeidsmarkt. Het kan betekenen dat hij in
zijn levensonderhoud had voorzien door op zoek te gaan naar koeliewerk, tijdelijke loonarbeid.
Het kan ook betekenen dat hij juist in zijn levensonderhoud had voorzien door naar koelies op
zoek te gaan.
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Voor de rekrutering van soldaten lijkt hetzelfde op te gaan, zo blijkt uit een rechtszaak
over de rekrutering van soldaten rond Batavia. Een inlands sergeant Baries en kapitein Aboe,
beide in dienst van de compagnie, probeerden slaven van de VOC en van particuliere bezitters
te rekruteren voor de functie van inlands soldaat. Een van de slaven verklaarde dat hij ‗sig voor
eenige tijd bevindende buijten de Utrechtse poort‘ de inlands sergeant heeft ontmoet en door
hem was aangesproken.
De sergeant Baries was begonnen met ‗het voeren van alhier hande vrindelijke
discoursen‘. Hij vervolgde met ‗het versoeken off hij met hem nae sijn huijs woud gaan om een
pinang te kauwen‘. Het kauwen van pinang was een algemeen gebruik. Het werkte stimulerend
en had ook een sociale functie. In het huis van de sergeant aangekomen stelde Baries de slaaf
voor of hij niet wilde overwegen om met een de schepen van de compagnie te vertrekken naar
Surat. Baries stelde hem voor ‗dat reijsje meede voor soldaat te doen‘. Hij had voor hem ‗een
redelijke soldij‘ en kon hem een ‗snaphaan, krits, klederen en wat hem verder nodig was‘
bezorgen.661
Het kwam de slaaf allemaal ‗seer voordeelig en aannemelijk te vooren‘, maar hij
verklaarde dat hij ‗daaromtrend eenige swarigheeden hadde geoppert als dat vermits hij een
slaaff en geen vrij persoon was‘. Hij gaf aan dat hij dacht dat het wel eens strafbaar zou kunnen
zijn. Maar Baries had de slaaf ‗gerust gesteld met het seggen dat soo daar na dato iets van mogte
komen hij sulx alles voor sijn reecq: nam‘. Enkele keren later waren maar liefst een veertiental
slaven in het huis van sergeant Baries verzameld. Een aantal van hen werd ‗door het bestel van
gedagte Baries naar boord […] gevoerd‘. De meeste slaven waren overgehaald door Baries,
slechts een door de kapitein Aboe. Het lijkt ook dat de meeste slaven op aanzet van de sergeant
uit het huis van hun bezitter waren gegaan. Alleen Batjoe van Boegis was al een half jaar eerder
gedeserteerd.
Het rekruteren van slaven door de sergeant en kapitein was natuurlijk niet legaal. Het
wegvoeren van de slaven als soldaten was een inbreuk op het ‗eigendom‘ van de compagnie en
particuliere slavenbezitters. De rekruteringswijze van de slaven (of soldaten) was echter zeer
actief. Het gebeurde in publieke omgevingen, waarschijnlijk ergens op een straat of plein,
buiten de Utrechtse poort. Het waren Baries en Aboe, die op hun beoogde rekruten afstapten,
een gesprek aanknoopten en ze mee naar huis namen om ze verder binnen te halen.

Naar een Malakse kroeg
Maar hoe zit het dan met zeelieden? Voor de zeventiende en achttiende eeuw moeten we het
doen met de weinige fragmenten, die zijn overgeleverd. De rekrutering van gewone zeelieden
was een handeling, die weinig aandacht trok en daarom weinig sporen achterliet. Toch wordt
soms een klein deel zichtbaar van de manier waarop dit moet hebben gewerkt – en van de
mogelijke gevolgen daarvan voor de arbeidsverhoudingen. Vaak komt de informatie dan uit
rechtszaken rond gevallen van desertie. De deserterende compagniesdienaren probeerden
daarbij uit een stad of vestiging weg te komen door aan te monsteren op een schip, bijvoorbeeld
van vrijburgers of Engelsen. Als ze werden ontdekt werden ze berecht in vrij uitvoerig
beschreven rechtszaken. Door het belang van de vraag naar medeplichtigheid van gezagvoerders
en betrokken opvarenden is in deze zaken veel aandacht voor het rekruteringsproces.
De sporen die bewaard zijn gebleven betreffen dus voornamelijk rekrutering van
(voormalig VOC) personeel buiten de VOC dienst. Gevallen van rekrutering van zeelieden voor
de VOC zijn vrijwel niet overgeleverd. Mogelijk leidde de rekrutering van Aziatische zeelieden
voor de VOC niet tot grootschalige problemen of misstanden, die aanleiding zouden kunnen
zijn geweest tot rechtszaken of diepgravend onderzoek. In ieder geval was vanuit de VOCbureaucratie relatief weinig aandacht voor de daadwerkelijke rekruteringswijze van Aziatische
zeelieden.
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Laten we als vertrekpunt wederom Batavia nemen. Over de Chinese, Javaanse en andere
Aziatische zeelieden, die in de tweede helft van de achttiende eeuw door compagnie vanuit
Batavia werden aangenomen, zijn een aantal verwijzingen te vinden, die licht werpen op de
wijze van rekrutering. Zo werd in 1756 besloten om een ‗ploeg Chineesen‘ in dienst te nemen
als matrozen. Zij werden geplaatst in een ploeg ‗ten getalle van 24 koppen, onder een hoofd van
hunne natie‘. Hun loon bedroeg 7 gulden en 4 stuivers per maand, en 14 gulden en 8 stuivers
voor de voorman. Om dit in gang te zetten besloot men de commandeur en
opperequipagemeester Roseboom ‗te qualificeeren om zo veele van dat volk, als hy vermeenen
zal benoodigt te weesen, in dienst te neemen‘. Binnen korte tijd meldde zich 50 Chinezen
vrijwillig. Daarna moest actief verder gezocht worden.662
Tijdens de oplopende arbeidsschaarste in de Vierde Engelse Oorlog werd wederom
besloten om de commandeur en opperequipagemeester, nu Jan Diederik Schrijver, ‗te
qualificeere zoo veel bevaaren Amboineesen, Javaanen en andere inlanders die men het best
vertrouwen kan […] in dienst aan te neemen, als te krygen zullen zyn.‘ De zeelieden zouden
worden aangenomen voor 6 rijksdaalders per maand en ‗ordinaire randsoenen‘. Ze werden
ingezet ‗ter bemanning van de in het land vaarende scheepen en vaartuigen.‘
Daarnaast werd besloten om ‗een party Chineese jongens, die geneegen zyn zig te
engageeren om als jong mattroosen op de scheepen te vaaren, ten een matige bezolding in dienst
aan te neemen‘. Deze ‗Chineese jongelingen‘ werden aangenomen voor 5 tot 6 rijksdaalders per
maand om ‗om by vyf of ses te samen op een schip geplaatst en langsamerhand opgeleyd te
worden tot het verrigten van allerley scheeps werk‘. Ze werden geleerd in de masten te klimmen
en kregen verder onderwijs in het zeemanswerk. De compagnie hoopte deze kwekelingen te
behouden en als ervaren zeelieden aan zich te binden.
Het vinden van bekwame zeelieden was niet altijd gemakkelijk. Zo werd zelfs naar
Timor geschreven ‗een andere poging te doen om vyftig of honderd Soloreesen, dan wel zoo
veel zy in staat sullen zyn transport naar deeze hoofdplaats te bezorgen‘. De Soloreesen zouden
door de ‗Timorsche bedienden‘ voor de duur van drie jaar worden aangeworven als matrozen
tegen een maandgage van 4 tot 5 rijksdaalders. De nood om goede zeelieden te vinden was
hoog. In maart 1781 vond de regering het zelfs goed om elf Ambonezen een voorschot te
verstrekken van drie maanden gage ‗om daar uit hier gemaakte schulden te konnen betalen‘. Dit
gebeurde wel onder de bepaling ‗dat zy, den een voor den anderen, zig tot borgen zullen moeten
interponeeren om, by overlyden of desertie van een of meer dezelve, de schade, die de
maatschappy andersints soude komen te lyden, op de overgebleeven te konnen verhaalen‘.663
Het is mogelijk dat de rekrutering vaker werd uitbesteed – door de equipagemeester –
aan dienaren van andere comptoiren, zoals in Timor, of aan hoofden van lokale
gemeenschappen, zoals bij de Chinese arbeiders op de rede van Batavia. In 1778 werd besloten
om Javaanse zeelieden ‗in dienst te laaten aannemen‘. Dit gebeurde door ‗de Javasche ministers
aan te schryven, derzelver devoir aan te wenden tot het engageren van een honderd Javaansche
zeevarenden in den dienst van den Compagnie‘. De zeelieden moest ‗hoe eer hoe liever‘ vanuit
de Javaanse factorijen naar Batavia worden gestuurd. Het werd zelfs toegezegd dat de zeelieden
‗by eerste scheeps occage zullen worden te rug gesonden‘ indien zij niet bereid waren om langer
in dienst te blijven.664
Over de precieze wijze van rekrutering is niet veel informatie overgeleverd. Toch lijkt
de wijze van rekrutering wel degelijk invloed te hebben gehad op de zeelieden en de compagnie.
In 1789 werd besloten te stoppen met het gebruik van Javaanse matrozen omdat zij ‗te lui en te
vadzig van aard‘ zouden zijn. De opperequipagemeester verzekerde ‗dat hy het werk veel
spoediger met Chineezen dan met hun kan verrichten‘. Al in 1794 waren de rollen omgedraaid
en bejubelde de compagnie dat het gelukt was om een honderdtal Javaanse zeelieden voor lange
tijd dienst te laten nemen op de retourschepen. Ditmaal was het gelukt om ‗door toezegging van

662

Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, VII, 186.
Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, X, 478.
664
Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, X, 157.
663

156

eenige verhoging in gagie‘ de Javaanse zeelieden in te zetten op de retourschepen en voor ‗het
los en vast maaken der zeilen, waartoe de Chineesen onwillig zijn‘.
In 1798 werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen bevaren Javaanse zeelieden, die
een hoger loon ontvingen, en het onbevaren Javaanse volk. Blijkbaar was de rekrutering
overgegaan van de werving van ervaren zeelieden naar onbevaren lieden, want geklaagd werd
dat ‗de thans van Java komende Javasche zeevarende […] schoon nimmer op een vaartuig
hebben dienst gedaan‘. Geklaagd werd dat ‗dezelve op Java meestal op de straaten worden
opgepakt of, uit de boeyen komende, direct op de schepen en houtvlotten geplaatst‘. De
verschuiving moet worden gezocht in de rekruteringspatronen op Java, want om tot verbetering
te komen werd de opdracht uitgedaan om de zeelieden ‗te laaten examineeren‘ door de
gezagvoerders van de schepen of door ‗de gewoone leveranciers, alvorens zy naar boord gaan‘.
Voor de Javaanse zeelieden werd een aantekening gemaakt op de monsterrol. De opdracht
daartoe werd uitgedaan ‗aan de capitains der scheepen en gezachhebbers der vaartuigen‘ en ‗de
[Javaanse] ministers‘ werden geïnformeerd.665
Ook voor de Chinese zeelieden werd in de jaren ‘80 van de achttiende eeuw gebruik
gemaakt van ‗leveranciers‘. In 1788 werd aan de buitenkantoren medegedeeld dat ‗de Regering
eene overeenkomst met den leverancier van Chinesche matrozen had aangegaan‘.666 In het
voorgaande jaar werd melding gemaakt van een leverancier genaamd Tan Payko, die Chinese
zeevarenden aanwierf voor de compagnie. Hij verzocht om voor de Chinese zeelieden een
voorschot ‗van een a twee maanden gage‘ te kunnen verkrijgen, zodat daarmee de inkoop ‗van
de benodigde kleederen, randzoenen, enz.‘ bekostigd kon worden.
De compagnie keurde dit goed en kende Tan Payko ‗twee maanden gage voor ieder
Chineesch zeevarende, mits hy zig, volgens zyne aanneming, verbindt voor de restitutie van het
geen by de afreekeningen zal bevonden worden door de geenen, die na het voormelde genot
zullen komen te overlyden of abset te geraaken, minder verdiend te weezen.‘667 Daarmee werkte
de aangegane verplichting twee kanten op. De leverancier inde de twee maanden gage aan
voorschot om daarmee benodigdheden voor Chinese zeevarenden aan te schaffen, maar
verplichtte zich tevens om in te staan voor de terugbetaling indien de zeevarenden voortijdig
overleden of deserteerden.
Maar wat weten we over andere, met name ‗Moorse‘ zeelieden? Interessant is de
aanmonstering van de eerdergenoemde Moorse matroos Baboe op het Engelse schip Pocock. Op
een avond in maart 1760 voeren rond een uur of negen twee mannen in een kleine boot – een
djoekom – over de watergang van Batavia langs de ploezerscasie de stad uit. Op de
ploezerscasie werd de wacht gehouden door drie Bengaalse zeelieden, de bootsman Dedaroe,
bootsmansmaat Jadoe en matroos Pieroe. Zij waakten niet alleen over de vaartuigen en
goederen van de compagnie, maar hielden blijkbaar ook het verkeer in de watergang in de
gaten. Zoals zij later verklaarden, zagen zij ‗dat de persoon die in de d‘joekom sat‘ ‗voor over
buckte, en het hooft met een kleetje bedekte‘ om ‗soo stil verbij willende komen varen‘. Hun
achterdocht was gewekt en luidkeels vroegen zij over het water ‗wie er was‘.668
In de boot zaten Baboe en Alladie, beiden ook afkomstig uit Bengalen. Alladie was
bootsman op het Engelse schip Pocock, dat voor Batavia lag. Baboe was een matroos, die zo‘n
anderhalf jaar geleden na zijn herstel in het Moors hospitaal uit zijn dienst op de equipagewerf
was gedeserteerd. Vanaf die tijd had hij – zo bekende hij later – rondgezworven en ‗met coelie
soeken sijn bestaan gevonden‘.669 Nu was hij met bootsman Alladie op weg om dienst te doen
op het Engelse schip.
De twee Indiërs waren elkaar tegen gekomen op straat in Batavia. Volgens Alladie was
hij in de stad ‗aangeroepen‘ door Baboe. In de verklaring van Baboe wordt niet duidelijk wie op
straat de toenadering had gezocht. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat de bootsman Alladie
een actieve rol heeft gehad in de kennismaking, omdat hij op zoek was naar te rekruteren
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matrozen. Alladie benadrukte in zijn verklaring nadrukkelijk dat zijn gezagvoerder Thomas
Wendle ‗hem dieverse keeren heeft geordonneert dat [hij] eenige moorse mattroosen moest
opsoeken om bij hem dienst te doen, maar dat het vrije lieden en geen bedienden van d: E:
Compagnie moest weesen‘.
Alladie gaf Baboe te kennen dat hij bootsman was op een Engels vaartuig. Baboe
maakte van de kans gebruik door aan te geven dat hij ‗gaarn op sijn schip wilde dienst doen
mits dat [hij] niet opgepakt wierd‘. Volgens Baboe was hem door bootsman Alladie verzekerd
‗dat [hij] door niemand soude werden ontdekt‘. Bootsman Alladie verklaarde dat hij niet zou
hebben geweten dat hij met een gedeserteerde matroos te maken had. Volgens hem had Baboe
verklaard dat hij ‗een vrij persoon was‘. De verklaring is begrijpelijk, maar weinig
geloofwaardig. Het in dienst nemen van ingezetenen van compagniegebieden was een strafbaar
feit. Het aannemen van een matroos, die gedeserteerd was uit de dienst van de compagnie, was
een nog ernstigere overtreding. Door vol te houden, dat hij dacht dat hij een ‗vrij persoon‘ had
aangenomen, zou hij zich kunnen vrijpleiten van de aanklacht dat ‗een verlijder [was] der
ingesetenen of der in dienst weesende persoonen‘. Maar de nachtelijke overtocht naar het
Engelse schip en de verklaringen van Baboe deden anders vermoeden.
De aanmonstering werd op straat geregeld, maar de praktische afronding vond elders
plaats. Alladie nam Baboe mee naar het huis van gezagvoerder Thomas Wendle. Ook hier
verschillen de verklaringen van Baboe en Alladie. Volgens bootsman Alladie had hij Baboe bij
de kapitein gebracht, ‗die den eersten gevangen twee maanden gagie ten bedragen van veertien
ropijen op de hand heeft gegeven met ordre dat hij gevangen hem s avonds aan boord moest
brengen‘. Volgens Alladie was matroos Baboe dus een loon van zeven roepie per maand
beloofd. Baboe verklaarde in strijd met Alladie dat ‗hij sig heeft laaten aannemen‘ voor vijf
roepie per maand, en dat Alladie alleen naar binnen was gegaan. Korte tijd later zou Alladie
weer naar buiten zijn gekomen en ‗hem vijf ropijen op hand‘ gegeven hebben met de
mededeling, dat hij hem ‘s avonds naar het schip zou varen.
Het verschil in loon is opvallend. Zoals we zullen zien, komt het loon van zeven roepie
per maand voor Aziatische zeelieden dicht in de buurt van het loon dat op Europese schepen
gangbaar was. De verklaring van Alladie verwijst naar dit gebruikelijke loonpeil. Maar Baboe
was geen gewone zeeman. Hij zat als voortvluchtige gedeserteerde matroos in een lastige
situatie. Met ‗coelie soeken‘ had hij zich anderhalf jaar in zijn onderhoud voorzien, maar altijd
met het gevaar om herkend of opgepakt te worden. Ook het vervoer naar een andere plaats was
niet gemakkelijk of zonder gevaar. Deze zwakke positie zou wel eens de verklaring kunnen zijn
waarom Baboe zich liet aannemen voor het loon van slechts vijf roepie per maand.
Bootsman Alladie hield ondertussen vol, dat hij Baboe twee maanden loon van zeven
roepie per maand had meegegeven. Dit kan betekenen dat Alladie profiteerde van zijn positie
tussen de kapitein en Baboe. Het is zeer goed mogelijk dat Alladie tegen de kapitein niets
vermeld heeft over de achtergrond van Baboe. Als de kapitein aan Alladie het gebruikelijke
loon van zeven roepie voor Baboe heeft uitgekeerd, stelde dat Alladie in staat om het verschil
van twee roepie in zijn eigen zak te steken. Tegelijkertijd is het evengoed mogelijk, dat Baboe
daadwerkelijk voor het lagere loon van vijf roepie was aangemonsterd. In dat geval zal Alladie
belang hebben gehad om in zijn verklaring de bedragen van het handgeld aan te passen om zo
zijn claim kracht bij te zetten dat hij niet op de hoogte was van het Baboe‘s verleden als
deserteur.
In ieder geval waren Baboe en Alladie op een avond in maart 1760 in een boot beland,
onderweg vanuit Batavia naar het Engelse schip voor de kust. Gevraagd naar wie zij waren en
waar zij heen gingen, antwoordde Baboe dat zij vissers waren en dat zij ‗uijt visschen gingen‘.
Maar daar trapten de Bengaalse matrozen op de ploezerscasie niet in. Sterker nog, aan de stem
herkenden zij ‗een moors mattroos van de werf in name Baboe, die lang gedrost was.‘ De
wachtlopende mannen gaven opdracht om de boot aan te leggen, om vervolgens de
achtervolging in te zetten toen daar geen gehoor aan gegeven werd. Baboe en Alladie werden
opgepakt en de volgende dag naar de equipagewerf overgebracht. Beide mannen werden door
de Raad van Justitie van Batavia veroordeeld. Alladie werd veroordeeld tot geseling en
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verbanning uit de stad. Baboe werd veroordeeld om twee jaar op de lijnbaan (touwmakerij) van
het eiland Edam ‗voor de bloote kost en kleede dienst te doen.‘670
In Malakka verliep de rekrutering van Aziatische matrozen door de gezagvoerder Gidion
Schrijver, een burger van Batavia, eind januari 1735 op een vergelijkbare wijze. De
verwijzingen daarnaar zijn bewaard gebleven, omdat een ‗Moors‘ matroos in feite een
deserterende inlandse soldaat bleek te zijn. Op de eerste dag van februari 1735 was ‗door een
van zijn mattroosen in presentie van zijn schrijver en stuurman‘ gerapporteerd ‗dat zig aan
boord op hield een zoldaat in dienst der E: Comp:‘. Kapitein Schijver liet de man bij zich
komen ‗hem afvragende of hij waarlijk een zoldaat was‘. Joan de Choisa – de als matroos
aangeworven deserterende soldaat – ontkende eerst, maar ‗door de drijgementen‘ van de
kapitein bekende hij. Schrijver liet hem gevangen nemen en droeg hem over aan de VOC. Na
ondervraging van alle betrokken werd Joan berecht voor desertie.671
Wat was hier gebeurd? Kapitein Schrijver had terwijl hij met zijn schip voor Malakka
lag, zijn Moorse bootsman Aldsie uitgestuurd met een bedrag van veertig rijksdaalders en
twaalf stuivers om daarvoor ‗thien stux mooren aenteneemen‘. Aldsie was de stad ingetrokken
om zeelieden te rekruteren en kwam daarbij de soldaat Joan de Choisa tegen. Aldsie en Joan
werden na de ontdekking van Joan op het schip van Schrijver beiden als verdachten verhoord,
maar hun verhalen verschilden aanzienlijk.
Joan de Choisa beweerde dat Aldsie had geweten, dat hij een inlands soldaat in dienst
van de compagnie was. Joan verklaarde dat Aldsie ‗bij hem gekomen‘ was ‗aan de klijne brugge
bij een Chineese croeg aldaar‘. Het wordt uit de verklaring van Joan niet helemaal duidelijk of
dit de eerste keer was dat Joan en Aldsie elkaar ontmoette of dat alleen de rendez-vous plaats
vond bij de brug. Joan verwijst namelijk verderop in zijn verklaring naar het moment dat zij
elkaar ‗twee dagen‘ tevoren ‗op Malacca ontmoet‘ hadden, waarbij Aldsie hem had toegezegd
‗te zullen wagten om drie uuren bij voormelde Chineese croeg‘ ‗als het zijn vreijen dag was‘.
Op de afgesproken dag verzocht Joan de korporaal, waaronder hij dienst deed op de
buitenwacht, of hij ‗medicijnen voor zijn quade beenen‘ mocht halen. Joan verliet de
buitenwacht en vond de bootsman Aldsie bij – of misschien in – de Chinese kroeg. Daar zou hij
expliciet gevraagd hebben of het Aldsie ging lukken ‗om hem van hier te vervoeren‘, want als
dat niet mogelijk was, zou hij ‗weder naar zijn post‘ gaan. Volgens Joan gaf Aldsie hem de
verzekering hem ‗weg te zullen helpen gaan‘.
Ze gingen samen naar ‗het tranquera ten huijse van den Moor Aboe Backar‘. Het is niet
helemaal zeker waar ze precies heen gingen. Was dit een afgeschermd stuk grond nabij het huis
van Aboe Backar – waarbij ‗tranquera‘ vertaald kan worden als palissade of afscherming. Of
verwijst het misschien naar een rustplek, een logement of een soort rustig drink- of rookhuis –
waarbij ‗tranquera‘ begrepen kan worden als een verwijzing of afgeleide van ‗tranquilo‘, wat
‗rust‘ of ‗kalmte‘ betekent. In ieder geval kon hij daar ‗huijsvesting‘ vinden voor ‗de thien a
veertien dage‘ die hij moest wachten tot hij aan boord kon gaan.
In het huis van Aboe Backar kreeg hij ‗eenige mattroose kleederen‘ ter waarde van
negen roepie – zo‘n 11 gulden en 6 stuivers. Zijn ‗lange broek en baetje‘ moest hij vlak voor
vertrek aandoen. Ook werd hem ‗het hair afgeschooren‘. Joan vertelde dat hij ‗op een faciele
wijse des avonds omtrent neegen uuren‘ aan boord werd gebracht. Na een dag of twee werd hij
ontdekt als zijnde een deserterende soldaat en in hechtenis genomen.
De Moors bootsman Aldsie werd eveneens opgepakt en ondervraagd. Hij ontkende de
beschuldiging dat hij bewust een deserterend soldaat had aangemonsterd – en daarmee had
geholpen bij het uiterst strafbare feit van desertie. Hij verklaarde – ook toen hij ‗ad torturam‘,
met geweld, werd ondervraagd – dat hij Joan ‗op geen andere plaatse als ten huijse van Aboe
Backar ontmoet‘ had. Aldsie ontkende niet dat hij Joan de Choisa had gerekruteerd ‗als een
nieuw aangeworben mattroos‘. Hij had ook de kleren voor hem geregeld en de verandering van
zijn haardracht. Maar hij verklaarde niet geweten te hebben dat Joan een dienaar van de
compagnie was.
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Het is een illustratief incident. Het geeft een inkijk in de wijze waarop ‗Moorse‘
zeevarenden in de belangrijke Aziatische havenstad Malakka konden worden gerekruteerd.
Aldsie en Joan ontmoetten elkaar bij een brug, in een Chinese kroeg of – volgens de verklaring
van Aldsie – in het huis van de Moor Aboe Backar. Voorafgaand aan de aanmonstering was
tussen de rekruterende bootsman Aldsie en de gerekruteerde Joan geen enkele relatie – wat
betreft schulden, sociale, etnische of geografische banden. Joan verblijft in een huis – of
logement – waar hij ook zijn zeemanskleding aanschaft. Het geld voor de uitrusting was meer
dan een maandsalaris, maar wordt voorgeschoten door de bootsman Aldsie. De rol van de Moor
Aboe Backar blijft grotendeels buiten beeld, maar lijkt zich beperkt te hebben tot het
verschaffen van kleding en onderdak.
De rol van een ‗Moorse‘ bootsman of sarang in de rekrutering van zeelieden komt in
beide zaken naar voren. Het is een actieve zoektocht naar arbeidskrachten. De bootsman trekt de
stad in en komt op straat, op een brug of in een kroeg mogelijke zeelieden tegen, die hij kan
rekruteren. De zoektocht naar arbeid vindt plaats in publieke omgevingen. Soms overtreden ze
bij het aanmonsteren van nieuwe zeelieden de regels door deserteurs in dienst te nemen – waar
de stukken van de rechtszaken aan te danken zijn. Maar het lijkt doorgaans goed te zijn gegaan,
of onder de oppervlakte te zijn gebleven. In de zaak van Aldsie en Joan werd in ieder geval niet
gesproken over de herkomst van de andere matrozen, die moesten worden aangeworven.
De rol van de gezagvoerder van een schip bleef in dit proces onverminderd belangrijk.
Hij gaf de opdracht om nieuwe matrozen aan te werven en stuurde zijn bootsman daarvoor de
stad in. Ook de afwikkeling van de financiële kant van de aanwerving van zeelieden lag in
eerste instantie bij de gezagvoerder. Gidion Schrijver gaf vooraf geld mee aan de bootsman.
Thomas Wendle kwam met het geld op het moment, dat de matroos Baboe zich bereid had
getoond om aan te monsteren.
In beide gevallen was de uitbetaling en het aanbrengen van de geworven matroos bij de
gezagvoerder gelaagd. De Moorse bootsmannen namen het geld aan van de gezagvoerder en
betaalden vervolgens de matroos het handgeld uit. De bootsman verwierf daarmee een
belangrijke positie tussen de gezagvoerder en matroos. In het geval van de gedeserteerde
matroos Baboe lijkt de bootsman daar ook financieel voordeel uitgehaald te hebben.
De rekrutering zelf lijkt daarentegen plaats te hebben gevonden zonder veel tussenlagen
of bemiddeling. Zowel Baboe als Joan werden op vrij directe wijze aangemonsterd. Niets wijst
erop dat de rol van de verschaffer van onderdak en zeemanskleding, de Moor Aboe Backar, zich
ook uitstrekte tot de aanlevering van matrozen. In beide gevallen was de rekrutering bovendien
individueel en was het de gerekruteerde die na enig overleg instemde met de aanmonstering op
het schip.
Maar hoe representatief is dit beeld: hadden Moorse voorlieden altijd zo‘n belangrijke
rol in de aanmonstering – en was dit ook het geval bij aanmonstering voor de compagnie? Een
interessante inkijk wordt geboden door het geval van het eerdergenoemde Armeense schip
Mahajoub. Nadat het schip gekaapt was, werd de Franse kapitein ondervraagd, tezamen met de
Portugese eerste stuurman Theodore Lobo en de ‗sarang or Boatswain‘ Hodjee Subdee.672
Opvallend in de verklaringen waren de verschillen in kennis tussen de drie ondervraagde
officieren. De kapitein wist het tonnage zeer nauwkeurig op te geven, maar wist niet precies
hoeveel zeelieden aan boord waren van het schip. De sarang Hodjee Subdee daarentegen was
niet op de hoogte van de omvang van het schip, maar kon wel opgeven dat het schip ‗at the time
she was taken and seized forty two mariners, besides ten passengers‘ aan boord had. Volgens de
sarang waren zij ‗all natives of different ports of India, except the captain, and he was a French
Man‘. Ten slotte gaf de sarang op ‗that they all came on board at Chardanagore.‘
De sarang leek daarmee beter geïnformeerd dan de gezagvoerder wat betreft de omvang
en rekrutering van de Aziatische bemanning. Maar dat blijkt niet het hele verhaal. De verklaring
van sarang Hodjee Subdee was in tegenstelling met de verklaring van de eerste stuurman
Theodore Lobo. Hij stelde dat op het schip Mahajoub elf passagiers waren en de bemanning
bestond uit ‗thirty four mariners, including himself and the rest of the officers‘. De bemanning
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was aan boord gekomen ‗at different places, and their complement was last compleated at
Chardanagore.‘ De opgave van de bemanning van de eerste stuurman verschilde niet alleen
sterk met de opgave van de sarang, maar lijkt ook nauwkeuriger te zijn.
Aan gebrek aan kennis of ervaring met de zeevaart kan het verschil tussen de
verklaringen van beide officieren niet gelegen hebben: ze waren allebei ruimschoots bekend met
de Aziatische maritieme wereld. Sarang Hodjee Subdee was 46 jaar en geboren in Manapatnam
in Bengalen, maar woonde ‗at Saint Thome near Madrass on the coast of Cormandel ever since
he was twenty five years of age‘. Hodjee Subdee verklaarde dat hij een onderdaan was van ‗the
King of Bengal‘. Stuurman Theodore Lobo was 33 jaar en geboren in Siam. Hij woonde daar
‗ever since his birth, except when he was at sea which has been ever since the year one thousand
seven hundred and forty one‘. Theodore Lobo verklaarde onderdaan te zijn van ‗the King of
Portugal‘. De mannen waren al lang werkzaam op zee. En ook aan een eventueel gebrek aan
vaardigheden kon het niet liggen: beide officieren konden nauwkeurig hun leeftijd en
verschillende relevante jaartallen opgeven, en hun verklaring ondertekenden ze met een
zelfgeschreven naam of handtekening.
Het blijft onduidelijk wie gelijk had: de sarang of de eerste stuurman. Opvallend is wel
dat de relatief vage verwijzing van de sarang, dat de bemanning in Chandernagore aan boord
gekomen was ook wordt tegengesproken in de verklaring van de gezagvoerder. Hij verklaarde
dat de bemanning ‗came on board at different parts of the river of Bengal.‘ Dat zou de sarang tot
de slechtst geïnformeerde van de drie officieren maken waar het de bemanning betrof. Was de
sarang aan boord van de Mahajoub niet betrokken geweest bij werving van de bemanning in
Bengalen, of vond hij het niet nodig om nauwkeurig te antwoorden op de vragen van de Engelse
kapers?
Over de wijze van rekrutering van Indiase zeelieden in Bengalen door de VOC is weinig
bekend. We weten dat in Bengalen zeelieden werden aangemonsterd voor schepen die richting
Batavia of Ceylon vertrokken. De contractduur was ten minste drie jaar en het lijkt dat de
zeelieden dienst deden in ‗ploegen‘ aangestuurd door een sarang. Over de manier waarop deze
zeelieden werden aangenomen of ploegen werden samengesteld is niet veel overgeleverd.
De meeste bronnen laten namelijk weinig los. In 1738 werd vanuit Bengalen aan
Batavia geschreven dat men een schip, dat na reparatie weer ‗volkomen in staat der terug reise
te ondernemen‘ was, had ‗voorzien‘ ‗met drie stellen Inlandse Zeevarenden‘. 673 In januari 1740
werd vanuit Bengalen gemeld, dat ‗om de swakhijd‘ van het volk van het schip Schuijtwijk
‗tegemoet te koomen op alhier kiel geplaast [zijn] een stel Moorse Mattroosen‘. 674
Soms lijken verspreide aantekeningen een aanwijzing te geven. Bijvoorbeeld in de
administratie van het fluitschip Emmenes opgemaakt in Colombo in 1696. De administratie
vermelde 27 Europese en 16 Moorse zeevarenden. Daarbij stond aangetekend: ‗Moorse
mattroosen door den Edele Heer gesaghebber in Bengalen Pieter van Dishoek in ‘s Compagnies
dienst aangenomen‘. Alle Moorse zeevarenden waren aangenomen in november 1695, behalve
één zeeman die was aangenomen op 7 januari 1696.675
Interessant is de actieve rol van directeur Van Dishoek die wordt benadrukt. Het laat
weinig los over het rekruteringsproces ter plaatse, maar het levert wel een ander inzicht op. De
zeelieden werden geadministreerd op de schepen, waarmee ze uit Bengalen vertrokken en
waarop ze dienst deden. Maar mogelijk werden de zeevarenden niet aangemonsterd door de
kapitein of (onder)officieren van de schepen die Bengalen aandeden, zoals bij het Armeense
schip het geval lijkt te zijn, maar door de factorij Bengalen. De berichtgeving vanuit Bengalen
naar Batavia wijst eveneens in deze richting. Daarin wordt expliciet gesproken van het
‗voorzien‘ van schepen en ‗plaatsen‘ van Moorse zeevarenden.
De rekrutering in Surat en kortstondig in Kareek aan de Perzische Golf geven hetzelfde
beeld. Ook hier wordt weinig inkijk gegeven in het lokale rekruteringsproces. Maar zoals we
eerder hebben gezien ontstond rond de rekrutering van Arabische zeelieden in Kareek een
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discussie over de verantwoording van ‗extra-ordinaire kosten‘ – kosten die geen onderdeel
waren van het ‗reguliere‘ kostenoverzicht en daarom moesten worden verantwoord door een
factorij. De lokale dienaren in Kareek worstelden met de wijze waarop de kosten voor de
rekrutering van de Arabische zeelieden verantwoord moesten worden – en wie dus voor de
kosten op zou draaien. Voor vestigingen waar onregelmatig zeelieden werden aangenomen
kwamen de kosten van de rekrutering van Aziatische zeelieden op eigen rekening. De
verantwoordelijkheid voor de aanwerving lijkt niet gelegen te hebben bij de gezagvoerder, maar
bij de lokale dienaren.676
De verantwoordelijkheid voor de rekrutering in Surat lag eveneens bij lokale dienaren
van de factorij. Surat was in de tweede helft van de achttiende eeuw een van de belangrijke
rekruteringsgebieden van zeelieden voor de compagnie. De rekrutering verliep in deze periode
echter niet zonder problemen. In de jaren ‘50 van de achttiende eeuw werd vanuit Batavia
aangedrongen op het rekruteren van 100 tot 125 ‗Moorse‘ zeelieden voor ieder compagnieschip
dat Surat aandeed. Vanuit Surat werd geklaagd dat dit bijna onmogelijk was. In 1760 konden
voor het schip Cattendijke slechts twintig Indiase zeelieden worden aangemonsterd, voor de
overige schepen in Surat had men nog geheel geen zeelieden kunnen werven.
In Surat blijkt de onderkoopman en soldijboekhouder Phillip Wargaren
verantwoordelijkheid te hebben gehad voor de aanneming van zeelieden. In maart 1760 legde
hij aan Batavia uit waarom de rekrutering niet goed liep. De lage lonen ten opzichte van de
Engelsen, de stevige concurrentie van Engelse schepen, en bovendien de onvrede en geruchten
over de slechte behandeling in dienst van de VOC maakten het vrijwel onmogelijk om
voldoende Indiase zeelieden te vinden die zich aan de compagnie wilden verbinden. Wargaren
voelde zich ‗geperst‘ (onder druk gezet). Hij wist ‗niet hoedanig hij aan de ordres van Haar
HoogEdelheedens omtrent het aanneemen van 100 a 125 man inlandsche Zeevarende voor ieder
schip zal voldoen‘.677
In de zeventiende en achttiende eeuw lijkt de arbeidsmarkt maar weinig gereguleerd.
Zowel individuele rekrutering als directe, onbemiddelde rekrutering waren mogelijk. In andere
gevallen vond rekrutering soms wel plaats via tussenpersonen of groepen. De rekrutering van
Aziatische zeelieden voor de VOC werd niet gedaan door de gezagvoerders van haar schepen,
maar door de dienaren van lokale factorijen. Dit gebeurde op structurele wijze op verzoek van
Batavia in Bengalen en Surat door pogingen om Indiase zeelieden voor drie jaar of langer in
dienst te nemen. Maar aanmonstering vond soms ook ad hoc plaats in andere buitencomptoiren.
In dat geval waren het gezagvoerders van schepen, die bij lokale factorijen moesten aantonen
dat aanvulling door onderbemanning een noodzaak was.
Ook in Batavia werden zeelieden aangenomen – soms in korte dienstverbanden, soms
voor langere perioden. Zoals we hebben gezien, gebeurde dit in het geval van Chinese zeelieden
ten dele door vrijwillige aanloop van zeelieden en ten dele door het lokale hoofd van de Chinese
gemeenschap. Tegen het einde van de achttiende wordt de rol van Chinese ‗leveranciers‘
vermeld. Javaanse zeelieden werden in Batavia via de opperequipagemeester en elders in Java
door de ‗Javaanse ministers‘ aangeleverd. Ook hier vinden we tegen het einde van de achttiende
eeuw meldingen van de rol van ‗leveranciers‘. De zeelieden vielen daarna onder de
verantwoordelijkheid van de opperequipagemeester van Batavia of de gezagvoerder van het
betreffende schip, waarop ze geplaatst werden.
De gefragmenteerde inzichten in het verloop van rekruteringsprocessen maken duidelijk,
dat rekrutering vaak plaats vond in publieke omgevingen. De zoektocht naar arbeid was een
actieve onderneming – mogelijke werkwilligen werden gezocht, op straat, op een brug, in een
kroeg. Vanuit de compagnie werd vaak gesproken over ‗ploegen‘ en ‗stellen‘, de eenheden
waarin zeelieden tewerk werden gesteld. De vorming van deze ploegen kon gebeuren vanuit een
voorman, maar ook door zeelieden. Individuele rekrutering was in de wereld van maritiem werk
in Azië bovendien vrij gebruikelijk. Voor de eventuele invloed schulden op het
rekruteringsproces zijn voor zeelieden, die werden aangemonsterd in Azië, minder aanwijzingen
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dan voor zeelieden, die werden aangemonsterd in Europa. Alleen voor de in 1781 aangeworven
Ambonese zeelieden werd melding gemaakt van schulden, die in Batavia waren gemaakt, maar
die konden al worden afbetaald met drie maanden gage.

Tussen vrijheid en onvrijheid
Maar wat betekenen deze inzichten in de rekruteringspatronen nu precies voor het begrip van de
arbeidsverhoudingen van Europese en Aziatische zeelieden in dienst van de VOC? En waren
deze verhoudingen uitzonderlijk of juist heel normaal ten opzichte van andere
arbeidsverhoudingen in Europa en Azië in deze periode? Zoals we hebben gezien maakte de
VOC in Azië gebruik van verschillende vormen van vrije en onvrije arbeid. Contractarbeiders,
dagarbeiders en slaven werden op de rede van Batavia zelfs voor hetzelfde werk ingezet. In de
nieuwe mondiale arbeidsgeschiedenis, die recent toenemende navolging krijgt in de sociale en
economische geschiedschrijving, is de worsteling met de complexiteit van arbeidsverhoudingen
tot een van de belangrijkste vraagstukken verheven. Het discussieartikel ‗Globalising the
Working-Class Concept‘ vangt Marcel van der Linden de verschillende vormen waarin arbeid
tot een arbeidsmarkt kan toetreden in een verhelderend raamwerk.678
Het raamwerk van Van der Linden benadrukt het belang van machtsverhoudingen in
relatie tot arbeid, rekrutering (of verkoop) en arbeidsverhoudingen. Het is mogelijk dat werkers
zeggenschap hebben over hun arbeid, maar hun arbeid door een ander (tussenpersoon, baas of
voorman) laten verkopen. Het is ook mogelijk dat werkers geen zeggenschap hebben over hun
eigen arbeid, zoals in het geval van slaven. Zij zijn in feite niet meer in bezit van hun lichaam en
arbeid als productiefactor. Het is in dat geval mogelijk dat zij zelf worden verkocht
(slavenhandel) of dat hun arbeid wordt ingezet op bijvoorbeeld een plantage (slavenarbeid).
Maar het is ook mogelijk dat slaven – voor een gedeelte van de tijd – worden vrijgesteld om
werk te verrichten, waarmee ze in hun eigen onderhoud kunnen of moeten voorzien. In dat
geval kan gesproken worden van loondienst door slaven.
Binnen dit spectrum is het ook mogelijk dat werkers zelf in bezit zijn van hun arbeid en
deze zelfstandig op een arbeidsmarkt aanbieden. Dit staat bekend als ‗vrije‘ arbeid. Vrij heeft in
dit verband betrekking op de keuzemogelijkheid om een arbeidscontract aan te gaan met een
werkgever en na het einde van het contract van werkgever te wisselen. 679 Deze definitie van
‗vrije‘ arbeid heeft geen betrekking op de duur van het contract en de wijze waarop deze
gehandhaafd wordt. De Europese en Aziatische zeelieden in dienst van de VOC waren in dit
opzicht ‗vrije‘ loonarbeiders.
Figuur 13.

Forms of Labour Commodification (Van der Linden 2003)
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De tegenstelling tussen ‗vrije‘ en ‗onvrije‘ arbeid is niet eenduidig of absoluut. Vrije
arbeid betekent, dat met wederzijdse toestemming een arbeidscontract is aangegaan. Dit zegt
weinig over de omstandigheden waaronder arbeiders – doorgaans de zwakkere partij in de
onderhandeling – tot het aangaan van deze verbintenis zijn gekomen. De noodzaak om in
levensonderhoud te voorzien en de afwezigheid van alternatieven kan de ‗vrije‘ keuze voor een
verbintenis met een werkgever in meer of mindere mate vrij of onvrij maken. Het vrije karakter
van een arbeidsverhouding ligt voornamelijk in de vrijheid om een verbintenis met een
specifieke werkgever aan te gaan. Dit zou de werknemer tot op zekere hoogte invloed geven op
de duur, omstandigheden en voorwaarden.
Het is dan ook belangrijk om grondig te kijken naar de betekenis van loondienst bij de
VOC. Verschillende werknemers konden zich in verschillende posities bevinden. De
arbeidsverhoudingen hadden een belangrijke invloed op de sociale, culturele en materiële
mogelijkheden en begrenzingen, die onderlinge verhoudingen tussen mensen beïnvloedden. Om
te komen tot een goede inschatting van de positie van werkenden in het landschap van
mogelijke arbeidsverhoudingen moet niet alleen gekeken worden naar de arbeidsovereenkomst
in nauwe zin, maar ook naar de rekrutering, de situatie voorafgaand aan de rekrutering en de
situatie (of mogelijkheden) na afloop van het dienstverband.
De rekrutering van zeelieden op de schepen en in de vestigingen vond doorgaans plaats
op een min of meer ‗vrije‘ wijze. Soms was sprake van rekrutering met meer onvrije aspecten,
zoals zichtbaar werd bij de rekrutering via tussenpersonen of door schulden. In enkele gevallen
werd door de VOC zelfs openlijk dwang gebruikt bij het werven van werkers – of werd daarmee
gedreigd. Zo werd zichtbaar dat in tijden van grote arbeidsbehoefte op Formosa voor de
werkzaamheden aan de stellingwerken van fort Zeelandia werkers ‗van de vrije Chineese
joncquen‘ werden ‗geprest‘. Ze werden gedwongen tot tijdelijke loondienst bij de VOC.680
Figuur 14.
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Dit was misschien een uitzondering, maar gedwongen tewerkstelling was niet
ondenkbaar. Nog in oktober 1793 was het blijkbaar nodig dat in een plakkaat werd benadrukt
dat ‗geen Chinees tegen zijnen wil gedwongen zoude worden in Compagnie‘s dienst te treden.‘
De reden was dat ‗de meeste der goede ingezeetenen der Chineesche natie [van Batavia]
bekommerd zijn om zich in den praesenten tijd ten dienste der Compagnie te laten emploieeren,
uit een verkeerde vreeze, dat zij teegens hunne wil zullen worden geplaatst op de schepen‘. De
VOC benadrukte dat ‗niemand gedwongen zal worden tot Compagnie‘s dienst, maar dat een
ieder vrijwillig onder behoorlijke belooning zich in de dienst der Compagnie zal kunnen laten
emploieeren.‘ Toch zat de angst hoog bij de Chinezen. Het plakkaat werd in het Chinees
opgehangen in Batavia, bij de suikermolens en op alle markten in de omliggende gebieden.681
In de Republiek was vrije aanwerving voor de compagnie eveneens de norm, maar ook
daar konden vormen van misleiding of dwang een rol spelen in de rekrutering. Openlijke dwang
kwam niet veel voor, maar de rol van tussenpersonen in rekruteringsprocessen kon wel
bijzonder groot zijn. Dit werd eerder zichtbaar in de schuldbrieven van zeelieden en de
conflicten rond logementen in de Republiek. Een interessante constatering in dit verband is de
sterke toename van de absentie van werknemers in de Republiek in de achttiende eeuw. Dit
betekende dat zeelieden en soldaten wel aanwezig waren bij de werving, maar niet bij het
daadwerkelijk vertrek van het schip enkele dagen of weken later.
De absentie bij afvaart nam gedurende de achttiende eeuw sterk toe. Opvallend is niet
alleen het hoge percentage onder soldaten, maar voornamelijk de stijging onder zeevarenden.
Vooral onder de werknemers, die voor de meer ervaren rangen onder de lage bemanning waren
aangemonsterd (bosschieter, matroos), steeg het aandeel absenten behoorlijk. Het percentage
van absentie is minimaal tot ongeveer 1740 (0 tot 0,2 procent). Vanaf 1740 begint het
percentage langzaam te stijgen (0,3 tot 0,8 procent), tot een snelle stijging plaatsvindt in 1748
(4,1 procent). De absentie blijft vanaf 1748 op een gemiddeld hoger niveau dan in de jaren
daarvoor (1,2 tot 2,7 procent). De jaren 1761 (4,8 procent) en 1771 (4,9 procent) zijn opnieuw
jaren met hoge absentiepercentages. De eerste piek is midden in de Zevenjarige Oorlog (17561763), maar de vijandelijkheden in India tussen Engelsen en Fransen vanaf 1756 zijn niet
duidelijk terug te vinden in toenemende absentiepercentages. De periode van 1762 tot en met
1770 wordt gekenmerkt door een absentieniveau vergelijkbaar met de periode daarvoor (1,4 tot
1,9 procent). Vanaf 1771 vinden voortdurende schommelingen plaats en stijgt de absentie
gestaag.
Sommige piekmomenten zijn te herleiden tot oorlogshandelingen, zoals rond de Vierde
Engelse oorlogen met een duidelijke piek in 1781 en 1782 (van meer dan 15 procent). Andere
kortstondige piekmomenten lijken andere oorzaken te hebben. De piek in 1748 vond plaats rond
het einde van de Oostenrijkse Successieoorlog. Het is niet onmogelijk dat de aankondiging van
een vredesverdrag de oorzaak is geweest.682 De hoogste absentiepercentages deden zich voor in
de maanden mei en juli van het jaar 1748. Het is eveneens mogelijk dat dit te maken had met de
stedelijke onrusten, die uitbraken als gevolg van de pachtersoproeren. In Amsterdam kwam het
tot rellen aan het einde van de maand juni.683 Wellicht waren dienaren vlak voor vertrek
opgepakt of wisten zij uit deelname aan de plunderingen voldoende profijt te halen om de dienst
bij de VOC aan zich voorbij te laten gaan.
Tabel 15.

Absentiepercentages VOC-dienaren bij vertrek, per maand, 1747-1748

Jaar
Jan
Feb
Maa Apr
Mei
Jun
1747 2%
1%
0%
0%
0%
1748 1%
7%
0%
Bron: VOC Opvarenden (versie: januari 2012).
681

Jul
0%
13%

Aug
0%
3%

Sept
0%

Okt
1%
2%

Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, XI, 575.
Al op 6 mei 1748 werd volgens Jacob Bicker Raije bekend dat ‗op het congres te Aken gezamenlijk de
voorlopige voorwaarden voor een aanstaande vrede getekend waren‘. Bosman, De polsslag, 112.
683
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Figuur 15.

VOC-dienaren absent bij vertrek uit de Republiek, aantal personen, 1700-1790.
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Figuur 16.

VOC-dienaren absent bij vertrek uit de Republiek, percentages, 1700-1794.
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Toch biedt dit nog geen verklaring voor de algemene stijging van de
absentiepercentages in de tweede helft van de achttiende eeuw. De motivatie om niet op te
komen dagen bij het vertrek van de schepen kon uiteraard variëren: van relaties die waren
aangegaan tot de mogelijkheid dat in de tussentijd aantrekkelijker werk was gevonden. De reden
voor de structurele stijging moet echter gelegen hebben in een andere, eveneens structurele
oorzaak. Opvallend is dat de stijging van het absentiepercentage plaats vindt in een periode,
waarin ook het aandeel buitenlandse werknemers bij de VOC toenam. De toename van
buitenlandse dienaren zou kunnen leiden tot de verwachting van het omgekeerde patroon:
mensen die een grote afstand hebben afgelegd om werk te vinden, hebben reden om dit werk
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niet zomaar te laten gaan. Toch stijgt het absentiepercentage tegelijk met de stijging van het
aandeel van buitenlandse werknemers, dat voor de VOC aanmonstert in de Republiek. Zou dit
dan misschien te maken hebben met de toenemende rol van malafide tussenpersonen, die juist in
vreemdelingen hun ideale klantenkring klanten vonden? In dat geval zou het stijgende
absentiepercentage een indicatie zijn van de toenemende misleiding en ronselaarspraktijken in
de rekrutering van compagniepersoneel in de Republiek.684
De afwezigheid van recent aangemonsterde werknemers bij het vertrek van de schepen
naar Azië werd door de compagnie hoog opgenomen. Zo maakt Bicker Raije in zijn dagboek
melding van een kwartiermeester, die na aanmonstering met zijn twee maanden handgeld was
weggelopen. Hij werd opgepakt. Tot overmaat van ramp kwam in het gevang ‗een vrouw langs
die een kind van hem verwachtte en trouwbeloften met hem had uitgewisseld‘. De
kwartiermeester werd ‗veroordeeld om eerst in de Boeien met die vrouw te trouwen, dan
binnenskamers gegegeseld te worden, en dan geboeid aan boord gebracht te worden om als
matroos voor de hoofdofficier te varen.‘685 Uit dit voorval blijkt dat de bekrachtiging van het
arbeidscontract serieus werd genomen. Bovendien lijkt de kwartiermeester na zijn veroordeling
zijn loon als boete te moeten voldoen. Hij is daarmee feitelijk tot de status van veroordeelde
dwangarbeider vervallen.
Het gebeurde vaker dat compagniesdienaren in dienst waren ‗voor de kost‘ of op een
schuldrekening. Zo was de jongen Baltus Dirksz van Negombo in 1719 in dienst op het jacht
Colombo rond Ceylon. Voor Baltus werd in de monsterrol geen loon genoteerd, maar ‗voor de
kost‘.686 Op het schip Everhardina was in 1779 de matroos Jacobus Raadshoff van Samarang in
dienst. Hij werkte voor de compagnie sinds 1777 en voor hem werd eveneens geen loon
genoteerd. Hij was werkzaam op ‗s‘reeq‘ – schuldrekening.687 Hetzelfde gold bijvoorbeeld voor
matroos Cornelis Ceezar van Colombo op het schip Oostcappele in 1782.688 Dit kon soms
aanzienlijke vormen aannemen. Op de chialoupen en pantjalangs van de vestiging Ternaten
waren in 1718 meerdere zeelieden werkzaam, waarvoor werd vermeld ‗loopt op schuld
reecq‘.689 Hetzelfde gold voor de ‗Mestiezen en Toepassen‘ werkzaam voor de ‗Schafbaas van
het Nederlands Hospitaal‘ in Galle op Ceylon in 1754.690
Toch waren de meeste zeevarenden in dienst van de VOC werkzaam in ‗vrije‘
arbeidsverhoudingen – ze waren hooguit door schuldverbintenissen tot onvrijere verhoudingen
vervallen. Slechts enkele keren gebruikte de VOC op schepen onvrije arbeid. De VOC maakte
in Azië op grote schaal gebruik van onvrije arbeid, maar meestal niet op grote schaal op schepen
en in andere omgevingen waar vrijheid gemakkelijk herwonnen kon worden.691 In de jaren 1680
werden op schepen van Kaap de Goede Hoop naar Batavia korte tijd slaven ingezet. De slaven
waren op de kust van Afrika aangekocht en werden ‗met de voorbijpasseerende schepen na
Batavia bij gedeeltens gesonden ende onderwegen almede tot scheepsdiensten goeffent […],
daartoe die natie sigh zeer wel schicken wil en goede matrosen maackt.‘ ‗Op deze wijse met een
schip wel 2 of 3 malen in een jaar die togt heen en weer gedaan ende sulcx een goede mesnage
in ‘t employ van schepen, desen aangaende, betragt zoude kunnen werden.‘ 692 Deze praktijk
lijkt geen wijdverspreide navolging te hebben gekregen. Soms werden slaven wel ingezet voor
maritiem werk, maar dan meestal onder matrozengage.693
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De aanwezigheid van maritieme vaardigheden onder slaven had nadelen. Voor slaven
met enige vaardigheid in het zeemanswerk waren schepen bij uitstek werkomgevingen, waar
met een opstand de vrijheid kon worden gewonnen. Bovendien waren de grote handelsschepen
van de VOC één van de meest waardevolle en belangrijkste productiemiddelen voor het
vroegmoderne handelskapitalisme. Slaven werden door de VOC daarom vrijwel niet als
zeevarende ingezet. In de momenten waarop dit wel gebeurde – bijvoorbeeld door de
arbeidsschaarste vanaf het begin van de Vierde Engelse Oorlog – werden slaven vaak
aangesteld in loondienst. Ze bleven voorlopig onvrij, maar werden voor het zeemanswerk
beloond met een maandelijks salaris en vaak het vooruitzicht van vrijlating. Slaven kwamen
daarmee in een positie waarin naast dwang ook beloning werd gebruikt om tot gehoorzaamheid
en werkzaamheid aan te sporen. Dit kon alsnog tot problemen leiden, zoals bleek bij de
Aziatische muiterijen aan het einde van achttiende eeuw.694
Onvrije arbeid werd eerder op lokale schepen ingezet. Zo werd in september 1765 een
oplossing gezocht voor het tekort aan Europese matrozen voor het zeilvaartuig, dat de
dagelijkse verbinding onderhield tussen Batavia en het eiland Onrust. Door de ‗groote
schaarshijd aan zeevarende‘ konden voor de zieke Europese zeevarenden geen anderen worden
geplaatst. Daarom werd besloten om de ‗commandeerende quartiermeester of stuurman‘ toe te
staan om ‗er vier van zijn eijgen slaaven op te plaatsen, onder het genot van het ordinaire coelijof werkloon voor deselve‘. Dit loon was per persoon 10 gulden en 10 stuivers per maand.695
In sommige gevallen werkten slaven ook op pantjalangs rond vestigingen. Zo werd in
1690 de Boeginese slaaf Sabar veroordeeld. Hij was gevlucht nadat hij zijn ‗meester vijftig
rijksdaalders voor sijn vrijdom gepresenteert‘ had, maar de vrijlating geweigerd was door zijn
eigenaar Laet Joe van Makassar. Het geld had Sabar waarschijnlijk verdiend met zijn dienst bij
de VOC. Hij had ‗twee jaren agter den anderen op de panchallings gedienst‘. Vanwege de
afwijzing van zijn voorstel om zich vrij te kopen was hij met ‗nog ses slaven van andere luijden‘
van Anke over land naar Bantam gevlucht. Vandaar was hij na enige tijd verder landinwaarts
gegaan en had zich ‗met de lantbouwerij geerneert‘. Tijdens een bezoek aan Bantam was hij
opgepakt en werd hij naar Batavia gezonden voor berechting.696
Maritieme arbeid in dienst van de VOC was primair gecommodificeerde arbeid. De
basis voor het zeevarende werk lag in de uitruil tussen arbeid en geldelijke beloning. De meeste
zeelieden waren werkzaam in zogeheten ‗vrije‘ arbeidsverhoudingen. Maar ook werkers, die
onder meer onvrije arbeidsverhoudingen werkzaam waren, zoals werknemers op schuldrekening
of slaven, werden voor het zeevarend werk beloond. Toch is het belangrijk om te constateren
dat – ook los van de schulden of relatief onvrije rekrutering die soms kon voorkomen – het werk
onder de compagnie voor de zeelieden en soldaten in zichzelf enkele onvrije karakteristieken
had.
Het zeevarende werk in meerjarige contractuele loondienst bij de VOC valt, zoals
gezegd, in theoretisch opzicht in de categorie ‗vrije‘ arbeidsverhoudingen. Toch vormden de
meerjarige arbeidscontracten, die de zeevarenden in dienst van de compagnie aangingen, een
groot verschil met bijvoorbeeld de losse arbeidsovereenkomsten van dagloners, die voor de
compagnie werkzaam waren in Europa en Azië. De koelies van Batavia konden slaven zijn, die
door hun eigenaren werden verhuurd, maar zij konden nadrukkelijk ook ‗vrylieden‘ zijn, die
zichzelf verhuurden. In Batavia had de VOC de prijzen vastgelegd voor ten minste een halfuur
en als grootste eenheid een dag.697 In de Republiek werd arbeid op de scheepswerven van de
Admiraliteit en de VOC in Amsterdam ook op dagelijkse basis verricht. 698 Voor zover de
Bataviase koelies vrije lieden waren, betekende dit dat de werkers aan beide uiteinden van de
intercontinentale scheepvaartroute van de VOC daadwerkelijk vrij waren om per dag te
besluiten of zij zouden werken of niet.
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Deze vrijheid hadden Europese en Aziatische zeelieden niet. Eenmaal afgesloten kon het
meerjarige contract, dat de zeelieden waren aangegaan, juridisch en fysiek worden
afgedwongen. Het contractuele loondienstverband in dienst van de VOC valt conceptueel
weliswaar in de categorie ‗vrije‘ arbeid, maar vertoonde door de harde contractbekrachtiging in
de praktijk ‗onvrije‘ kanten. De arbeidsovereenkomst kwam doorgaans op relatief vrije wijze tot
stand – uiteraard met uitzondering van de in de achttiende eeuw toenemende rekrutering
middels tussenpersonen. Maar bij aanmonstering werd een contract afgesloten met een looptijd
van vijf tot zeven jaar.699 Dit contract was bindend en werd met geweld gehandhaafd. De
afspraken van de arbeidsovereenkomst werden overwegend bepaald door de compagnie.
Eenmaal in dienst was van vrijheid weinig sprake. Afwezigheid van werk was strafbare
absentie. Het tussentijds weglopen of kiezen voor een andere werkgever was strafbare desertie.
Werkweigering was een strafbare vorm van opstandigheid.
De afdwingbaarheid van contractarbeid leidde soms tot vergelijkingen met een vorm
van slavernij. In een Duits afscheidslied van Batavia (een ‗Valet-Lied‘) werd door
compagniesdienaren het aanvangen van de retourreis naar de Republiek bezongen: ‗Setzt alle
eur Seegel bey, Wir sind nun loss der Sclaverey‘. 700 De Duitse compagniesdienaar Elias Hesse
maakt in de tweede helft van de zeventiende eeuw in zijn reisbeschrijving eveneens expliciet de
vergelijking tussen de onvrijheid van het contractwerk van zeelieden en slavernij. ‗Nichts kan
man wohl einer Sclaverey füglicher vergleichen als das Schiffs-Leben, wenn man der Schiffer
und derselbigern Anhang Gnade Leben muss.‘701 Naar aanleiding van de harde straffen, die
werden uitgedeeld op schepen en aan land, scherpt Hesse zijn uitspraak aan. Hij stelt dat veel
zeelieden en soldaten in de compagnie ‗in solcher langwirigen Sclaverey gar crepiren‘.702
De observatie dat de diensttijd bij de compagnie een onvrij karakter had, werd niet
alleen gedaan door werknemers, die ontevreden waren over het harde leven in dienst van de
compagnie. Ook in VOC-verordeningen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de
diensttijd, waarin werknemers ten dienste stonden van de compagnie en het vrije leven na
afloop van het contract. Zo werd in 1764 geconstateerd dat ‗de meeste in vrijdom overgaande
inlanders onvermogende zijn om de kosten van hunnen vrij brief‘ te betalen. Met ‗in vrijdom
overgaande inlanders‘ werd verwezen naar ‗inlandsche matroosen of soldaten, die uijt den
dienst ontslagen worden‘. Omdat de compagnie het blijkbaar van belang vond om deze
voormalig werknemers als vrije personen te kunnen herkennen werd besloten om de zeelieden
en matrozen bij het verlaten van de dienst via een goedkopere weg een vrijbrief mee te geven.703
De mogelijkheid om aan het einde van het contract uit dienst te treden is een belangrijk
karakteristiek van ‗vrije‘ arbeidsverhoudingen. De zeevarenden in contractuele loonarbeid van
de compagnie waren voor én na hun dienstverband vrij, mits zij niet werden gebonden door
schulden of de invloed van tussenpersonen. Tijdens de dienst voor de VOC waren deze
werknemers echter niet meer vrij. Dit was niet alleen het perspectief van zeelieden, maar ook
van de compagnie zelf. Deze onvrijheid was weliswaar tijdelijk en aan afspraken gebonden,
maar hield wel in dat naleving van het contract met lijfstraffen en zelfs met de doodstraf werd
afgedwongen. Europese en Aziatische zeelieden zaten wat dat betreft in dezelfde situatie, maar
het lijkt – zoals we verderop zullen zien – alsof Aziatische zeelieden wat betreft straffen soms
een sterkere onderhandelingspositie hadden en dat meer aandacht werd besteed aan hun
bescherming.
De arbeidsverhoudingen onder de VOC lijken niet uitzonderlijk te zijn geweest,
wanneer dit in een breder Aziatische perspectief wordt geplaatst. Het lijkt eerder een algemeen
verschijnsel dat maritieme arbeid in Azië werd ingezet op arbeidsovereenkomsten, die de vorm
kregen van contractuele loondienst en zich bevonden in het spanningsveld van vrijheid en
onvrijheid. Het was zeer gebruikelijk, dat over zeevarenden werd gesproken als huurlingen, en
dat zeevarend werk werd benoemd als dienst nemen of dienst doen. In Batavia was dit zeer
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duidelijk, bijvoorbeeld bij de Aziatische matrozen en soldaten, die ‗uijt den dienst ontslagen‘
werden en daarna een ‗vrij brief‘ meekregen.704 In 1757 werd in Batavia besloten dat schepen
van ‗particulieren en vreemdelingen‘ alleen werd toegestaan om bemanning in dienst te nemen
waarvan zij ‗hun vrijdom konden bewijzen en een permissiebriefje van hun hoofd overleggen‘.
Aan de sjabandhaar werd opgedragen om ‗geene andere gehuurde menschen de Boom te laten
passeereen, dan die aan de voorsz. Requisiten volkomen voldaan hebben‘. Hij was bovendien
gehouden om daarvan een administratie bij te houden.705
In het reglement voor ‗vrij-schippers en bootsgezellen‘, dat in 1746 door de VOC werd
opgesteld, werd bepaald dat iedere schipper ‗die een bootsgesel huurt […] hem eenen
huurpenning op de hand [moet] geven, tot zeker bewijs van een vaste huur‘.706 Dit markeerde
het begin van een arbeidsovereenkomst, want ‗na het onfangen van den huurpenning zijn de
gehuurde bootsgesellen gehouden binnen vier en twintig uuren scheep te gaan‘. Zij verplichtten
zich daarmee om ‗te helpen toemaken, laden, ballasten en gereet maken om te zeylen‘. De
ingehuurde zeelieden mochten niet meer aan land gaan, ‗tenzij met verlof van den schipper‘. De
zeevarenden werden met boetes gestraft als ze niet kwamen opdagen of wegliepen, maar
hetzelfde gebeurde bij de schipper als hij ‗iemand zijn huur [opzegt] sonder wettige redenen‘.
De arbeidsovereenkomst werd aangegaan ‗bij de reijse of maand‘. Het einde van de
dienst werd aangegeven door de reis, maar was niet altijd op voorhand te voorspellen. Als de
reis werd verlengd, dan was het scheepsvolk gehouden om ‗den schipper ten dienste [te] staan‘.
Ook moest na afloop van een reis het schip nog uitgeladen worden. En als ‗een schip binnen of
buijten ‘s lands aan de grond [komt] te raken of te verongelukken, [dan] mag ‘t scheeps-volk
niet vertrecken sonder verlof van den schipper, maar zijn gehouden ‘t scheeps gereedschap en
koopmans goed na hun vermogen te bergen, mits daar voor genietende een redelijk bergloon‘.
In eventuele loongeschillen, die mochten ontstaan, was het zeevarenden nadrukkelijk verboden
om tegen de schipper te ‗schelden of eenige moeijte‘ te doen. Zij moesten zich wenden tot de
commissarissen om het geschil te beslechten.
Op Aziatische en Europese schepen in Azië lijkt doorgaans sprake te zijn geweest van
loondienst. Matrozen verklaarden vaak dat zij zich ‗sig verhuurt hadden‘, zoals de ‗inlandse‘
zeelieden van een particulier vaartuig nabij Malakka het formuleerden.707 De Javanen op de
prauw van een Chinese nachoda gaven in 1746 aan dat zij ‗huurlingen [waren] op een vaartuijg
van den annachkoda genaamd […] Paun Tjaik‘.708 Javaanse zeelieden, die na meerdere reizen in
Masulipatnam waren gestrand, verwoordden het vinden van werk als ‗eyndelijk in dienst [te]
sijn geraakt‘.709 En zelfs Balinese matrozen zetten zichzelf neer als ‗huurlingen van ‘t
vaartuijg‘.710 De praktijk van loonarbeid en de identificatie als huurling of loonarbeider strekte
zich uit ver voorbij de maritieme sector – onder meer tot soldaten, sjouwers en andere arbeiders.
Tegelijk waren ook sectoren, waar loonarbeid of ‗vrije‘ arbeid in theoretische zin de
dominante arbeidsvorm lijkt te zijn geweest, niet geheel vrij van dwang. Het gebruik om bij de
handhaving van de arbeidsovereenkomst dwang of fysiek geweld toe te passen was niet beperkt
tot de VOC. Het einde van een contract gaf vaak aanleiding tot conflicten. Zo moesten de
Moorse zeevarenden, die werkzaam waren voor de Engelsman Plumble nog ‗twee maanden‘
‗arbeijden met huijsen te maken tot dat sij eijndelijk op haare aanhouden de sollicitatie hunne
verlossing […] hebben verkregen‘.711
Andere keren ging het om gedwongen rekrutering voor werk. Zo kwamen de Javaanse,
Maleise en Moorse matrozen van een bark van Macau in 1784 in conflict met de schipper, nadat
zij ‗verzogt hadden van hem ontslagen te mogen zijn‘. Ze hadden ‗dienst genoomen tot na
Malacca‘. Daar hadden zij om de beëindiging van hun dienst gevraagd. Volgens een van de
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Javaanse zeelieden was te Malakka tussen de schipper en de Javaanse jurumudi (stuurman)
onenigheid geweest ‗over de agterstallige gagie‘. Het antwoord van de schipper was, dat hij ze
niet eerder dan bij aankomst te Macau ‗los zou laeten‘. De matrozen zouden bovendien van de
Macause matrozen gehoord hebben, dat zij op Macau door de schipper ‗zouden werden
overgegeeven aan het hoofd aldaar om als soldaat dienst te doen‘. Dit dreigement speelde een
belangrijke rol in de latere verklaringen van de matrozen. De dreiging dat de matrozen tot dienst
gedwongen zouden worden was de aanleiding voor een bloedige opstand – of werd later als
rechtvaardiging gebruikt.712
Soms werden naast ‗vrije‘ zeelieden ook ‗onvrije‘ personen ingezet. Op de eerder
genoemde prauw van Toesiang, de anachoda van Bliton, bevond zich naast vijftien zeelieden
ook de stuurman Toaba, waarvan expliciet werd vermeld dat hij als gevangene of pandeling was
meegenomen.713 De stuurman verklaarde, dat hij in het voorgaande jaar ‗na Mandhaar zeijlende
met zeker inlandsche vaartuijg door hun twaalven bemand door zes vaartuijgen omtrent de hoek
van Pamanoekan was geacttaqueerd geworden‘. De nachoda Toesiang, die de stuurman
overvallen had, wilde hem aanvankelijk verkopen, maar oordeelde dat hij ‗van dienst‘ kon zijn
als stuurman. Tegenover de VOC verklaarde Toesiang dat de stuurman voor twintig
rijksdaalders aan hem was ‗verpand‘.
De bekrachtiging van contractuele loonarbeid met dwang kwam evengoed buiten de
VOC voor. Het kon ook voorkomen dat arbeiders door volledig onvrije aanwerving in
loondienst werden gedwongen. Of dat slaven op schepen werden ingezet. In individuele
gevallen werden inderdaad soms onvrije personen ingezet aan boord van een schip. Toch wijst
niets erop dat dit de boventoon zou hebben gevoerd boven de heersende arbeidsverhoudingen
waarin dwang en loonarbeid elkaar versterken.

Loon naar werken
De Europese en Aziatische zeelieden, die door de VOC werden ingezet op haar schepen, waren
doorgaans dus in loondienst door middel van meerjarige contracten. De zeelieden werkzaam in
andere maritieme werkomgevingen in en rond de verschillende kantoren waren soms voor
langere tijd in loondienst, zoals de Moorse zeevarenden in Batavia, maar werden soms ook
ingehuurd voor een dag of een maand, zoals vaak de Chinese arbeiders en in sommige gevallen
de Javaanse zeelieden. Opvallend is dat de rekruteringspatronen en arbeidsverhoudingen geen
fundamentele verschillen laten zien tussen Europeanen en Aziaten. Hoe zit dat met de beloning
van Europese en Aziatische arbeid? Welk beeld komt naar voren uit de verdiensten uit loon en
secundaire arbeidsvoorwaarden?
De lonen van de zeelieden, die werden ingezet op de intra-Aziatische vaart, kunnen aan
de hand van de Generale Zeemonsterrollen worden achterhaald. Aziatische zeevarenden, die in
India waren aangemonsterd, verdienden meestal 7,5 gulden per maand, dit bleef gedurende de
eerste helft van de achttiende eeuw vrijwel ongewijzigd. Aziatische voorlieden ontvingen
meestal 12 gulden (sarang) of 10,5 gulden (sarangsmaat). De kleinere groep ‗inlandse marine‘,
werkzaam op pantjalangs in de Indonesische archipel, ontving een hoger loon van 9 gulden per
maand. De zeelieden, voor wie een loon van 9 gulden of meer werd vermeld in de Generale
Zeemonsterrollen, waren vrijwel allemaal werkzaam op een pantjalang en werden aangeduid als
‗inlander‘.
De lonen van Aziatische zeelieden vertoonden vooral aan het einde van de zeventiende
eeuw nog lichte variatie, met name voor zeelieden die niet in Bengalen waren aangemonsterd.
Zo waren de Aziatische matrozen van het schip Standvastigheid in 1692 aangenomen in Cochin
voor acht gulden per maand, evenals de ‗Moorse‘ matrozen uit Surat op het schip Java in
1694.714 De ‗Moorse‘ matrozen op het fluitschip Voorschoten in 1696 waren in Cochin
aangenomen voor 5,5 gulden per maand. De ‗Moors bootsman‘ op het schip verdiende slechts
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7,5 gulden.715 De in Negapatnam aangenomen matrozen op het fluitschip Berkel verdienden 7
gulden per maand in 1696.716
Slechts een enkele keer werden de Aziatische zeelieden uit Bengalen voor een afwijkend
gage aangenomen. Zo verdienden de ‗Bengaalse matroossen‘ op het schip Belois in 1693 slechts
5 gulden en 10 stuivers per maand.717 Soms ging het bij afwijkend loon om ‗Toepassen‘. Zij
kregen dan vaak een iets hoger maandloon van 8 gulden per maand. Zo verdienden de
‗Toepaas‘-matrozen in 1693 op het schip Bombaria 8 gulden per maand. De sarang, die was
aangenomen in Bengalen, verdiende 13 gulden.718 Het hogere loon lijkt niet noodzakelijkerwijs
met de achtergrond van de zeevarenden samen te hangen. Op het schip Standvastigheid werden
in 1691 onder de aanhef ‗Toepassen matroosen‘ zowel matrozen uit Bengalen als matrozen uit
Cochin vermeld. De Bengaalse matrozen verdienden 7,5 gulden, de matrozen uit Cochin 8
gulden per maand.719
Tabel 16.
Maandlonen van Aziatische zeelieden, aantal vermeldingen in Generale
Zeemonsterrollen, 1691-1790
Minder dan
9 gulden

Waarvan
7,5 gulden

9 gulden
en meer

Waarvan
9 gulden
(op pantjalang)
%
100%
100%
83%

N
%
N
1691-1700
61
92%
4
1701-1710
69
100%
8
1711-1720
137
99%
6
1721-1730
166
99%
1731-1740
225
88%
3
1741-1750
117
94%
1
1751-1760
16
100%
1781-1790
7
Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
Tabel 17.

33%

Lonen zeelieden, Europese compagnieën in Azië, midden achttiende eeuw 720

Gekruteerd in
Aziatische zeelieden
VOC Azië
VOC Azië
CdI
Azië
EIC
Azië
EIC
Azië
Europese zeelieden
VOC Europa
VOC Europa
VOC Azië
VOC Azië
VOC Europa
CdI
Europa?
CdI
Europa?

Functie

Loon (gulden) Loon (origineel)

Matroos (militaire vaardigheden)
Matroos
Matroos
Ervaren matroos
Onervaren matroos

9
7,5
7,3
7,3
5

6 Rp
6 Rp
6 Rp
4 Rp

Matroos (militaire vaardigheden)
Matroos
Matroos
Onervaren matroos
Onervaren matroos
Matroos
Onervaren matroos

9 tot 12
7 en meer
7 en meer
5 en meer
5
9,40 tot 14,10
3,3

20 – 30 L
7L
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Deze kleine verschillen in lonen onder Aziatische zeelieden in dienst van de compagnie
verdwenen spoedig. Gedurende de eerste helft van de achttiende eeuw werd vrijwel niet meer
afgeweken van het standaardloon van 7,5 gulden per maand voor Indiase zeelieden. Pas tegen
het einde van de achttiende eeuw, in de jaren ‗80, zijn weer variaties in de Aziatische
zeemanslonen waar te nemen. De lonen van Aziatische matrozen in dienst van de compagnie
zijn gestegen tot 9 gulden en soms 12 gulden. Voorlieden verdienden in deze periode soms 13,5
gulden, maar vaker 22,5 of 23 of 24 gulden. Voormansmaten verdienen vaak 12 of 18 gulden.
Andere Aziatische zeelieden verdienden gages die vergelijkbaar waren aan de lonen van
de Indiase zeelieden. De Chinese zeelieden die in 1756 werden aangenomen verdienden een
maandloon van 7 gulden en 4 stuivers. De Chinese voorman – de leider van een ploeg –
verdiende het dubbele, te weten 14 gulden en 8 stuivers.721 De Mandarese zeelieden, die twee
jaar eerder geworven werden voor de twee pakketboten tussen Batavia en Samarang, verdienden
met elf matrozen en een jurugan (voorman) gezamenlijk 38 rijksdaalders per maand. Uitgaande
van een maandloon van 12,5 gulden per maand voor de gezagvoerder zou dit voor de zeelieden
een loon van 7,5 gulden per maand betekenen.722
In maart 1781 werden de lonen voor Chinese en andere Aziatische zeelieden opgehoogd
naar 6 rijksdaalders per maand.723 Deze hoge lonen kwamen tot stand onder druk van
arbeidstekorten, die waren ontstaan door de Vierde Engelse Oorlog. In november 1784 werd
bepaald dat aan Chinese zeelieden zelfs ‗10 rijksdaalders per maand zouden worden uitbetaald‘.
Dit lijkt wel ten koste te zijn gegaan van de verstrekking van voedsel aan deze Chinese
zeelieden, want ‗vroeger kregen zij ook zout, spek, vleesch, enz., evenals de Europesche
zeevarenden, maar dit was op den duur te kostbaar.‘724 In 1788 werden ‗Chinese matrozen
geleverd voor 9 rijksdaalders per maand en per stuk‘, maar met toevoeging van ‗het gewone
randsoen van rijst en brandhout‘.725
Eind achttiende eeuw liep niet alleen de hoogte van de lonen, maar ook de variatie in
lonen sterk op. Over de Javaanse zeelieden werd in 1794 vermeld dat zij ‗vier rijksdaalders de
man minder kosten als de Chineesen‘.726 In 1794 werd voorgesteld om de ‗Moorsche of
inlandsche roeyers‘ van de vaartuigen van de commandeur, de vice-commandeur, de
waterfiscaal en de geweldiger een maandloon te geven van 7,5 rijksdaalder.727
De lonen verschilden doorgaans niet veel van de lonen van Europese zeelieden.
Europese matrozen begonnen hun dienstverband in Europa vaak met 7 of 8 gulden. Na
bijtekenen in Azië verdienden zij vaak ergens tussen de 8 en 13 gulden. Dit kregen ze echter in
Europa uitbetaald; in Azië (waar het geld ‗meer waard‘ was) kregen zij hooguit een voorschot.
Europese jongens en hooplopers verdienden vaak minder dan 8 of 7 gulden. Nog in 1767 werd
bepaald dat Europese matrozen in Azië maandelijks een loon ontvingen van 7 tot 10 gulden.
Bosschieters verdienden 10 tot 12 gulden, terwijl jongens slechts 5 gulden loon ontvingen.
Verder werd bepaald dat ‗Mixtisen en Castisen‘ ‗door geheel Indie in dienst aangenomen‘
mochten worden ‗om op schepen of vaartuigen te vaaren als matroos met f. 9 voor vijf jaaren,
indien zij boven de vijftien jaaren oud zijn‘. Mestiese zeelieden mochten boven de twaalf jaar
als hooploper in dienst treden voor 7 gulden per maand, en anders als jongen voor 5 gulden.728
Deze relatief gelijkwaardige beloning van Europese, Euraziatische en Aziatische arbeid
zien we ook terug bij soldaten. Europese soldaten verdienden in Azië vaak tussen de 9 en 13
gulden. Aziatische soldaten verdienden vrijwel altijd 9 gulden en stonden meestal onder leiding
van Aziatische officieren. De aanwezige Aziatische officieren waren doorgaans korporaal en
verdienden 12 gulden. Boven één of meerdere korporaals kon een sergeant staan, die 15 gulden
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verdiende. Soms werd die weer aangevoerd door een kapitein, die een loon had dat varieerde
van 25 tot wel 60 gulden.729
Dit beeld lijkt overeen te komen met het beeld dat opkomt uit andere vermeldingen en
vergelijkingen van lonen van Europeanen en Aziaten. Aziatische arbeid was niet goedkoper dan
Europese arbeid. Zoals we hebben gezien werd dit al in de zeventiende eeuw vastgesteld bij de
proef met het jacht Ougly, waarbij de ‗Moorse‘ zeevarenden in Bengalen in 1670 alleen
aangeworven konden worden voor maandgages, die even hoog waren als de lonen van Europese
zeevarenden.730
Dit was niet specifiek voor Bengalen. Zo was voor het schip Dolfijn onderweg van Surat
naar Galle door lekkages extra mankracht nodig om de pompen te bedienen. De lokale mannen
die daarvoor gerekruteerd zouden worden aan de Malabarkust vroegen een pagode per persoon
per maand. Zij wilden bovendien voorzien worden van water, brandhout, rijst en het gebruik
van een kombuis. Dat was een geen onaanzienlijk loon voor ongeschoold werk als het bedienen
van de pomp. Bovendien stelden de mannen als voorwaarde, dat ze maar liefst zes maanden
gage vooruitbetaald zouden krijgen. De mannen werden niet ingehuurd.731
Soms was de VOC door het inhuren van Aziatische arbeid zelfs duurder uit. Zo werden
in 1738 door J.C. Mathias de kosten vergeleken voor het gebruik van Europese en Aziatische
soldaten.732 Ondanks dat het loon van de Aziatische soldaten iets lager was dan dat van
Europese soldaten, waren zij duurder voor de compagnie. In de ‗korte vertoningh van ‘t verschil
‘t geen er is tusschen ‘t kostende van een Europeaens en Inlands Soldaet‘ toonde Mathias aan
dat een Europees soldaat met een gage van tien gulden per maand in Azië goedkoper was dan
een Aziatisch soldaat met een maandloon van zeven gulden en vier stuivers.733
Het verschil zat voornamelijk in de bedragen, die werden ingehouden op de in goederen
uitbetaalde maandgelden. Op deze maandgelden zullen we later terugkomen. Belangrijk is hier
dat de helft van de maandgelden overzees werden uitgekeerd in goederen. De kosten van een
Europees soldaat waren voor de compagnie volgens Mathias daardoor uiteindelijk niet meer dan
zeven gulden en drie stuivers. De Aziatische soldaten werden volledig in Azië uitbetaald. Zij
kosten dan ook zeven gulden en vier stuivers aan loon, een gulden en acht stuivers aan kostgeld
en dertien stuivers aan rijst – in totaal negen gulden en vijf stuivers per maand.

Uitingen van verschil
In rekruteringswijze en geldelijke beloning waren tussen Europese en Aziatische zeelieden meer
overeenkomsten dan verschillen. Maar verschillen tussen werknemers werden niet alleen
zichtbaar door administratieve indelingen en geld. Vaak meer zichtbare secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals kleding, verstrekking van voedsel en andere regelingen, speelden een
belangrijke rol in de onderhandeling tussen werknemers en compagnie – en in de onderlinge
verhoudingen tussen verschillende werknemers. Hoe zat het met deze secundaire
arbeidsvoorwaarden: waren op dit vlak dan wel grotere verschillen waar te nemen?
Voeding was een belangrijk onderdeel van differentiërend beleid. De strikte scheiding
tussen officieren en scheepsvolk werd zichtbaar in de scheiding tussen het officierenleven op
het achterdek en de rest van de bemanning. Voor officieren was meer en betere voeding en
drank beschikbaar. Naast het hiërarchische onderscheid tussen zeevarenden en officieren werd
onder de bemanning onderscheid gemaakt tussen Europese zeevarenden en Moorse zeevarenden
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– en later in de achttiende eeuw andere Aziatische zeelieden. Eerder in deze studie werd
duidelijk, dat vooral in het begin bij Moorse bemanningen regelmatig een Aziatische kok
aanwezig was, maar dat deze kok niet altijd dezelfde achtergrond had als de bemanning.
De inzet van Aziatische bemanningen nam in de achttiende eeuw toe, maar vanaf 1720
werden geen aparte koks meer geadministreerd. Toch werd in 1746 nog melding gemaakt van
de aanwezigheid van een Moors kombuis op het schip Pasgeld. Opvallend is daarbij dat het
schip bemand met Europese zeevarenden voor de eerste maal op reis was vanuit de Republiek
naar Azië. Het schip zou tot 1754 afwisselend dienst doen op intra-Aziatische reizen en in de
retourvaart. Daarna zou het schip Pasgeld tot 1762 in Azië worden gebruikt. De aanwezigheid
van een Moors kombuis kwam aan het licht doordat de reguliere kombuis op de reis van de
Republiek naar de Kaap onbruikbaar was geworden. Het was ‗door het dek […] doorgebrand‘ –
‗door het Loot, dat aan het Smelten geraakt‘ was. Op het schip waren niet de benodigde
materialen aanwezig om de kombuis te repareren, zodat de bemanning zich ‗soo goed men
konde met de Soogen[aamd]e Moorse Combuijs heeft moeten behelpen‘.734
Waarvoor de Moorse kombuis normaal gebruikt werd, wordt niet duidelijk. Het is
mogelijk dat het voedsel van Aziatische bemanningen apart bereid werd, maar dat blijkt niet uit
andere vermeldingen rond bereiden en nuttigen van voedsel. De Moorse Matroos Anthonij en
de Duitser Paul waren op het schip Cats samen aan het werk in de keuken. Op het schip
Mercuur lijken Javaanse zeelieden en Balinese slaven tegelijkertijd op de bak te hebben
gegeten. Aanwijzingen dat Europese en Aziatische zeelieden op verschillende plaatsen of
tijdstippen gescheiden van elkaar aten zijn niet beschikbaar.
De reglementen voor de voedselverstrekking op de rede van Batavia en tijdens reizen in
Aziatische wateren wijzen juist op de overeenkomsten in de voeding van Europese en
Aziatische zeelieden. Voor de Europeanen en Mooren werd weliswaar verschil gemaakt in de
verdeling van voedsel, maar deze waren relatief klein. In 1747 werd bepaald dat Europese
zeelieden op de rede van Batavia 40 pond rijst kregen, terwijl Moren 53 1/3 pond kregen. Op
reis kregen Europeanen 50 pond en Moorse zeelieden 66 2/3 pond rijst. Dit lijkt een
compensatie voor de ongelijke verstrekking van vlees. Europeanen kregen op de rede van
Batavia drie pond zout vlees en zes pond vers vlees, terwijl Moorse zeevarenden op de rede en
tijdens reizen geen vlees kregen verstrekt. De Moorse zeelieden aten mogelijk geen vlees, aten
meer vis of zorgden wellicht zelf voor het juiste vlees. Zij kregen in ieder geval meer ‗carwaat‘
(gedroogd vis), katjang (noten) en boter toebedeeld dan Europese zeevarenden. De verdeling
van suiker, zout, azijn en tamarinde was gelijk. Wijn werd ook niet aan Moorse zeelieden
verschaft. Dit kan te maken hebben met culturele voorkeuren of religieuze voorschriften.
Opvallend is dat de verdeling van arak – sterke drank, gedistilleerd van anijs of suikerriet – wel
gelijk was voor Europese en Moorse zeevarenden.735 De Moorse zeevarenden lijken van het
rantsoen drank ook daadwerkelijk gebruik gemaakt te hebben.736
In de regeling van 1755 waren de verstrekkingen tijdens reizen in Azië iets minder
gunstig geworden. Een Europese zeeman of soldaat kreeg drie pond gezout spek, vier pond
gezout vlees en 50 pond rijst. Een ‗Moor‘ ontving alleen 60 pond rijst. Daar stond tegenover dat
Moorse zeelieden vier pond carwaat (gedroogde vis) ontvingen en de Europeanen slechts drie.
Europese zeelieden ontvingen ‗vier en een halve kan arak‘, terwijl Moorse zeelieden nu nog
maar drie kannen arak kregen.737 In 1764 was de verstrekking op de rede van Batavia voor
Moorse zeevarenden vooral verslechterd in de verdeling van suiker, zout, azijn en tamarinde. In
plaats van de vroegere drie pond, kregen Moorse zeevarenden nog slechts een pond suiker en
tamarinde, twee pond zout en geen azijn. Ook op de verstrekking van deze producten aan
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Europeanen was gekort, maar minder dan op de verstrekking aan Moorse zeevarenden. De
Europese zeelieden kregen opvallend veel meer gezouten vis. Op de rede van Batavia en op de
schepen in Azië werd de verstrekking van voedsel via deze bezuinigingen langzaam ongelijker.
De verstrekking van kostgeld tijdens het verblijf in Batavia bleef in deze periode hetzelfde en
was voor Europese en Moorse zeevarenden gelijk.
De bepalingen voor Moorse zeelieden op de schepen van de VOC dienden als
referentiepunt voor de behandeling van andere Aziatische zeelieden en zelfs soldaten. Zo werd
in 1761 besloten om ook aan Aziatische militairen op de schepen drie kannen arak te
verstrekken – ‗even als aan de Moorsche mattroosen‘. Als reden werd opgegeven dat de
soldaten ‗so wel die verkwikking benodigen als de gemelde mattroosen.‘738 In 1781 werd
bepaald dat aan Chinese zeelieden, die in dienst van de VOC ‗op togten te zee worden
geëmploieert‘, ‗hetzelfde rantsoen als aan de Moorsche matrozen‘ moest worden gegeven.739 In
Batavia en op andere plaatsen waar regelmatige betaling mogelijk was, kregen de Chinese
werknemers normaal blijkbaar kostgeld om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat gebeurde
op schepen niet, waardoor problemen ontstonden met het levensonderhoud van de zeelieden.
In februari 1782 werd in verband met de oorlogshandelingen besloten om aan Europese
en Chinese zeelieden een verhoging van het kostgeld toe te kennen. Dit betekende ‗dubbel
kostgeld, dan wel even zoo veel als de Europeesen op de aan het eiland leggende drie scheepen
van oorlog tegenwoordig genieten‘. Aan de Chinezen werd toegezegd, dat zij evenveel zout en
vers vlees kregen als de Europese zeelieden wanneer zij op schepen dienst deden, die
deelnamen aan ‗expeditien of kruistogten‘.740
De voorschriften kwamen niet altijd overeen met de praktijk aan boord van schepen. Het
kwam vaak neer op ad hoc beslissingen in vestigingen en op schepen. Zoals later in deze studie
duidelijk zal worden ontwikkelden zich rond de verschaffing van voedsel soms conflicten en
pesterijen. Andere keren was het simpelweg een kwestie van het niet overeenkomen van
verstrekking en consumptie. Een interessant voorbeeld is het verzoek van gezagvoerder Rood
van het schip Kattendijke aan de directeur van het kantoor in Surat eind maart 1760.741 Hij
verzocht de levering van extra rantsoenen voor de terugreis naar Batavia, omdat het schip pas
laat in het voorjaar zou vertrekken en de kans op een langere reisduur daarmee toegenomen was.
De directeur besloot om voor de Europese zeevarenden ‗de consumtie van dien bodem te laaten
examineeren […] en daar aan zoo veel te laaten verstrekken als bevonden zal worden
noodzakelijk te weezen‘. Voor de Moorse zeevarenden aan boord van het schip werd
geantwoord dat de compagnie middels ‗de contracten met de Moorsche Zeevarende zig verbind
[om] hen Kitserie, eigenlijk zoo genaamd, maar niet Kitserie of Catjang; zoo als bij ‘t
Reglement staat, nevens Ghie of gesmolten Booter ter verstrekken‘. Besloten werd dat de
schepen op de terugweg naar Batavia verstrekking mochten doen van katjang en boter voor
zover daar voldoende van aanwezig was. Voor de rijst werd nader onderzoek ingesteld om te
zien of ‗het nodige voor de Mooren uit de Restanten kan genomen worden‘.742
Op het gebied van voedselverstrekking werd voortdurend onderscheid gemaakt tussen
Europeanen en Aziaten. Dit leidde aanvankelijk niet tot grote ongelijkheden, maar naar verloop
van tijd lijken de verschillen in voeding vooral door hardere bezuinigingen op Aziatische
werknemers te zijn toegenomen. Voor andere secundaire arbeidsvoorwaarden geldt dat de
verschillen soms sterker, maar soms juist ook minder sterk aanwezig waren. De secundaire
arbeidsvoorwaarden liepen uiteen van de verzorging van onderdak, de verstrekking van voedsel
en kleding, tot de mogelijkheid om een (klein) deel eigen handel mee te voeren. Deze vormen
van niet-geldelijke beloning werden door VOC-werknemers soms eigenhandig omgezet in
geldelijke beloning. De verstrekking van voedsel betekende, dat werknemers tijdens hun
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Tabel 18.

Zout vlees en spek
Vers vlees
Rijst
Cadjang en bonen
Boter

Olie
Carwaat
Suiker
Tammerinde
Zout
Azijn
Mosterdzaad
Arak
Wijn
Kostgeld

Maandelijkse verstrekking van kostgeld en rantsoen (28 november 1747) 743
Europees
zeevarende
Rede Batavia
3 pond
6 pond
40 pond

Reis in Indië
6 pond
6 pond744
50 pond

Europees
officier
Extra

Moorse
zeevarende
Rede Batavia

Reis in Indië

53 1/3 pond of 66 2/3 pond
4 gantings
of 5 gantings
20 pond745
10 pond746
13 1/3 pond
cadjang of 2
1 pond boter 1
pond 3
pond
pond
boter
(Bengaals) of (Bengaals)
(Hollands) of 6
(Bengaals)
of
2 ½ mutjes
pond
8
stuks
olie
(Bengaals)
carwaat747
4 mutsjes (olijf) 0,5 kan
1 ¼ pond of 50 50 stuks
2 pond of 80 10 stuks
schartjes
schartjes
3 pond
3 pond
3 pond
3 pond
3 pond
3 pond
3 pond
3 pond748
3 pond
3 pond
3 pond
3 pond
1 kan
1 kan (toeak)
1 kan (toeak)
1 kan (toeak)
10 pond voor
100 man749
4 ½ kan
4 ½ kan
4 ½ kan
4 ½ kan
3 kan (Kaaps)
2 ½ kan (secqof Spaans)750
2 g., 8 st.
2 g., 8 st.

743

Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, V, 513-516.
‗Het versche ossen-vlees voor gemeene zeevarende werd maar voor de eerste 3 maanden in dat beestiaal verstrekt
en de rest in geld a 10 rds de os, om ‗er selfs inkoop van te doen. Maar aan schepen, naar Japan, Souratte, Persia,
Banda en Banjermassing gaande, word voor 3 maanden versch vleesch en het verdere in zout vleesch en spek
verstrekt, te rekenen 1 pond zout voor 4 pond versch vlees. Aan alle schepen, elders ter rhede vertoevende, zal ‘t
ministerium op de vleesch-dagen versch vleesch en ketel-kost doen verstrecken; en de verstrecking van zout vleesch
en spek moet dus lange stil staan. Aan schepen, die eene reys van meer als ses maanden doen, werd voor de eerste
mand 20 pond brood, in plaats van ryst, voor ider man verstreckt. Schepen, die over ‘t jaar moeten uytblyven, zullen
maar voor 12 maanden van rys werden voorsien en ‘t verdere elders verstrekt krygen.
Naar Bengale werd maar voor 3 maanden aan ryst verstrekt om ‘t verdere daar te ontfangen. En aan die naar Java
maar 1 maand. Na Amboina, Banda, Bengale, de Caab, Ceylon, Cormandel, Macasser, Mallabaar, Padang,
Palemban, Siam, Ternate, TImor en Banjer word de cadjang en tammarinde maar voor 3 maanden en het verdere aan
geld verstrekt, het pond cadjang tegens 1 st. en de tammerinde tegens 3 rds het picol. Zo mede de carwaat voor maar
3 maanden en het verdere insgelyks in geld a 14 en een quart rds per mille. Indiervoegen ook de boter op de reyse
naar Bengale, om daar eene nieuwe verstrecking van goede, nieuwe boter te konnen genieten. De verstrecking van
mosterd neemt aanvank, zodra men daar mede zal voorsien wesen. Omtrend de verstrecking van brandhout is te
observeren: Dat alle schepen, in India navigeerende, niet meer als voor 6 maanden werd mede gegeven, als
moetende, het geene verder benodigt zyn, op de comptoiren hunner destinatie ontfangen; Dat op Java ider schip 20
vademen word ingegeven; En dat ook het overige hout van vaderlandsche schepen naar derselver ontlossinge moet
verantwoord werden.‘
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‗By schaarsheyd van cadjang moet, in stede van de 20 pond, verstrekt werden 10 pond cadjang en een agt en
veertigste verken, dat is 1 verken voor 48 man.‘
746
‗of een agt en veertigste varken‘
747
‗By schaarsheyt van cadjang geniet een Moor, in stede van deselve, 2 pond Bengaalse boter voor de eerste 3
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748
‗Dog de carwaat en tammerinde boven de 3 maanden in contact, te rekenen a 14 en een quart rds het duysent.‘
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‗en voor een schip van minder mansz. 8 pond‘
750
‗2 en een half kannen secq- of Spaanse wyn boven voorsz. 3 kannen Caabse of te samen 4 kannen secq‘
744

177

Tabel 19.
Reglement op de rantsoenen en kostgelden van schepelingen ter reede Batavia
(3 augustus 1764) 751

Zout vlees en spek
Vers vlees
Gezoute vis
Rijst
Cadjang en bonen
Boter
Olie
Carwaat
Suiker
Tammerinde
Zout
Azijn
Mosterdzaad
Arak
Wijn
Kostgeld

Europees zeevarende
Rede Batavia
4 pond
5 pond
6 ½ pond
40 pond
10 pond cadjang (geen bonen)
4 mutsjes olyven-olie

Moorse zeevarende
Rede Batavia

2 pond
2 pond
3 pond
½ kan, inlandsch

1 pond
1 pond
2 pond

4 ½ kan
1 kan Caabsche wyn
2 gulden en 8 stuivers

3 kan

2 ½ pond
50 pond

2 gulden en 8 stuivers

dienstverband minder kosten hoefden te maken voor het eigen levensonderhoud. En zoals we
nog zullen zien konden voedsel en kleding ook verkocht of verpand worden.
Een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waarvoor tegen het einde van de achttiende eeuw
een zeer duidelijk verschil werd gemaakt tussen Europeanen en Aziaten, was de verdeling van
buitgelden na het veroveren van een vijandelijk schip. Van het veroverde schip mocht niets
persoonlijk toegeëigend worden, behalve ‗de kleederen van het volk‘. De VOC deelde premies
uit van meerdere maandsalarissen ‗om een ieder‘ aan te moedigen ‗den vyand alle mogelyke
afbreuk te doen‘. Daarnaast werden buitgelden uitgekeerd op basis van de opbrengst van de
verkoop van het veroverde schip. Daarvan ging allereerst een deel naar de Republiek (1/5 deel)
en de prins van Oranje (1/30 deel). De overgebleven opbrengsten werden verdeeld onder de
VOC (1/3 deel), de gezagvoerder die het commando droeg over de vloot (1/15 deel), de
predikant (1/30 deel), de opperkoopman (1/30 deel) en de fiscaal (1/15 deel). Het restant werd
verdeeld onder de schippers en de kapitein van de soldaten (gezamenlijk 1/6 deel), zeevarende
opperofficieren en luitenants (idem), overige officieren (idem), onderofficieren (idem), lagere
onderofficieren (idem) en de rest van de bemanning (idem). De gemengde samenstelling van de
bemanning werd expliciet meegenomen: het gezamenlijke deel ging naar de ‗volontairs, cadets,
bosschieters, mattroosen, soldaten, inlandse serangs en korporaals, hooploopers, inlandse
zeevarende, militairen en Chineesen‘. Daarbij werd aangetekend dat ‗twee hooplopers en
inlandsche zeevarende militairen of Chineesen, te zaamen maar zoo veel als een volontair,
cadet, bosschieter, mattroos, soldaat en inlandse serang of korporaal alleen‘ ontvingen. 752
Tegelijk lijkt geen onderscheid te zijn gemaakt in de mogelijkheden voor opvarenden
van schepen in de intra-Aziatische vaart om een kleine private handel te drijven. Zeelieden en
de rest van de lagere bemanning hadden een eigen scheepskist, waarin zij ‗gepermitteerde
bagage‘ mochten vervoeren. Officieren kregen nog meer ruimte toebedeeld voor eigen opslag.
Daarmee mochten zij handel drijven in producten waar de VOC geen monopolie op claimde.
Deze particuliere handel mocht alleen gebeuren op plaatsen, die het schip voor de compagnie
moest aandoen – en niet elders.753 Het was Moorse matrozen toegestaan om scheepskisten mee
te nemen. Zij gebruikten deze kisten waarschijnlijk net als Europese matrozen voor een kleine
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bijverdienste. In 1739 beklaagden Moorse zeevarenden zich bij de VOC dat zij ‗door de Moorse
regeering‘ werden ‗geplukt‘, en dat zij lang werden opgehouden voordat ze toestemming kregen
om ‗hunne kisten mede te nemen‘.754
Onder Van Imhoff werd in 1743 bepaald dat op de ruimte ‗tusschendeks zooveel
mogelyk bezuinigd‘ moest worden. Voor het lagere zeevarende volk werd vastgesteld dat zij
‗voortaan niet meer zullen mogen voeren dan twee kisten voor agt man‘. Kwartiermeesters
mochten een kist delen, onderofficieren kregen ruimte voor een eigen kist en officieren mochten
meerdere kisten meenemen.755 Het is onduidelijk of de aanscherping voor de lagere
bemanningsleden daadwerkelijk werd nageleefd. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit gelukt is,
gezien de nadrukkelijke herhalingen van deze bepalingen later in dat jaar. De beperking van het
tussendekse ruimtegebruik was duidelijk wel geslaagd. Deze ruimte werd direct opgeëist door
de schippers, officieren en equipagemeesters in dienst van de VOC. Het werd hun toegestaan
om tussendeks voor hun particuliere handel een hok te timmeren, die in omvang maar liefst 25
last besloeg op de grotere schepen, en 15 tot 18 last op kleinere schepen. 756 In 1767 werd geen
melding meer gemaakt van de aparte ruimte, maar werd een algemene bepaling opgesteld, die
de lasten opgaf die vervoerd mochten worden door officieren in de intra-Aziatische vaart.757

Betaling, schuld en ruggesteun
De verschillen tussen Europese en Aziatische zeevarenden waren klein waar het ging om
rekrutering, arbeidsvoorwaarden en lonen. Een belangrijk verschil lijkt zich voor te doen in de
(voor)uitbetaling en de gemaakte schulden. Opvallend genoeg zijn op dit vlak juist
aanwijzingen om aan te nemen dat Europese zeelieden vaker schulden moesten aangaan dan
Aziatische zeelieden. Dit onderscheid wijst op een belangrijk verschil in de positionering van de
verschillende groepen werkers in de arbeidsmarkt en ten opzichte van de VOC.
Zoals we hebben gezien waren de uitgekeerde maandgelden, kostgelden en voeding niet
alleen van belang voor de compagnie vanwege de kosten die daarmee gepaard gingen, maar
waren evenzeer van belang voor zeelieden zelf. De voeding en kostgelden waren een structureel
onderdeel van de beloning. De uitgekeerde maandgelden konden dienen voor het (gedeeltelijk)
onderhoud van een gezin in Europa of in Azië, voor uitgaven aan voedsel, drank en andere
geneugten, of voor het genereren van extra inkomsten door het opzetten van particuliere handel.
Overzees gebeurde de verstrekking van maandgelden voor Europese werknemers op
geregelde basis. In 1664 werd verordonneerd dat wanneer ‗ambachtsluyden, bosschieters en
bootsgesellen‘ van werkomgeving gewisseld werden, dit voor het midden of het einde van de
maand moest gebeuren. De bedoeling was werknemers te verplaatsen ‗voor dat de costgelden
uytgegeven worden.‘ Het kwam namelijk vaak voor dat werknemers van de wisseling gebruik
maakte om op hun nieuwe werkplek ‗dan oock om het kostgelt [te] comen spreken.‘758
Jaarlijks mocht een werknemer ‗op syn verdiende Maentgelden‘ in Azië een aantal
maanden gage opnemen. Voor de restricties op het opnemen van maandgeld werd expliciet
verwezen naar eventuele maand- en schuldbrieven ten behoeve van ‗de Vrouwen, Kinderen
ende andere in ‘t Vaderlandt‘, en uiteraard de financiële belangen van de Compagnie.759
Aanvankelijk konden jaarlijks drie tot vier maanden loon worden opgenomen en kregen alleen
soldaten en matrozen, die aan land werkten, zes maanden aan maandgeld.760 Vanaf 1658 was
voor iedereen de bepaling van zes maanden van kracht.761 Het verstrekken van het maandgeld
was een lening. Op de maandgelden, die in Azië en de Republiek werden verstrekt, werd dan
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ook acht procent gekort.762 Bovendien gebeurde de verstrekking van maandgelden overzees
slechts gedeeltelijk in contant geld – volgens de regel ‗halff gelt, halff goedt‘.763
De mogelijkheid om tijdens het dienstverband maandgelden uitgekeerd te krijgen, leidde
in Azië tot constructies voor het lenen van geld op basis van nog uit te keren maandgelden.
Aanvankelijk was het ‗coopen ofte beleenen‘ van maandgelden aan of van anderen geheel
verboden.764 Maar omdat de praktijk niet verdween, werd in 1633 besloten om toe te staan dat
werknemers een derde van de verdiende maandgelden mochten belenen of verkopen.765 Al in
1636 werd het verbod weer ingevoerd.766
In het plakkaat, dat de herinvoering van het verbod aankondigde, werd melding gemaakt
dat ‗baetsoeckende persoonen‘ de maandgelden van soldaten en matrozen opkochten voor een
derde of soms een zesde van het ‗geheele te goet wesende saldo‘. De werknemer kreeg door de
verkoop van zijn (toekomstige) maandgelden direct beschikking over contant geld –
vergelijkbaar met de praktijken rond schuldbrieven in de Republiek. De opkoper speculeerde op
de kans, dat hij de maandgelden later daadwerkelijk zou kunnen innen. Door het verschil tussen
de aankoopprijs en het uiteindelijke tegoed wist de koper zich verzekerd tegen het risico van
sterfte, veroordeling of desertie van de betreffende werknemer.767
De redenen voor de verkoop of verpanding van de maandgeldrekeningen konden
uiteenlopen. Sommigen gebruikten het geld ‗opdat [zij] daer mede eenigen tyt aen landt souden
mogen debaucheren‘. Debaucheren betekende zoiets als aan de zwier gaan, uit de band
springen. Geen wonder dan ook dat vermeld werd, dat de opkopers vaak toesloegen wanneer de
eigenaren ‗beschoncken‘ waren. Anderen lijken de maandgelden uit armoede te hebben
verkocht.768
Deze praktijk beperkte zich niet tot Batavia. De bevelhebbers van Galle verordonneerde
in 1652 ‗aan alle burgers ende ingesetenen‘ dat het hun verboden was om compagniesdienaren
‗op haar rantsoen ende maentgelden‘ ‗te borgen‘. Het was bekend geworden dat soldaten,
matrozen en anderen zich niet ‗ontsien bij den burger ende andere ingezeetenen soodanich in
schulden te steken, dat hetselve merentijd niet machtig sijn te voldoen‘. Vervolgens werden niet
alleen de maandgelden, uitbetaald in contanten en in goederen uit de compagnieswinkel, maar
ook de rantsoenen gebruikt om de schulden te dekken en af te kopen. De compagnie klaagde dat
deze werknemers daardoor niet alleen ‗van hares levensonderhout ontvreemt‘ waren, maar ook
‗van lichamedeckinge gefrusteert‘. Soms hadden zij zelfs niet meer genoeg ‗om van te leven‘.769
Ook op andere plaatsen werden nog niet verstrekte maandgelden of reeds op
voorschotten verstrekte goederen verpand en verkocht. Zo klaagden de bestuurders in
Jafnapatnam – eveneens op Ceylon – enkele jaren later dat:
‗op dit eylant in gewoonte gekomen sij dat, soo haast de soldaten, mattroosen en
andere eenich goet tot cleedinge van haer lichaem van de Compagnie op
reeckeninge comen te genieten, deselve aan d‘een en d‘ander vercoopen,
verdrincken oft in andere vuyle actiën veraliëneren en haer quytmaacken,
waardoor deselve dan gedurich van cleedinch berooft en onbeschaamelijck
naackt te haarer ongesontheyt tot schade voor de werelt en disreputatie van onse
natie haer verthoonen.‘770
Het bleek een moeilijk uit te roeien praktijk. In de politieverordening voor de stad en het
kasteel Colombo van 1786 werd nog nadrukkelijk verboden om van militairen en artilleristen,
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zowel Europeanen als Aziaten, ‗eenige monteeringstukken alsook kamizool, broek, hoed,
laarsen of slopkouzen [te] koop, ruylen, beleenen of in pand neemen‘.771
Het aangaan van schulden, het verkopen van goederen en het verpanden van
maandgelden werd vaak in verband gebracht met het drankgebruik van zeelieden en soldaten.
Het doorbrengen van verlof of tijd aan wal in herbergen en kroegen ging vaak gepaard met
‗drinckgelagen‘. In 1659 werd in Colombo verboden aan ‗alle tappers, herbergiers, ‘t sij
openbaere ofte sluyckcroegen‘ om ‗de soldaeten noch matroosen drinckgelagen te borgen‘. Om
de kroeghouders af te schrikken werd bepaald dat de dienaren die ‗op haer aenstaende
verstreckinge drinckschulden ghemaekt hebben, niet ghehauden sijn deselve te voldoen‘. 772 Ook
dit mocht niet baten, want in 1663 werd in Colombo wederom tot ‗bijsonder misnoegens‘
geconstateerd, dat men niet schuwde om ‗op d‘aanstaande verstreckinge der soldaten en
mattroosen arack te brengen‘. Om de drankrekening te kunnen betalen verkochten de dienaren
hun kleding ‗voor een geringen prijs ver onder de waarde‘. Besloten werd dan ook om nogmaals
het kopen te verbieden van goederen, die aan soldaten en matrozen waren verstrekt.773
De regulering van herbergen en tapperijen was voor de compagnie een belangrijke
manier om controle uit te oefenen. In 1676 werd het ‗reglement voor de herbergiers en tappers
in Colombo‘ afgekondigd. Daarin werd onder meer bepaald, dat herbergiers een vergunning
moesten hebben, geen gewelddadigheden mochten toestaan, geen deserteurs mochten
herbergen, en geen slaven mochten toelaten. De herbergier mocht ‗sijn drinckgasten‘ geen
geweld aandoen, en mocht ook niet overgaan tot het afnemen van ‗haere hoeden, cleederen,
geweehr off wat het soude wesen‘. Zij mochten ook geen ‗goederen voor dranck‘ accepteren als
betaalmiddel. Bovendien werd herbergiers en tappers verboden om ‗aen eenige
compagniesdienaren iets te leenen off te borgen in drinckgelagen off anders‘. 774 In Batavia was
enkele jaren eerder een reglement met vrijwel identieke bepalingen vastgesteld. 775
In Colombo en Galle werden ‗gepriviligeerde stadsherbergiers‘ aangesteld, die
toestemming kregen tot het ‗accomodeeren de alhier aancomende en passeerend
scheepsvrunden – soowel ‘s compagniesdienaren als vreemdelingen‘.776 Voor andere
verblijfplaatsen moest speciale toestemming worden gevraagd. De bevoorrechting van deze
stadsherbergiers werd gedurende de zeventiende en achttiende eeuw met regelmaat
herbevestigd.777 Hiermee moest uiteraard het bewaken van de orde worden vergemakkelijkt,
maar kon ook het ongebreidelde drinken en verpanden van nog te genieten maandgelden beter
worden tegengegaan. De compagnie was gebaat bij het binden van werknemers, maar moest
ook zorgen dat zeelieden en soldaten in staat bleven om te werken.
Het was echter moeilijk om grip te krijgen op de kroeghouders, soldaten en matrozen. In
1710 werd geklaagd, dat veel zeevarenden de retourschepen waarop ze dienst hadden ‗lieten
ontvaren‘ ‗door drank en moetwilligheyd‘. Ze lieten zich verleiden om hun schepen te missen
door in een ‗herberg, tapperij, schaggerij of kroeg te blijven‘. De trom die drie dagen
voorafgaand aan het ‗buytenzeylen der retourschepen‘ werd geslagen had onvoldoende effect.
De compagnie besloot dat het verboden was om ‗eenige drank te verkoopen, leenen of geeven
aan eenige gemeene militairen of zeevarende‘ vanaf ‗het waayen van de blaauwe vlag‘. Deze
vlag werd een dag voor vertrek gehesen.778
In het geval van Aziatische zeelieden vinden we dergelijke opbouw van schulden in
vermeldingen veel minder terug. Indiase zeelieden, die waren aangesteld op meerjarige
contracten, werden uitbetaald in Batavia of bij terugkeer in de plaats waar zij waren
aangemonsterd. Zo werd in 1712 in een bericht van Bengalen naar Batavia melding gemaakt
van de onkosten gemaakt in Bellasoor (Bengalen) voor de betaling ‗aan de terug gekeerde
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inlandse matrosen soo van Batavia, als Ceylon tot voldoening van hunne tevoorenstaande
soldijen‘.779 Later in de achttiende eeuw lijkt de betaling van Aziatische zeevarenden eerder in
Batavia of op de plaats waar zij dienst deden plaats te hebben gevonden. Zo verklaarde een
‗Moors‘ matroos nadat zijn ploeg ‗verlossing na Souratta‘ had gekregen, ‗dat hij vervolgens
daags daar aen van den sarang zijne te goed hebbende maendgelden ten bedragen van veertien
ropijen heeft ontvangen‘.780
De Aziatische soldaten en zeelieden, die in de Indonesische archipel werden ingezet op
de pantjalangs van de compagnie, kregen hun loon aanvankelijk uitbetaald door de
equipagemeester van Batavia of zijn ondergeschikte. In 1691 werd bepaald dat zij hun loon
moesten ontvangen van het hoofd van het soldijkantoor of de kapitein van het kasteel Batavia.
Om ‗confusie en onordentelykheyt‘ te voorkomen moesten ‗goede boekjes‘ worden
bijgehouden, ‗gelyk van de andere, gegagieerde inlanderen‘.781 In 1699 bleek de overdracht van
de betalingsbevoegdheid ook daadwerkelijk plaatsgevonden te hebben. Gesproken werd over
het opperhoofd van het soldijkantoor en de sergeant-majoor van het kasteel Batavia ‗aan wien
de aanneming en afbetaling van Inlanderen in dienst van de Edele Compagnie gewonelyk
bevolen wert‘.782
Voor de Aziatische soldaten en zeelieden op de pantjalangs werd verder bepaald dat ze
voordat ze een reis of missie ondernamen, moesten opgeven aan wie het verdiende, nog
onuitbetaalde loon afgedragen moest worden in het geval van overlijden.783 Dergelijke
bepalingen zouden ook worden ingesteld voor Indiase zeelieden. In het in 1763 vastgestelde
‗voorschrift nopens de nalatenschappen van aan boord overleden Soeratsche onder-officieren en
matrozen‘ werd bepaald dat ‗by het overlyden‘ ‗desselfs nalatenschap‘ meteen geïnventariseerd
moest worden. De bezittingen van de zeevarende moesten bijeengepakt worden en met een
beschrijving van ‗den naam van de overledenen‘ bij de eerstvolgende compagniepost
overgegeven. Vandaaruit werd de nalatenschap naar Surat of anders Batavia gezonden ‗ten
behoeve van de regt hebbende‘.784
Voor de Chinese zeelieden, die in de tweede helft van de achttiende eeuw werden
ingezet op de schepen van de compagnie, werd bepaald dat zij ook op buitenkantoren loon
konden ontvangen, dat zij tegoed hadden. De overweging was dat aan de opvarenden op langere
reizen ‗onvermydelyk deese of geene verstrekkinge, van het geen zy nodig hebben, zullen
moeten worden gedaan‘. De buitenkantoren werden ingelicht dat zij deze verstrekkingen konden
doen, maar dat zij daarover Batavia moesten berichten, zodat het uitgekeerde ‗hier van de
maandgelden der genieters afgetrokken en indiervoegen verevent‘ kon worden.785
Eenzelfde voorschrift werd opgesteld voor de Javaanse zeelieden in dienst van
compagnie. Daarin werd voorgeschreven om ‗aan de zeevarenden niet meer dan de helft van
hunne verdiende maandgelden te verstrekken of maar voor zes maanden in het jaar, en de
andere helft, wanneer hun verband zal wezen uitgediend, op Java te laten afbetalen‘. Deze
bepaling was hetzelfde voor Europese dienaren. Maar in dit geval werd expliciet vermeld, dat
het tot doel had om door het ‗te goed behouden van maandgelden en de vreeze van die te
verliezen‘ de Javaanse zeelieden ‗van het weg lopen te rug houden.‘786
De compagnie hield bij de uitbetaling van verdiende lonen aan Aziatische zeelieden
doorgaans geen bedragen in.787 Ook voor de tussentijdse maandgelden die werden verstrekt aan
Aziatische zeelieden met meerjarige contracten lijkt nergens melding gemaakt te worden van
het rekenen van kortingen. Wel werd in 1781 een zieken- en sterftekas ingesteld, waarvoor de
Aziatische zeelieden maandelijks op hun loon werden gekort. Volgens de verordening was
besloten dat ‗maandelyksche afbetaaling der inlanders, die op de scheepen dienst doen, ider man
779

NA, VOC, 8743, f. 163.
NA, VOC, 9468, zaak 29.
781
Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, III, 289.
782
Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, III, 487.
783
Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, III, 487.
784
Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, VII, 663.
785
Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, X, 511.
786
Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, X, 841.
787
Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, VI, 89.
780

182

elken maand ses stuivers van zyn gage te laten afkorten en daar van een kasse te formeeren om
te dienen tot betaling der hospitaals- en begravenis ongelden der geene, die aan scheeps boord
ziek worden en sterven‘.788
Het hospitaal voor Moorse zeelieden brengt een belangrijk thema aan het licht. De
Europese hospitalen en het Chinese hospitaal waren al aan het begin van de zeventiende eeuw
ingericht. Deze dienden voor de gehele Chinese en Europese gemeenschap in Batavia.789 Het
Moors hospitaal was opgericht in 1751, met het specifieke doel om de afwezigheid van
zeelieden ‗onder pretext van siek te wesen‘ terug te dringen.790 In 1751 werd besloten dat de
zieke Moorse zeelieden de gewone verstrekkingen van rantsoenen en kostpenningen zouden
krijgen, maar dat hun loon tijdens het verblijf in het hospitaal zou worden ingehouden ‗ten
behoeve van het hospitaal‘.791
Slechts een jaar na de instelling van de bepaling werd deze al aangepast. Blijkbaar
waren vanuit de herkomstplaatsen van zieke Moorse zeelieden klachten binnengekomen over
niet uitbetaalde lonen, want in de toelichting op de aanpassing werd gemeld dat het ‗hunne
wyven en magen in Souratta en Bengale heel qualyk te beduyden zoude weesen, dat zy in al
dien tyd geene soldyen hadden te goed behouden‘.792 Het lijkt in Surat en mogelijk Bengalen
gebruikelijk te zijn geweest dat zeelieden dienden op contracten, die garandeerden dat het loon
bij het eventuele overlijden van een zeeman volledig werd uitgekeerd aan zijn familie. 793 Het
inhouden van loon in geval van ziekte moet voor deze families als een onrechtvaardige
maatregel zijn voorgekomen.
Tegelijkertijd wilde de compagnie niet zomaar loon uitbetalen aan zieke zeelieden. Zij
zouden ‗zig jaar in jaar uyt […] ziek houden om maar van het werken bevryd te wesen‘ als zij
hun loon ‗met ledig zitten kunnende in handen krygen‘. Daarom werd besloten om de helft van
het gage van zieke Moorse zeelieden in te houden ten behoeve van het hospitaal. De andere
helft werd niet tussentijds uitgekeerd, maar ‗geheel en al op hunne reeckening te goed te laten
ten behoeve van hun of hunne familien.‘794
In 1764 kwam deze regeling weer ter discussie. Het kwam de zojuist aangetreden
Directeur-Generaal Van Riemsdijk vreemd voor dat ‗de Mooren meer voorrecht genieten
moesten dan de Europeërs, die allen, zonder onderscheyd, wanneer ze ter dezer hoofdplaatze in
de hospitaalen leggen, hunne geheele gage verteeren; terwyl de tegenwoordige methode, om de
Moorsche zieken hunne halve gage te laaten behouden, veele luyaards jaar en dag in de
hospitaalen hield‘. Besloten werd om de situatie gelijk te trekken. Vanaf september werden de
volledige lonen van Moorse zeevarenden ingehouden, evenals dat gebeurde bij Europese
zeevarenden. Toch werd bij dit besluit direct het voorbehoud gemaakt, dat de maatregel weer
werd teruggedraaid als ‗men hier door zwaarigheeden in de afbetaaling van de maandgelden of
omtrent de aanneming in Souratta of Bengalen onmoete mogte‘.795
Het is een interessant verloop van zaken, waarbij loon en secundaire
arbeidsvoorwaarden sterk verweven blijken met de positie in de arbeidsmarkt en de
gezinssituatie van zeelieden in het gebied van herkomst. In het geval van de Indiase zeelieden
uit Surat en Bengalen laten voorbeelden zien dat het inhouden van loon, het opbouwen van
schulden, maar ook het uitdelen van te zware straffen kon leiden tot een reactie in het gebied
van herkomst. Het gevolg was dat de VOC problemen kon ondervinden bij de rekrutering van
zeelieden in deze gebieden. Zodoende ontstond een zekere mate van controle op de behandeling
en eventuele verschuldiging van Indiase zeelieden.
Zo lichtte Phillip Wargaren, de onderkoopman en soldijboekhouder van Surat, in zijn
klacht over de moeilijkheid rond de aanmonstering van zeelieden in 1760 toe dat de Indiase
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zeelieden klaagden over de hoogte van de lonen en ‗tegens de belasting der Hospitaals Schulden
die somwijlen op hunne Reekeningen gedaan werden‘. De zeelieden zouden daarover na
afmonstering ‗sterk murmeereeren‘ – dat wil zeggen: verzetvol klagen of morren. Ook de zaak
rond de berechting van de tandel Mahomet Hassen en matroos Sajet Abdulla had kwaad bloed
gezet.
De Indiase tandel en matroos waren met hun ploeg in 1757 aangenomen en met het
schip Vlissingen naar Batavia gezonden. Maar tijdens een reis in de Indonesische archipel waren
de twee Indiase zeelieden te Samarang ‗in hegtenis gebragt‘, waardoor ook de loonbetaling was
stopgezet. Maar toen de ‗resteerende manschap van deeze ploeg met het schip Lekkerland
wederom ter rug gekomen en afgedankt‘ was, vertelden zij ‗dat de eerstgenoemde [Hassen] ter
dood gebragt, en den tweeden [Sajet] gegeeselt en gebrandmerkt is‘. Vervolgens kwamen ‗de
familien van deze Tandel en Mattroos den Teekenaar om hunnen vereevening dagelijks lastig
vallen‘. Geen enkele uitleg hielp. En ‗wat hij ook aan haart vertoont heeft dat een gevangene in
den dienst der E: Comp: geen gagie winnen kan, zoo willen zij lieden daar mede niet te vreeden
weesen, maar blijven op hun stuk persisteeren, dat zij zoo wel als de anderen hunne
maandgelden hebben moeten‘. De kwestie deed blijkbaar de ronde onder de zeevarenden van
Surat, want, zo klaagde Phillip Wargaren, ‗door zoo een geval‘ kregen ‗de Moorsche
Zeevarenden een afschrik‘ om dienst te doen bij de compagnie.796 De VOC had ter dege
rekening te houden met de klachten en verhalen, die de ronde deden in de rekruteringsgebieden
in Azië.
De positie van Europese zeelieden was in dat opzicht niet altijd even sterk. Uiteraard
hadden velen van hen ook families, die bij de compagnie konden klagen over de behandeling
van hun mannen en zoons, over niet uitgekeerd loon of andere zaken. De compagnie keerde
daarom overzees jaarlijks niet meer dan een half jaar gage uit: ‗op dat de Vrouwen, Kinderen
ende andere in ‘t Vaderlandt, de beloofde subsidie van twee of drie Maenden ‘s Jaers, sonder
schade vande Compagnie volgen mach.‘797 De vrouwen van zeelieden aarzelden in sommige
gevallen niet om daadwerkelijk bij het Oost-Indisch Huis langs te gaan.798
Maar de grotere afstand van de werkomgeving in Azië tot de Republiek dempte het
effect hiervan. De werkomstandigheden, gebeurtenissen en grieven overzees lijken niet zoveel
invloed te hebben gehad op de positionering van de VOC in de maritieme arbeidsmarkt in de
Republiek als het geval was voor Surat en Bengalen. De toch al matige reputatie van de VOC en
de indirecte rekruteringsmethoden zullen daarin een rol hebben gespeeld. Ook maakten de lange
afstanden tussen de plaats van rekrutering en de herkomstgebieden van buitenlandse
Noordwest-Europese zeelieden en soldaten het minder waarschijnlijk dat families verhaal
kwamen halen. Bovendien maakten de loonverschillen tussen de Republiek en NoordwestEuropa de dienst bij de compagnie voor veel buitenlandse zeelieden en soldaten relatief
aantrekkelijk.
De positie van zeelieden op de arbeidsmarkt was gerelateerd aan de wijze waarop zij tot
de arbeidsmarkt toetraden, door bijvoorbeeld lange afstandsmigratie, door eerdere
arbeidservaringen, door eventuele schulden, of juist niet. Maar ook de eventuele ruggesteun, die
families en lokale gemeenschappen konden uitoefenen, kon van groot belang zijn. Dit alles was
zeer bepalend voor de positie van zeelieden ten opzichte van de VOC.
De verschillen in de positionering van zeevarenden konden gevolgen hebben voor de
situatie van zeelieden in dienst van de compagnie. Zo waren buitenlandse VOC-dienaren, die
afkomstig waren uit Noordwest-Europese plaatsen, zoals Lubeck en Koningsbergen, vaker
genoodzaakt om een schuldbrief af te sluiten dan zeelieden afkomstig uit kleinere
compagniesteden. Zeelieden uit de kleinere compagniesteden, zoals Hoorn en Enkhuizen, sloten
evengoed schuldbrieven af, maar vaker in combinatie met maandbrieven. In dat geval is het
mogelijk dat de schuldbrief, evenals de maandbrief, bestemd was voor familieleden. De
dienaren die alleen een schuldbrief afsloten vermaakten dit geld doorgaans niet aan familie,
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maar aan personen aan wie zij geld schuldig waren – vandaar het ontbreken van de maandbrief,
die enkel naar familieleden kon worden overgemaakt.
Het is interessant om deze gegevens te vergelijken met de rekeningen van zeelieden,
wanneer zij voor langere tijd in dienst van de compagnie waren. Inzichten in de schulden
overzees zijn schaars. De monsterrol met aantekeningen betreffende de soldijrekening van de
bemanning van het schip Voorschoten, actief in de intra-Aziatische vaart in juni 1702, biedt
echter een gedetailleerde inkijk.799
Opvallend zijn de forse tegoeden van de Bengaalse bemanning aan boord. Zij waren
tussentijds waarschijnlijk niet uitbetaald. De tandel verdiende 12 gulden per maand en had een
tegoed van 186 gulden. De matrozen verdienden 7,5 gulden per maand en hadden een tegoed
van 116 gulden en vijf stuivers. De matrozen en de tandel hadden dus een tegoed voor 15,5
maand – wat overeen zou kunnen komen met de duur van hun diensttijd, aangezien zij in 1701
waren aangemonsterd. Eén van de Bengaalse matrozen, evenals de Bengaalse kok, had een
tegoed van 8,5 maand gage. Voor de tien matrozen afkomstig uit de Indonesische archipel
waren geen tegoeden vermeld, vermoedelijk omdat zij in Batavia waren aangemonsterd en daar
– zonder tussentijdse uitbetaling – ook weer zouden worden afgemonsterd.
Tabel 20.
Overzicht van dienaren uit buitenlandse en Nederlandse herkomststeden met een
schuldbrief (S), schuld- en maandbrief (S+M) of maandbrief (M) 800

1600-1690
1690-1700
1700-1710
1710-1720
1720-1730
1730-1740
1740-1750
1750-1760
1760-1770
1770-1780
1780-1790
1790-1800
1600-1800
Tabel 21.

Lubeck
S
S+M
72% 11%
79% 10%
77% 8%
79% 3%
76% 3%
74% 4%
80% 5%
86% 2%
89% 0%
86% 1%
59% 0%
74% 0%
78% 4%

M
4%
1%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%

Koningsbergen
S
S+M M
70% 10% 2%
79% 7% 0%
71% 4% 1%
75% 4% 1%
73% 4% 1%
68% 8% 0%
85% 5% 0%
84% 4% 0%
86% 2% 0%
85% 1% 0%
73% 0% 0%
72% 0% 0%
79% 3% 0%

Hoorn
S
S+M
46% 20%
67% 22%
34% 42%
38% 36%
42% 23%
44% 17%
60% 20%
55% 21%
69% 12%
73% 11%
61% 16%
71% 11%
49% 24%

M
7%
1%
7%
6%
4%
3%
2%
2%
1%
0%
1%
0%
4%

Enkhuizen
S
S+M
15% 50%
35% 13%
30% 50%
31% 45%
38% 29%
36% 34%
41% 43%
47% 35%
51% 30%
59% 29%
60% 23%
69% 13%
39% 38%

M
7%
5%
9%
9%
11%
8%
2%
3%
3%
0%
1%
0%
7%

Bemanning van het schip Voorschoten (30 juni 1702)
gemiddeld

%
Herkomst

%

schuld

tegoed

niet vermaakt schuld

tegoed

beide

Nederland
Europa (excl. Ned)
Amsterdam
Delft
Delfshaven
Rotterdam
Hamburg
Bengalen
Indonesische archipel

53%
14%
10%
29%
3%
3%
2%
22%
11%

29%
31%
11%
31%
0%
33%
0%
0%

71%
69%
89%
69%
100%
67%
100%
100%

58%
85%
67%
58%
33%
33%
100%
100%

88,4
39
33
105,1
147,3
66,5
51,9

39,4
9,6
26,9
42,5
147,3
26,3
51,9
115,8

799
800

-79,5
-56,5
-22,5
-98,4
-54

NA, VOC, 1656.
Lubeck is geselecteerd met lube*; Koningsbergen: *oni*berg*n*; Hoorn: hoor*n*; Enkhuizen: en*k*hu*en*.
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Mogelijk was dit ook voor Chinese zeelieden gebruikelijk. Zo werd de matroos Tan
Assoi ‗van Sinsang‘ op 11 december 1776 uitbetaald in Canton. Hij was op 11 augustus 1776 in
dienst genomen voor een gage van 10 gulden per maand in de functie van matroos en ‗oppasser
van den adsistent Jacob Paulus Certon‘. Tan Assoi had ‗niet vermaakt‘ en kreeg aan het einde
van het jaar het volledige bedrag van 40 gulden uitbetaald.801 Dit herhaalde zich het volgende
jaar. Op 10 december 1777 werd melding gemaakt van een jaarsalaris van 120 gulden, zonder
vermaking.802 Voor 1778 is geen administratie overgeleverd, maar een loonstrookje van 10
december 1779 geeft aan dat Tan Assoi ‗van Sinsang‘ nog altijd in dienst was. Ook over 1779
kreeg de Chinese matroos het gehele bedrag van 120 gulden in één keer uitbetaald.803
De Europese zeelieden op het schip Voorschoten hadden gemiddeld minder tegoed. Zij
waren mogelijk aan hun reis begonnen met schulden of hadden in Batavia verstrekking van
verdiende maandgelden opgevraagd. Een groot aantal van de Europese zeelieden had flinke
schulden, ondanks de lange heenreis van de Republiek naar Batavia, die zij reeds in dienst van
de compagnie hadden gewerkt. Zowel onder de Nederlanders als de Europese buitenlanders had
zo‘n dertig procent schulden in plaats van tegoeden op hun rekening staan. De schulden van
Nederlandse opvarenden – meest matrozen en bosschieters, maar ook enkele andere
functionarissen – waren iets omvangrijker dan de schulden van niet-Nederlandse Europeanen.
Met name de opvarenden uit de compagniestad Delft hadden vrij hoge schulden. De tegoeden
van Nederlanders waren echter ook omvangrijker – vermoedelijk veroorzaakt doordat de hoge
functies vaak waren toebedeeld aan Nederlanders, met name officieren uit Delft.
Uiteraard waren schulden bij compagnie niet de enige verplichtingen, die zeelieden
konden aangaan. Geld en schulden speelden net zo goed een rol in de verhoudingen tussen
zeelieden onderling, maar van deze transacties zijn doorgaans geen sporen bewaard gebleven.
Slechts een enkele keer bieden bronnen zicht op onderlinge financiële verhoudingen. Zo
tekende Nicklas Melegas op 24 december 1780 een schuldbetekenis op het schip De Parel ter
rede van Kanton. In het briefje werd vermeld dat Nicklas tot zijn ‗nooddruff gebruykt had‘ een
bedrag van dertig gulden dat toebehoorde aan koksmaat Pieter Goudelaar. Hij verplichtte zich
om dit bedrag ‗met de eerste aanmaning of met beslag van gagie te sullen voldoen‘.804
In 1759 verklaarde de ‗Moors‘ matroos Diena, dat de Nederlands matroos Pieter hem bij
terugkomst in het huis van de gezagvoerder ‗om vijff ropijen ter leen heeft versogt‘. De
Aziatische en Europese zeelieden verbleven gezamenlijk in het huis van de schipper. Diena
leende hem de vijf roepie. Dezelfde avond kwam Pieter met ‗een vrolijk gelaat‘ terug uit het
‗dobbelhuijs‘ met de mededeling hij ‗met speelen gewonnen‘ had. Pieter gaf de geleende vijf
roepie aan Diena, gaf acht roepie aan jongmatroos Jan en aan de slaven ieder één tot anderhalf.
Niet veel later bleek dat de matroos Pieter niet alleen hield van drinken en dobbelen, maar
daarvoor ook de kist met geld van de kapitein, bij wie de zeelieden in huis woonden, had
opengebroken en leeggestolen.805
Het verhaal maakt op anekdotische wijze duidelijk dat Moorse matrozen sterk stonden.
Op financieel vlak zijn geen aanwijzingen om aan te nemen, dat de Moorse zeelieden in dienst
van de VOC structurele schuldverplichtingen waren aangegaan bij de compagnie,
leidinggevenden of wervers. Tegelijk werden zij gesteund door de lokale (stedelijke)
gemeenschappen waar ze waren gerekruteerd. De Moorse zeevarenden wisten bovendien goed
gebruik te maken van hun krachtige positie. Zo dwongen matrozen in 1699, een jaar nadat zij
gedeserteerd zouden zijn van het schip Susanna, alsnog hun achterstallige loon af bij het schip
Haas, dat in de rivier Chittagong in Bengalen was vastgelopen.806 Moorse matrozen lijken
bovendien de verschillende autoriteiten tegen elkaar te hebben uitgespeeld.807 Het was voor de
VOC dan ook niet mogelijk om Moorse zeevarenden van Bengalen, Surat en de
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Coromandelkust in dienst te nemen voor de heenreis naar Batavia en onbetaald als passagier
terug te sturen. Dit kon leiden tot conflicten met lokale autoriteiten – waarnaar verwezen wordt
als ‗de Moorse regters‘.808
Europese en Aziatische zeelieden in dienst van de compagnie bevonden zich niet in
wezenlijk ongelijke posities. De verschillen waren een kwestie van nuance. Het zijn vooral de
overeenkomsten die opvallen. Zowel in Europa als in Azië vond de rekrutering van zeelieden
plaats in havensteden, waar de VOC handel dreef of een administratief-bestuurlijk centrum had.
De rekrutering gebeurde op verschillende manieren: van individuele en directe rekrutering tot
indirecte en groepsgewijze rekrutering. Doorgaans vond de rekrutering plaats in min of meer
publieke omgevingen. De mogelijkheid bestond voor officieren en handelscompagnieën om
direct te monsteren in woonomgevingen, op straat, op bruggen of in een kroeg. Daarnaast
bestond de mogelijkheid om zeelieden op het compagniewerk af te laten komen door
aanwerving in een Oost-Indisch Huis in de Nederlandse kamersteden of een kantoor in een
overzeese vestiging.
In het optreden van tussenpersonen lijken zich geen fundamentele verschillen te hebben
voorgedaan. De wijze van rekrutering kon per geval verschillen: sommige zeelieden kwamen in
de handen van logementhouders en zielverkopers, anderen monsterden zonder moeilijkheden
zelfstandig aan. Wel lijken in de Republiek vooral buitenlanders met weinig zeemanservaring
en armen uit Nederlandse steden afhankelijk te zijn geweest van tussenpersonen. Zij waren van
hen afhankelijk voor het vinden van een slaapplaats of voor het voorschieten van geld om een
zeemansuitrusting aan te schaffen. Dit maakte deze zeevarenden kwetsbaar. Zij monsterden
vaker aan met schuldbrieven en liepen sneller grote schulden op.
Indiase zeelieden uit Bengalen en Surat hadden een krachtiger positie. Zij werden niet
alleen gesteund vanuit de omgeving waar ze gerekruteerd waren, ze hadden minder vaak
schulden en wisten hun belangen goed te behartigen. De maritieme arbeidsmarkt in Azië was
competitief in regio‘s als Surat en Bengalen. De VOC had moeite om voldoende zeelieden
geïnteresseerd te krijgen door de concurrentie van andere Aziatische en Europese handelaren.
De VOC had als werkgever niet altijd een goede naam en andere werkgevers betaalden soms
hogere lonen. Toch was het werk bij de VOC blijkbaar aantrekkelijk genoeg. Het bood
werkzekerheid voor lange tijd voor een loon dat voldoende lijkt te zijn geweest om een familie
van te onderhouden. Bovendien konden door het werk bij de VOC extra inkomsten worden
vergaard door de mogelijkheid om een kleine eigen handel te drijven of van andere kansen te
profiteren.
Europese en Aziatische zeelieden waren in loondienst bij de VOC op basis van
meerjarige arbeidscontracten. Europese zeelieden tekenden voor zeven jaar dienst; Aziatische
zeelieden waren overwegend in dienst voor drie jaar. De rekrutering was ‗open‘ en in principe
vrij, maar kon onvrije karakteristieken vertonen door de werking van migratie, geldnood en de
invloed van tussenpersonen. Na afloop van het meerjarige contract waren zeelieden weer vrij,
behalve als ze schulden hadden opgebouwd. Door opnieuw bij te tekenen konden Europese
zeelieden in Azië loonsverhoging bedingen. Tijdens het contract waren de zeevarenden echter
tijdelijk niet meer vrij om de contractduur of –voorwaarden opnieuw te herzien. Dit betekende
dat ze enkele jaren waren verbonden aan de dienst voor een compagnie, die niet altijd
zachtzinnig te werk ging en de contractuele arbeidsverplichting desnoods met geweld
handhaafde.
De VOC maakte administratief een duidelijk onderscheid tussen Europese en Aziatische
zeevarenden. Zeelieden van gemengde afkomst werden in administraties bij één van de twee
categorieën ondergebracht. De omstandigheden en arbeidsvoorwaarden waren voor Europese en
Aziatische zeelieden echter vrijwel gelijk. Dit leidt tot de vraag hoe de verhoudingen tussen
deze verschillende groepen Europese, gemengde en Aziatische zeevarenden op de werkvloer
waren. Voordat we in de volgende hoofdstukken zullen ingaan op vragen rond de werkwijzen
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en omgangsvormen, zullen we ter afsluiting van dit hoofdstuk eerst nog ingaan op de
veelzijdige manier waarop verschillende zeelieden naar elkaar keken.

Door verschillende ogen bezien
De veelzijdigheid van onderlinge verhoudingen komt vaak maar matig tot zijn recht in officiële
documenten, zoals personeelsadministraties en publieke verordeningen. Door verschillende
compagnieën werden indelingen op verschillende manieren gemaakt en werden verschillende
termen gebruikt, die eigen connotaties en betekenis lijken te hebben ontwikkeld. Maar het
waren niet alleen compagnieën die onderscheid aanbrachten. In de maritieme wereld van
diversiteit maakten ook zeelieden, officieren, reizigers en anderen dagelijks eigen inschattingen.
Belangrijk daarin was niet alleen de categorisering van ‗anderen‘, maar ook de
inschatting van de eigen positie ten opzichte van de ‗ander‘. Het eventuele onderscheid dat werd
aangebracht, is daarvoor veelzeggend. De nuances van dergelijke inschattingen komen slechts
een enkele keer aan de oppervlakte. Dit gebeurt met name wanneer de nuance uit de gemaakte
categorisering verdwijnt: als verschillen kracht worden bijgezet door waarderingen –
vooroordelen of stereotypen. Soms komen dergelijke inschattingen aan de oppervlakte, omdat
daar expliciet naar gevraagd wordt. Of ze komen op andere manieren, vaak door toeval, aan het
licht, bijvoorbeeld door de overlevering van bijnamen.
Bijnamen reflecteren vaak iets van de onderlinge kwalificaties die werden toegekend. 809
Soms hebben ze betrekking op de ervaring of vaardigheden van bemanningsleden. Zo droeg
matroos Gerrit Varring van Amsterdam op het schip Dubbele Arend in 1747 de bijnaam
‗Vaerhond‘. De kwalificaties die in bijnamen werden meegegeven concentreerden zich vaak op
het markeren of benoemen van verschil. Uiterlijkheden, herkomst, maar ook taal kregen hierin
vaak een plaats. Zo konden bijnamen verwijzen naar een herkomst of taalgebied. Een matroos
op het schip Holland had in 1779 de bijnaam ‗de Franschman‘. Het gebruik van deze bijnaam
was blijkbaar zo dominant, dat de opperstuurman en verschillende andere bemanningsleden zijn
echte naam niet wisten.810 Moors matroos Jan de Kroes van Bengalen werd in de wandelgangen
‗Jantje van Bengalen‘ genoemd.811
Naast het geven van bijnamen was het aanpassen van namen een gebruikelijke praktijk.
Namen werden daarbij soms vergemakkelijkt of misschien wel ‗volkser‘ gemaakt.
Kwartiermeester Hendrik Nijhoff werd bijvoorbeeld ‗Hein‘.812 Soms werden namen ook
‗vernederlandst‘, zoals in het geval van de jongen Jabert Pieters, een ‗Portugees kind‘,
werkzaam op de boot van het eiland Edam in 1785. Hij werd niet Jabert, maar Bram
genoemd.813 Onder Aziatische zeelieden lijkt het gewoon te zijn geweest, dat in de
wandelgangen een andere of aangepaste naam werd gebruikt. Soms week deze weinig af, zoals
bij Dien Machomet van Surat, die aan boord ‗Diena‘ werd genoemd.814 In andere gevallen was
het verschil groter. De Bengaalse Nannoe was in 1748 op het schip Hervatting bekend onder de
naam ‗Janni‘.815 De Chinees Tjia Houko heette in de wandelgangen ‗Mahou‘.816
Uiterlijkheden konden een belangrijke rol spelen in benamingen. Dit had niet altijd een
negatieve connotatie. Zo werd Franciscus Monteere van Bengalen in de artillerie van Batavia
‗Swarte Frans‘ genoemd. Frans was bosschieter, maar fungeerde blijkbaar als hulp van de
konstabelsmaat Willem Cramer van Amsterdam, omdat hij zichzelf aanduidde als ‗constabels
jong‘.817 Maar de constatering van zichtbare verschillen en mogelijke indelingen, die daarop
werden gebaseerd, waren niet eenduidig. Dit wordt duidelijk in gevallen, waarin meerdere
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opvarenden vertellen over dezelfde gemengde bemanningen. Dit kon leiden tot nogal
verschillende inschattingen.
Een veelzeggend en interessant voorbeeld daarvan is te vinden in de verklaringen, die
door de opvarenden van het Portugese schip Antonio e Almas Santas werden afgelegd, nadat het
schip in 1747 door een Engels kaper was onderschept tussen Calcutta en St. Thome.818 De
gezagvoerder van het schip verklaarde geboren te zijn in ‗Santere‘, een plaats nabij Lissabon.
Hij was ongetrouwd en woonde in Goa. Onder de bemanning van het schip waren zes
‗European Portuguese‘, waaronder hijzelf als gezagvoerder en tevens de bootsman, de
bootsmansmaat, de kanonnier en twee matrozen. Verder waren onder de bemanning volgens de
gezagvoerder vijf ‗Indian Portuguese‘, namelijk de supercargo, de twee stuurlieden, een
timmerman en een schrijver. De rest van de bemanning waren ‗Black Christians and Lascars of
different ports of India‘, die allemaal in Bengalen aan boord gekomen waren.
De verklaring van de supercargo Francisco da Cunha de Essa luidde anders. Hij was
geboren in Porto Novo op de oostkust van India, had zeven jaar in Basra in Perzië gewoond,
maar verklaarde nu woonachtig te zijn in Chardanagor in Bengalen. Hij zag zichzelf – evenals
de kapitein – als ‗a subject to the King of Portugal‘. Ook bracht hij in zijn verklaring over de
bemanning onderscheid aan tussen ‗European Portuguese‘ en ‗Indian Portuguese‘. Over de zes
opvarenden die tot de Europese Portugezen gerekend konden worden bestond geen twijfel.
Maar over de Indiase Portugezen verklaarde Francisco dat daartoe behoorden ‗this deponent
(the supercargo) the carpenter, and one writer‘. Om te vervolgen: ‗the remainder are Black
Christians of different parts of India the whole amounting to eighty five, who came all on board
the ship at Bengall except four of the common people, who were taken on board at Calicute.‘
De categorieën die werden aangebracht waren niet eenduidig. Dit gold voor het
onderscheid tussen sociale, culturele en etnische groepen in nauwe zin, maar ook voor het
bredere verschil tussen Europeanen, Euraziaten en Aziaten. De zeelieden van gemengde
Europees-Aziatische herkomst namen aan boord van de Antonio e Almas Santas een belangrijke
positie in. Maar waar de gezagvoerder de stuurlieden op zijn schip rekent tot de Indiase
Portugezen, worden zij door de Aziatisch-Portugese supercargo tot de Aziaten gerekend.
Een vergelijkbare ambiguïteit in alledaagse categoriseringen is terug te vinden in de
ondervragingen van de bemanning van het eerdergenoemde Armeense schip Mahajoub. Het
schip was in 1750 door Engelse kapers aangehouden tijdens een reis van Cochin via Mokka
naar Bengalen. De Engelsen ondervroegen de sarang Hodjee Subdee, geboren in Manapatnam
in Bengalen, de Franse gezagvoerder Monsimett, geboren in St. Malo en woonachtig in
Bengalen, en de Portugese stuurman Theodore Lobo, geboren in Siam. Volgens sarang Hodjee
bestond de bemanning uit ‗natives of different ports of India‘ en was alleen de Fransman een
Europeaan. De Franse gezagvoerder maakte een ander onderscheid: de bemanningsleden waren
volgens hem ‗all Moors and Arabs except three Portuguese, natives of India‘. De eerste
stuurman Lobo zag zichzelf als een Indiase Portugees en een ‗subject to the King of Portugal‘.
Hij verklaarde dat het schip was bemand met ‗thirty four mariners, including himself and the
rest of the officers‘ en dat ‗the major part of them were Moors, the rest belonged to several parts
of India, except the abovesaid Monsimett, who was a French Man‘.819
Maar het waren niet alleen zeelieden van Europese of gemengde afkomst afkomstig uit
Azië voor wie de categorisering soms onduidelijk was. Zo vermeldde de monsterrol van het
Franse schip Le Geraldus in 1748, dat elf opvarenden waren aangemonsterd in Port Louis.820
Drie van deze zeelieden werden expliciet genoteerd als Indiase zeelieden. Ze werden
geadministreerd onder de kop ‗matelot indien‘, onderaan de monsterrol. Maar nadat het schip op
haar reis van Port Louis (Mauritius) naar Pondicherry (India) door Engelsen was onderschept,
verklaarden de officieren dat de bemanning van het schip ‗all Frenchmen‘ waren.
De geschiedenis van het Franse schip Le Fatchay laat de ambiguïteit van
categoriseringen duidelijk zien.821 Het Franse schip werd in 1745 overvallen door een groep
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gestrande Engelse zeelieden. De Franse monsterrol, die door de kapers werd overgeleverd aan
de High Court of Admiralty, geeft een nauwkeurig overzicht van de samenstelling van de
bemanning op het moment van de overval. Het Europese deel van de bemanning bestond uit
drie Franse officieren en hooguit vier stuurlieden en een timmerman. De rest van de bemanning
waren Aziaten: een sarang, vijf tandels, een ‗nacodacassap‘, een timmerman, twee breeuwers
(‗calfas‘) en 61 matrozen, genoteerd als ‗lascars‘. De registratie van de timmerlieden, beiden
onder de kop ‗charpentiers‘ geplaatst, is interessant. De eerste timmerman Francois Ollivier Rau
kreeg de toevoeging ‗Europén‘. De Aziatische tweede timmerman Mametgi kreeg de
toevoeging ‗Maure‘ – ‗Moors‘.
Eén van de Engelse kapers, William Cooper, verklaarde later verklaring voor de High
Court of Admiralty, dat de Franse gezagvoerder ‗Beudren [Baudran] was wounded and died‘
tijdens de aanval. Verder wist hij te melden dat na de overname ‗the Two Mates with about
fifteen Portuguez were put ashore‘. Dit is een opvallende uitspraak. De Engelsen behielden na
de verovering een groot deel van de Aziatische bemanning en verder alleen de Europese
timmerman. Volgens de monsterrol waren hooguit acht Europese bemanningsleden aan boord,
waaronder de timmerman. Hoe kwam William Cooper dan tot de verklaring dat ze een groep
van ‗fifteen Portuguez‘ aan land hebben gezet, in plaats van bijvoorbeeld 7, of desnoods 5 of
10?
De verklaring lijkt niet zozeer te liggen in de problematische werking van
herinneringen, maar veel meer in de moeilijkheid om categoriseringen aan te brengen in
gemengde Europees-Aziatische bemanningen. De zeelieden die in de monsterrol als Aziatische
zeelieden werden genoteerd waren een uiterst divers gezelschap. Naast zeelieden met namen als
Mamed, Carim, Moussaly en andere ‗Moorse‘ namen, had een groot aantal zeelieden ook meer
‗Christelijke‘ of zelfs ‗Portugese‘ namen, zoals Chota Louis, Pascoual en Adam. Daarbij
bevinden zich in de monsterrol een aantal verwijzingen naar herkomstplaatsen met grote
Euraziatische gemeenschappen, zoals Goa en Pondicherry. Het is mogelijk dat William Cooper
de Euraziatische zeelieden onder het Aziatische deel van de bemanning aanzag voor
Portugezen, terwijl deze door de Fransen als ‗lascars‘ waren geregistreerd.
Uiterlijke kenmerken waren dus cruciaal in alledaagse identificatie en categorisering.
Maar de inschattingen die daarbij gemaakt werden waren niet consistent. Ze verschilden niet
alleen voortdurend onderling, maar weken regelmatig ook sterk af van administratieve
categoriseringen. De indeling die de Engelsman Cooper maakte op basis van zijn observatie van
de bemanning van het schip Le Fatchay kwam in ieder geval niet overeen met de categorisering
in de Franse administratie. Alledaagse inschattingen werden gebaseerd op uiterlijke kenmerken,
herkomst, religie, maar ook meer specifieke factoren als functie en sociale status.
In grote lijnen werden ook alledaagse categoriseringen voortdurend herleid tot de
algemene driedeling ‗Europees‘, ‗gemengd‘ en ‗Aziatisch‘. De mondiale context waarin
zeevarenden en andere compagniesdienaren voortdurend hun positie moesten bepalen versterkte
het belang van deze algemene categorieën. Tegelijkertijd betekende dit niet dat meer verfijnder
categoriseringen verdwenen. Nauwer afgebakende identiteiten bleven in onderlinge
verhoudingen een rol spelen. Het proces van identificatie was zeer gelaagd en vond op meerdere
niveaus plaats. Verschillende identiteiten stonden daarbij soms naast elkaar – beroep, herkomst,
religie – of juist boven elkaar – herkomstplaats, regio, continent.
Onder Europeanen bleef de precieze herkomst van belang. Onder Portugezen werd
onderscheid gemaakt tussen Europese Portugezen of Indiase Portugezen. Onder VOC-personeel
speelde het onderscheid tussen Nederlanders en andere Europeanen een belangrijke rol. Vooral
de Duitse identiteit werd daarbij regelmatig in stelling gebracht. Zo schreef de Duitser Elias
Hesse over zijn uitreis van de Republiek naar Azië in dienst van de VOC: ‗Wie frembd uns
Teutschen nun die auff dem Schiff gefundene slechte accommodation gleichfalls fürkam, is
nicht zu beschreiben.‘822 Dit zelfbeeld als Duitsers werd expliciet in contrast gesteld met de
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aanwezige Hollanders: ‗Allhier fehlte es mit mir abermahl nicht gar viel, wiederum eine SeeKranckheit auszustehen, welcher ich nicht alleine, sondern auch alle andere Teutschen, sehr
unterworffen waren, davon doch die Holländer, welche man auff solchen Reisen bessere Seeoder Wasser-Männer nennen könnte, gantz befreyet seyn.‘ 823 De Duits-Nederlandse
tegenstelling kon bij conflicten expliciet worden uitgespeeld, maar tegelijkertijd was een
aanpassingsproces in Nederlandse richting zeer gewoon en kon belangrijk zijn voor het openen
van carrièremogelijkheden. 824
Vanuit Europees perspectief werden uiterlijke kenmerken vaak in stelling gebracht,
wanneer het ging om identificatie van of ten opzichte van personen van gemengde EuropeesAziatische afkomst. De Duitse compagniesdienaar Schweitzer noteerde in de tweede helft van
de zeventiende eeuw over mestiezen op Java: ‗ein Mastiz, das ist ein Mensch, der von einer
schwartzen Mutter, und weissem Vatter erzeuget worden‘.825 Rond dezelfde tijd beschreef de
Duitser Wintergerst de inwoners van Cochin. Hij vertelt dat de stad bewoond werd door ‗schöne
Leuthe‘, die onderverdeeld konden worden in drie groepen:
‗Die ersten heissen Mastizen, und seyn von einem weisen Vatter rund
Schwartzen Mutter erzeuget, und sin dan der Farb gelb oder braun; wann diese
einander heurathen, und auch Kinder zeugen, so seyn sie gantz weissbleich, die
heissen alsdann Castizen. Wann nun die Kastiezen einander wider heurathen, so
bekommen ihre Kinder die rechte weisse und Leib-Farb‘.826
Het verschil met Aziatische en Afrikaanse personen werd door Europese zeelieden en
soldaten ook vaak in uiterlijkheden gevat. Zo wordt in het afscheidslied van Batavia, dat door
Elias Hesse wordt geciteerd, melding gemaakt van de Aziatische ‗Lands-Pracht‘ met ‗Ihr
schwartzen Indianen; Sinesen, Mohren, Malabar; Benjalen und der Braunen Haar; Die man
sonst nennt Javanen.‘827 Voor Schweitzer blijkt vooral huidskleur en kleding van groot belang.
Hij beschrijft Javanen als ‗meistens Schwartzgelbe Leuth, tragen von Leinwath oder Seiden
umb die Mitten ihres Leibs, Kleidten, haben, wie die Türcken die Beschneidung, sonsten betten
sie ein gemachtes Bild mit einem Löwenkopff an, eheren Sonn und Mond‘.828
Tijdens zijn korte bezoek aan Batavia is Schweitzer onder de indruk van de diversiteit.
In het bijzonder de Chinese inwoners van de stad trokken zijn aandacht. Hij schrijft in zijn
reisbeschrijving over zijn bezoek: ‗Den 28. 29. und 30. hatten wir 3. freye Tag, hin und wider
zugehen, inn- und ausserhalb der Stadt, sahen mit Verwunderung, wie dar die Chinesen, welche
allhier, wegen grossen Handels, mit Menge wohnen, auf ihrem Kirchhof, den verstorbenen in
feinem Porcellin, Essen und Trincken brachten‘.
Johann Sigmund Wurffbain meldt in zijn reisbeschrijving in de eerste helft van de
zeventiende eeuw dat de Chinezen van Batavia in de handel en ambachten ‗sorgsamst und besterfahrenst‘ zijn.829 Over Javaanse inwoners van Batavia schrijft hij dat ‗von Leib grosse und
starcke‘ zijn. Ze ‗sind alle der Mahometischen Religion zugethan‘ en ze gebruikten onderling
‗einer besondern Sprach‗. Met vreemdelingen spraken ze Maleis. Maar Wurffbain was niet
onverdeeld positief over Javanen: ‗von Gemüth aber hartnäckigte und bosshafftige Leute,
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absonderlich im Krieg, da sie auch das Opium in gantz übermachter Maass zu gebrauchen
pflegen‘.830
In zijn verwijzing naar Aziatische christenen op Banda gebruikt Wurffbain expliciet de
term Moors. In 1637 noteerde hij in zijn reisbeschrijving over straffen die werden uitgedeeld op
Banda dat ene Phillips ‗ein Möhrischer Christ und Burger‘ is gestraft vanwege overspel met
‗einer Mahometanischen Sclavin‘. Hij werd daarvoor onthoofd. Een andere Aziatische christen
op Banda, ene Christoph, ‗auch ein Möhrischer Christ‘, werd gestraft wegens het ‗fangen und
tödten einiger Schwein im wald‘.831
De Duitser Schweitzer beschrijft in zijn reisbeschrijving ook andere bevolkingsgroepen
van Batavia: ‗Neben diesen Chinesen, wohnen und lauffen sonsten hier in Batavia, sehr
vielerley Orientalistische Leuth, und Heydnische Völcker.‘832 Naast fysiek voorkomen, kleding
en religie blijkt ook politieke en militaire status een belangrijke factor in categoriseringen in zijn
beschrijving van andere bevolkingsgroepen in Batavia: ‗Ambonesen, Darnatanen [Ternatanen],
Malleyer, Macassaren, und dergleichen, habben alle ihre Könige, synd sehr geschwind Leuth
mit ihren Waffen‘.833
Een interessante uiteenzetting waarin de worsteling met verschil zichtbaar wordt, komt
van de Duitser Johann Jacob Saar. Tijdens de uitreis van de Republiek naar Azië in 1645 vertelt
hij over de provoost op het schip. De beschrijving past goed bij het beeld dat de verhoudingen
tussen Europeanen en de bevolkingsgroepen, die zij aan het begin van de Europese expansie
tegenkwamen, nog zeer ‗open‘ waren.834 Saar vertelt dat hij, ‗ein gebohrner Mohr‘ was, maar nu
tot het christelijk geloof bekeerd. De provoost was echter afkomstig uit Afrika – ‗aus WestIndien, einem Ort Angola‘. De toon is van de beschrijving is positief. Saar beschrijft de
provoost als:
‗gantz schwartz, von kleinen grausen Haaren, grosser breiter Nasen, von
zimlichen Lippen, und so roth als Blut, schneeweisen Zähnen: aber nur von
einer, und der rechten, Hand. Dann Er die andere vor dem Feind, in Stadischen
Diensten, für Dünkirchen, verlohren; Mit dieser einigen aber war Er dannoch so
starck, als ein anderer mit zweyen ist. Denn wen Er mit einem gefochten, hat Er
mit selber Seinen Widerpart so fest gehalten, und met dem anderen Arm, oder
Stumpf, so gewaltig stossen könten, dass Er zu boden sincken müssen. Zu
Middelburg war Er zum Christlichen Glauben gebracht, auch daselbst getauft,
und mit einer Seeländischen Frauen verheyrathet, mit welcher Er zwey Kinder,
nicht so gar schwartz als Er: aber kraus von Haaren wie Er, erzeugt; In Seinem
übrigen Leben so heilig und Gottesfürchtig, dass Er durchaus nich kunte fluchen
hören, nicht ums Gelt spielen sehen, oder solches alsobald weggenommen. Er
hat sieben Sprachen reden können, als erstlicht Seine eigene Mohrische: Fürs
ander, Holländisch perfect. Zum dritten, Spanisch. Zum vierten, Portugäsisch.
Zum fünften, Dähnisch. Zum sechsten, English. Zum siebenden, Italianisch;
Welche Sprachen Er, durch Sein Reisen hin und wieder an solche Ort, erlernet
hatte. Ich habe Mich sonderlich an Ihn gemacht, und Freundschaft gesucht, eind
und anders zu erfahren, die Er Mich auch so getreu, so beständig, und redlich
erwiesen, als meine rechte Blutverwanten können und mögen.‘835
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Tegen het einde van de achttiende eeuw lijken de uitspraken over niet-Europese
personen vaker een negatieve connotatie te hebben. Vooral kleurverschillen spelen daarin een
rol. Zo schreef Pieter Smith in 1803 aan boord van het schip Europa ter rede van Batavia aan
zijn vrouw in Amsterdam, dat zij druk aan het laden waren. Hij constateerde verder dat ‗alles
onzaglijk duur is op Batavia, en als er ‗s avonds een Europeesch op straat is word hij door de
Zwarte vermoord‘.836 Compagniesdienaar C.S. Palm schreef in 1794 vanuit Tagal op Java aan
zijn zus Leetje in Delft over zijn toenemende aversie tegen zijn Aziatische omgeving. Over een
collega klaagde Palm dat hij ‗al te veel inlands‘ was geworden. Om te vervolgen met: ‗ik weet
niet, ik heb een teegensin aan die swarte honde gekreegen. Mij slaave verkoop ik daaglijks en
zal maar twee a drie mooren houden met mijn Engelse knegt die al 3 jaaren bij mij is.‘ Over ene
Carel, die blijkbaar ook bij Leetje bekend was, meldt Palm dat ‗die quaade jonge‘ hem ‗thans
swaar op de schouders [valt] met zijn swarte vrouw‘. Hun kind noemt Palm ‗een klijn beesje‘ en
de vrouw ‗een hel van een wijf‘.837
Tegelijk moeten hierbij twee belangrijke nuanceringen worden geplaatst. Allereerst zijn
naast de opkomende verharding van de oordelen over niet-Europese ‗anderen‘ in deze periode
ook met regelmaat positieve waarderingen te vinden. Jacob Haafner is een bekend voorbeeld
van een compagniesdienaar, die zich positief uitliet over Aziatische bevolkingen en culturen.
Later werd hij een belangrijk criticus van het koloniale optreden van Europese mogendheden in
Azië en de rest van de wereld.838 Deze positieve houding was niet beperkt tot anti-kolonialen.
Zo maakte de marineofficier D.H. Kolff in zijn Korte aanteekeningen van het merkswaardigste
voorgevallen in mijn leeven voorgevallen melding van Chinese arbeiders op de rede. Over zijn
aankomst te Batavia met het admiraliteitsschip Utrecht in januari 1785 vermeldde hij: ‗Den 6e
januarij 1785 kwamen op het ijland Onrust om ons schip te kielen. Een ploeg Chineesen loste
alles uyt het schip. Ombegrijpelijke natie, met goedheyd kan men alles van hun gedaan krijgen,
en werken in die hette, ombegrijpelijk, dat geen Europees kan uythouden.‘839
Bovendien trof stigmatisering en veroordeling niet altijd de culturele of raciale ‗ander‘.
Algemene aanduidingen werden niet alleen voor Aziaten, maar ook voor Europese arbeiders
gebruikt. De afstand die in deze categoriseringen wordt uitgedrukt is niet noodzakelijk een
culturele afstand, maar kan evengoed verwijzen naar een sociale afstand. Zo werden
aanduidingen als ‗troep‘ en ‗hoop‘ vaak gebruikt voor een menigte Aziatische slaven. 840 Maar
dezelfde woorden werden door de compagnie en hogere dienaren in de tweede helft van de
achttiende eeuw ook gebruikt voor Europese soldaten.841 Zelfs een categorie als ‗inboorlingen‘
kon ook verwijzen naar personen die afkomstig waren uit de Republiek.842
De rol van sociale afstand wordt duidelijk zichtbaar in een brief van Hendrik
Zwaardekroon. Hij was in 1684 nog als adelborst vertrokken naar Azië, maar had het na een
lange carrière in 1724 gemaakt tot equipagemeester van Batavia. In dat jaar schreef hij aan de
gouverneur-generaal dat hij een plan had bedacht ‗door het gaade slaan van een groot getal
hooploopers ende jongens‘, die ‗in troppen op ‘t Eijland Edam zijn loopen, ook als overtollig op
de scheepen swerven‘. Deze jongens zouden ‗geen naamwaardige arbeid‘ ‗presteeren‘ en
moesten daarom worden verleid om een ambacht te leren, zodat zij ‗hunnen kost waardig‘
zouden zijn. Zwaardekroon stelde voor om ‗een troep van een hondert, dan wel meer te kiesen
[…] om in allerlij ambagten hunne dienst te presteren‘.843
Het waren uiteraard niet alleen Europeanen die mestizo‘s, Chinezen, Javanen of anderen
observeerden. Andersom gebeurde hetzelfde. Werkenden onderling moesten op de schepen en
in de vestigingen van de VOC voortdurend hun positie ten opzichte van elkaar bepalen. Daarbij
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keken Aziaten vaak met eenzelfde verwondering naar Europeanen. De rede van Batavia was
bijvoorbeeld een van de plaatsen waar Chinese werkers met Europeanen te maken kregen. De
Duitse scheepsarts Merklein vertelt uitgebreid over de houding van de Chinese sjouwers ten
opzichte van de nieuw gearriveerde Europeanen rond het midden van de zeventiende eeuw. De
Chinezen zouden (in de Maleise taal!) onderscheid maken tussen ‗nieuwelingen‘ en
Indiëvaarders met meer ervaring:
‗Dabey die Chinenser diejenigen gleich sehen und erkennen können; welche
neulich erst in Indien angekommen. Wann sie sich nehmlich (wie in diesem
heissen Land der Gebrauch) an ihrem Leib gantz entblössen, und anders nichts,
als ein paar Catonener Hosen anhaben; und dergleichen Häublein auf den Kof
setzen: Datmit sie sich zu dem Lauffseil desto hurtiger schicken, und die Güter
ans Land können ziehn helfen. Alsdann haben die Chinenser gemeinlich über
solchen Neulingen an zulachen, indem sie noch eine gantz weisse Haut haben;
und sprechen auf Chinensich: Orang baro, das ist, ein neuer Mensch, welcher
erst ins Land gekommen. Item, zum Schimpf derjenigen: Orang baro tita tau!
Das ist, Homo novus nihil scit, der neue Mensch weiss nichts! Aber, wann sie
nachmals eine Weile arbeiten, so bekommen sie den Rucken voller Blasen, die
sehr schmertzlich; Denn sie brechen auf, und gewinnen grosse Ruffen. Dagegen,
so bald solche abfällt, wächst ihnen, an statt der weissen, eine gelbe Haut, und
bekommen hinfüro keine Blasen mehr. Solchen alten Indienfahrer nun heissen
die Chinenser, auf ihre Sprache, Orang lamma, das ist, einen alten Menschen.‘844
De soldaat Schweitzer maakt eenzelfde onderscheid tussen ‗Orangbahren‘ en ‗Orlamen‘.
Ofwel ‗orang beharu‘ – nieuwe mensen – en ‗orang lama‘ – oude mensen. Het nieuw en oud
verwijst naar nieuwelingen en ervaren krachten. Schweitzer vertelt: ‗die Innwohner selbigen
Landes [Batavia] hiessen uns als Neu auss Holland gekommene Leuth Orangbahren, das heisset
disen Lands und Sprachen noch unerfahrne Leuth.‘845 De categorie ‗nieuweling‘ werd door de
lokale bevolking toegepast. De tegengestelde categorie – ‗Orlamen‘ – gebruikt Schweitzer korte
tijd later zelf in zijn reisbeschrijving wanneer hij verwijst naar ervaren opvarenden. 846 Bij een
bezoek aan een Chinees eethuis kijkt Schweitzer zijn ogen uit. Een uitgebreide beschrijving van
de eetgewoontes volgt. Totdat de ‗Chinesen sahen, dass ich ein Orangbahr ware‘ – een
nieuweling. De Chinezen ‗lachten meiner, dass ich so inständig auf ihr Wesen schauete und so
nahe zu der Thür mich gesetzt, konnte aber nich erwarten biss er ass, sondern gieng von
dannen.‘847
De Duitser Wintergerst verhaalt van het oordeel van lokale Ceylonezen over
Europeanen. Het in de ogen van de onderdanen van de vorst van Kandy weinig respectabele
gedrag leidde tot veel hilariteit. Wintergerst legt uit: zij ‗lachen die Blancke, wie sie uns nennen,
sehr aus, dass wir wol von Denen edelsten Menschen seyen, und doch unsere Reputation nicht
besser in Acht nehmen‘.848 Zoals we eerder gezien hebben, maakte ook de VOC zich soms
zorgen dat het gedrag van compagniesdienaren schade kon berokkenen aan het aanzien van de
compagnie.849
Het relaas van de Japanse zeeman Magotarō over zijn omzwervingen in de Indonesische
archipel is eveneens veelzeggend. Over de ontmoeting met lokale bewoners van Mindanao,
waar hij na een schipbreuk was aanbeland, vertelt hij: ‗Their faces were black, their hair hung
loose, and most wore short jackets, though some were entirely naked. They were all
barefooted.‘850 De categorisering ‗zwart‘ was duidelijk bedoeld voor groepen, die de Japanse
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zeeman niet hoog aansloeg. Chinezen werden met meer waardering beschreven. Zijn
observaties over de behandeling van Chinezen in Banjermassin deelt hij dan ook expliciet. Hij
vermeld het als opmerkelijk, dat de VOC met de nodige eerbied werd behandeld, terwijl de
Chinezen ‗constantly [were] insulted by the blacks of the lower class, and no redress could ever
be obtained.‘851
In zijn beschrijvingen van Banjermassin en Batavia klinkt zijn oordeel over
Nederlanders door. Over Banjermassin zegt hij: ‗There were a great many vessels lying here,
some from China, and some from Holland, and other barbarous countries.‘852 Batavia maakte
meer indruk, maar de categorisering blijft hetzelfde: ‗This is a truly magnificent seaport. What
with barbarian (i.e. European) ships and Chinese junks, there were not less than one or two
thousand vessels lying here.‘853 De categorie ‗barbaars‘ lijkt niet alleen op te gaan voor
Nederlanders, maar ook voor Europeanen in het algemeen en voor andere Aziaten. Hij vertelt
dat de straten van Batavia ‗were crowded with Dutchmen, Chinese, and men of various
barbarous tribes, of all ranks, passing backwards and forwards.‘854
De scheidslijnen tussen groepen lijken voor een belangrijk deel getrokken te zijn op
basis van uiterlijkheden en ‗beschaving‘. Het ‗anders‘ zijn van personen en groepen werd
herkend aan de hand van kleding, huidskleur en gedrag. Maar dit leidde in deze periode niet
noodzakelijkerwijs tot kwalificaties in hiërarchische zin. In dat opzicht lijkt eerder sprake van
een flexibel etnocentrisme dan van een eenduidig gevoel van raciale superioriteit. In de
beoordeling van ‗andere‘ groepen valt nog iets op: uiteraard wordt verschil aangeduid via
religieuze, culturele en fysieke zichtbaarheden, maar een achterliggend criterium in de
beoordeling is in veel gevallen ook de vermeende ‗beschaving‘ van een ander. In de
concentrisch etnocentrische indelingen worden ‗beschaafde anderen‘ op gelijke hoogte
geplaatst, terwijl ‗onbeschaafde anderen‘ als minderwaardig of kinderlijk worden weggezet.
De achterliggende gronden voor de beoordelingscriteria lijken samen te hangen met de
politieke en economische positie. Het maakte verschil of men onderdeel was van een
gerespecteerde cultuur of sterke staat. Een staat die overzees werd erkend of optrad ter
bescherming van onderdanen versterkte de positie van deze mensen. Een krachtige positie in
economisch opzicht – als handelaar of werknemer – lijkt minstens zo belangrijk. Soms vallen
deze factoren samen, vooral voor personen, die afkomstig waren uit samenlevingen met sterk
ontwikkelde staatsstructuren, culturele samenhang en markteconomie.
Dit perspectief biedt overigens een oplossing voor het contrast dat Boxer met oprechte
verwondering constateerde tussen het door hem geschetste Europese racisme en de
‗vriendelijke‘ verhoudingen ‗in landen met krachtige regeringen‘. Hij concludeert dat
Nederlanders hun ‗gevoelens van ras-superioriteit‘ daar ‗niet altijd openlijk [konden] laten
blijken‘. Misschien is het beter om de vraag te stellen of de verhoudingen ten opzichte van
Aziatische civilisaties wel altijd zo hiërarchisch werden ingeschat.855 Japanners, Chinezen en
Bengaalse en Suratse Moren stonden bijvoorbeeld veel sterker dan andere bevolkingsgroepen.
Moorse zeevarenden hadden ten opzichte van de VOC een sterke onderhandelingspositie. Op
Chinese werkers werd niet noodzakelijk neergekeken – soms werden ze zelfs bewonderd. De
VOC was maar al te graag bereid om de Japanse zeeman Magotarō als passagier terug te
brengen naar Japan.
In dit hoofdstuk werd duidelijk dat de compagnie onderscheid maakte tussen Europees,
gemengd en Aziatisch personeel. Ook zeelieden zelf brachten voortdurend onderscheid aan,
maar zagen ‗anderen‘ niet altijd direct als minderwaardig. Europese en Aziatische zeelieden
werkten voor de compagnie vrijwel altijd in contractuele loondienst. De arbeidsvoorwaarden,
maar ook rekrutering van de Europese en Aziatische zeevarenden in dienst van de compagnie
blijken opvallend veel gelijkenissen te vertonen. De onderhandelingspositie van Aziatische
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zeelieden was zelfs iets sterker dan van veel Europeanen. Europese en Aziatische zeelieden
werden dus van elkaar onderscheiden, maar bevonden zich in relatief gelijke posities. Dit leidt
tot de vraag hoe dit uitpakte in de onderlinge werkverhoudingen – hoe werkte dit in het
alledaagse leven uit op de werkvloer?
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6.

Harde hiërarchie

De bestuurders van de VOC, maar ook schrijvers en anderen waren niet blind voor het belang
van de werking van het arbeidsproces in relatie tot discipline en diversiteit. Zo adviseerde
Nicolaes Witsen in zijn Scheepsbouw en bestier (1671) over de keuze van een bemanning:
‗draegt goede zorgh, dat wackere mannen in zijn scheeps-dienst krijgt, daer hy op betrouwen
mach, sterck en grof, van bequamen ouderdom, ervaren in zaken van de zee.‘856 Hij staat daarbij
expliciet stil bij het vraagstuk van diversiteit en rekruteringspatronen. Want, zo stelt hij, ‗men
twistredent, wat dienstiger is te scheep, volck van een lantaerd te hebben of gemengt. Den
zommige behaegt het, dat al het volck van hunne landts-luiden zy: andere, die wel de meesten
hoop maken, nemen allen lantaerd aen, zonder onderscheit‘. Volgens Witsen is het laatste
standpunt ‗te prijzen‘, omdat ‗dus veele t‘zamenrottingen werden voorgekomen.‘857 Oftewel,
rekruteer een bemanning met een gemengde herkomst, adviseert Witsen, want daarmee
vermindert de kans op gezamenlijk verzet of zelfs muiterij.858
Deze strategie van verdeel en heers werd ook door de VOC toegepast. In de
verschillende werkomgevingen van de compagnie werd systematisch arbeid van verschillende
achtergrond ingezet. De samenstelling van de Europese zeelieden en soldaten was uiterst divers
– de Europese werknemers waren afkomstig van verschillende plaatsen van herkomst en van
zowel protestantse als katholieke achtergrond. Op de schepen in de intra-Aziatische vaart
werden bovendien Aziatische zeelieden ingezet – met name Indiase zeelieden van islamitische
en katholieke achtergrond. Op de equipagewerf werkten Europeanen, Moren, Chinezen en
Javanen. Soldaten waren onder meer Europeanen, Mardijkers, Javanen en Makassaren. Op de
pantjalangs werkten Europeanen, Javanen, maar ook Boeginezen. In verschillende
compagniewerkplaatsen werden slaven ingezet, en daarnaast kwamen slaven soms als
persoonlijk bezit op schepen en in andere werkomgevingen terecht. Deze slaven waren
afkomstig van verschillende gebieden in Azië, zoals Bengalen, de Coromandelkust, maar ook
Bali of eilanden oostelijker gelegen in de Indonesische archipel.
De voortdurende wisselwerking tussen het bevorderen en beperken van mobiliteit en
interactie was in dit stelsel belangrijk. Het kon voor de VOC dus lonen om mensen in te zetten
op een plek waar zij niet bekend waren. Dit werd pijnlijk duidelijk in het geval, waarbij enkele
slaven in 1729 uit het ambachtskwartier van Batavia wilden vluchten. De slaaf Corapea van
Cochin moedigde daarbij zijn medeslaven ‗Ramen van Ramanawerem, Joan de Wen van
Negapatnam en Moetaijen van Poogeloer‘ aan om een vluchtpoging te ondernemen. Zijn
medeslaven maakten bezwaar door aan te geven ‗dat zij nog taal, nog weegen kenden‘. Ze
gaven de vluchtpoging in een vreemde omgeving maar weinig kans.859 De bevordering en het
opleggen van geografische mobiliteit kon werknemers sterk beperken in hun mogelijkheden om
de omstandigheden of misstanden in een vreemde werkomgeving te ontvluchten of weerstand te
bieden.
In andere situaties waren verschillen in taal of herkomst minder belangrijk, maar was het
voldoende om onwillige werknemers te vervangen door anderen. Zo werden in 1744 de
Europese zeevarenden, die werkzaam waren in Palembang, vanwege hun ‗oproerige gedrag‘
vervangen door de Europese zeevarenden van het schip Pallas. De opstandigheid van ‗vrijwel
alle zeevarenden‘ werd toegeschreven aan ‗het opstoken door assistent Jacobus Schults‘. De
assistent had gefraudeerd en werd naar Batavia opgestuurd voor berechting – waar hij vóór de
rechtszaak in gevangenschap overleed. Op het schip Pallas waren naast Europeanen ook
Moorse zeevarenden aanwezig. Zij werden blijkbaar als loyaal beschouwd, maar werden niet
gebruikt om de Europese zeevarenden te vervangen. Bij de vervanging van de opstandige
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zeelieden werd expliciet vermeld, dat de Moorse zeevarenden ‗zoveel mogelijk als matroos [op
het schip Pallas] gehandhaafd‘ moesten blijven.860
De regulering van een gemengde arbeidspopulatie door strategische plaatsing was één
van de belangrijke pijlers onder het beleid van de VOC. Maar diversiteit op zichzelf was nog
niet voldoende voor het voorkomen van arbeidsonrust of het breken van protest. In dit
hoofdstuk zullen daarom de werkverhoudingen binnen maritieme werkomgevingen van de
compagnie worden onderzocht. Dit zal gebeuren door te onderzoeken op welke manier de
compagnie haar werknemers probeerde te controleren en disciplineren. Deze disciplinering
vond plaats langs vier wegen: regulering door voorschriften van het leven en werk op
werkplekken, de regulering van stedelijke omgevingen, juridische regulering door middel van
het uitdelen van formele straffen, en de dagelijkse uitoefening van gezag door officieren en
onderofficieren. De eerste drie manieren van regulering en ordehandhaving komen in de
volgende paragraaf aan bod. Daarna wordt uiteengezet op welke manier de werkvloer was
georganiseerd.
In de rest van het hoofdstuk wordt de (uit)werking van de alledaagse hiërarchie en
aansturing uiteengezet aan de hand van de cruciale krachten van gezag en geweld in samenspel
met patronage en carrière. De diversiteit van de arbeidspopulatie van de VOC gaf deze
mechanismen een eigen dynamiek. De titel ‗harde hiërarchie‘ zal daarbij op twee manieren het
centrale vraagstuk zijn. Allereerst wordt daarmee de vraag gesteld in welke mate de aansturing
van de VOC en haar leidinggevende (onder)officieren gebaseerd was op hiërarchisch en
gewelddadig optreden. Ten tweede zal onderzocht worden in welke mate de hiërarchie van de
VOC gezien moet worden als een harde, ondoordringbare structuur, die gesloten was voor
nieuwkomers en vreemdelingen – of juist niet.

Verdelen, voorschrijven, straffen
Het werk en leven van compagniesdienaren op de equipagewerf en andere werkplaatsen was
onderworpen aan strikte regels, die de bewegingsvrijheid van werknemers beperkten. In de
instructie voor bazen en knechten werd bepaald dat een ieder gestraft zal worden, die ‗syn dienst
versuymt off by nacht uyt syn bescheyden plaets [verlaat] sonder een briefje ofte schriftelycke
licentie van den baes‘. Werknemers die het waagden om ‘s avonds na negen uur en ‗na ‘t
sluyten van de poort off het heck‘ hun verblijfplaats uit te gaan, werden in ‗boeyen gesloten‘ en
aan ‗de fiscael overgelevert‘. Nadrukkelijk werd vermeld, dat het niet was toegestaan om de
compagniewerkplaatsen ‗s avonds te verlaten ‗met klimmen, overswemmen off met vaertuygen
off vlotten‘.861
De regulering van de VOC had niet alleen betrekking op de beperking van
bewegingsvrijheid. De compagnie maakte ook werk van het controleren en vooral disciplineren
van haar werknemers. Zo moesten de bazen en ‗andere toesichters‘ van de werkplaatsen van de
compagnie zorgdragen dat ‗hare knechts, de slaven en coelys aenstonts na ‘t klockgeley,
namentlyck des morgens van ses tot elff en des namiddags van een tot ses uyren toe, aen ‘t
werck comen‘. Leidinggevenden moesten bovendien zorgen dat hun werkers ‗sonder uyt
scheyden daer aen blyven‘. De voorschriften gingen verder dan alleen arbeidsdiscipline, maar
strekte zich ook uit tot het ordehandhaving en het gedrag van werknemers. In werkplaatsen
werd iedereen gestraft, ‗die eenigh geraes ofte getier by dage of by nachte maeckt off
schandelycke lietjes singht‘. Geweld onder werknemers onderling werd tegengegaan door
bepalingen omtrent het dragen van ‗een mes of ander geweer‘. Buiten de werkplaats werden
bazen verder geacht ‗een sydgeweer te draegen‘. Lagere dienaren mochten buiten de
werkomgevingen na zes uur ‘s avonds ‗geen messen ofte stocken off ander scherp geweer‘ bij
zich hebben.862
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De regulering van gedrag en discipline door de VOC werd versterkt door de sociale
regulering van het leven van dienaren en anderen in de steden van de compagnie. De
verordening ‗tegen diefstallen, moedwilligheden en dergelijke‘ van maart 1730 vatte een aantal
van de belangrijke voorschriften samen. Zo werd nogmaals vastgesteld, dat
compagniewerknemers, maar ook zeelieden van ‗Chinese praauwen‘ en andere vreemde
vaartuigen zich ‘s avonds niet zonder toestemming ‗buyten haere bescheyden plaetsen‘ mochten
begeven om te voorkomen, dat zij de stad in gingen om ‗te gaan vagabondeeren‘ en ‗op de
straeten te rinkelroyen‘. In dezelfde verordening werd verboden om vanaf 9 uur ‗s avonds
kraampjes te houden, wajang te spelen en ‗koekjes of eenige andere goederen‘ te verkoopen.
Blijkbaar was ‘s nachts nog behoorlijk wat activiteit op straat, want de verordening werd
ingevoerd tegen ‗verkoopers en uytventers van cadjang goreng, taauw howee, ayam tim, ondeonde, maatsie, bamie, pansit, kimloo, tayeer en diergelyke‘. Zij verstrekten – zo was het
vermoeden – ook aan ‗dieven en schelmen ter faciliteeringe van hunne huysbraecken en
dieveryen‘.863
De compagnie probeerde grip te krijgen op het gedrag van dienaren en inwoners in hun
vrije tijd door regels rond voorstellingen, spelen en andere vormen van ontspanning in de
compagniesteden. Soms hing dit streven samen met het tijdstip waarop de activiteiten
plaatsvonden, maar meestal werden de bepalingen beargumenteerd met een beroep op de
openbare orde. Zo werd in 1722 het ‗battamentspel‘ verboden. Het spel werd ‗uitsluitend des
nachts‘ en ‗gedurende ongeveer eene maand gespeeld‘. Het leidde volgens de compagnie ‗tot
verleijding van veele slaven en ook vrije menschen van allerhande natien, die alsdan met een
groot geswerm uijt alle oirden de poorten komen indringen en de stad als overstroomen‘. Het
spel zou de slaven en vrije lieden aanzetten tot ‗toppen, speelen en dobbelen‘. Bovendien zou
het de deur openen ‗voor alle quaedaerdige geboefte, die ijts anders van een erger natuure
mogen in den zin hebben‘.864 In hetzelfde jaar werd het spelen van ‗ranjepanje of grijpen en
grabbelen‘ verboden. Het spel zou ‗ergerlijk en aanstootelijk‘ zijn.
Naast de mogelijkheid om activiteiten te verbieden, was het mogelijk om invloed uit te
oefenen op publieke bijeenkomsten en het sociale leven in compagniesteden door de
voorschriften voor pachten. Het was bijvoorbeeld verboden om tijdens kerktijd en ‗s nachts
‗wajang‘ te spelen. Daarbuiten werden wajangvoorstellingen wel toegestaan. De compagnie had
belang bij de bescherming van wajang, omdat daarover belasting werd geheven. 865 Ter
bescherming van wajang werd bijvoorbeeld het spelen van het ‗Chinesche spel‘ ‗tsiauw tsiang‘
verboden.866 In de ‗conditien der pagt van de wayangs‘ werd vervolgens bepaald dat
wajangspelen niet in de binnenstad van Batavia vertoond mochten worden – en ook niet in de
‗zuider voorstad, de ‗eerste blokken van de wester en de tweede van de ooster voorstad‘. In
andere delen van Batavia was wajang toegestaan, mits belasting werd betaald over iedere
voorstelling. Voor de uitvoering van wajangspelen werd bepaald dat ‗alle vrije lieden‘
toegelaten mochten worden als toeschouwer – ‗zonder onderscheid‘.
Het onderscheid, dat hier gemaakt werd, was tussen ‗vrije lieden‘ en ‗lijfeigenen van
perzonen‘. Slaven mochten niet worden toegelaten tot wajangspelen, die binnen een huis of op
een erf plaats hadden. Voor hun aanwezigheid werden flinke boetes uitgedeeld, ongeacht of de
slaven ‗aan hunne kleeding kenbaar zijn of niet‘.867 Dezelfde bepaling was van kracht bij
hanengevechten, in herbergen, drankhuizen en Chinese gokhuizen met ‗toptafels‘. Ook daar
mochten alleen vrije mensen worden toegelaten, en geen ‗slaaven of lijfeigenen, wien dezelve
ook zouden mogen toebehooren‘. Bij de ‗Chineesche topbaanen‘ (gokhuizen) mochten alleen
‗Chinezen en onchristen vrije Inlanders‘ worden toegelaten. ‗Europeanen of Inlandsche
Christenen‘ mochten niet worden toegelaten om ‗mede te toppen‘, maar wel ‗als toekijkers‘.868
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De regulering en disciplinering strekten zich uit tot het consumptiegedrag en de
gezondheid van werknemers. De verkoop van een ‗gemengde drank, onder de naam van
kleijnbier‘, werd in het geheel verboden. De drank ‗sury of toeak‘ werd geprobeerd buiten
bereik van Europese werknemers te houden. Sury werd gemaakt van ‗het vogt, dat uyt de
toppen der cocusboomen getijffert‘ wordt. De dranken werden gezien als ‗schadelijk voor de
gesondheijt der menschen‘, vooral voor ‗menschen, dewelke hier te lande niet geboren zijn‘. In
1744 werd vermeld dat werknemers door de ‗gretigheid tot alzulke dranken‘ daar vaak
‗onvoorsigitg en onmatig gebruik‘ van maakten.869 Het was blijkbaar moeilijk om de verkoop
van deze dranken effectief aan banden te leggen. In 1620 was het mogelijk om ‗arak, kilang,
toeak, Spaansche wijnen ofte andersints‘ te verkopen nadat een ‗licent-briefje‘ verkregen
was.870 In 1657 was de verkoop van ‗tuac off sury‘ al eens geheel verboden, ‗om dat de
ervarentheyt leert, dat de selve dranck seer tot ongesontheyt van het volck is streckende.‘ 871
Maar in 1744 werd de verkoop van ‗sury of toeak‘ in Batavia alleen verboden ‗binnen de stad
en in de blokken, die het naaste aan derselver poorten leggen‘.872
De verkoop en het gebruik van opium was eveneens aan regulering onderhevig. Dit
kwam niet alleen voort uit de belangen, die met het opiummonopolie gepaard gingen, maar ook
uit de belangen die gemoeid waren bij het onderhouden van een gezonde en gedisciplineerde
arbeidspopulatie. Zo werd het maken en verkopen van ‗madat‘ verboden. Madat was tabak met
opium vermengd. De huizen waar madat ‗op een clandestine wyse werd verkogt en gerookt‘
trokken, zo klaagde de compagnie, ‗byeenkomsten van landloopers, vagebonden, schelmen en
dieven‘ aan. Bovendien werden ‗veele menschen, soo vryen als lyfeygenen, [door de madat]
gedebaucheert en voor den dienst vande colonie‘ onbruikbaar.873
Geweld was een aandachtspunt. Het was matrozen en officieren van schepen, die ter
rede van Batavia lagen, verboden om messen te dragen wanneer zij aan land kwamen. 874 Ook de
meestertimmerlieden en officieren van het eiland Onrust mochten ‗hunne ondergeschikten niet
met messen naar den vasten wal laten gaan‘. Uitzondering daarop vormden de ‗hooffden van de
booten‘, die een mes nodig konden hebben ‗door subyte horrelwinden ende ander
ongelegentheden‘.875 Vechten werd bestraft; voor nachtelijke gevechten werden dubbele straffen
uitgedeeld. Ook het oproepen tot een duel, het uitdagen van een tegenstander, was strafbaar.876
Herbergiers en drankverkopers waren verplicht om wapens in bewaring te nemen, wanneer
‗iemand met een mes of ander geweer bij hen kwam‘.877
De regulering van bewegings- en vestigingsvrijheid speelde een belangrijke rol in het
vergroten van de grip op werkplekken en omliggende stedelijke omgevingen. Zo werd de
Engelse slager Thomas Lex in december 1728 onderweg van de visbazaar in Batavia opgepakt
en vastgezet. Tijdens zijn verhoor bleek dat hij zijn schip gemist had na een verblijf in een
‗huijse van een chinees die daar sterke drank verkogt‘. Hij had vervolgens onderdak gekregen
van een ‗seker swart of inlander‘, ‗die een weijnig gebroken Engels sprak‘. Na enige tijd had hij
werk gevonden bij de ‗vleeschhouwer‘ Jeremias – waar hij ‗voor die kost dienst gedaan‘ heeft.
De Raad van Justitie kon ‗ten zijnen laste niets anders‘ vinden ‗dan zijn verblijf alhier buijten
consent‘. Toch was dit voldoende. De Engelse slager was zonder toestemming in Batavia en
werd daarom met het eerst vertrekkende schip naar Europa gezonden.878
De zaak is illustratief voor de enorme diversiteit, maar ook de voortdurende interactie
tussen mensen van verschillende achtergrond. De VOC probeerde deze situatie beheersbaar te
maken door strategische regulering van de bewegingsruimte en het gedrag van mensen. Zo was
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de inrichting van compagniesteden als Batavia grotendeels gebaseerd op een segregatiebeleid,
dat de vestiging van inwoners en nieuwkomers bepaalde. Voor Batavia en Colombo is
uiteengezet dat dit gebeurde op basis van een segregatie gebaseerd op veiligheidsoverwegingen
en de bescherming van de eigen culturele sfeer. Deze scheiding vond in eerste instantie plaats
langs religieuze lijnen, maar werd aangevuld door scheidingen langs etnische en sociale
lijnen.879 Ook in andere Europese compagnievestigingen was vaak sprake van segregatie in
geografisch opzicht.880
De beperking van ruimtelijke mobiliteit speelde een belangrijke rol waar het de toegang
tot werkplaatsen en werknemers van de compagnie betrof. Dit gebeurde vanuit
veiligheidsoverwegingen, maar ook om de discipline van en de controle over de eigen
werknemers te vergroten. Het was Javaanse handelaren bijvoorbeeld expliciet verboden om aan
boord te komen van aankomende compagnieschepen en daar hun handelswaar aan te bieden.881
Het was compagniesdienaren en burgers eveneens verboden om zonder toestemming aan boord
te gaan van schepen, die voor Batavia lagen of in de Straat Sunda vaarden.882 Deze verboden
lijken niet altijd te zijn nageleefd, zoals de vele vermeldingen in reisverslagen laten zien. 883
Omgekeerd mochten opvarenden van schepen niet van boord zonder toestemming.884
Soortgelijke verboden werden uitgevaardigd om controle uit te oefenen over de
vaartuigen en opvarenden, die niet in dienst van de VOC waren. Zo werd in 1664 besloten om
‗voortaen geene particuliere vaartuygen, soo wel van Nederlanders, als Chinesen ende
Mardykers‘ meer toe te staan om aan te leggen bij de chiampans van de compagnie. Andersom
werd het de opvarenden van VOC-vaartuigen verboden om ‗eenig particulier vaertuyg aen haer
boord te laten comen‘. Werknemers die niet optraden tegen het aanleggen van particuliere
schepen werden gestraft.885 Deze maatregelen hadden tot doel om het contact tussen zeelieden
van vreemde schepen met compagniesdienaren en andere inwoners van Batavia te begrenzen,
maar ook om deserteurs of voortvluchtigen te achterhalen, en om ‗dieveryen‘ of smokkelhandel
tegen te gaan.886
Op dezelfde wijze werd in 1716 bepaald dat alle kapiteins en officieren ‗van vreemde
schepen‘ bij aankomst te Batavia bekend gemaakt moesten worden met de voorschriften. Deze
verplichtten de gezagvoerders van vreemde schepen tot het ‗vernagten van alle vreemdelingen
aan boort van haare schepen, sonder ymant aen de wal te laeten verblyven‘. Ook moesten zij
zich ‗onthouden van alle handel off negotie met onderdaenen off dienaeren en ingesetenen van
dese plaetse‘. Ze waren verder verplicht om hun schepen ter controle te ‗laeten besigtigen off
visiteren‘.887 De verordening werd in 1743 aangescherpt met de bepaling dat alle Engelse
schepen bij vertrek van de rede van Batavia geïnspecteerd moesten worden.888 Het verbod voor
zeevarenden van vreemde schepen om in Batavia te overnachten werd soms verwaarloosd. Zo
nu en dan werden de bepalingen weer nieuw leven ingeblazen.889
De VOC probeerde haar arbeidspopulatie dus te reguleren door de inzet van werknemers
van verschillende achtergrond. De VOC vergrootte de controle over haar werknemers door
bepalingen, die betrekking hadden op de bewegingsvrijheid en het gedrag rond de werkplaats en
publieke ruimtes. Het gedrag en de discipline van werknemers werden verder beïnvloed door
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voorschriften rond gokspelen, voorstellingen, consumptie van alcohol en andere
genotsmiddelen, het bezit van wapens en geweld.
Overtredingen op de werkvloer en in het stedelijke leven werden door de compagnie
bestraft. Compagniesdienaren hadden op dit vlak geen uitzonderingspositie. De meeste
bestraffingen in het dagelijkse leven en werk onder de VOC waren informeel en werden niet
geadministreerd. Zoals verderop in dit hoofdstuk duidelijk zal worden, hadden fysieke
bestraffingen en aansporingen, zoals slagen met een touw of rotting, een centrale functie in de
dagelijkse verhoudingen op de werkvloer.890 In gevallen die hoger werden opgenomen kon een
overtredingen worden voorgelegd aan de schipper, de scheepsraad of zelfs aan de Raad van
Justitie in één van de vestigingen van de compagnie. De belangrijkste zaken werden voorgelegd
aan de Raad van Justitie van Batavia.
De meeste bestraffingen zijn niet te achterhalen, maar het is wel mogelijk om een
overzicht te krijgen van het aantal compagniesdienaren, waarvan het contract werd beëindigd
als onderdeel van een bestraffing. Dit gebeurde uiteraard alleen bij zaken, die zwaar werden
bestraft. De bestraffingen, die leidden tot het einde van het dienstverband, zijn daarom een
absolute ondergrens en geven slechts een beperkte indicatie voor het totaal aantal straffen. Het
aantal formele en informele bestraffingen dat niet tot beëindiging van het dienstverband leidde
was veel groter. In figuur 17 is het aantal bestraffingen weergegeven, dat leidde tot de
beëindiging van een dienstverband. Het gaat daarbij alleen om de compagniesdienaren, die in
deze periode in de Republiek waren aangenomen (en zodoende in de VOC Opvarendendatabase voorkomen). Deze cijfers hebben dan ook alleen betrekking op de Europese
werknemers. De weergave is een ratio per 100.000 personen (berekend per cohort van vertrek).
Het aantal doodstraffen, dat is voltrokken onder de Europese compagniesdienaren, is
relatief hoog. In decennia waarin veel doodstraffen werden voltrokken kon dit gemiddeld
oplopen tot 15 of zelfs tot 20. In de tweede helft van de achttiende eeuw was aantal doodstraffen
veel lager – tot gemiddeld zo‘n 3 per 100.000 personen. De compagnie was geen milde
werkgever. Ter vergelijking, in Engeland en Wales werden in de periode 1770-1830 jaarlijks
gemiddeld 1,2 doodstraffen voltrokken per 100.000 inwoners.891 En zelfs in vergelijking met
een wereldstad als Londen blijkt de VOC gekenmerkt door haar harde opstelling In de periode
1703-1772 werden in Londen jaarlijks gemiddeld zo‘n 5 doodstraffen per 100.000 personen
uitgevoerd.892 De samenstelling van het personeelsbestand van de VOC, voornamelijk jonge
mannen, zal daar aan hebben bijgedragen.
Naast de harde bestraffingen kenmerkte de compagnie zich ook als een relatief
gewelddadige omgeving. Voor deze harde en gewelddadige omstandigheden zijn meer
aanwijzingen dan alleen de straffen. Een belangrijke indicator, die vaak wordt gebruikt voor het
bepalen van het geweldsniveau van een bepaalde leef- of werkomgeving is de zogeheten
‗moord-ratio‘: het aantal moorden per 100.000 personen. Deze methode is vaak ingezet om aan
te tonen dat het geweldsniveau in Noordwest-Europa in de vroegmoderne tijd afnam – ofwel dat
een proces van pacificatie of disciplinering plaatsvond. 893 Het Europese gemiddelde zou zich al
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vanaf de zeventiende eeuw onder de vijf moorden per 100.000 bevinden.894 Het geweldsniveau
bij de VOC lag vele malen hoger. De gemiddelde moord-ratio was maar liefst 20 aan het einde
van de zeventiende eeuw. Dit daalde in de achttiende eeuw niet. Op een aantal momenten in de
achttiende eeuw steeg het gemiddelde zelfs tot ongeveer 40 moorden – dit lijkt samen te hangen
met de uitbraak van oorlogen.
Figuur 17.

VOC-dienaren uit dienst door (dood)straf, aantal per 100.000, 1680-1800.
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Bron: VOC Opvarenden (versie: januari 2012).
Figuur 18.

VOC-dienaren vermoord, aantal per 100.000, 1680-1800.
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Een vergelijking kan deze gegevens wederom in perspectief plaatsen. In Amsterdam
was de moord-ratio aan het einde van de zestiende eeuw nog ongeveer 20 moorden per 100.000
inwoners. Dit daalde naar slechts gemiddeld 3 in de periode 1667-1679. Tegen het einde van de
zeventiende eeuw steeg de moord-ratio kortstondig naar een gemiddelde van 9, maar daarna
zette de daling al snel verder door. In de tweede helft van de achttiende eeuw vonden gemiddeld
slechts 2 moorden per 100.000 inwoners plaats. Tegen het einde van de achttiende eeuw was de
moord-ratio in geheel Noordwest-Europa gedaald onder de 5 moorden. In een aantal gebieden
was het moord-ratio zelfs lager dan 3 moorden.895
Ander vergelijkingsmateriaal is beschikbaar voor de Britse marine en het leger in de
negentiende eeuw. In het Britse leger – de divisie ‗Dragoon Guards and Dragoons serving in the
United Kingdom‘ – vonden in de periode 1830-1836 jaarlijks gemiddeld 9 moorden per 100.000
personen plaats.896 Later in de negentiende eeuw zouden deze ratios nog verder dalen. In de
periode 1860-1872 was de moord-ratio in het Britse leger 3,9 per 100.000. In de Britse marine
was dit slechts 2,6. Het aantal zelfmoorden was aanzienlijk hoger: in het leger was dit 324
zelfmoorden per 100.000 personen, in de marine 134.897
Uiteraard moet voor soldaten en zeelieden in de negentiende eeuw worden aangenomen
dat de disciplinering veel sterker was dan in de achttiende eeuw. Daarbij waren steden in de
vroegmoderne periode als werk- en leefomgeving vaak veiliger dan bijvoorbeeld het platteland
en de schepen en werkplekken van de compagnie.898 Toch maken deze cijfers duidelijk dat de
VOC een relatief harde werkomgeving was. De compagnie deelde veel zware straffen uit.
Bovendien had de compagnie te maken met een hoog aantal moorden onder haar werknemers.
Voor werknemers in dienst van de compagnie was geweld een gewoon verschijnsel. Zij leefden
in een wereld onder hoogspanning.

Hiërarchie aan het werk
In de maritieme werkomgevingen van de VOC werd voortdurend orde aangebracht en
gehandhaafd. De dagelijkse uitoefening van gezag door hogere bemanningsleden speelde daarin
een belangrijke rol. Het leven en werk op de werkvloer werd in belangrijke mate bepaald door
deze sociale orde en hiërarchie. Op de schepen van de VOC bestond een strikte scheiding tussen
officieren en scheepsvolk. De schipper, kooplieden en stuurlieden verbleven in de kajuit en de
hutten op het achterdek. Soms werd hun gezelschap nog aangevuld door de chirurgijn, andere
onderofficieren, of de vrouw van de schipper, koopman of chirurgijn. Het achterdek was veruit
de beste plaats aan boord van een schip om te verblijven. De kajuitsgasten aten aanzienlijk beter
en afgezonderd van het gewone scheepsvolk. De onderofficieren, die niet op het achterdek
terecht konden, werden geplaatst in de konstabelskamer. De rest van de bemanning – van
bootsman tot jongen – sliep op het dek.
Bij aanvang van een reis werd de bemanning op twee manieren ingedeeld: in kwartieren
en bakken. De ordening in bakken had ten doel om de voedseluitdeling te reguleren. Witsen
legde uit dat de bakken werden ingedeeld zodra het schip geladen was en de bemanning
aanwezig. Dan werd vastgesteld ‗waer ieder man ter tafel gaet‘. Dit gebeurde met ‗zeven of acht
mannen‘, die tezamen eten ‗aen een back.‘899 De Duitse soldaat Johan von der Behr noteerde
over zijn reis van de Republiek naar Batavia met het VOC-schip Oranje in 1644 dat de bakken
gevuld waren met ieder zeven man. Bij het luiden van de ‗Fress-Glocke‘ (bel) ‗setzteten sich ie
895

Spierenburg, History of murder, 106-107.
In de periode 1830-1836 deden in totaal 44.611 personen dienst. De gemiddelde jaarlijkse sterkte was 6.166,
omdat de periode waarop het rapport betrekking had iets langer was dan zeven jaar. Het aantal moorden dat in deze
periode werd gepleegd was in totaal vier. Dit leidt tot een gemiddeld jaarlijkse moord-ratio van ongeveer 9 moorden
per 100.000 soldaten. Parliamentary Papers, Statistical Report on the Sickness, Mortality, and Invaliding Among the
Troops in the United Kingdom (London, 1839) 4.
897
W.R.E. Smart, ‗Remarks on criminal deaths in the navy and army‘, The British Medical Journal 2, nr. 764 (21
augustus 1875) 221.
898
Zie voor de tegenstelling stad en platteland: Spierenburg, History of murder. Muchembled, History of violence.
899
Witsen, Scheeps-bouw en bestier, 404.
896

204
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Sieben und Sieben an einem Pack oder Tisch zusammen‘.900 Ook de Duitsers Verken,
Hoffmann, Schreyer, Schweitzer en Wintergerst, die begin en eind zeventiende eeuw met de
VOC naar Azië afreisden, spreken van de verdeling van het eten door bakken van ‗ein grossen
Kumpff‘ ‗für sieben Mann‘.901 Johann Sigmund Wurffbain vermeldt over zijn uitreis in 1632 dat
de bakken bestonden uit acht personen: ‗4. Schiffs-Gesellen, 3. Soldaten, und einem Jungen‘.902
De verdeling van het scheepsvolk in bakken had een belangrijke regulerende functie.
Uiteraard moest de voedselverdeling met bakken onregelmatigheden voorkomen op het moment
van uitreiken. Maar de betekenis van de bak ging verder dan het organiseren van de maaltijden.
De bakken hadden ook belangrijke rol in het ordenen en beheersen van de bemanning. Een
aantal bakken werd toebedeeld aan onderofficieren. De botteliersbak bestond doorgaans uit de
bottelier, kok, provoost en hun maats. De hoogbootsmansbak bestond uit de bootsman,
schieman en beider maats. De konstabelsbak bestond uit de konstabel, zijn maat, timmerlieden
en eventueel andere ambachtslieden. De overige bakken bestonden vaak uit een mengeling van
bosschieters, matrozen, soldaten en jonge opvarenden.903 De bakken van onderofficieren blijken
doorgaans strategisch gepositioneerd te zijn geweest over de ruimte van het schip, zodat
daarmee de controle over het scheepsvolk vergroot kon worden.904
De bakken speelden ook een belangrijke rol in het sociale leven aan boord van het schip.
In de reisbeschrijving van de Duitse mijnwerker Elias Hesse, die in 1680 voor de VOC naar
Azië vertrok, wordt het belang duidelijk, dat een bak kon hebben in sociaal opzicht. Een in het
water gevallen scheepskorporaal riep ‗in seiner Todesnoth‘ zijn laatste wil naar de bemanning
van het schip: ‗Myn kiste en myn Goet aen myn Pack‘ – ofwel, schenk mijn kist en mijn goed
aan mijn bak! Maar de scheepskorporaal werd uiteindelijk toch gered, en zijn ‗schon verfertigte
Testament‘ werd daarom niet uitgevoerd.905
Opvallend is dat geen van de Duitse compagniesdienaren in hun reisbeschrijvingen een
verband legt tussen de indeling in bakken en de herkomst van de baksleden. Toch is daartussen
vaak een verband gezien. Zo stelt bijvoorbeeld Witsen in zijn behandeling van de indeling van
een bak: ‗voegt gelijke in aenzien, en die het best over een komen, by elkander.‘ 906 Voor de
Spaanse Indiëvaarders wordt aangenomen dat camaradas – opvarenden die samen aten en
sliepen – vaak bijeen werden gebracht door geografische en culturele verbanden.907 In de
beschrijving van de muiterij op het VOC-schip Nijenborg in 1763 spreekt Mollema over
‗Duitsche bakken‘. Het scheepsvolk werd volgens hem verdeeld ‗beroep bij beroep, natie bij
natie, zoo mogelijk‘. In de muiterij op de Nijenborg neemt deze etnische indeling een
belangrijke plaats in, omdat de muiterij werd beraamd door de leden van de Zwavelbende: elf
Duitse en drie Franse opvarenden, die in het logement in Hoorn voor vertrek hadden besloten
samen te spannen om weer vrij te komen.908 Zij waren uiteindelijk terechtgekomen in vier
bakken, die bekend zou komen te staan als de ‗zwavelbenders hoek‘.909
De bak kon dus ten grondslag liggen aan sociale en mogelijk zelfs etnische ordening,
maar het kon ook een bron van spanning zijn. Zo raakte Jan Cornelis van Kruiskerk en Abel
Sijbrants van Mackum slaags op de pantjalang Nachtegaal tijdens het leveren van kruit aan het
schip Amerika voor de rede van Batavia. Op een pantjalang werkten doorgaans 6 tot 8, soms 10
900
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tot 12 opvarenden. De gehele bemanning at vermoedelijk dan ook uit dezelfde bak. Jan Cornelis
was dronken geweest volgens de Keulse kwartiermeester Jan Barentsz Pol en zijn
medematrozen, toen hij ‗een stukje vis uijt de schaff bakk genomen‘ had. Dit leidde tot een
scheldpartij en niet veel later tot een handgemeen tussen Jan Cornelis en Abel Sijbrants. In het
gevecht schopte Abel de dronken Jan door de deuropening van de kajuit van het kleine vaartuig.
Hij gaf Jan daarbij ‗met de voet sodanigen trap tegen [zijn] agterste aan dat [hij] daar van ‘t
cajuijtje invloog en met zijn linker oogh op de sleutel die in des gevangens kist stak viel‘. Jan
verloor daardoor zijn oog.910
Naast de bakken was het zeevarende deel van de bemanning ingedeeld in een
wachtstelsel, waarvan de verschillende onderdelen ‗kwartieren‘ werden genoemd. De
kwartieren wisselden elkaar overdag en ‘s nachts af. Oorspronkelijk werd in de Europese vaart
waarschijnlijk met een wachtstelsel van vier kwartieren gewerkt – vandaar de term
‗kwartieren‘.911 Ook de VOC voer aanvankelijk overwegend met vier kwartieren, maar ging in
de retourvaart al vroeg in de zeventiende eeuw over op een systeem met drie kwartieren.912 Een
wachtsysteem met minder kwartieren betekende voor de opvarenden een kortere rusttijd en
verhoging van de werkdruk. Voor de compagnie had een efficiënter wachtstelsel het voordeel
dat minder zeevarenden benodigd waren.
Op de retourvaart werd ieder kwartier geleid door een stuurman (of de schipper indien
hij dat wilde), een onderofficier en een kwartiermeester. Daaronder werden zoveel als mogelijk
in gelijke aantallen de bosschieters en matrozen verdeeld. Jongens en hooplopers zouden niet
zijn ingedeeld in kwartieren. Volgens Witsen werd het eerste kwartier geleid door de
opperstuurman en de schiemansmaat; het tweede kwartier door de tweede stuurman en de
schieman; en het derde kwartier door de derde stuurman (of de schipper) en de bootsman. De
functie van derde stuurman werd doorgaans ‗derdewaak‘ genoemd – een verwijzing naar het
kwartier waarvoor hij verantwoordelijkheid had.913
In de intra-Aziatische vaart waren de schepen van de VOC minder overbemand dan
schepen, die de reis maakten van de Republiek naar Azië. Het model waarbij ieder kwartier in
een wachtstelsel van drie kwartieren werd geleid door een officier, een onderofficier en een
kwartiermeester werd hier doorgaans niet gebruikt. Vaak waren op de schepen in de intraAziatische vaart geen drie (of vier) kwartiermeesters aanwezig. En waar deze wel aanwezig
waren, lijkt dit niet direct verband te houden met het aantal kwartieren in het wachtstelsel. In
1768, bijvoorbeeld, werd bepaald dat op schepen, die 136, 140 of 150 voet lang waren, drie
kwartiermeesters geplaatst moesten worden. Op schepen van 125 voet en minder kwamen
slechts twee kwartiermeesters.914 De mogelijkheid om het aantal kwartieren op te maken uit het
aantal kwartiermeesters, zoals door Ketting is gedaan voor de retourvaart, gaat voor de schepen
in de intra-Aziatische vaart niet op. Veel schepen hebben slechts één of twee
kwartiermeesters.915
Toch lijkt het niet onwaarschijnlijk dat ook op de schepen in de intra-Aziatische vaart
doorgaans met een wachtstelsel van drie kwartieren werd gewerkt. De leiding over het
wachtstelsel lijkt verdeeld te zijn geweest over een officier en een onderofficier – in plaats van
een officier en twee onderofficieren. Een kwartier werd dan geleid door de schipper of één van
de stuurlieden, en een bootsman, schieman of kwartiermeester. In tegenstelling tot de
retourvaart lijkt op schepen in de intra-Aziatische vaart niet standaard aan ieder kwartier een
kwartiermeester te zijn toegevoegd.
Zo bestond in 1693 de scheepsleiding van het schip Nierop uit een schipper,
opperstuurman, onderstuurman en een derdewaak. De onderofficieren bestonden uit een
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hoogbootsman, schieman en één kwartiermeester.916 De kwartieren werden op het schip Nierop
waarschijnlijk toebedeeld aan een stuurman en een onderofficier. Op het schip Civetkat bestond
de leiding in het hetzelfde jaar slechts uit de schipper, een opperstuurman en een
onderstuurman. De onderofficieren bestonden uit een bootsman, schieman en één
kwartiermeester.917 Het is waarschijnlijk dat de schipper in dit geval deelnam aan het
wachtstelsel. Vermoedelijk werden de kwartieren verdeeld over de schipper en kwartiermeester;
de opperstuurman en schieman; en de onderstuurman en bootsman.
Het schip Bombahia werd in hetzelfde jaar geleid door een schipper, een opperstuurman
en twee onderstuurlieden. Als onderofficieren waren op het schip een bootsman en twee
schiemannen. Een logische indeling van de kwartieren was in dit geval de opperstuurman en een
schieman; een onderstuurman en een schieman; en een onderstuurman en de bootsman. Het was
uiteraard mogelijk dat de ervaren schipper Pieter Lourenszoon de Rande van Middelburg wel
degelijk een kwartier onder zijn hoede nam. De ervaring van zijn stuurlieden gaf daartoe in
ieder geval geen aanleiding. Opperstuurman Jacob Willemsz ‗van Vriesland‘ was in Azië
aangekomen in 1690. Onderstuurman Jan Pietersz van Amsterdam was in 1687 aangekomen.
Onderstuurman Harmen Almena van Amsterdam was pas in het voorjaar in Azië aangekomen,
maar had daarvoor al vanaf 1686 als derdewaak voor de compagnie dienst gedaan.918
Een complicerende factor voor de indeling van de kwartieren op schepen in de intraAziatische vaart, zoals de schepen Civetkat en Bombahia, was dat een deel van de bemanning
bestond uit Aziatische zeelieden. Op het schip Civetkat, bijvoorbeeld waren ook negen Moorse
matrozen en een Moors bootsman aanwezig. Het Europese zeevarende volk bestond uit acht
bosschieters, twee matrozen, één hooploper en vier jongens. Op het schip Bombahia waren 25
Europese bosschieters en matrozen, vier jongens, en veertien Moorse matrozen met een Moorse
sarang. Op andere schepen met gemengde bemanningen zijn verschillende variaties van dit
soort samenstellingen terug te vinden. Uit de beschikbare bemanningssamenstellingen is geen
eenduidige strategie te destilleren.919
De VOC kan verschillende strategieën gehanteerd hebben.920 Het is mogelijk dat de
Moorse zeelieden zijn ingedeeld in een eigen kwartier. Het lijkt waarschijnlijk dat de Moorse
bootsman of sarang in dat geval werd toegevoegd aan de Europese (onder)officieren, die over
het betreffende kwartier de leiding hadden. Maar het is ook mogelijk dat de Moorse zeelieden
verdeeld zijn over de verschillende kwartieren en dat zij dus zijn ingedeeld in kwartieren met
Europese zeevarenden. In dat geval wordt het uit de aanwezigheid van Europese officieren en
onderofficieren niet duidelijk of de Moors sarang of bootsman ook aan de leiding van kwartier
is toegevoegd. Ten slotte zou het mogelijk kunnen zijn dat Moorse zeelieden niet werden
ingedeeld in een kwartier. Maar deze optie lijkt niet voor de hand te hebben gelegen, gezien de
geringe omvang van de bemanning en de vaak aanzienlijke omvang van de schepen.
De indeling in kwartieren was een belangrijke structuur. De kwartieren brachten niet
alleen systematiek en regelmaat in het werk en werkritme, maar gaven ook vorm aan de
hiërarchie waaronder op schepen en in andere maritieme werkomgevingen werd gewerkt.
Bovenaan deze hiërarchie stond de schipper. De schipper had de verantwoordelijkheid over de
bemanning en het schip. Aan boord was vaak ook een (onder)koopman, assistent of
boekhouder, maar zijn verantwoordelijkheid betrof met name de lading. De zeggenschap over
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de koers werd gedeeld tussen de schipper en de scheepsraad. De scheepsraad had ook een rol in
de rechtspraak over (kleinere) strafzaken en in uitzonderlijke situaties.921 De raad bestond in
ieder geval uit de schipper, de (onder)koopman, de opperstuurman en de hoogbootsman.922 Juist
vanwege de eindverantwoordelijkheid van de schipper werd hij geacht een onafhankelijke
positie te bekleden. In de woorden van historicus Bruijn: ‗Een al te familiaire omgang van de
schipper met zijn stuurlieden en onderofficieren werd doorgaans door de opvarenden niet
gewaardeerd. Van hem werd een zekere distantie verwacht.‘923 De stuurlieden gaven leiding aan
de kwartieren, maar zorgden samen met de schipper ook voor de bepaling van de positie en de
route, voor de controle van de lading en voor besluitvorming over de voedselvoorziening.924
Onder de stuurlieden stonden de onderofficieren, zoals bootsman, schieman en
kwartiermeesters. De hoogbootsman en schieman ‗passen‘, in de woorden van Witsen, ‗op het
touw-werck, schoten, en halzen; houden takels klaer, korten en lengen, splitzen het verbroken
touw-werck, woelen en binden oock het zelve.‘ De bootsman ‗past op al wat aen de groote mast
betreft‘, de bootsmansmaat kreeg verantwoordelijkheid over de bezaansmast. De schieman paste
op ‗de fockemast‘, en de schiemansmaat op de boegspriet. 925 De bootsman en schieman waren
samen met de bootsmansmaat, schiemansmaat en kwartiermeesters verantwoordelijk voor de
directe aansturing van matrozen en bosschieters in hun werk op het dek, in de touwen en bij het
laden en lossen. Vooral de kwartiermeester had een directe, uitvoerende rol in het aansturen van
het volk. Over de kwartiermeester vermeldt Witsen, dat zij met hun ‗quartier-volcks boven
[moeten] zijn, zoo wel by dage, als by nacht‘. Zij ‗passen op boot en chaloep, bestueren die‘.
Ook doen zij de directe aansturing van het volk: ze ‗geven last, wie van de maets vallen zal.
Schicken ‘t volck aen de bras, en gebieden luits-keels.‘926
Onderofficieren hadden in deze hiërarchie een leidinggevende taak, maar traden soms
ook op namens de bemanning. Zo verzocht bijvoorbeeld de bootsman van het schip Risdam op
31 december 1726 aan de scheepsraad ‗uijt naam van het geheele scheeps volk om wal te
zoeken‘. Het schip Risdam maakte een reis van Siam naar Batavia, maar had een flinke lekkage
opgelopen. De bemanning vreesde dat ‗indien het mogte gebeuren, de leccagie zoo sterck mogt
aanneemen dat het zelfde met alle menschelijk vlijd niet gaande konden houden‘. Op het
verzoek werd niet ingegaan en op 3 januari kwam het nogmaals tot een verzoek. Ditmaal waren
‗de bootsman, schieman en constabel op het halverdek gekomen‘. Zij verzochten ‗uijt naam van
het gantsche scheepsvolk om het schip in godes naam teegens de wal te zetten‘. Volgens de
onderofficieren was de situatie zo ernstig dat ‗men genoeg zag onmogelijk te zijn, om het langer
gaande te houden‘. De schipper en stuurlieden namen het ‗in aanmerking‘, ‗des te meer om dat
men in het minst geen reeden konden uijtvinden om langer‘ vol te houden. Het schip zonk voor
de oostkust van het Maleisisch schiereiland. De herhaalde pleidooien van het scheepsvolk
werden door de schipper tegenover de equipagemeester van Batavia nadrukkelijk gebruikt in de
verantwoording van zijn optreden voorafgaand aan het verlies van het schip.927
Onderofficieren waren dus een belangrijk onderdeel van de hiërarchische
compagniestructuur, waardoor werd gezorgd voor discipline, controle en aansturing op de
werkvloer. Maar tegelijkertijd vertegenwoordigden zij in bepaalde opzichten de lagere
bemanningsleden – het volk van bosschieters en matrozen van ‗achter‘ de mast. De positie van
Europese onderofficieren is in dit opzicht zeer vergelijkbaar met de positie van sarangs en
tandels. De voorlieden van Moorse en andere Aziatische zeelieden bevonden zich tussen de
wereld van officieren en zeelieden. Zij waren de leidinggevende van een ploeg en stuurden
vanuit die functie zeelieden aan. Zij traden daarbij met enige regelmaat hardhandig tegen deze
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zeelieden op. Maar tegelijk waren zij degenen die moesten opkomen voor de belangen van hun
ploeg, en die soms werden opgedragen om klachten te verwoorden en over te brengen.928
Het leven en werk aan boord van schepen bewoog zich tussen twee uitersten. Aan de
ene kant bevonden zich de hiërarchische structuren van de compagnie, waardoor het werk werd
aangestuurd en discipline werd gehandhaafd. Aan de andere kant bevonden zich vormen van
organisatie, die juist ruimte boden aan de lagere zeevarenden, zoals de bakken en de
mogelijkheid om verzoeken te doen via onderofficieren. De hiërarchische structuur was echter
veel dominanter in het bepalen van de structuur en het ritme van het leven in werkomgevingen
van de compagnie. Vormen van zelforganisatie waren alleen in beginsel aanwezig, doorgaans
informeel, en soms tijdens kortstondige oplevingen van maritiem radicalisme, zoals later
duidelijk zal worden in de behandeling van muiterijen en andere arbeidsconflicten.

Patronage en carrière
De compagnie was een hiërarchisch bedrijf, maar het was tegelijkertijd een bedrijf dat open
stond voor mogelijkheden om door te groeien. Het was mogelijk om vrij snel op te klimmen.
Bepalingen waarmee bijvoorbeeld geprobeerd werd om van bovenaf te zorgen dat zeevarende
dienaren ‗slechts om de zes jaren in rang verhoogd konden worden‘ hadden niet altijd effect.929
De uitstroom van compagniesdienaren door sterfte, repatriëring, ouderdom en vestiging zorgde
voor een voortdurende stroom van bevorderingen. Daarbij waren formele drempels voor de
meeste functiecategorieën afwezig. Voor zeevarende functies waren alleen in het geval van
bevordering tot (onder)stuurman stuurmansexamens vereist, maar dit wierp voor Europese en
Euraziatische zeelieden geen onoverkomelijke barrière op. Onderofficieren met directe
leidinggevende verantwoordelijkheden, zoals bootsmannen en kwartiermeester, waren vrijwel
altijd ervaren zeevarenden, die als matroos of jongen waren opgeklommen. Zelfs schippers en
stuurlieden waren vaak van onderaf opgeklommen en hadden een deel van hun werkende leven
onder het scheepsvolk en onderofficieren verkeerd.930
De carrière van Gerbrand Mamus uit Medemblik geeft een interessante inkijk in de
mogelijkheden en werking van een carrière bij de compagnie. Gerbrand was in 1700 met de
VOC in Azië aangekomen als matroos. Voor deze tijd had hij al ‗van kintsbeen aff‘ op de
koopvaardij naar Zuid-Europa gevaren.931 Na een aantal reizen naar Banda, Malakka en
Bengalen werd hij in 1703 bevorderd tot provisioneel stuurman. In 1705 kwam hij op een
retourschip te werken als onderstuurman en in 1706 keerde hij terug naar Azië in de functie van
derdewaak. In 1707 werd hij aan de Kaap de Goede Hoop weer tot onderstuurman bevorderd. In
deze functie werkte hij ook in 1708 en 1709 ‗met het jaght Ter Hen in den oorlog op Java‘. Na
wederom een retourreis kwam Gerbrand in 1715 terug als opperstuurman op het schip
Lugtenburg. Met dit schip voer hij in 1717 naar Japan. Op de terugreis naar Batavia kreeg hij de
leiding over het schip door ‗het overlijden van den schipper Hidde Vannooij‘. Dit deed hij ‗tot
sodanig genoegen‘ dat hij ‗daar op tot schipper gevordert is‘. In de periode van 1718 tot 1727
maakte hij verschillende retourreizen, waaronder in 1726 zelfs als commandeur van ‗de
Rethourvloot‘.
In een brief aan de Raad van Indië bracht Gerbrand Mamus in 1730 zijn langlopende
compagniecarrière in stelling om te laten zien dat hij door ‗soo veel jarige diensten in
alderhande qualitijten bij der zee‘ een goede ‗ondervinding en kennis van saeken gekreegen
heeft‘. Met de brief solliciteerde hij naar de functie van opperequipagemeester van Batavia. En
hij concludeerde zelf dan ook alvast ‗dat hij niet en twijffeld off [hij] soude alle bedieningen
daartoe betrekkelijk ten genoegen van uw Hoog Ed: kunnende waarnemen‘.932 Mamus zou in
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1730 inderdaad de opvolger van opperequipagemeester Coenraad Mels worden. Waarschijnlijk
was hij daartoe ook aanbevolen door zijn voorganger. Ze konden het in ieder geval zakelijk
goed vinden: enkele jaren later verkreeg Mels via zijn opvolger Mamus een wissel ter waarde
van maar liefst 17.988 gulden.933
Voor hogere compagniesdienaren is bekend dat het verkrijgen van aanstellingen gepaard
ging met een intensieve politiek van verstandhoudingen. Uitgebreide patronagenetwerken
bepaalden wie welke functie kreeg. Aanbevelingen van invloedrijke bestuurders en het aangaan
van strategische huwelijken waren elementaire onderdelen van dit spel.934 Soms werden met
aanbevelingsbrieven kandidaten aangeprezen, soms werd tegelijk een andere kandidaat in
diskrediet gebracht.935 Voor het verkrijgen van hoge functies, die zich niet op het hoogste
bestuurlijke niveau bevonden, speelden aanbevelingen eveneens een belangrijke rol. Zo werden
(opper)kooplieden, schippers, maar ook stuurlieden, boekhouders en andere hogere dienaren
vaak voorgedragen. De voordrachten vonden plaats op persoonlijke titel en werden vervolgens
al dan niet overgenomen. Van deze voordrachten zijn ‗lijsten van reccomandatie‘ overgebleven
waarop staat bijgehouden wie is voorgedragen, voor welke positie en door welke bestuurder.936
Aan het beklimmen van de compagniehiërarchie werd veel waarde gehecht, niet alleen
door zeevarenden. Zo klaagden in 1776 enkele oppermeesters in dienst van de kamer
Amsterdam bij de Heren Zeventien over de verschillen in mogelijkheid om carrière te maken. In
de klacht contrasteren de oppermeesters de scheepschirurgijn en zeevarenden: ‗Alle zeevarende
officieren in Compagnie‘s dienst hebben het uitzicht om door continueel varen van reis tot reis
te kunnen avanceeren, wanneer hun gagieen en premieen verhoogen en accresseren, daar zij
[chirurgijns], die mede onder de zeevarenden behooren, zoals men zegt de oude knegts zijn en
blijven‘.937
Ook op lagere niveaus speelden de mogelijkheden om carrière maken en het belang van
patronage een grote rol. De Duitser Jacob Haafner was zich daarvan zeer bewust. In zijn
verhalen over de tijd dat hij als jong assistent voor 16 gulden in Negapatnam werkte, vertelt hij
met lichte frustratie over zijn beperkte mogelijkheden om vanuit deze positie door te groeien.
Hij kon slechts nog doorgroeien tot absoluut-assistent en boekhouder-nominaal. Schamper
meldt hij: ‗Dit is het non plus ultra van alle Compagniesklerken in Oost-Indiën, inlanders of
Europeaanen, zij mogen bekwaam zijn of niet, zoo zij geene vermogende vrienden of
voorspraaken hebben; want het is in gindsche landen even als hier gesteld, posten en ambten
worden er niet naar bekwaamheid of verdiensten, maar naar gunst, uitgedeeld en begeeven.‘ 938
In de maritieme beroepen waren mogelijkheden om door te groeien in dienst van de
compagnie groter. Ook in lagere functies konden aanbevelingen veel invloed hebben op
aanstellingen. Zo werd de matroos Jan Meijer bij zijn aanmonstering voor de kamer Zeeland in
de Republiek met een kort briefje aanbevolen door kapitein Mels Reeling. Daarop had de
kapitein geschreven dat ‗Jan Meijer met mijn gevaaren heeft als cajuijtwagter‘. Jan had in zijn
dienst ‗twee reijsen naar CuraCauw [volbracht] te weeten in den jaare 1776 en 1777‘. En hij had
zich daarbij ‗altijd wel en eerlijk gedragen‘.939 In andere gevallen viel de behoefte aan
achtergrondinformatie voor de betrokkenen slechter uit. Zo werd een onderzoek ingesteld naar
‗eenen Okke‘, maar na een informatieverzoek bij de schepenen en de diaconie werd bevonden,
dat ‗die persoon een allerslegst en gevaarlijkst subject is‘. Besloten werd om ‗Okke nimmer in
‘s Compagnies dienst te emploijeeren‘.940 Vanuit Batavia schreef gezagvoerder Palm aan zijn
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zus Leetje in de Republiek dat hij ene Carel onder zijn hoede had genomen, die zich financieel
in de problemen had gewerkt: ‗ik heb door mijn sterke protectie zoo ver gederigeerd dat hij
onder mijne opzigt zal koomen‘.941
Overzees speelden patronagenetwerken, maar toch zeker ook de kwaliteiten van
opvarenden een niet minder belangrijke rol. De vroege ervaringen van Jacob Haafner in dienst
van de VOC bieden een interessant voorbeeld. Hij begon als jongen aan een loopbaan bij de
compagnie, nadat hij na de dood van zijn vader alleen in de Kaap de Goede Hoop was
aangekomen. De jonge Jacob Haafner had een aantal voordelen: hij was een snelle leerling, had
geleerd om te lezen en schrijven, viel vanwege zijn capaciteiten vaak al spoedig op tussen de
andere opvarenden en werd op een aantal momenten onder de hoede genomen door hogere
compagniesdienaren – sommigen hadden zijn overleden vader nog gekend. Jacob werd in de
eerste jaren dan ook afwisselend als kapiteinsklerk, kajuitsjongen en kajuitwachter
aangesteld.942 Hij werd korte tijd ‗op den hoeker de Snelheid, [onder] kapitein Hanssen,
geplaatst, en [aan] den eersten stuurman aanbevolen, [om] mij in zijne kunst te onderwijzen‘.
Daarin zou hij volgens eigen zeggen ‗spoedig groote vorderingen‘ maken.943 Later kreeg hij een
aanbod om als stuurman dienst te doen op het schip van ‗kapitein Johansen, een braaf man en
een goed vriend van mij‘. ‗Hem ontbrak een derdewaak. Hij bood mij die plaats aan, toen ik
hem bij geval van mijne omstandigheden en geringe vooruitzichten sprak, hij beloofde mij
buitendien in alles te onderrigten en bij te staan.‘944 Maar Jacob Haafner wilde door de vele
slechte ervaringen op zee niet meer terug in het zeevarende beroep. Hij wees het aanbod af en
vervolgde zijn dienst bij de VOC als assistent te Negapatnam en later als boekhouder en
secretaris in Sadras.
Een aantal fragmenten uit Jacobs carrièrepad laten zien hoe bepalend
patronageverhoudingen konden zijn voor het werk en leven onder de compagnie. Als
kajuitwachter verdiende Jacob een gewoon matrozensalaris, maar hij genoot veel voordelen. Zo
had hij ‗door de goedheid van onzen kapitein‘ Bos als kajuitwachter zelfs een eigen
‗slaapplaats‘. Hij sliep ‗[in plaats] van onder het volk, in eene der vaste kooijen ter zijde der
bottelarij, die door het afsterven van een onzer dek-officieren, ledig was.‘945 Tijdens het verblijf
ter rede van Batavia verbleef Jacob eerst in het huis van kapitein Bos en later in het huis van
zijn nieuwe gezagvoerder De Bruijn.946 Jacob had een bevoorrechte positie aan boord van
verschillende schepen.
Dit veranderde drastisch na een zwaar ziekbed in het hospitaal in Bengalen. Hij kwam
daarna terecht op het schip Bovenkerkerpolder, maar was nog niet aangesterkt. Jacob Haafner
beschrijft zichzelf als ‗eenen jongeling, bleek, holoogig, met ingevallene kaken en opgetrokkene
lippen‘. Voor het eerst in zijn leven werd hij nu ‗onder de matrozen geplaatst‘. Hij ‗deed de
wacht, klepte de klok, hielp het schip schoonmaken, de zeilen aanslaan of reven, en wat dies
meer zij‘. Maar al snel werd hij het mikpunt van pesterijen. De bootsman maakte hem ‗tot het
voorwerp van zijne onredelijken haat en onbeschofte mishandelingen‘. De rest van de
onderofficieren en zeevarenden ‗meenden [de bootsman] het hof te maken met mij even zoo
onbarmhartig, en soms nog erger, te mishandelen. Jacob had op dit schip geen geluk, en de
uitwerking van patronageverhoudingen leken zich hier juist tegen hem te keren.947
Enigszins verongelijkt merkt Haafner over deze periode op dat dit gebeurde ondanks ‗de
ijver, waarmede ik streefde al zijne bevelen naar vermoogen uit te voeren‘. Maar misschien was
het precies deze ijverigheid, die had geleid tot de pesterijen van de bootsman – ‗dezen ruwen en
onmededoogenden knaap‘.948 Op het volgende schip zou dit anders zijn. Op het schip Tempel
werd Jacob opnieuw geplaatst ‗onder de ligte matrozen‘. Ditmaal wist Jacob ‗in tegendeel, door
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mijnen ijver en de volwaardigheid, waarmede ik alles verrigtte, de genegenheid der
kwartiermeesters en verdere dek-officieren‘ te winnen.949 Al spoedig zou Jacob Haafner ook
hier weer tot kajuitwachter worden aangesteld. Hij werd uit ‗achten jonge matrozen‘ verkozen
op aanraden van een stuurman, die hij van een eerder schip kende. De stuurman vertelde de
kapitein, ‗dat niemand beter dan ik voor dien post geschikt was; hij wist, dat ik op al mijne
reizen kajuitwachter was geweest, en goed schrijven en teekenen konde.‘ Maar op het schip
Tempel was het niet de bootsman die in wreedheid uitblonk, het was kapitein Koelbier zelf. Zijn
eerdere kajuitwacht, zijn neefje, was volgens Haafner door de kapitein eigenhandig over boord
gegooid. Als kajuitwacht van Koelbier viel Jacob aan ‗dagelijksche mishandelingen en
wreedheden van eenen ongevoeligen woestaard ter prooije.‘950
In essentie speelde patronage op twee manieren een rol in de verhouding tussen
werknemers van de compagnie: het beïnvloedde de mogelijkheden voor werknemers om op te
klimmen en het versterkte de hiërarchische, leidinggevende structuren. Bij het openvallen van
een functie op een schip hadden ‗de hoofden der schepen de vryheyd‘ om ‗uyt de hare een
bequaam subject voor te dragen‘.951 Vaak gebeurde dit op voordracht van directe meerderen, die
goed zicht hadden op de bemanningsleden die functie zouden kunnen vervullen. Het
onderhouden van een goede verstandhouding of zelfs vriendschap met de juiste (onder)officier
kon dus een belangrijke rol spelen in toekomstige bevorderingen. Aan boord van schepen en in
andere maritieme werkomgevingen werden (tijdelijke) allianties gesloten tussen hoger en lager
geplaatsten. De combinatie van voortdurend aanwezige carrièremogelijkheden en het belang
van patronagenetwerken versterkte zodoende de bestaande hiërarchie.
De wijze waarop dit in zijn werk kon gaan wordt duidelijk uit de bevordering van een
bootsmansmaat en een matroos in 1734. Bij het vertrek van een kleine vloot met schepen van
Bengalen naar Batavia was de bootsman van het schip Goudriaan in Hougly ‗door swaere
siektens‘ ‗in ‘t hospitaal‘ achtergebleven. In het gezamenlijk overleg van de hoogste officieren
van de schepen, de Brede Raad, werd door de gezagvoerder van het schip Goudriaan, schipper
Willem Hendriksen, voorgesteld dat zijn bootsman zou worden opgevolgd door de
bootsmansmaat Jochem Brand van Lubeck van het schip Haaksburg. Deze bootsmansmaat
kreeg in de vergadering vervolgens zelf de ruimte om een voorstel te doen voor zijn opvolging
op het schip Haaksburg. Voorgesteld werd om ‗den matts: Jan Lint van Gootenburg‘ ‗zijn
dienst als bootsmansmaat […] op ‘t schip Haaxburg te moogen presteren‘. Beide voorstellen
werden door de aanwezigen in de Brede Raad goedgekeurd, mits achteraf daaraan ook de
goedkeuring zou worden verleend door de Gouverneur Generaal.952
Functies als ‗maat‘ of ‗jongen‘ speelden een belangrijke rol in de patronagenetwerken
aan boord van schepen en in maritieme werkomgevingen aan de wal. Soms konden deze banden
erg sterk zijn, en werden lagere werknemers in het kielzog van hun meerderen meegezogen. Zo
werkten in 1784 de kwartiermeester Hendrik Nijhoff uit Amsterdam, de matroos Klaas Pieter
Russouw uit Holstein en een ‗Portugees kind‘ Jabert Pieters op de boot van het eiland Edam.
Daarmee verzorgden zij voor de compagnie een deel van het vele logistieke werk in en rond
Batavia. Een krap jaar later, in januari 1785, werkten Hendrik Nijhoff als kabelgast op de
equipagewerf van de stad en was Klaas ‗zijn maat‘. Ook Jabert Pieters was ‗thans nog op de
werff bescheiden‘. Later zou blijken dat de twee in hun eerdere functie als kwartiermeester en
matroos betrokken waren geweest bij het smokkelen van opium van een Engels schip naar de
equipagewerf. Mogelijk betaalde de samenwerking met de bootsman van de equipagewerf, die
zij bij de smokkelpraktijk waren aangegaan, zich via deze weg uit. Wellicht ook leverde hun
nieuwe functie nog betere mogelijkheden op om te profiteren van smokkel.953
De strijd om invloed werd niet alleen formeel beslecht via benoemingen, maar vond
vaak ook informeel plaats. Soms kreeg dit de vorm van gunsten. Een andere manier was om
invloed meer af te dwingen door jongens aan het werk te zetten. Met uitdelen van klussen
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konden dan ook verhoudingen worden bepaald of gebroken. De bevordering of aantasting van
posities die daarmee op het spel stond, kon een sluimerend strijdtoneel openen. Zo vertelt Jacob
Haafner over zijn conflict met de hofmeester van het schip Cornelia Jacoba:
‗Deze man had mij, gedurende de geheele reize van Batavia naar Bengalen, de
grootste vijandschap toegedragen, uit geene andere oorzaak, dan dat hij zich
verbeeldde door mij in zijn gezag gekrengt te zijn, vermits ik, die kajuitwachter
van den kapitein was, volstandig geweigerd had hem in het schoonmaken en
bereiden der spijzen te helpen, zoo als hij mij, even als aan de jongens der
mindere officieren, welker werk dit is, beval; van dien tijd aan zocht hij mij, op
allerlei wijze, te kwellen en zijnen wrok te doen gevoelen‘.954
Het mag duidelijk zijn dat de mechanismen van patronage en bevordering niet alleen
maar winnaars telden. Zo viel Jacob Haafner als matroos ten prooi aan de pesterijen van de
bootsman. Haafner wist door het bezit van de vaardigheid om te lezen en schrijven later alsnog
op te klimmen tot kajuitwacht en assistent. Maar vele anderen wisten niet te profiteren van de
constante stroom van bevorderingen op de schepen en in de havens van de compagnie. Soms
hadden zij daarvoor simpelweg niet de vaardigheden of talenten, andere keren wisten ze niet
binnen te dringen in de alledaagse patronagenetwerken.
Onder de werknemers van de compagnie vormden zich op verschillende niveaus
voortdurend netwerken, die sociale omgang bevorderden, maar ook benoemingen beïnvloeden.
In deze patronagenetwerken werden de lagere dienaren opgenomen, die de gewenste
vaardigheden bezaten, opvielen of misschien gewoon in de smaak vielen. Ze boden werknemers
kansen om op te klimmen. Tegelijk sloten deze patronagenetwerken ook voortdurend dienaren
uit. Carrière maken binnen de compagnie was mogelijk, maar niet altijd voor iedereen. Wie
werden door dit stelsel bevorderd en wie niet? Hoe zat het met de carrièrekansen van
buitenlandse werknemers? Was Jacob Haafner een uitzondering of misschien juist een
exemplarisch voorbeeld van een glazen plafond?

Diverse wegen
Over de positie van buitenlandse werknemers in de VOC is veel geschreven. Tijdgenoten, zoals
Nicolaas de Graaf, beklaagden zich bijvoorbeeld over ‗Polakke, Sweeden, Deenen, Noor-luyde,
Jutte, Hamborgers, Hoogduytse, Oosterlingers, Westfaalders, Bergse, Gulikse, Kleefse, en
voorts alderhande Moffen, Poepe, Knoete en Hannekemaijers en andere groene kassoepers, die
‘t gras nog tussen de tanden steekt‘.955 Over de muiterij op het VOC-schip Nijenborg werden in
de Republiek liederen geschreven met anti-Duitse teksten. Het schip was volgens de schrijver:
‗van Duytzers Mof en Poep bemand‘. En toen het schip nabij de Kaap de Goede Hoop kwam,
‗zag men het yver vuur ontbranden, van menig snoode Dwingeland‘.956
De andere kant van het verhaal is ook in schrift bewaard gebleven. Zo beklaagde Duitse
compagniesdienaar Johann Wurffbain zich in zijn reisbeschrijving over de geringe
carrièremogelijkheden voor vreemdelingen. Want zo kon, volgens Wurffbain, ‗niemand auf der
Hinein-Reise, eine honorable Bedienung Erlangen, es sey dann, das ser in der Niederländischen
Sprache, und Handlungs-Stylo gar wol erfahren, und gute Freunde habe, die ihn zur solcher
befordern‘. De klacht is duidelijk: het was in de Republiek niet mogelijk om een goede
betrekking te krijgen, behalve door een goede patronagenetwerk en het overnemen van de
Nederlandse taal en gewoonten. Bij de aanwerving van personeel kwamen immers zoveel
gegadigden, dat ‗die Nederländer‘ ‗die besten, und die dem einen oder andern CompagnieHerren verwant oder bekannt sind, erwehlen.‘ Voor vreemdelingen, ongeacht met hoeveel
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‗guter Qualität und Verstand er auch begabt seyn mag‘, was geen andere manier mogelijk om
als ‗einen Soldaten Dienste zu nehmen.‘957
Historici hebben zich lang bij dit beeld aangesloten. De toename van buitenlands
personeel in de loop van de achttiende eeuw is vaak alleen gezien vanuit het perspectief van
‗noodzaak‘.958 Eigenlijk een ongewenste oplossing voor de toegenomen sterfte en
personeelshonger van de compagnie. Het is zelfs aangewezen als één van de oorzaken voor de
ondergang van de VOC. Boxer koppelt de toegenomen sterfte onder het personeel aan de
stijgende aanmonstering van ‗onervaren en veel vreemdelingen, die uit het hart van Duitsland,
door de grootste armoede, herwaards gedreven‘ zijn. Het ‗gebrek aan ervaren zeelui‘ en ‗het
alternatief […] het aanmonsteren van onervaren landvolk‘ zouden volgens hem ‗misschien een
van de oorzaken van het aantal schipbreuken‘ geweest kunnen zijn.959
De laatste jaren is veel aandacht uitgegaan naar de groepen Europese buitenlandse
werknemers, die voor de VOC in de Republiek aanmonsterden. Dit onderzoek heeft het beeld
enigszins bijgesteld. Aan de hand van Oost-Indische reisbeschrijvingen is door historicus Van
Gelder bijvoorbeeld aangetoond dat Duitse VOC-dienaren lang niet allemaal arm en
onderontwikkeld bij de compagnie in dienst gingen.960 Voor de Republiek in het algemeen is
benadrukt, dat arbeidsmigratie niet uitzonderlijk was, maar juist normaal. Voor de VOC was
daarvoor de grond gelegd door het onderzoek van Jansen en De Wilde.961 Vanuit een breder
perspectief is uiteengezet, dat de gehele Nederlandse vroegmoderne scheepvaart gebruik maakte
van internationaal samengestelde bemanningen uit Noordwest-Europa.962
In recent onderzoek is aangetoond, dat dit geen gevolgen had voor de uitstekende
arbeidsproductiviteit van de Nederlanders ten opzichte van schepen van andere Europese naties,
die vaak nationaal bemand waren.963 Dit bleek ook uit de indicaties voor de
arbeidsproductiviteit van VOC-schepen in de intra-Aziatische vaart, zoals eerder zijn besproken.
Voor Scandinavische, en met name Deense, zeelieden is aangetoond dat de gecijferdheid en
geletterdheid bijzonder hoog was – en soms zelfs hoger dan dat van Nederlandse zeelieden.964
Dit valt samen met een ander interessant verschil tussen Nederlandse en buitenlandse
zeelieden. Nederlanders hadden meer kans om in de functie van (onder)officier aan te
monsteren. Zeelieden uit Noordwest-Europa monsterden doorgaans vaker aan in
zeemansberoepen behorend tot het ‗lagere volk‘. Maar binnen deze lagere functiecategorieën
monsterden zeelieden uit de Duitse Bocht, Denemarken, Scandinavië en het Oostzeegebied juist
weer veel vaker aan voor de hogere zeemansfuncties. Buitenlandse zeelieden werden dus geen
jongen of hooploper, maar matroos en meestal bosschieter.965 De komst van Europese
arbeidsmigranten hoefde geen verslechtering te betekenen, maar kon juist een waardevolle
toevoeging zijn in de Nederlandse arbeidsmarkt.
De vreemdelingen die dienst deden bij de VOC waren dus niet altijd onervaren
armoedzaaiers. Maar hoe moet de klacht van Wurffbain in dit perspectief dan begrepen worden?
Voor het verwerven van een functie als officier of gezagvoerder was deelname aan
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patronagenetwerken in de kamersteden een noodzakelijke voorwaarde. Buitenlanders maakten
daarom minder kans om als officier of gezagvoerder aangesteld te worden.
Onderzoek van Bruijn en Gaastra heeft uitgewezen, dat het voor niet-Nederlandse
opvarenden toch mogelijk was om als gezagvoerder te worden aangesteld op de
compagnieschepen, die vertrokken vanuit de Republiek. Vooral vanaf de jaren 1730 nam het
aandeel buitenlandse gezagvoerders in de retourvaart sterk toe. Het aandeel niet-Nederlanders
onder de gezagvoerders groeide van zo‘n 5 procent in de jaren ‘30 tot maar liefst 37 procent in
de jaren ‘50. Bruijn en Gaastra koppelen dit aan de algehele toename van buitenlandse
opvarenden, die vanaf de jaren 1720 inzette. Zij zoeken de verklaring in de toegenomen
integratie, en zelfs assimilatie, van de betreffende buitenlandse officieren in de lokale
samenlevingen van de kamersteden.966
Tabel 22.

Gezagvoerders retourvaart, Nederlandse en buitenlandse herkomst (1700-1795)

Nederlands
Niet-Nederlands Onbekend Totaal
1700-1709
209
96%
8
4%
25
242
1710-1719
287
100%
0
0%
19
306
1720-1729
341
98%
8
2%
14
363
1730-1739
333
95%
19
5%
21
373
1740-1749
231
82%
50
18%
14
295
1750-1759
145
63%
86
37%
28
259
1760-1769
175
67%
87
33%
30
292
1770-1779
212
77%
62
23%
25
299
1780-1789
127
75%
42
25%
30
199
1790-1795
59
67%
29
33%
10
98
Totaal
2119
84%
391
16%
216
2726
Bron: Bruijn, Gaastra, ‗The Career Ladder‘, 222; VOC Opvarenden.
Maar het verwerven van een hoge aanstelling bij aanmonstering in de Republiek was
niet voor alle VOC opvarenden weggelegd. Het was ook niet de enige mogelijkheid om carrière
te maken. Veel zeevarenden maakten juist onderweg carrière.967 Vooral ervaren Scandinaviërs
en Duitsers maakten een goede kans bij het openvallen van hogere functies. Zo werd op de
uitreis van het schip De Drie Papegaaien in 1753 de overleden Rotterdamse kwartiermeester
Willem Bloemrood opgevolgd door de bootsmansmaat Christiaan Lodewijk Croes van
Lindkroon in Zweden. De bootsmansmaat werd op zijn beurt weer opgevolgd door de
schiemansmaat Pieter Christiaan Kraak uit het Duitse Oldenburg.968
De diensttijd in Azië opende nog veel grotere carrièremogelijkheden. Het werk in de
verschillende vestigingen in Azië bood aan alle Europese nieuwkomers mogelijkheden om op te
klimmen. Dit ging ook op voor zeelieden en soldaten, die in Azië regelmatig overstapten op
ambachten, militaire of bestuurlijk-administratieve functies aan land. Uit onderzoek naar de
carrières van de compagniesdienaren in Cochin blijkt zelfs dat Duitsers en andere Europese
buitenlanders meer carrière maakten dan Nederlandse werknemers. De buitenlandse dienaren
stroomden in de Republiek gemiddeld lager in dan Nederlanders, maar eindigden door hun
loopbaan in Azië uiteindelijk op ongeveer hetzelfde functieniveau.969
Het werk in de scheepvaart in Azië bood goede carrièremogelijkheden voor
Nederlandse, Europese en zelfs Euraziatische zeevarenden, maar dat lag anders voor de
Aziatische zeelieden in dienst van de VOC. Aziatische zeelieden konden geen gebruik maken
van de carrièremogelijkheden binnen de VOC. De hoogste functie, die Aziatische zeelieden
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konden vervullen, was die van sarang – dat gelijk stond aan bootsman, de hoogste functie van
onderofficier. In de militaire hiërarchie konden Aziaten wel hogere officiersfuncties vervullen.
Dat Aziatische zeevarenden niet hoger konden opklimmen binnen de compagnie had niet alleen
te maken met het administratieve en categorische onderscheid, dat werd gemaakt tussen
Europeanen en Aziaten. Het vermogen om de Nederlandse taal te beheersen lijkt een cruciale
factor te zijn geweest. Dit was uiteraard van belang op de werkvloer ten opzichte van de
Europese bemanningen. Maar het was vooral van belang in het voltooien van de enige formele
eis voor het vervullen van officiersfuncties, namelijk het succesvol afleggen van het
stuurmansexamen. Voor Duitsers en andere Europese werknemers was het aanleren van
Nederlands relatief gemakkelijk, aangezien deze taal in Noordwest-Europese wateren fungeerde
als lingua franca. Voor Aziatische zeevarenden moet dit veel moeilijker zijn geweest.
Het was voor Aziatische zeelieden waarschijnlijk wel mogelijk om van matroos op te
klimmen tot Moorse sarang of Javaanse jurumoedi. Daarover is weinig bekend.970 Op basis van
de schaarse informatie over de leeftijdsverdeling onder Aziatische zeevarenden mag
verondersteld worden dat zeelieden vaak jonger waren dan hun voorlieden. Zo was de
jurumoedi Saliedien 38 jaar oud, terwijl zijn Javaanse matrozen Boejang en Kadoel 30 en 25
jaar waren.971 De sarang Dinoe was ongeveer 40 jaar oud, terwijl de Moorse matroos Sech
Mohamet 26 jaar oud was.972 Dit zou kunnen betekenen dat leeftijd – en daarmee het opdoen
van voldoende ervaring – een belangrijke factor was om voorman te worden. Wellicht bestond
naast de mogelijkheid om tijdens de diensttijd voor de compagnie op te klimmen tot sarang of
tandel ook de mogelijkheid om op andere schepen dienst te doen. Op particuliere schepen,
bijvoorbeeld, waar soms hogere lonen werden geboden.973
De carrières van Europese en Euraziatische zeevarenden getuigen van de openheid van
de hiërarchie van de compagnie voor deze groepen. Zo werd de eerdergenoemde, vermoedelijk
Euraziatische Anthonij Cornelisz in 1692 aangenomen in de functie van jongen. In 1700 deed
Anthonij dienst als jongmatroos op de chialoup Kennemerland gestationeerd in Jafnapatnam.
Zo‘n twaalf jaar later was Anthonij nog altijd werkzaam voor de compagnie, maar ondertussen
was hij opgeklommen tot kwartiermeester op een van de chialoupen rond de vestiging. Nog in
1719 wordt Anthonij Cornelisz in die functie vermeld.974 Een jaar later was Anthonij
opgeklommen tot bootsman. De vaartuigen die in dat jaar rond Jafnapatnam dienst deden, zoals
de chialoupen Overthoom, Jaffanapatnam, Dijkveld, Manaar, Ham en hiel en andere kleine
vaartuigen, waren bemand met Europeanen en zeevarenden van gemengde Euraziatische
afkomst. De zeelieden waren afkomstig uit Jafnapatnam, Baticaloa, Manaar en Colombo.975
In 1712 werkte Simon Corneliszoon Cappel als kwartiermeester op het jacht De
Leijdsman. Het schip deed dienst in de intra-Aziatische vaart en lag op dat moment ter rede van
Batavia.976 Simon was in 1701 in Cochin in dienst gekomen van de VOC. Hij was daar niet
alleen in dienst gekomen, maar was daar ook geboren. Waarschijnlijk was hij van Euraziatische
afkomst. Hij deed eerst dienst als soldaat en vervolgens als matroos. Hij zou geen dienst doen
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op de retourvaart naar de Republiek, maar bleef werkzaam in de intra-Aziatische vaart, waar hij
in rond 1711 opklom tot kwartiermeester.977
Ook Europese zeelieden kregen in de intra-Aziatische vaart de kans om carrière te
maken. Andries Helsing uit Denemarken, bijvoorbeeld, monsterde net als vele van zijn
Europese buitenlandse collega‘s aan bij de VOC in Amsterdam. Hij vertrok in december 1701
uit de Republiek in de functie van matroos. Vanaf zijn aankomst in Batavia ging het snel:
Andries schopte het binnen een paar jaar tot kwartiermeester. Al in 1706 had hij de pantjalang
Casuaris onder zijn hoede met aan boord 10 Europese en 6 Aziatische zeelieden. Blijkbaar deed
hij zijn werk goed, want in 1715 en 1716 vinden we Andries terug als schipper van de
Schoonderloo met aan boord maar liefst 10 Europeanen en 20 Moorse matrozen.
Dit lijkt geen toeval. Op kleine schepen van de VOC werden vaak gemengde
bemanningen geplaatst. Europese onderofficieren en matrozen werkten samen met Aziatische
zeelieden en soldaten. De arbeidsverhoudingen in deze kleine werelden waren afhankelijk van
de directe samenstelling van de bemanning en van het persoonlijk gezag van de bevelvoerende
officier. Voorlieden deden daardoor belangrijke ervaringen op. Zij vervolgden na enige tijd hun
loopbaan elders – op grotere schepen of op de werf.
Zo werd in Kareek in 1761 een opvolger gezocht voor de overleden onderstuurman Jan
Beenke.978 In zijn plaats werd de bootsman Joseph Ramon uit Livorno aangesteld.979 Hij was
recent door een kapitein en opperstuurman ‗behoorlijk in de theorie van de navigatie
g‘examineert‘. Maar belangrijker nog was de aanbeveling dat hij ‗reeds drie jaaren lang in
diverse omstandigheeden preuven van desselfs bequaamheid om met de gallouets om te gaan
gegeeven‘ had. De galloueten waren kleine vaartuigen, die rond de vestigingen in de Perzische
Golf werden gebruikt en bemand werden met lokale zeelieden en een Europese (onder)officier.
Schiemansmaat Jan Dirk Ram van Lubeck, de opvolger van Joseph Ramon, maakte juist de
omgekeerde beweging van het schip Marienbos naar de galloueten.980
De onderofficieren op deze kleine lokale vaartuigen deden vaardigheden op die
belangrijk waren in het leidinggeven aan gemengde bemanningen of alleen Aziatische
zeelieden. Jan Ambrosius Hoorn vertelde over zijn diensttijd voor de VOC op Ceylon. In
december 1763 plaatste de equipagemeester hem ‗op een vaartuig om de ladingen van de
schepen af te halen, en van den wal, hetgeen zij weer laden moesten, aantebrengen‘. Hij had
daarmee de leiding over een vaartuig met ‗8 matrozen en een zwarte kok.‘ Hij was toen nog
maar 23 jaar oud. Al na zes dagen gaf hij opdracht om ‗twee matrozen een pak slagen [te geven]
wegens dronkenschap‘.981 Op Batavia kreeg hij ‗weer een vaartuig, wat kleiner dan op Ceilon,
met vijf zwarte matrozen‘. Hij vertelt dat hij met deze zeelieden ‗een weinig kon spreken; maar
het verder schielijk aanleerde‘.982
Tabel 23.

Herkomst gezagvoerders pantjalang, 1691-1720

N
Nederland
Elders
1691-1700
13
77%
23%
1701-1710
60
67%
33%
1711-1720
84
75%
25%
Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
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Figuur 19.
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De gezagvoerende onderofficieren op de pantjalangs en losboten waren
verantwoordelijk voor het vaartuig. In Batavia werd bepaald dat ‗by den afscheep van goederen
te deser rheede, op yder losvaartuyg twee gezaghebbers‘ geplaatst moesten worden om diefstal
te voorkomen. Een van de ‗gezaghebbers‘ moest in het losvaartuig blijven, ‗terwyl den anderen
of den sarang of den quartiermeester het losbriefje in het pakhuys naast de Waterpoort komt te
brengen.‘983 Het was ook zeer goed mogelijk, dat een Europese kwartiermeester boven een
volledig Aziatische bemanning werd gesteld zonder de aanwezigheid van een Aziatische
voorman. Zo werd in 1775 bepaald dat de schuit, die de zieken van de schepen op de rede van
Batavia moest halen, bemand werd met ‗een Europeesch quartiermeester en zes Moorsche
matrozen‘.984 Aan de ‗visitateur van de rede‘ werd een vaartuig toegewezen met een Europese
kwartiermeester. Verder werd besloten om ‗hem agt jongens toe te voegen, dan wel voor zo veel
slaven ¼ rijksdaalders ‘s daags, mits gebrek aan Europeesche en Moorsche matrozen.‘985
De leidinggevende vaardigheden, die deze (onder)officieren opdeden, werden door de
compagnie gewaardeerd. Voor de vaartuigen rond Batavia was in 1700 – en bij herhaling in
1774 – nadrukkelijk bepaald dat de opperequipagemeester daarvoor moest aanstellen ‗een
bequaam en nugter quartiermeester, van wiens trouwe hij zig zal mogen verzekeren‘. 986 In 1664
werden lokale schepen rond Cochin bemand ‗met een Hollants schipper en stuerman en de
principale officieren en swart of inlants bootsvolk‘. Over de officieren werd benadrukt dat zij
‗daertoe mosten aangehouden en opgequeekt worden, al soude men daertoe getrouwde
personen, haer domicilie op Cochin houdende, gebruyken.‘987
De gezagvoerende (onder)officieren van de pantjalangs en de kleine vaartuigen, die rond
de vestigingen dienst deden, waren vaker dienaren van niet-Nederlandse herkomst. Ook de
grotere schepen in de intra-Aziatische vaart stonden vaker onder leiding van niet-Nederlandse
gezagvoerders. Aan het begin van de achttiende eeuw was maar liefst een derde van de
gezagvoerende (onder)officieren op de pantjalangs geen Nederlander. In de intra-Aziatische
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vaart varieerde het aandeel buitenlandse gezagvoerders rond deze periode tussen de 10 en 20
procent. Dat was aanzienlijk meer dan in de retourvaart. In de jaren ‘30 van de achttiende eeuw
begint het aandeel te stijgen en ook aan het einde van de eeuw is het aandeel buitenlandse
gezagvoerders in de intra-Aziatische vaart hoger dan in de retourvaart.
De sterke aanwezigheid van niet-Nederlandse gezagvoerders op schepen in Azië wijst
op de mogelijkheden om binnen de organisatie op te klimmen door werkervaring en het
opbouwen van een staat van verdienste. Het is een indicatie van de relatieve openheid van de
VOC en de bereidheid om buitenlandse werknemers op te nemen en in de compagnie te laten
doorgroeien. Tegelijkertijd bieden deze overzeese carrièrepatronen en ervaringen een nieuw
perspectief op de vrij plotselinge toename van het aandeel buitenlandse schippers in de
retourvaart. De ontwikkelingen in de retourvaart waren niet nieuw. De VOC had al ervaring
opgedaan met buitenlandse gezagvoerders in de intra-Aziatische vaart en op kleinere lokale
vaartuigen. De vergelijking met de inzet van Aziatische zeelieden dringt zich op: daarmee had
de compagnie ook eerst enkele decennia ervaring opgedaan in intra-Aziatische vaart voordat de
strategie werd toegepast voor de retourvaart.
Het was dus voor Nederlanders en buitenlanders mogelijk om carrière te maken bij de
VOC. Maar dat betekende niet dat iedereen daadwerkelijk carrière maakte – of daartoe de
mogelijkheden kreeg. Door het belang van aanbevelingen en benoemingen waren bevorderingen
sterk afhankelijk van de patronagenetwerken, die tevens een rol speelden in de uitoefening van
gezag op de werkvloer. Deze patronagenetwerken namen werknemers in zich op, maar sloten
een nog groter deel van de bemanning uit. Dit kon leiden tot teleurstelling en frustratie bij
compagniesdienaren voor wie de carrièrestappen binnen de compagnie niet mogelijk waren, of
aan wie ze werden onthouden.
Deze frustratie wordt door de Duitse compagniesdienaar Wurffbain nadrukkelijk
verwoord:
‗Wahr ist es zwar, dass unterschiedliche Personen, so wol Niederländer als
Fremde von geringer Bedienung, durch Gottes Hülf, sonderlichen Fleiss und
guter Capacität, von Zeit zu Zeit, und also nach Verlauf von 10. oder mehr
Jahren, honorable und profitable Aemter erreichet haben; hingegen aber wieder
viel Personen, denen es an gutem Verstand, und richtigem Gebrauch derselben
nicht gemangelt, zu solchem Glück nicht gelangen können; sondern haben
allezeit in ihren geringen Bedienungen verbleiben müssen; und sich offtmals aus
Ungedult, in viel Unordnung, zu ihrer eigen Schand und Schaden, gerathen.’988
De VOC als carrièremachine kende zodoende een duidelijke keerzijde. Uitsluiting van
de benodigde patronagenetwerken van (onder)officieren betekende niet alleen de belemmering
van carrièremogelijkheden, maar had ook gevolgen voor de positie op de werkvloer. Dit kon
resulteren in hardere behandeling door leidinggevenden of in verscherping van de verhoudingen
met opvarenden, die wel van de patronage van (onder)officieren genoten. Dit was een sociaal en
uiterst zichtbaar proces, en kon gepaard gaan met groeiende onvrede en individuele of zelfs
collectieve conflicten.
De spanningen die hiermee in het leven werden geroepen lijken vooral te hebben
gespeeld onder Europese zeelieden, en minder onder Aziatische zeelieden. Aziatische zeelieden
konden geen gebruik maken van de carrièremogelijkheden binnen de VOC. De uitermate
fysieke vormen van leidinggeven van (onder)officieren strekten zich echter uit tot zowel
Europese als Aziatische bemanningsleden. Het is interessant om te zien hoe dit uitpakt op de
werkvloer. De onderlinge verhoudingen werden daar direct vormgegeven door de diversiteit van
de bemanning, de onderlinge omgangsvormen en het optreden van (onder)officieren.
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Nachtelijke samenwerking
Een goed inzicht in de werkverhoudingen wordt verschaft in de rechtszaak rond de bootsman
van de equipagewerf Van Steenbergen. Deze zaak gaat weliswaar om illegale handelingen op de
werf, maar biedt daarmee ook inzicht in de verhoudingen in normale werksituaties. Bovendien
is de rijke overlevering van informatie, die het gevolg is van de berechting, een belangrijke
voorwaarde voor het bestuderen van de werkverhoudingen. Duidelijk zal worden dat daarin niet
alleen patronage en gezag, maar vooral ook macht, diversiteit en angst een belangrijke rol
speelden.
Van Steenbergen werd verdacht van het smokkelen van zo‘n 35 kisten opium in het
voorjaar van 1784. De opium zou afkomstig zijn geweest van een Engels schip nabij het eiland
Kuiper. Verdeeld over vier nachten werd de opium met een boot in kisten overgebracht naar de
werf. De kisten werden rond een uur of elf in de nacht uit de boot gehaald en naar het huis van
de bootsman gesjouwd. Blijkbaar was dit het voorlopige eindpunt van de illegale handel, want
de kisten werden opgeslagen in een pakhuis naast de keuken. De bootsman had een huis op de
werf vanwaar hij – zo verklaarde kwartiermeester Hendrik Nijhoff – ‗export deed, van zijn
deur‘.
De smokkel werd uitgevoerd door een bonte verzameling mannen. Natuurlijk was
bootsman Van Steenbergen bij de zaak betrokken. Op de werf werd de bootsman ondersteund
door zijn maat Jurriaan Helm. Op de boot waren de Amsterdamse kwartiermeester Hendrik
Nijhoff, die bij de moren op de equipagewerf bekend stond als ‗Hein‘, de matroos Klaas Pieter
Russouw uit Holstein en ‗een kleijn Portugees kind genaamd Jabert Pieters‘, maar ‗in de
wandeling‘ Bram genoemd.989 Het lossen van de boot en het versjouwen van de opium naar het
huis van de bootsman werd uitgevoerd door slaven van de bootsman en zes sarangs – de
voorlieden van de Moorse zeelieden op de equipagewerf.
De bootsman Van Steenbergen lijkt de opdrachten te hebben gegeven aan zowel de
Europeanen als Aziaten die bij de zaak betrokken waren. Van Steenbergen zond de
kwartiermeester uit naar het Engelse schip. Hij riep de sarangs bij zich, gaf ze slaven mee voor
het versjouwen van de kisten en hij gaf aanwijzingen ‗waar dat ‘t goed moest geborgen
worden.‘990 Sarang Piro vermeldt dat de bootsman de eerste maal ‗op de steijger sat, de tweede
maal in sijn wooning en de laaste maal weder op de steijger‘.
Kwartiermeester Hein verklaarde dat hij ‗op order van den bootsman op de werff
Adrianus Johannes van Steenbergen‘ met zijn boot ‗tot vier differente keeren‘ lading heeft
gehaald van een Engels schip. De eerste drie keer werden drie tot vijf kisten verladen, de laatste
keer werden maar liefst 24 kisten overgebracht. De kwartiermeester zou van de bootsman steeds
een briefje hebben meegekregen ‗in het Engelsch geschreeven‘ – ‗het welk hij declarant niet
verstond‘. Op ‗de vertooning van die briefjes‘ kreeg de kwartiermeester de kisten in zijn
vaartuig geladen. Met deze lading bracht de kwartiermeester zijn boot bij de werf en ging ‗na
sijn woning om te slapen aan het vierkant agter het blok‘.
‘s Nachts werd de boot gelost. De eerste drie nachten werden de sarangs Isoph van
Surat, Imandie van Surat en Piro van Bengalen ingezet. De laatste keer waren het sarangs
Giessa van Surat, Dino van Surat en Manoe van Bengalen. Twee van deze zes sarangs vinden
we zo‘n twee jaar later, in december 1786, terug in een rechtszaak over het nachtelijk overlijden
van een Duitse kwartiermeester. In deze zaak waren vier sarangs ingedeeld voor het nachtelijk
waken over de equipagewerf. Zij verklaarden ‗voor eenige dagen des nagt de wagt op
d‘Equipagiewerf gehad [te] hebben‘. De betreffende nacht was de wacht tussen de vier sarangs
verdeeld. Sarang Isaac had ‗d‘eerste wagt‘, die vermoedelijk van zonsondergang tot een uur of
elf duurde. Sarang Isop was ingedeeld voor de wacht van elf tot een uur. De rest van de nacht
werd eerst gewaakt door sarang Noeroeng en daarna Dino.991
Het is dus waarschijnlijk, dat de sarangs op de betreffende voorjaarsnachten in 1784,
toen zij werden ingezet voor het illegale loswerk, de nachtelijke wachtdienst hadden op de werf.
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Mogelijk werd ergens in de twee jaar daarna overgeschakeld van een nachtelijk wachtstelsel
met drie sarangs naar een wachtstelsel met vier sarangs, zoals ook het wachtsysteem aan boord
van schepen kon variëren.992 Of misschien lieten de sarangs hun collega, die de laatste wacht
voor zijn rekening zou nemen buiten de kwestie. Interessant is dat de samenstelling van de
groepen gewijzigd schijnt te zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de sarangs in dezelfde
samenstelling hun wachtdiensten verrichten. Tussen de drie keer dat de groep Isoph, Piro en
Imandie hun nachtelijk loswerk verrichten zat volgens Imandie steeds ongeveer ‗5 a 6 dagen‘.
Terwijl kwartiermeester Hein beweerde in zijn woning te hebben geslapen tijdens het
uitladen, verklaarde de Duitse matroos Klaas de nacht te hebben doorgebracht in de boot. Klaas
werd wakker van het ‗gerugt dat de bootsman Steenbergen maakte toen hij order gaf voor het
vaartuijg te lossen‘. Op de werf stonden slaven, sarangs en de bootsmansmaat klaar om de
kisten uit het schip te lossen en naar het huis van de bootsman te sjouwen.
Het is mogelijk dat tijdens het lossen zowel matroos Klaas als kwartiermeester Hein
aanwezig waren, in ieder geval gedurende de keren dat Isoph, Piro en Imandie waren betrokken
bij het nachtelijke lossen. Sarang Isoph verklaarde ‗dat den quartiermeester Hein en een
mattroos genaamd Klaas op gem: boot bescheijden bij de uitlossing present waren en meede
holpen.‘ Sarang Piro gaf aan dat ‗hij den quartiermeester Hein die de boot voerde te dier tijd
niet op de boot‘ had gezien, maar ‗dat het mogelijk is geweest dat denzelve om laag in ‘t
vaartuig was om de kisten mede te helpen aan slaan om op te heijsen‘.
Het vaartuig lag ‗aan de werff onder de kraan‘ en de sarangs waren klaarblijkelijk
ingeschakeld om de kraan te bedienen. De kisten ‗waaren geborgen in het cabelgaat van de
boot‘. Het kabelgat was de plaats op het schip waar het touw en het anker werden geplaatst. Dit
was dus een ongebruikelijke plaats om goederen te bewaren, behalve als het ging om
smokkelwaar. Terwijl de Europese matroos – en mogelijk kwartiermeester – in het schip de
kisten bevestigden, takelden de sarangs de kisten op.
Het lossen van de kisten was een belangrijke en nauwkeurige handeling – vooral met
een waardevolle lading opium, die ongezien aan land moest worden gebracht. Piro verklaarde
dat hij ‗een van de geene was die hielp heijsen‘. Een sarang uit de andere groep, Dino, vertelde
dat ‗er ligt in ‘t ruijm van de boot brande, en een kist aan stukkens was gebroken‘. Ook de
andere sarangs, die actief waren die avond, maakten melding van de stukgeslagen kist. Giessa
en Manoe verklaarden beiden dat ‗een der kisten aan stuk geraakt dog dat hij geen onderzoek
deed wat er in was‘.
Toch was het niet moeilijk voor de sarangs om te raden wat zij aan het vervoeren waren.
Sarang Imandie gaf aan dat het ‗formaat‘ van de kisten verraadde ‗dat het Amphioen kisten zijn
geweest also dezelve even soo uijtsagen als die van Bengalen met dat sap werden gebragt‘. Ook
Isoph en Piro vermelden dat de kisten overduidelijk het formaat van opiumkisten hadden.
Giessa, Manoe en Dino konden – vermoedelijk door de stukgeslagen kist – ook ‗uijt de reuk‘
opmaken dat de lading opium was. Dino had bovendien met eigen ogen gezien ‗dat er amphioen
in de aan stukkende kist was‘.
Eenmaal gelost werden de kisten door de slaven van bootsman Van Steenbergen verder
versjouwd. Volgens kwartiermeester Hein was het gewicht en de omvang van de kisten zodanig
‗dat na gissing twee a drie man dezelve soude hebben kunnen draagen‘. Matroos Klaas
verklaarde dat de kisten ‗door twee man wierden gedragen‘. De slaven namen de kisten op en
brachten deze naar een pakhuis in de woning van de bootsman op de werf. De sarangs zullen
niet vaak met deze slaven gewerkt hebben. Imandie, Manoe en Dino kenden de slaven ‗niet bij
namen maar wel van aanzien‘. Giessa gaf aan de slaven niet te kennen, ‗alsoo hij te dier tijd
daar op gen reflectie heeft geslagen‘. Ook Piro verklaarde dat hij de slaven, die ‗bij de
ontlossing present [waren] en ‘t goed gedragen hebben‘, niet herkende. De bootsman en
bootsmansmaat waren dan ook voortdurend aanwezig om aanwijzingen te geven waar de
goederen opgeborgen moesten worden.
Wat kunnen we uit deze smokkelzaak opmaken? Tegen het gebruik van dit voorbeeld
kan natuurlijk worden gesteld dat de zaak afwijkt van de normale gang van zaken. Het laden en
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lossen gebeurde laat in de avond, het betrof illegaal verscheepte opium en moest in het diepste
geheim gebeuren. Maar als we door deze belemmeringen heenkijken laat juist ook deze
gebeurtenis zien op welke manier de verschillende betrokkenen interacteren en hoe zich dat
verhoudt tot de alledaagse werkvloerhiërarchie van de VOC.
Zo vermelden de sarangs en kwartiermeester expliciet, dat zij de werkzaamheden
verdacht vonden. Het uitlossen en versjouwen van de kisten gebeurde ‗in de uiterste stilte‘ en
‗bij nagt‘. Dit wekte de argwaan van de sarangs. Des te meer ook, omdat de boot – volgens
Imandie – ‗reeds van des middags af onder de kraan van de werf had gelegen‘. De sarangs
zagen en roken bij het lossen ook dat de kisten Bengaalse opium bevatten – een goed dat in
compagniegebieden niet vrij verhandelbaar was.
Bij de smokkelpraktijken werden zo min mogelijk Europeanen betrokken. De Europese
kwartiermeester en matroos van de boot van het eiland Edam waren nodig om de goederen van
het Engelse schip naar de werf te krijgen. De bootsmansmaat stond in directe werk- en
vertrouwensrelatie met de bootsman en begeleidde zodoende het transport van de boot naar het
huis. De Aziatische sarangs werden ingezet voor het bedienen van de kraan en het lossen van de
goederen uit de boot. Het is onduidelijk of zij deze taken onder normale omstandigheden ook
zelf zouden verrichten, of dat zij daarvoor zeelieden inzetten. De slaven van de bootsman
werden ingezet voor het zware sjouwwerk.
De smokkelpraktijken van bootsman Van Steenbergen waren gebaat bij geheimhouding.
Samenwerking met niet-Europeanen (sarangs en slaven) lijkt daarbij een belangrijke rol te
hebben gespeeld. Het lijkt paradoxaal, maar geheimhouding ging wellicht beter over de grenzen
van groepen heen. Sarang Imandie verklaarde dan ook dat hij had meegekregen dat ‗niemand
daar van moeste weten‘. Uit de verdere verklaringen blijkt, dat deze geheimhouding vooral
opging voor Europeanen. Alle sarangs verklaarden ‗dat niemand anders van de op de werff
bescheijden Europeesen present was of […] het gesien heeft‘.
Tussen de sarangs onderling werd de informatie over de verschillende ladingen wel
degelijk uitgewisseld. Nadat de eerste drie nachtelijke ladingen waren gelost door de sarangs
Piro, Isoph en Imandie werden tijdens de vierde nacht andere sarangs ingezet. Niet alleen de
sarangs waren gewijzigd, de omvang van de lading in de vierde nacht was ook aanzienlijk
groter dan in eerdere nachten. Hadden de bootsman of de Engelse leveranciers plotseling haast
gekregen? En had dit ertoe geleid de lading in een nacht, waarin andere sarangs waakten, plaats
te laten vinden? Wat de reden ook geweest mag zijn, sarang Piro was deze extra lading niet
ontgaan. Hij had ‗naderhand gehoord‘ ‗dat nog eens eenige kisten aen de wal zijn gebragt op de
werf dog dat hij aldaar niet bij present is geweest‘.
Mogelijk was de groepsoverstijgende samenwerking ook ingegeven door
kostenoverwegingen. Kwartiermeester Hein kreeg voor zijn bijdrage goed betaald. Hij
verklaarde: ‗Dat de eerste maal den gem: Steenbergen hem voor het aan de wal brengen van die
kisten eenige credit brieven ten bedragen van een honder rd:s de tweede keer meede van een
hondert rd:s de derde keer een credit brieff van twee hondert, ende laaste keer weder een van
twee hondert rd:s heeft gegeeven, met belofte dat hij hem naderhand nog een foijtje soude
geven‘
De beloning werd volgens kwartiermeester Hein door hem gedeeld met matroos Klaas.
Hein gaf Klaas ‗telkens na propositie sijn aandeel‘ van het geld dat hij gekregen had van de
bootsman. De omvang van dit aandeel kon Hein niet meer opgeven, ‗alsoo hem sulx vergeten
is.‘ Klaas had een geheel andere versie. Hij hield zich onschuldig en verklaarde ‗niet te hebben
geweeten wat in de kisten is geweest of iets van de quartiermeester voor sijn moeijte te hebben
ontfangen‘.
Ook de sarangs gooiden het in hun verklaring op onwetendheid. Zij verklaarden niets
over een mogelijke beloning, maar verwezen naar de autoriteit van de bootsman. Bootsman Van
Steensbergen was degene geweest die de opdracht gegeven had. En het zou niet aan een
kwartiermeester of sarang zijn om daar vraagtekens bij te plaatsen of op eigen onderzoek uit te
gaan. Sarang Piro stelde dat hij en ‗zijn makkers‘ ‗uit vrees en ontsag voor de bootsman sijn
genoodzaakt het geen dat haar werd geordoneerd uit te voeren en te swijgen.‘ Sarang Isoph
stelde dat zij ‗door ‗t ontzag voor den bootsman Steenbergen nooit iets daar van hebben durve
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spreeken uit vrees van straffe‘. Het is interessant dat de aanklager, de advocaat fiscaal, in zijn
pleidooi geen kanttekeningen plaatst bij deze opstelling.

Met touw op dek
Gezag was binnen de hiërarchische structuren van de VOC in hoge mate gebaseerd op
persoonlijke autoriteit en op de voortdurende verwezenlijking daarvan. De autoriteit van
schippers, stuurlieden en onderofficieren vloeide uiteraard voort uit hun functie en de
bijbehorende bevoegdheden. Maar deze ‗papieren‘ autoriteit moest op de werkvloer
voortdurend verwezenlijkt en bekrachtigd worden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van
de bemanning. De verwezenlijking van deze autoriteit vond plaats door het handelen van de
betreffende persoon. Een krachtig optreden was voor schippers en (onder)officieren dan ook
fundamenteel.993
Het krachtige optreden van schippers en (onder)officieren werd afgemeten aan het
aansturen van lagere bemanningsleden, maar ook het optreden ten opzichte van andere
officieren was bepalend. Zo werd Klaas Roem gezien als een zwak schipper, omdat hij niet ‗de
moed en de bekwaamheid‘ had om tegen zijn stuurlieden op te treden. Op een heenreis in 1766
was tussen de stuurlieden een hoogoplopend conflict ontstaan, nadat de opperstuurman zijn
wacht had verzaakt en in de armen van de dochter van de onderkoopman werd aangetroffen. Het
gevolg was dat aan boord verschillende ‗partijen‘ ontstonden, die ieder ‗een gedeelte van het
volk op hare zijde‘ hadden. Jacob Haafner was als jongen aanwezig tijdens deze ‗jammerlijke
tweedragt‘ en oordeelde streng over de schipper Roem. ‗Een andere scheepskommandant zou
daarin weldra betere orde gesteld hebben‘. Maar Roem had volgens Haafner ‗noch den moed,
noch de bekwaamheid, in deze omstandigheid, met behoorlijke krachtdadigheid, zoo als het zijn
pligt was geweest, te handelen‘. Hij onderging de problemen ‗geduldig en durfde nauwelijks
zijn misnoegen te kennen geven.‘994
De meesterproef voor de ‗krachtdadigheid‘ van schippers en (onder)officieren was
uiteraard hun optreden tijdens rampen en crisis. Zo werd in 1749 een rechtszaak aangespannen
voor de Raad van Justitie van Batavia tegen kapitein ter zee Jan van Thiel, omdat hij ‗zo plat
betlagerig en zwak is geweest‘. Hij kon op het moment dat het schip Berkenroode ‗gevaar liep
vante verongelukken‘ blijkbaar met ‗geen mogelijkheijt uijt zijn kamer op het halve dek‘ komen
om ‗het commando [te] voeren‘.995 In 1769 was het juist kapitein Schacht, die met een krachtig
optreden, het schip Azia wist te redden. Hij had tijdens een reis van Batavia naar de Kaap
midden in een storm op het juiste moment de opdracht gegeven om de mast te kappen en de
pompen te bedienen. Haafner vertelt: ‗Thans bad de kapitein allen, zonder onderscheid, nog
eene laatste poging bij de pompen te doen, die men in de verwarring verlaten had; hij deelde
verscheidene fleschen arak uit zijnen voorraad rond, en gaf zijn volk, tegen de gewoonte der
Kompagniesscheeps-kommandanten, de vleijendste woorden. – ―Houdt moed, mannen!‖ – riep
hij, na een weinig uitgezien te hebben, - houdt moed! Ik zie eenige verandering in het weer
opkomen; verlaat, in Gods naam, de pompen niet!‖ – Hij had de waarheid gezegd: de lucht
begon allengs klaarder te worden‘.996
Gezag was ook in meer alledaagse werksituaties voor een groot deel overredingskracht.
Bijvoorbeeld bij het vervoer van een nieuwe fokkemast vanaf de rede van Batavia naar het schip
Hogenes in augustus 1727. Met twee schuiten werd geprobeerd om de mast naar het schip te
roeien, maar eenmaal aangekomen bij de bok – het platte vaartuig waarop verder gewerkt zou
worden – bleek dat de mast losgeslagen was. Het volk was in alle staten: ‗vloekende en rasende
daer verder over‘. De zeelieden van de schuiten waren blijkbaar niet uit zichzelf van plan om de
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mast op te sporen. Het getier werd ‗door den eersten meesterknegt der timmerlieden uijt den
tram‘ gehoord. Hij wist met zijn optreden ‗dat volk soo verre tot bedaren‘ te krijgen ‗dat se
weder terug roeijen om‘ de mast ‗op te soeken‘. De mast werd niet meer teruggevonden –
ondanks een zoektocht met ‗wel 8: a 9: schuijten [die] verdeelt zeewaarts oproeijen‘.997
Maar overredingskracht bestond lang niet altijd alleen uit woorden. Het gebruik van
meer fysieke middelen was integraal onderdeel van het repertoire van leidinggevenden. Het
touw, de stok en de rotting waren vast onderdeel van de uitrusting van leidinggevenden. Over
gezagvoerders vertelt Jacob Haafner ‗dat men van de meeste leert dezer scheepskapiteins niet
oordeele zoo als zij aan den wal zich vertoonen‘. Aan boord, zo vervolgt hij, ‗leert men hen
eerst regt kennen! Daar zijn ze eerst in hun element.‘ Het lag volgens Haafner aan ‗de bijna
onbepaalde magt die hen over het volk werd toegestaan, of die zij zich aanmatigen‘. Deze macht
‗geeft hun de volle vrijheid om met hetzelve naar willekeur te leeven.‘
Zo vertelt de compagniesdienaar Elias Hesse in de tweede helft van de zeventiende
eeuw over de manier waarop zeelieden en soldaten op VOC-schepen soms werden behandeld
door officieren. Hij schetst een tirannieke situatie, waarin schippers naar willekeur kunnen
straffen:
‗Wie unbillich und sonder Ursach, bevorab unser Schiffer, welchen ich sonsten
einen Tyrannen genennet, die armen Soldaten und Matrosen auf dem Schiffe
bestraffen lassen, ist bald nicht zu beschreiben, vielmahlen seynd diejenigen
Matrosen, welche nur einen Schluck Brantwein zu viel gethan, vor den grossen
Mast gebunden, und mit einem Tau Beins dicke 200. 300. Ja mehr Schläge
bekommen, darvon die Straffleidende vielmahlen gleichsam als todt zu Boden
gesuncken, welch Elend aber diesen unbarmhertzigen Schiffer durchaus nicht
zum Mitleiden bewegen kunte. Denen Soldaten gehet es nicht viel besser;
welche zwar vor denen Matrosen so weit die Ehre und Vorzug haben, dass sie
nicht mit dergleichen Tau, aber wohl mit einer grossen Kolben bestrafft werden.
Seynd demnach diejenigen behammernswerth, welche in Teutschland oder
andern Landen, vor die tapffersten Officirer gedienet, und verfallen durch
Abdanckung in solchen schlechten und elenden Zustand, worinnen sie jedweden
auff dem Schiffe subject seyn‘.998
Jacob Haafner vertelt een soortgelijk verhaal over de brute kapitein Koelbier, die ‗twee
lascars, of zwarte matrozen‘ liet straffen. De matrozen moesten op het vee passen, maar hadden
gedronken van het water dat voor het vee bestemd was. De kapitein ‗kwam boven, deed hen
beide voor den grooten mast binden, stak toen eene pijp tabak aan, en liet hen zoo lang, door
vier kwartiermeesters, met endjes [touw] slaan, totdat hij zijne pijp koelbloedig uitgerookt had.‘
De matrozen overleden korte tijd later aan hun verwondingen.999 Het geweld was gebruikelijk,
maar niet onomstreden. De dood van twee matrozen was aanleiding om een verklaring op te
stellen, die werd ondertekend door de sarang, de dominee en een deel van de onderofficieren en
lagere bemanningsleden. De verklaring werd door de sarang in Negapatnam aan de autoriteiten
overhandigd. Het onderzoek dat door de Raad van Justitie van Negapatnam werd ingesteld had
echter geen gevolgen voor Koelbier.1000
Het is belangrijk om te benadrukken dat de klacht zich niet primair richt tegen het
gebruik van geweld op zichzelf, maar tegen ‗zijn onmenschelijke behandeling van het volk‘ en
in het bijzonder de ‗barbaarschheid‘ waarmee de gezagvoerder twee overleden Aziatische
matrozen had laten mishandelen. Het is als klacht over geweld en harde omstandigheden dan
ook karakteristiek, juist omdat het zich richt op het overmatige en willekeurige karakter van het
geweld. Geweld was niet incidenteel, maar een systematisch onderdeel van gezag dat op
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persoonlijke en directe wijze werd uitgeoefend. Een zekere mate van geweld werd dan ook
geaccepteerd – hoewel uiteraard niet altijd van harte. In de klachten en conflicten, die daaruit
voortvloeiden, werd niet het geweld geproblematiseerd, maar eventuele excessen of
willekeurigheid.1001
Over het systematische geweld door lagere officieren vervolgt Haafner in zijn
beschrijving dan ook door te zeggen dat ‗een pak slagen door een of twee kwartiermeesters‘
slechts ‗een geringe straf‘ is. Gezag en geweld waren onlosmakelijk met elkaar verbonden: ‗Elk
die maar eenigszins wat te zeggen heeft, opperstuurman, onderstuurman, laat pakken slaag, zoo
als zij het noemen geeven. Elk die regt heeft om een endje touw te voeren, bootsman, schieman
en hunne maats, slaat er op los, of laat er op los slaan; voornamelijk op de arme Duitschers en
vreemdelingen‘.1002
In werkomgevingen van de compagnie had geweld ten minste twee belangrijke functies
in de hiërarchische verhoudingen tussen opvarenden. Geweld werd ingezet voor de fysieke
bekrachtiging van commando‘s en opdrachten – in dit opzicht was geweld de fysieke
voortzetting van woordelijke overredingskracht. Daarnaast speelde geweld een rol in de
vestiging en verdediging van autoriteit. Juist vanwege het persoonlijke karakter van gezag had
iedere mogelijke aantasting gevolgen voor de positie van de gezagsdrager. Het gezag van de
leidinggevende moest voortdurend opnieuw worden bevestigd door krachtdadig optreden. De
aantasting van iemands status of eer had daarmee direct gevolgen voor iemands gezagspositie.
Het handhaven van gezag, persoonlijke status en eer waren nauw met elkaar verbonden
– en hingen samen met de functie, die werd vervuld binnen de hiërarchische lijnen van de
compagnie. Botsingen tussen opvarenden, die tot elkaar in een ongelijke, hiërarchische
verhouding stonden, gingen dan ook over meer dan alleen ‗persoonlijke trots‘.1003
Werkweigeringen, brutaal gedrag of simpelweg communicatieve misverstanden moesten
vanwege het persoonlijke karakter van gezag hoog worden opgenomen. Het was in deze
gevallen niet alleen een persoonlijk eergevoel dat werd gekwetst. Het was de aantasting van de
beroepseer van een leidinggevende. Het was daarmee een aantasting van persoonlijk gezag.
Vermeende of reële aanvallen werden net als de aantasting van persoonlijke eer vaak
beantwoord met geweld. Deze gewelddadige reacties moesten niet alleen het gezicht van de
hogergeplaatste redden, maar ook zijn gezag (opnieuw) bekrachtigen. Uiteraard konden lager
geplaatste bemanningsleden, wanneer zij ontevreden waren en niet onder indruk van het
machtsvertoon van de betreffende (onder)officier, doorgaan met individuele provocaties. Het
spel van macht en werkverhoudingen werd dan op subtiele en soms minder subtiele wijze
gespeeld met beschimpingen, provocaties en geweld.1004
Een interessant voorbeeld is het voorval rond de schieman Willem Bloemrood op het
schip De Drie Papegaaien in maart 1753. Vanwege dronkenschap tijdens zijn wacht werd hij
door schipper Verdoes tijdelijk vastgezet. De schieman was woest vanwege deze reprimande en
maakte de schipper uit voor ‗beest‘. Deze belediging kon de schipper niet over zijn kant laten
gaan. Hij gaf eerst twee kwartiermeesters de opdracht om de schieman een afstraffing te geven.
Maar toen zij weigerden, trad de schipper zelf op om de beschimping fysiek recht te zetten. Hij
stapte op de schieman af om de afranseling te geven. Maar doordat de schieman zich verdedigde
met het gooien van lege flessen wijn kwam het niet tot een treffen. De stuurlieden moesten
ingrijpen om erger te voorkomen. De schieman werd vervolgens gestraft door hem zo‘n manier
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vast te zetten, dat hij aan de handen en voeten geketend werd. Deze straf taste de schieman
grondig in zijn eer aan – hij riep dat hij nog liever zou worden opgehangen dan opgesloten.
Enkele dagen later werd schieman Willem ziek en overlijdt.1005 Ook op andere schepen werden
verwensingen, scheldpartijen en brutaliteiten door hoger geplaatste (onder)officieren regelmatig
met geweld beantwoord.1006
Op de schepen van de VOC was in de aansturing van tientallen, soms honderden
opvarenden maar weinig onderhandelingsruimte. Tezamen met het persoonlijke karakter van
autoriteit leidde dit ertoe dat op mogelijke aantastingen van gezag direct gereageerd moest
worden, vaak met gewelddadigheden als gevolg. De gelaagdheid van hiërarchische lijnen
konden daarbij een belangrijke rol innemen. Dit zien we bijvoorbeeld in het conflict tussen de
Moorse sarang Mirandje en de stuurman Hermanus Wiardi op het schip Galathea.1007 Het schip
lag in mei 1746 tezamen met enkele andere compagnieschepen voor Batavia. Een aantal van
deze schepen, waaronder de Galathea, Hillegonda en Binnewijsend, had gemengde
bemanningen aan boord. De bemanning van het schip Galathea bestond uit 14 Europese
zeevarenden en 27 Moorse zeevarenden.1008 De bemanningsleden zullen afwisselend aan boord
en in Batavia zijn geweest, en dat is precies waar het conflict tussen de sarang en de stuurman
over ging.
Over de werkelijke oorzaken van het conflict, en het waarheidsgehalte van de
getuigenissen, valt weinig met zekerheid vast te stellen, omdat slechts twee tegenstrijdige
verklaringen zijn overgeleverd. Het enige dat vast staat, is dat de stuurman en sarang op 4 mei
1746 aan boord van het schip Galathea in een handgemeen raakten. De sarang werd
veroordeeld tot een geseling en een jaar in de kettingarbeid aan de compagnieswerken. De
verklaringen van de betrokkenen zijn echter interessant, omdat ze ons inzicht geven in
omgangsvormen en werkwijzen.
Sarang Mirandje beweerde dat hij de stuurman niet geslagen had, maar dat hij door de
stuurman was geslagen met een rotting en een stuk touw. De reden voor deze afstraffing zou
zijn geweest dat hij ‗na een matroos wesende gaan soeken‘ en daarna weer aan boord was
gegaan. De stuurman beweerde dat de sarang Mirandje hem zo‘n twee maanden daarvoor
‗versogt om vor den tijd van drie dagen na de wal te gaan‘. De stuurman had dit toegestaan,
maar ‗in plaetse van weder aan boord te komen‘ had de sarang volgens de stuurman ‗hier en
daer aan de boom gesworven‘. De ‗boom‘ sloot de watergang bij de ingang van Batavia af en
lag nabij het kasteel. Zoals we hebben gezien, lagen in de richting van de kust de ‗Moorse
woningen‘ en allerlei gebieden met markten en woningen. Een ideale plek om rond te zwerven
dus – voor de sarang of de matroos die hij zocht.
De verklaring van stuurman Wiardi vervolgt met de bewering, dat hij de sarang na
enkele weken bij zijn woning aantrof. Hij had Mirandje daarop ‗afgevraagde of [hij] mede na
boord wilde‘ gaan, maar ‗soo was sulx door de sarang geweijgert‘. De stuurman had ‗hem bij de
arm gevat‘ en ‗in de schuijt geworpen‘. Zij waren samen naar de Galathea gevaren en bij
aankomst wilde Wiardi de sarang ‗met een kleene rotting een correctie‘ geven. Mirandje vluchte
naar ‗de kuijl‘ – het open dek in het midden van het schip. Daarop had Wiardi ‗de rotting neder
geworpen‘ en de achtervolging ingezet met ‗end touw in de hand‘. Wiardi deelde met het touw
een klap uit aan Mirandje, maar verloor in de worsteling ‗het touwtie‘ aan de sarang. De sarang
had Wiardi vervolgens ‗op de grond neder geworpen‘ – maar uit de verklaring wordt niet
duidelijk of Mirandje hem ook geslagen zou hebben of niet. Op het moment dat hij door de
‗sarang los gelaten‘ was, riep stuurman Wiardi vanaf het dek direct naar het nabijliggende
admiraalschip Hillegonda om hulp.
De reden die Wiardi daarvoor opgeeft is veelzeggend: omdat hij ‗sig met den selven
[sarang] maar alleen aan boord‘ bevond, ‗buijten eenige mooren‘. De stuurman kon in dit
conflict met de sarang niet terugvallen op de aanwezige bemanning, die op dat moment enkel
uit Moorse zeevarenden bestond. De stuurman probeerde zijn autoriteit te bekrachtigen door een
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fysieke en openlijke correctie van de sarang aan boord van het schip, maar faalde doordat de
sarang hem weerstond in de daaropvolgende worsteling. De Moorse zeevarenden grepen niet in
voor een van de beide partijen – ze hielden zich van het conflict afzijdig. De Europese
zeelieden, die vanuit de Hillegonda op het hulpgeroep waren afgekomen, grepen wel in en
sloten de sarang in de ‗ijsere boeiens‘.

‘Met bescheijdenheijd gecommandeerd’?
Ook het maritieme werk op de rede en aan land werd vormgegeven door de hiërarchische
structuren van de compagnie. Veel werkomgevingen aan land waren net als schepen in hoge
mate afgezonderd van de stedelijke samenleving. Sommige werkplaatsen, zoals de eilanden
Onrust en Edam, waren zelfs letterlijk omgeven door een wereld van water. Andere
werkplaatsen waren minder afgezonderd gelegen, maar werden wel afgeschermd van de
buitenwereld. De equipagewerf, bijvoorbeeld, lag midden in de stad. Aan de waterzijde lag de
werf aan het water van de zogeheten grote rivier, tegenover kasteel Batavia. Aan de stadszijde
werd de werf omsloten door gebouwen. Op de werf werd gewerkt aan schepen, onderdelen van
schepen en aan reparaties. Ook werden goederen bewaard, die dienden voor de bevoorrading
van schepen. De werf was dan ook niet zomaar toegankelijk.
Naast ambachtslieden waren op de equipagewerf veel zeelieden werkzaam.1009 De
Europese en Aziatische zeelieden op en rond de rede van Batavia werkten en leefden dagelijks
naast elkaar. Ze werden ingezet bij het laden en lossen van goederen, en op de vele kleine
vaartuigen die werden gebruikt voor het vervoer van goederen en mensen in Batavia en naar de
eilanden en schepen voor de kust. Daarbij werkten zij onder hiërarchische lijnen die
vergelijkbaar waren met de hiërarchie aan boord van schepen. Bijvoorbeeld in de zogeheten
‗Ploeser Casie‘ (ploezerscasie), de werkploeg met zeevarenden, die zich bezig hielden met het
heen en weer roeien van vaartuigen door de watergang van Batavia. Daarin werkte voornamelijk
Aziatische matrozen en enkele Europese voorlieden. De rechtszaak naar aanleiding van de dood
van de Moorse matroos Jan de Kroes, ‗alias Jantje van Bengalen‘, vertelt veel over de
werkwijze en hiërarchie in de ploezerscasie. De getuigenissen vertellen ons over het voorval op
een avond, eind april 1747.1010
Die avond moesten ‗eenige schouwen, en andere vaarthuijgen, naar buijten [de haven],
en van daer weder na binnen‘ worden geroeid. Leendert Willemsz de Quaadsteniet sommeerde
enkele Moorse roeiers om ‗in een cano te vallen, en daer mede naar de rheede pagaijen
[roeien]‘. Onder de Moorse roeiers bevonden zich twee tandels, Nassir en Rohim, en één
sarang, Calé. Leendert Willemsz de Quaadsteniet had de functie van plaatsvervangend
kwartiermeester. Zoals de drie Moorse voorlieden fijntjes uitwezen in hun verklaring was hij
een ‗mattroos, bij hen comparanten bekend, met de naam van Leen, dewelke als quartiermeester
dienst deed.‘
Plaatsvervangend kwartiermeester Leen ging daarbij niet zachtzinnig te werk. Zelf vond
hij het allemaal wel meevallen. In zijn verklaring stelde hij dat hij zo ongeveer twee jaar als
kwartiermeester aan de ploezerscasie had gewerkt ‗en bij die gelegendheid geduurig over
mooren het gezag heeft gevoerd‘. Hij had naar eigen zeggen nooit klachten gehad ‗van een van
hen lieden, over sijn strafheijd, of harde behandeling‘. Sterker nog, beweerde Leen, hij had ‗hen
altoos met bescheijdenheijd […] gecommandeerd.‘ Ook zijn leidinggevende, de bootsman Jan
Baptist Commere, was tevreden over Leendert. Hij zou zich als kwartiermeester ‗altijd zeer wel
en ordentlijk [hebben] gedragen, en noijt sijns wetens iemand mishandeld‘.
Het geïnstitutionaliseerde geweld dat onderdeel was van de alledaagse hiërarchie op de
werkvloer viel niet onder deze definitie van mishandeling. Leen meldde zelf dat hij niet wilde
‗ontkennen dese en geene zomtijds met rotting slagen naar verdienste te hebben afgestraft‘. Dit
was ook de manier waarop bootsman Commere naar de kwestie keek. ‗Op zekeren avond de
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klockque tusschen negen en tien uuren‘ had hij, terwijl hij zich te ruste had gelegd in zijn
woning in de ploezerscagie, ‗gehoord, dat den quartiermeester […] eenige mooren met rotting
slagen afstrafte‘. De afstraffing was vast nodig geweest, zo meende de bootsman. Hij had het
voorval niet gezien, maar verklaarde ‗zig verbeeld geschied te zijn‘, dat zijn kwartiermeester de
Moorse matrozen afstrafte met een rotting, omdat zij zich ‗na sijn zin niet schielijk genoeg
zullen hebben werkstellig gemaekt‘.
De Moorse voorlieden Calé, Nassir en Rohim en de matroos Lourens hadden het
voorval met eigen ogen gezien en kwamen met een andere versie van de gebeurtenis. Zij
verklaarden dat zij rond het middaguur door de plaatsvervangend kwartiermeester Leen
gecommandeerd waren uit te varen. Omdat Jantje de laatste was, had de kwartiermeester hem
‗met een pagaij‘ geslagen. In deze versie werd niet gesproken van een avondlijke afstraffing met
een rotting (een rotanstok), maar om een veel serieuzere afranseling met een roeispaan (‗pagaij‘)
midden op de dag. De voorlieden en de matroos verklaarden dat Jantje door Leen ‗in de cano‘
‗zodanig op de borst en andere plaatsen van sijn lichaam‘ was geslagen dat hij ‗van sig zelven is
geraakt‘. Leen was zelfs zover gegaan dat hij ‗de pagaij aen stucken hadde geslagen‘ en Jantje
‗met de voet buijten boort geschopt‘. De bewusteloze matroos moest door zijn ploegmaten uit
het water worden gehaald en ‗in de kagie‘ gebracht. Daar overleed Jantje de ‗anderen daegs ‘s
morgens de klock omtrent negen uuren‘.
Het dode lichaam van Jantje werd door maar liefst vijf heelmeesters onderzocht. De
twee rapporten van de lijkschouwing maken de ernst van de situatie duidelijk. De stadsdokter
John Scott vermeldt dat het slachtoffer overleden moest zijn aan een dodelijke nekbreuk,
‗waerschijnlijck veroorsaectet door een contusie opgeleijdt ten laste van den persoon Leen
Willemse de Quaetste niet‘. Zijn collega‘s uit het hospitaal wijzen in het rapport van hun
visitatie eveneens op een dodelijke nekletsel.
Leen, echter, ontkent het incident. Geconfronteerd met het dode lichaam van Jantje
verklaart hij dat hij hem ‗nooijt slag of stoot‘ gegeven heeft. En zelfs na ondervraging ‗ad
torturam‘ – onder foltering – houdt zijn ontkenning stand. Tijdens het plenaire verhoor verliezen
de heelmeesters hun zekerheid. Cornelis Everhard ‗segt zoo hem voor staet geen andere
quetsing aen het lighaem gevonden te hebben.‘ John Scott geeft toe niet ‗verder te hebben
besigtigt als op de plaets daer de dislocatie was.‘ En na een korte uitwisseling wordt zelfs
overeengekomen dat Jantje binnen enkele uren na het oplopen van nekletsel overleden moet
zijn. Ze vervolgen dat het ‗volstrekt onmoogelijk‘ is ‗dat iemand na soo een ontfangene
exarticulatie 24 uuren daer aen nog soude konnen hebben leven‘. De verklaringen – van de
Moorse zeevarenden – ‗ten dien opsigte‘ zouden volgens de heren dan ook ‗absoluijt‘ moeten
vervallen.
De aanklager en de Raad van Justitie blijven in vertwijfeling achter. In de aanklacht
wordt melding gemaakt van ‗veel irreconciliable contradicties‘. Toch blijft de aanklager bij
‗praegnante suspicien, dat den doodgevonden moor, het zij door de slaegen […] dan wel door
het schoppen uijt de cano, om het leeven is geraekt.‘ De aanklager eist een geseling,
brandmerken en tien jaar dwangarbeid. De Raad van Justitie oordeelt anders, negeert de eis en
laat Leendert Willemsz de Quaadsteniet vrij.
De tegenstrijdigheden in de verklaringen zijn opvallend. Bootsman Jan Baptist
Commere verklaart rond een uur of negen tot tien in de avond te hebben gehoord dat ‗eenige
mooren‘ met rottingslagen werden afgestraft. De Moorse opvarenden vertellen uitvoerig over de
mishandeling van Jantje rond het middaguur. Is de collectieve afstraffing van ‗eenige mooren‘
dezelfde gebeurtenis als de afranseling van Jantje? Of wordt hier wellicht verwezen naar
verschillende momenten?
Toch leveren de tegenstrijdigheden niet alleen vragen op, maar ook interessante
inzichten. De verklaringen van de bootsman en de Moorse zeevarenden wijzen namelijk,
onafhankelijk van elkaar, in de richting van eenzelfde oorzaak: een te traag aantreden voor het
werk. Volgens de Moorse zeevarenden viel Leen uit tegen Jantje omdat hij ‗een weijnig
draelden, en daar voor de laaste was‘. Bootsman Commere werpt op dat hij zich kan voorstellen
dat de oorzaak was dat de opvarenden ‗niet schielijk genoeg‘ aantraden. Was dit dralen een
toevallige samenloop van omstandigheden, een ongelukkig moment, dat leidt tot een heftige
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uitval van een geërgerde kwartiermeester? Of moeten we dit interpreteren als een gebrekkige
discipline?1011
Een andere verklaring lijkt zich aan te dienen. Vertraging van het werk – of
stilzwijgende ondermijning van gezag van een leidinggevende – kan een strategie zijn van
werkenden, die hun leidinggevenden dwars proberen te zitten. Een aantal aspecten zullen sterk
hebben bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van een dergelijke methode in deze situatie.
Allereerst betreft het hier een situatie waarin autoriteit een sterk persoonlijk en fysiek karakter
heeft. Een leidinggevende die weinig respect afdwingt of door zijn harde optreden zelfs
regelrecht in conflict komt met zijn ondergeschikten kan door subtiele tegenwerking en
voortdurende ondermijning van zijn gezag in de problemen worden gebracht.
Tegelijk betekende de positie van Leen als kwartiermeester, dat hij wel degelijk in de
positie was om zijn autoriteit met geweld te bevestigen. Zoals we in de nachtelijke smokkelzaak
met Europese voorlieden en Moorse sarangs hebben gezien, speelden ‗ontzag en vreese‘ in
werkverhoudingen een belangrijke rol. Dit was echter niet bijzonder voor deze situatie met een
diverse arbeidspopulatie. Geweld was eigen aan het werken onder de compagnie en vond haar
weg naar beneden op eenzelfde manier voor Moorse als Europese opvarenden. De
mogelijkheden om in deze omgeving eventuele onvrede of misstanden tijdig te uiten of
kanaliseren waren beperkt. Personen die hoger in rang stonden, konden niet zomaar worden
beschuldigd. De vertragingsstrategie kan een signaal zijn met de bedoeling om onvrede
zichtbaar te maken, maar is ook een aantasting van het gezag.
De positie van Leen als plaatsvervangend kwartiermeester zal in dit geval weinig
behulpzaam zijn geweest. De verwijzing van de Moorse voorlieden naar Leen als ‗den
mattroos‘, ‗dewelke als quartiermeester dienst deed‘, is opvallend expliciet. Waren deze
Aziatische voorlieden wellicht ook ontevreden met een Europese voorman, die in rang in feite
lager stond dan zij? Misschien was het ook deze frictie die voedingsbodem gaf voor een
mogelijke vertragingsstrategie. De agressie van de kant van de kwartiermeester als antwoord op
toenemende onwilligheid kan hebben geleid tot escalatie van het sluimerende conflict.
Met de dood van Jantje waren nieuwe mogelijkheden ontstaan om signalen af te geven.
De dood van Jantje werd dan ook met publiekelijke uiting van rouw onder de aandacht
gebracht. Het lichaam van de zeeman werd ‗aan de cagie‘ ten toon gesteld door hem ‗op een
plank met cajang matten gedekt‘ neer te leggen. Tegelijk werd de bootsman door de sarang Calé
bericht dat de kwartiermeester Leen de ‗moor zoude dood geslagen hebben‘.
Dit maakt het verhaal en de aanklacht tegen de kwartiermeester dan ook zo
dubbelzinnig. Aannemende dat de Moorse opvarenden, of in ieder geval de Moorse voorlieden,
inderdaad ontevreden waren over het leidinggeven van de plaatsvervangend kwartiermeester
Leen, dan hadden zij in zekere zin ook baat bij het overlijden van hun mishandelde maat Jantje.
Het overlijden bracht de kwartiermeester in de problemen, omdat dit de geaccepteerde fysieke
afstraffingen maakte tot ‗mishandeling‘. Het lijkt waarschijnlijk dat de dood van Jantje te
maken heeft met de mishandeling door de kwartiermeester Leen. Maar tegelijkertijd valt niet uit
te sluiten dat iemand mogelijkerwijs het verloop van de gebeurtenissen heeft geholpen. Dit zou
wellicht kunnen verklaren, waarom Jantje een nekletsel had opgelopen waaraan hij volgens de
stellige overtuiging van de verschillende geneesheren binnen enkele uren had moeten overlijden
– in plaats van de dag die hij volgens zijn Moorse maten nog had geleefd.
De zaak rond kwartiermeester Leen is in meerdere opzichten veelzeggend. Het laat zien
dat sarangs of andere Aziatische voorlieden niet noodzakelijkerwijs aanwezig waren in
werkverhoudingen met Europese leidinggevenden en Aziatische werkenden. In de ploezerscasie
stuurde een Europese kwartiermeester Aziatische matrozen direct aan. Het structurele geweld
dat een plaats had aan boord van de schepen van de VOC werd op de equipagewerf en andere
werkplekken ook toegepast op Aziatische zeelieden. Daarbij werd een zekere mate van geweld
in de werkverhoudingen door alle partijen geaccepteerd. Maar dat betekende niet dat daaraan
geen grenzen werden gesteld. Uitspattingen konden niet op begrip rekeningen en konden leiden
tot berechting. Tegelijk is het tekenend dat het verzet de vorm kreeg van vertragingstactieken of
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– na de dood van een collega – door relatief impliciete uitingen. De vervolging van de
kwartiermeester lijkt in dit geval vooral te zijn ingegeven door de dodelijke afloop van de
mishandeling.

‘Schwervers en seeschuijmers’
De vaartuigen die door de VOC werden ingezet om te ‗kruisen‘ in Zuidoost-Aziatische wateren
zijn eveneens belangrijke en interessante werkomgevingen. Het zijn haast kleine laboratoria
voor de manier waarop zeelieden van verschillende herkomst naast en met elkaar werkten in
zeer directe werkverhoudingen. In deze kleinschalige werkomgevingen lijken verhoudingen te
zijn gekarakteriseerd door een bepaalde mate van flexibiliteit en onderhandelingsruimte. De
persoonlijke verwezenlijking van gezag van (onder)officieren ten opzichte van een kleine
bemanning kon bepalend zijn. Deze omgevingen boden tegelijkertijd mogelijkheden voor
gewone zeelieden om zich te onderscheiden en op te klimmen.
Het voorval met een pantjalang nabij Pasoeroean, in het oostelijke gedeelte van Java,
geeft een interessante inkijk.1012 Op 17 oktober 1744 voer de kwartiermeester Andries Kortaan
van Culemborg vanuit Pasoeroean met een ‗inlandse pantjalang‘ in westelijke richting. Aan
boord bevonden zich naast de kwartiermeester zeven militairen en vijf zeelieden. De inlandse
korporaal Pappa Klemoe en de soldaten Intje Lebe, Intje Malaijoe, Joala, Bappa Bahito, Bappa
Trima en Joman behoorden tot de reguliere bemanning van de pantjalang onder leiding van
Kortaan. Zo ook de Nederlandse matroos Jan van Baars.
De overige matrozen, Bappa Issena van Makassar, Abdul Wahab van Sumbawa, Bappa
Cadjong van Mandaar en Marat, waren geleend. Ze waren afkomstig van de pantjalang Kijk in
de Pot, onder leiding van kwartiermeester Jacob Hoffhuisen van Amsterdam, die samen met de
inlandse pantjalang van Kortaan tot opdracht had ‗op de schwervers en seeschuijmers in dat
vaar waater te kruijssen, en ‘s Edele Compagnies bondgenooten en vrienden tegens alle gewelt
te secureren‘. Hoffhuisen had op zijn pantjalang in totaal zes inlanders, vermoedelijk allemaal
bewapende matrozen.
De vier geleende matrozen verklaarden later dat zij ‗door haar quartiermeester Jacob
Hoffhuijsen geordonneert‘ waren om ‗zig op de inlandse patjallang ter Passoeroeangsche
rheede‘ te begeven ‗alwaar op commandeerde den quartiermeester Andries Kortaan‘. De
kwartiermeester Kortaan verklaarde dat hij de matrozen ‗van den quartiermeester Hoffhuijsen
versogt‘ had. Kortaan lijkt deze matrozen, die normaal niet onder zijn leiding stonden, niet bij
naam gekend te hebben. Ook matroos Jan van Baars spreekt enkel over ‗vier inlandse
mattroosen van de Kijk in de Pot‘. Het contrast is groot met de inlandse soldaten op de
pantjalang van Kortaan, die de naam van de vier overgekomen zeelieden wel weten op te geven.
Westwaarts varend vanaf Pasoeroean begaven Kortaan en zijn opvarenden zich naar ‗de
vijandelijke revier Kalianjar‘, waar ze ‗eenige uuren‘ na vertrek een vaartuig ‗in het oog kregen‘
– een kleine vrachtboot, een ‗contingje‘ volgens de soldaten, een ‗praauw conting‘ volgens de
inlandse matrozen. Kortaan gaf aan zijn bemanning opdracht dat zij ‗terstond jagt moesten
maaken‘, maar door tegenwind was de conting met de pantjalang niet te bezeilen. Nu gaf
Kortaan opdracht om de pantjalang stil te leggen en om naar het vaartuig te roeien met de
‗sampang‘ – chiampang, een kleine boot.
Tot zover was de hiërarchie duidelijk. Alle opdrachten kwamen vanuit een en dezelfde
leidinggevende, de kwartiermeester Kortaan. Zo was het Kortaan die ‗jagt liet maken (volgens
alle opvarenden), die ‗ordonneerde te ankeren‘ (volgens soldaten Intje Malaijoe en Joala) of ‗de
dreg liet vallen‘ (volgens de overige soldaten). Het was ook Kortaan die matroos Jan van Baars
‗ordonneerde in de Sampang te gaan‘ – ‗t geen den declarant na quam‘. En het was tevens
Kortaan die de geleende inlandse matrozen ‗ordonneerde […] in de samang [chiampang] te
vallen‘.
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De situatie veranderde echter waar het ging om de inlandse soldaten aan boord van de
pantjalang. Naast de kwartiermeester en de vijf matrozen werden de twee inlandse soldaten Intje
Malaijoe en Joala in de chiampang meegestuurd. De verklaring van de achtergebleven inlandse
korporaal en soldaten geeft iets vrij over de gelaagde gezagsstructuur in deze situatie. Zij
verklaren dat Kortaan en de vijf matrozen ‗zig in de sampang begaaven‘, ‗waerbij ten zijnen
ordre den korporaal nog voegde de zoldaeten Intje Malaijoe en Joala‘. De inlandse matrozen
melden hetzelfde. Zij verklaren dat zij de opdracht kregen de chiampang in te gaan, ‗waar bij
den korporaal Bappa Klemoe op zijn gelasting nog nevens volgende twee man in naame Intje
Malaijoe en Joala‘ voegde.
In beide verklaringen bestaat een zekere onduidelijkheid over wie nu precies wordt
aangeduid met ‗ten zijnen ordre‘ en ‗op zijn gelasting‘. Is dat de inlandse korporaal, of is het de
kwartiermeester? In het eerste geval zou de korporaal op eigen initiatief twee van zijn soldaten
hebben toegevoegd aan de expeditie richting de conting. In het tweede geval zou de opdracht
gekomen zijn van de kwartiermeester, maar ging deze niet direct uit naar de soldaten, maar naar
de korporaal, die vervolgens twee van zijn soldaten opdracht gaf met de chiampang mee te
gaan. Dit lijkt misschien een klein detail, maar maakt een groot verschil voor bijvoorbeeld de
manier waarop wordt gewerkt, welke talen worden beheerst door de betrokken partijen, en wie
betrokken was bij en verantwoordelijkheid had voor hetgeen dat zou volgen.
De matrozen en soldaten roeiden met de chiampang naar de conting. Daar aangekomen
ging het snel. Volgens matroos Jan van Baars sprong Kortaan ‗terstond met zijn ontbloote
parring [mes] over‘ op het scheepje. De inlandse soldaten Joala en Intje Malaijoe verklaarden
dat ze van Kortaan de opdracht kregen om ‗met ontblooten krissen over te springen en alles aff
te maaken‘. Ook de inlandse matrozen vertelden in hun verklaring over de opdracht van Kortaan
om het vaartuig te enteren en alles wat ‗zig vertoonde te vermoorde‘. Kortaan zou daarbij
voorop zijn gegaan. Matroos Jan zou zich daar volgens de inlandse zeelieden hebben
bijgevoegd en ‗ten dien eijnde met een goede parring‘ bewapend zijn geweest.
Op het scheepje volgde een slachtpartij. De twee Chinezen en zes Javanen, die aan
boord waren, werden overrompeld door de plotselinge overval. Ze hadden geen schijn van kans.
Slechts één Chinees wist op tijd een broodmes te bemachtigen om zich te verweren. Hij
verwondde de matroos Marat. Maar verder kwam ‗na genoegzaam geen tegenstand‘, aldus de
inlandse soldaten. De bemanning werd vermoord – ‗gemassacreerd‘ – en hun lichamen werden
in zee geworpen.
De twee soldaten gaven voor het opvolgen van de opdracht van Kortaan geen
verklaring. De inlandse matrozen verdedigden hun handeling door de verklaring dat zij ‗uijt
vrees zulx na zijn gekomen‘. Matroos Jan liet over zijn rol in het geheel weinig los, maar
verklaarde dat hij ‗zoo confus en bedwellemt is geraakt dat hij niet weet te seggen off de
affgemaakten haar verweert hebben dan niet als verstelt en verondert zijnde over soo een
ongehoorde daat.‘
De Javaanse tabak werd overgeladen, het aanwezige zout achtergelaten. Het schip werd
tot zinken gebracht en de mannen roeiden onder leiding van Kortaan terug naar de pantjalang.
Dit alles was duidelijk niet verlopen volgens de richtlijnen van de compagnie. Het kruisen had,
in de woorden van gezaghebber en president van de Samarangse raad, tot doel ‗bondgenooten
en vrienden tegens alle gewelt te secureren‘, maar vooral om te controleren op handel, die
inging tegen de monopolieclaims van de compagnie. Van controle was hier echter geen sprake
geweest; Kortaan had simpelweg ingezet op een overval, zoals die uitgevoerd had kunnen
worden bij een handeling van zeeroverij. Dit klinkt door in de formulering door de inlandse
zeelieden, die verwezen naar ‗haar veroverde prijs‘ waarmee zij ‗na haar patjallang zijlde‘. In de
verklaring van de achtergebleven inlandse korporaal en soldaten lijkt de verbazing of
verontrusting door te klinken toen bij terugkomst bleek ‗dat Marat gequest was en geen andere
volkeren te voorschein quamen‘. De soldaten werden door hun ‗makkers‘ – de soldaten Intje
Malaijoe en Joala – ingelicht. En spoedig werd de terugreis ingezet.
Ook na afloop van de actie hield Kortaan de touwtjes in handen. Kortaan bracht –
volgens verklaring van vrijwel alle betrokkenen – de vier geleende inlandse zeelieden terug naar
kwartiermeester Hoffhuisen aan boord van de pantjalang Kijk in de Pot. Daar aangekomen gaf
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hij een deel van de buit aan kwartiermeester Hoffhuisen en de inlandse zeelieden als beloning
voor het lenen van de mankracht en als zwijggeld. De soldaten werden eveneens achteraf
beloond in natura. Dit gebeurde tijdens de terugreis naar Sourabaja twee dagen later, vlak
voordat zij bij aankomst zouden worden afgelost of onder een andere kwartiermeester zouden
worden geplaatst. Jan van Baars verklaarde niet te hebben gedeeld in buit. Dit kwam
waarschijnlijk, omdat hij pas zou worden uitbetaald na de verkoop van de tabak. Volgens de
verklaring van de matroos kwam het doordat hij ‗van schrik ziek zijnde‘ niets meer ‗genooten‘
heeft van Kortaan, nadat hij in Sourabaja ‗zijn toebak [tabak] aan de haal liet brengen‘.
De twee inlandse soldaten, die aanwezig waren bij de overval, verklaarden ‗ijder met
twee catjes toebak‘ te zijn bedeeld – ‗met serasser recommandatie van te swijgen‘. De korporaal
en overige vier soldaten kregen gezamenlijk ongeveer ‗drie catjes toebak‘. Zij verklaarden
tevens dat ‗de bewuste vier boots geselle met een goede portie van de toebak‘ waren
teruggestuurd. De inlandse zeelieden zelf dachten daar heel anders over. Zij verklaarden dat
deze ‗goede portie van de tabak‘ naar de kwartiermeester Hoffhuisen gegaan was en dat zij
vervolgens ‗ook wat‘ gekregen hadden, ‗dog seer weijnig‘. De beloningen voor de inlandse
dienaren waren klein en hielden het midden tussen zwijggeld en de betaling van een soort
stukloon voor hun bijdrage aan de illegitieme handelingen. De totale buit werd door de inlandse
soldaten en zeelieden, maar ook door de matroos Jan van Baars op zo‘n dertig picols of
cranjangs Javaanse tabak geschat. Kwartiermeester Hoffhuisen maakt melding van ‗thien
cannassaers Javanse tobak‘, waarvan hij maar liefst twee cannassers toebedeeld kreeg.
Kortaan was met zijn pantjalang en bemanning twee dagen na het voorval voor aflossing
naar Sourabaja vertrokken. Zijn inlandse soldaten waren afgelost. Jan van Baars bleef mogelijk
ziek bij de pantjalang achter. Kortaan probeerde ondertussen zijn deel van de tabak te verkopen.
Kort na het vertrek van Kortaan werd de pantjalang van Hoffhuisen afgelost, zodat zij zich nu
ook van Pasoeroean naar Sourabaja konden begeven.
Eenmaal aangekomen in Sourabaja werd het Hoffhuisen schijnbaar te heet onder de
voeten. De inlandse zeelieden verklaren dat Hoffhuisen, nadat hij in Sourabaja aan wal was
geweest om de voorschotten op het loon (‗goede maanden‘) op te halen, ‗zeer te onvreeden‘
weer aan boord kwam. Hij stelde voor het anker te lichten en ‗wat om de west [te] zeijlen, en
wat vis [te] zoeken‘. Vanaf dit moment veranderde de verhouding tussen de kwartiermeester en
de inlandse zeelieden. De opdrachten maakten plaats voor onderhandeling. Misschien waren de
eerste berichten van de wandaad al tot de compagnievestiging doorgedrongen. Misschien stond
de kwartiermeester gewoonweg niet zo sterk meer in zijn schoenen. De positie van Hoffhuisen
was plotseling ronduit zwak. In hun verklaring stellen de zeelieden dat Hoffhuisen ‗tegen haer
lieden zeijde, laat wij het anker ligten‘. De zeelieden ‗accordeerde‘.
Op zee kreeg dit zijn vervolg doordat Hoffhuisen ‗voorsloeg om direct na Batavia te
steven‘. De zeelieden stelden daartoe ‗gants niet geneegen te zijn‘. Hoffhuisen kwam
vervolgens met een alternatief voorstel: ‗dat zij als dan voor hem eens na de wal zoude gaan en
[…] op stille wijs […] Kortaan en Jan roepen met kennisgeeving dat hij daer was‘. Hoffhuisen
wilde met de twee medeplichtigen naar Batavia vluchten om daar aan ‗boord van een Engelsch
schip te koomen‘. Hij beloofde de inlandse matrozen dat ‗hij haar alle zoude laaten gaen‘.
Over het resultaat van de onderhandeling spreken de verklaringen elkaar tegen. Uit de
verklaring van de zeelieden lijkt naar voren te komen dat zij de kwartiermeester niet direct
hebben tegengesproken, maar dat zij eenmaal aan de wal, in plaats van zijn ‗ordre te parreeren‘,
zich tot ‗haar hoost den Maccassars vaandrig Dain Mabanie‘ hadden gewend. Zij vertelden hem
alles, waarop de inlandse matrozen, Andries Kortaan en Jan van Baars werden opgepakt.
Hoffhuisen kwam met een geheel andere verklaring. Volgens hem waren de inlandse matrozen
meegevaren, nadat hij vernomen had ‗dat die saek rugtbaar geworden was‘. Zij hadden ‗hem op
de hoogde van Rembang […] versogt met het vaartuijgje bij de patjalling behoorende te mogen
vlugten‘. Hij zou daaraan hebben toegegeven, omdat hij vreesde dat als hij dat zou weigeren ‗zij
hem moogelijk van kant mogte helpen‘.
Het resultaat was in beide versies hetzelfde: kwartiermeester Kortaan en matroos Jan
werden opgepakt. Ze werden berecht voor zeeroverij en moord. Hoffhuisen kon met zijn
vaartuig naar Samarang vluchten. Vervolgens reisde hij ‗met een inlands vaartuijg‘ direct door
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naar Batavia. Daar wist hij zich vier maanden op te houden ‗als drosser‘ (deserteur) voordat hij
werd opgepakt ‗door een geweldiger‘ – een gerechtsdienaar. Hoffhuisen werd berecht voor
medeplichtigheid en desertie.
Twee kenmerkende aspecten van de werkverhoudingen in pantjalangs met gemengde
bemanningen komen duidelijk naar voren in deze zaak. Het persoonlijke karakter van gezag was
bepalend voor de werkzaamheden en verhoudingen aan boord van kleinere vaartuigen van de
compagnie. De controlerende en straffende apparaten van de VOC boden het bredere kader
waarbinnen leidinggevenden en bemanningen werkten. De maritieme werkomgevingen boden
echter ruimte voor individuele invulling, die ook andere vormen aan kon nemen dan de
reguliere uitoefening van de werkzaamheden in dienst van de compagnie. De directe uitoefening
en uitstraling van gezag was cruciaal voor de aansturing van op de werkvloer. Dit gaf
tegelijkertijd ruimte voor onderhandeling en verzet wanneer een (onder)officier zijn hand
overspeelde of zwak optrad.
Daarnaast blijkt uit deze zaak de gelaagdheid van hiërarchie en werkverhoudingen. De
zes inlandse matrozen op de pantjalang Kijk in de Pot stonden onder de directe leiding van
kwartiermeester Hoffhuisen, maar konden worden uitgeleend, waardoor ze onder de tijdelijke
autoriteit van kwartiermeester Kortaan vallen. De inlandse soldaten op de pantjalang van
Kortaan vielen onder een inlandse korporaal, die een positie innam tussen de soldaten en de
uiteindelijke autoriteit van de kwartiermeester. Deze korporaal stuurde twee van zijn soldaten –
waarschijnlijk in opdracht van Kortaan – mee met de chiampang vanwaaruit het inlandse
scheepje werd overvallen. De vier uitgeleende inlandse matrozen en de twee inlandse soldaten
in de chiampang gehoorzaamden vervolgens de (illegitieme) opdracht van kwartiermeester
Kortaan en assisteerden bij de moord op de twee Chinezen en zes Javanen. De autoriteit van
kwartiermeester Hoffhuisen werd ter discussie gesteld – en zelfs verworpen – op het moment
dat hij voorstelt te deserteren. De inlandse matrozen stapten naar de Makassaarse vaandrig van
Sourabaja en gaven de Europese kwartiermeesters aan.

In dit hoofdstuk zijn de werkverhoudingen binnen maritieme werkomgevingen van de
compagnie onderzocht. De compagnie probeerde haar arbeidspopulatie te beheersen en
controleren door de regulering van het leven en werk op werkplekken en in stedelijke
omgevingen, door juridische vervolging en door de dagelijkse uitoefening van gezag van
officieren en onderofficieren. Dit laatste gebeurde op basis van een samenspel tussen gezag en
geweld. De werking van gezag en geweld was nauw verweven met de werking van patronage en
carrièremogelijkheden. Dit leidde tot twee vraagstukken: hoe werkt geweld, en hoe werkt
diversiteit? De VOC was een relatief open organisatie, die vooral overzees goede
carrièremogelijkheden bood aan niet-Nederlandse werknemers, die zich via de
patronagenetwerken in de werkomgevingen van de compagnie wisten op te werken.
Tegelijkertijd had de werking van carrière ook een andere uitwerking. De vele
werknemers, die van de benodigde patronage in de directe werkomgeving waren uitgesloten,
ondervonden daarvan de gevolgen door verminderde carrièremogelijkheden en hardere
behandeling. Het bestaan van geweld op de werkvloer was bovendien geen uitzondering, maar
was een structureel onderdeel van aansturingsmechanismen en de werking van persoonlijk
gezag. De compagnie was in dat opzicht een harde werkgever. Dit kon leiden tot frustratie en
spanningen. Voor Aziatische zeelieden waren de carrièrepaden hoger dan onderofficiersfuncties
door taalbarrières onbegaanbaar, maar zij ondervonden vaak wel de gevolgen van de harde
werkmethodes van Europese (onder)officieren. De VOC was in dat opzicht een wereld onder
hoogspanning.
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7.

Vurige verstrengeling

Werken in dienst van de compagnie was ingrijpend. Deze zware omstandigheden hadden een
belangrijke invloed op het dagelijkse leven en de onderlinge verhoudingen op de schepen en in
andere maritieme werkplekken van de compagnie. In dit hoofdstuk staan de onderlinge
individuele en collectieve verhoudingen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de
compagnie centraal. De spanningen en mogelijkheden, die de werksituatie van de VOC met zich
meebracht, speelden daarin een cruciale rol. De manieren van omgang met het werkende leven
in dienst van de compagnie konden variëren van actieve deelname aan patronagenetwerken en
carrièremechanismen van de compagnie tot aan het ontvluchten van de werkomgeving.
Afleiding en ontlading kon ook gezocht worden in de mogelijkheden, die het gewone alledaagse
leven bood, zoals onderlinge pesterijen, ontspanning en zelfs seksuele verhoudingen.
In veel gevallen werd op individuele of collectieve wijze gereageerd op de
gezagsuitoefening van (onder)officieren of het handelen van de VOC als werkgever. De positie
van de Europese en Aziatische zeelieden als contractuele loonarbeiders en het begrip van de
afspraken waaronder de loondienst plaatsvond, was cruciaal voor de wijze waarop deze
momenten van verzet vorm kregen. Veel collectieve handelingen van verzet kregen de vorm van
petities, verzoeken of claims, die zich richten op verworven of vermeende afspraken en rechten.
Soms werden werkstakingen aangegaan. En in het uiterste geval sloeg de vonk over naar
machtsovernames door middel van muiterijen en amok. In deze vurige momenten waarop het
lot in eigen handen werd genomen klonken dan soms de ideeën door over alternatieve
inrichtingen van de werkomgeving of de wereld, die gebaseerd waren op gelijkheid, vrijheid en
rechtvaardigheid.
In dit hoofdstuk worden de horizontale en verticale arbeidsverhoudingen nader
uitgetekend. Daarvoor wordt eerst aandacht besteed aan de rol van individuele en collectieve
pesterijen op de werkvloer van de VOC en de verschillende positionering van Europese en
Aziatische zeelieden in dit proces. Vervolgens wordt aan de hand van fragmentarische inzichten
aangetoond dat conflicten en groepsgrenzen wellicht belangrijk waren, maar zeker niet
allesoverheersend in het alledaagse leven en onderlinge omgang. Dit betekende dat zelfs ruimte
was voor groepsoverstijgende seksuele contacten, die in de daaropvolgende paragrafen
uiteengezet worden. In de tweede helft van dit hoofdstuk wordt gekeken naar meer opstandige
vormen van omgang met de dienst van de VOC. Veel zeelieden en soldaten zochten manieren
om te ontsnappen aan het werk voor de compagnie door tijdelijke absentie of zelfs desertie.
Maar ook de werknemers, die in dienst bleven, zochten naar wegen om het werkende leven
beter te maken. Strategieën als het zoeken van bescherming en het streven naar carrière hebben
we in het voorgaande hoofdstuk gezien. Hier zullen de collectieve strategieën worden
behandeld, die werden gehanteerd door Europese en Aziatische zeevarenden. Dit hield nauw
verband met het begrip van de afspraken die ten grondslag lagen aan de arbeidsovereenkomst.
Na een behandeling van het begrip van de arbeidsverhouding en de relatie tot collectieve
handelingen wordt dit hoofdstuk afgesloten met de veelzeggende muiterij op de Mercuur.

‘Den duijvel dienen’
In de zware omstandigheden waaronder VOC-opvarenden werkten, zochten frustraties en
spanningen een uitlaatklep. Persoonlijke spanningen, maar ook conflicten die voortkwamen uit
werkverhoudingen konden in de relatief geïsoleerde werkomgevingen van de compagnie lang
voortduren en gemakkelijk escaleren. Naast de handhaving van gezag – en conflicten die
voortkwamen uit vermeende aantasting daarvan – vonden onderlinge conflicten tussen één of
een paar bemanningsleden vaak plaats naar aanleiding van beledigingen, uit de hand gelopen
spelletjes, stoeipartijen, dronkenschap of diefstal. Een deel van deze conflicten hield verband
met onderlinge pesterijen. Dit kon de vorm aannemen van het goedmoedig aftasten van elkaars
grenzen, maar ook van langdurige en welbewuste treiterijen.
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In sommige gevallen waren botsingen simpelweg het gevolg van een samenloop van
omstandigheden, zoals de beperkte leefomgevingen, zwaar fysiek werk, drank en kleine
ergernissen. Zo stak in mei 1735 de matroos Aart Aartsz Hoogkamer van Vlaardingen in een
dronken bui onder het halverdek van het schip Slot Aldegonda woest in op zijn medematroos
Jan Lind van Gotenburg onder het uitbraken van de verwensingen ‗vervloekte dieff‘. Voor de
Raad van Justitie verklaarde Aart dat hij die dag ‗seer dronken‘ was geweest en dat hij zich niets
van het voorval kon herinneren. Sterker nog, zo verklaarde Aart, hij kon niet ‗begrijpen hoe hij
tot de voorszeide buijtensporigheijt soude gekomen sijn‘. Hij had met Jan Lind ‗nooijt […]
enige rusie gehad, maar ter contrarie altoos in een goede vriendschap geleeft‘.1013
De matroos Jan Lind had slechts oppervlakkige verwondingen opgelopen en kon zelf
een verklaring geven voor de Raad van Justitie. Hij gaf deze verklaring samen met onderkuiper
Casper Lunnik van Beuken, gelegen ‗in Keulsland‘, scheepskorporaal Hendrik Beekman van
Staade, nabij Hamburg, en jongmatroos Abraham Verkroost van Maarsen. Jan, Casper en
Hendrik waren ‗onder het halverdek‘ gaan zitten ‗om aldaer een pijp tabak aan te steeken‘. Ze
hadden ‗met hun drieen sitten praten‘. In de buurt, ‗agter het spil‘, zat ‗medematroos Aart
Aaertse Hoogkamer, die beschonken was en gedeurig niet anders deede als vloeken en
schelden‘.
Jan Lind had Aart toegeroepen: ‗vloek zoo niet, oudeman, gaet liever slapen‘. Aart
antwoorde ‗dat wil ik niet doen‘, en voegde daar de beschimping ‗vervloekte dieff‘ aan toe. Dit
ging matroos Jan te ver. Om gezichtsverlies te voorkomen riep hij uit: ‗dat ben ik nooijt
geweest‘! En onder het ‗dreijgender wijse‘ verheffen van ‗zijn lincker arm‘ voorzag Jan Lind de
dronken Aart van het antwoord: ‗als [ik] jou ouderdom niet ontsag, soo sou ik je een duw onder
de neus geven‘. Misschien was het de opgeheven arm, misschien ook de voortdurende
beschimping dat hij een oude man zou zijn, maar nu ontstak Aart in nog grotere woede. Hij trok
zijn ‗pokhouten‘ mes en stak Jan eerst ‗onder de regter tepel en vervolgens door de regter arm‘.
Toch stonden dit soort geweldsuitbarstingen lang niet altijd op zichzelf. Conflicten
tussen lagere bemanningsleden konden langere tijd sluimeren en plots tot uitbarsting komen aan
boord van het schip, op de werkplaats of tijdens kortstondig verlof in de stad. Soms ontstonden
conflicten tussen opvarenden juist in de straten en kroegen van compagniesteden. In de
rechtszaken, waarin veel van deze geweldsdelicten werden berecht, komen de achterliggende
geschiedenissen niet altijd volledig naar voren. Toch geven fragmenten en verwijzingen soms
een indruk van de broeierige verhoudingen, die tussen compagniesdienaren konden bestaan.
Zo kwam het in november 1746 in de Bataviase Lepelstraat, een straat met veel kroegen,
tot een vechtpartij tussen de matrozen Gerrit Varring van Amsterdam en Cornelis Oudemans
van Antwerpen, beiden van het schip Dubbele Arend. Volgens Cornelis waren ze ‘s avonds in
een drinkgelegenheid ‗in woorden geraakt‘ en had hij Gerrit ‗een slag gegeven‘. Daarop zijn ze
de deur ‗uijtgegaan, om met de vuijst te plukhairen‘. Het woordelijke conflict werd in een duel
met vuisten uitgevochten, totdat Gerrit een mes tevoorschijn haalde. Hij bracht Cornelis een
steek toe en vluchtte.
Gerrit verklaarde dat hij Cornelis al ‘s middags was tegengekomen in de Lepelstraat.
Cornelis zou tegen hem gezegd hebben: ‗Daar heb ik den bootsmansmaat helder afgerost en sijn
oogen blind geslaagen. Dat durff gij luij immers aan geen officier doen‘! Hij zou daarna hebben
gezegd: ‗Maar als gij luij aan boord zeijd, dan ben jij kerels, en dat durff ik jou ook wel doen‘!
Daarop zou Cornelis hem geslagen hebben, en zouden ze uit elkaar gegaan zijn. Toen ze elkaar
‘s avonds in een herberg in de Lepelstraat weer ontmoetten, was het tot een handgemeen
gekomen en had Gerrit met een mes uitgehaald.1014
Individuele confrontaties konden verband houden met spanningen die voortkwamen uit
werkverhoudingen. De regelmatig gespannen verhouding tussen zeelieden en soldaten,
bijvoorbeeld, hield niet alleen verband met groepsstatus en beroepseer, maar ook met de
uitvoering van specifieke taken, die werknemers van de verschillende beroepsgroepen met
elkaar in conflict konden brengen. Zo werd de soldaat Wijnand Leijdecker van Turnhout op het
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schip Hogenes na aankomst te Batavia door de matroos Jan van der Stek gestoken. Maar de
aanval was niet uit de lucht komen vallen. De matroos met de bijnaam ‗Jan Kedans‘ had ruim
een maand daarvoor met een aantal matrozen op het dek dichtbij het watervat gestoeid. De
stoeipartij was op zich een onschuldige vorm van vermaak, maar kon ook leiden tot ongelukken
met het watervat. Misschien was het zelfs wel een manier om bij het vat te komen.1015
De soldaat Wijnand was ‗bij het watervat op schildwagt‘ geplaatst en moest daar
ordeverstoringen voorkomen. Wijnand had de matrozen dan ook ‗gewaarschouwt, vandaar weg
te gaan‘. Maar de matrozen luisterden niet en de soldaat – ‗geen overlast op zijn post connende
dulden‘ – had een slag met zijn wapen uitgedeeld aan Jan. De matroos was woedend en riep:
‗Jouw moer hond! Als ik jouw van jouw post ergens krijge, zal ik jouw wel knippen.‘ Bij
aankomst te Batavia kwam het tot de steekpartij. Jan Kedans sneed met een mes ‗een snede in
de regterwang, nederwaards, tot onder de neus aan de linker zeijde‘. De onderstuurman Jan van
Riet van Vlissingen en de soldaat Jacob Lacob Landsheer van Middelburg kwamen direct naar
het dek. Volgens hun verklaring vonden zij daar de matroos Jan en soldaat Wijnand. Matroos
Jan Kedans had ‗het mes nog ontbloot in de hand‘ en eiste de daad op met de woorden: ‗dat heb
ik gedaan‘.
Ook de hiërarchie, die in werkverhoudingen voortdurend en indringend aanwezig was,
kon tot spanningen tussen werknemers leiden. Deze spanningen konden ontaarden in conflicten
over gezag, over de onderlinge verdeling van werk en bemanning, of over de behandeling van
werknemers. Soms ging het daarbij om systematische pesterijen. Zo kwam het op het schip
Windhond in 1735 tot een steekpartij, nadat een ruzie was ontstaan tussen de bootsmansmaat
Frans Alles van Venetië en de schieman Ruijrd Damstra van Oostende.1016 Bootsmansmaat
Frans stond, volgens zijn eigen verklaring, ‗seer droncken op het dek‘ toen Ruijrd Damstra bij
hem was gekomen ‗vragende om eenig volk‘. Frans had daarop – enigszins brutaal –
geantwoord: ‗ik heb geen volk, je hebt se altemaal‘. Dit had schieman Damstra ‗soo quaad
gemaakt‘, dat hij hem ‗een slag op sijn aangesigt en een tand uijt sijn mond geslagen hadde‘.
Vervolgens zou de schieman hem ‗met behulp van den constabel bij de haijren langs het dek‘
hebben gesleept, om hem daarna in zijn kooi te hebben ‗gesmeten en aen handen en voeten
gebonden‘.
Schieman Damstra sprak zich in zijn gezamenlijke verklaring met de konstabel, zijn
maat en een matroos minder uitgebreid uit over wat precies op het dek was voorgevallen.
Volgens hem was bootsmansmaat Frans ‗seer dronken‘ en ‗alles in het rumoer maeckende‘.
Ruijrd Damstra had hem enkel ‗aengevaet‘ en gezegd: ‗gaat in je kooij en slaapt uijt‘! Toen
Frans dit weigerde, riep Ruijrd de konstabel Pieter Casteel van Utrecht. En nadat Frans
‗nogmaals vrugteloos [was opgedragen] om aan een kant te gaan‘ hebben zij hem ‗daar op met
geweld op de kooij geworpen en vast gemaekt‘. De konstabel verklaarde daarbij dat hij ‗de
kooij gevisiteerd [had] dog daerinne geen mes of eenig ander scherp gevonden hadde‘. Na een
kwartier werd Frans weer uit zijn kooi losgelaten, maar hij was nog niet tot rust gekomen.
Vrijwel direct begon hij ‗alwederom idereen aantespuwen‘, en besloten werd om Frans weer in
zijn kooi vast te zetten.
Maar ditmaal was Frans wel in het bezit van een mes. Konstabelsmaat Crijn Crijnsz uit
Vlissingen waarschuwde: ‗schieman, hij heeft een mes en snijd het touw los‘. De schieman en
de konstabel waren ‗daarop toegesprongen‘. In de worsteling die ontstond had Frans – volgens
Ruijrd en Pieter – hen beiden gestoken. De schieman sprong snel naar achteren, maar de
konstabel werd ‗het mes deurde handen gehaalt en eenig sint gequest‘. Frans verklaarde dat de
konstabel bij zijn zoektocht naar het mes ‗sig selven eenigsints beseert moeste hebben‘, maar
dat hij daartoe ‗nooijt de minste intentie‘ had. De matroos Jan Cornelis Voorhorn van Gouda
wist het ‗mes van onderen door de kooij uit de hand‘ van Frans te halen.
Bootsmansmaat Frans werd in de boeien gesloten en in Batavia voor de Raad van
Justitie gebracht. In de rechtszaak verklaarde Frans dat het niet alleen zijn dronkenschap was
geweest, die hem tot deze wanhoopsdaad had gebracht. De bootsmansmaat stelde ‗dat hij de
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geheele Reijs door de deksofficieren sonder te weten de reden waar door onderdrukt en gehaat
is geworden‘. Bovendien wisten ‗sij lieden‘ – zijn mede-onderofficieren, zoals schieman Ruijrd
Damstra – ‗door hun mooij praten bij den schipper en stuurlieden‘ steeds voor elkaar te krijgen
dat hij ‗altoos ongelijk hadde‘. Bootsmansmaat Frans verklaarde geen kwade bedoelingen te
hebben gehad toen hij zich uit zijn kooi probeerde los te snijden. Integendeel, hij werd gepest –
‗onderdrukt en gehaat‘ – en daarom was hem dit overkomen.
De aanklager voor de Raad van Justitie, Leonard Weijer, geloofde maar niets van dit
verhaal, want, zo redeneerde hij, ‗hoe is het nu mogelijk dat een dronken mensch, tot sodanigen
uijtterste gebragt off met alsulke inbeeldingen beswangert, sijn vervolger komende te quetsen
sulx buijten eenige quade intentie soude doen‘? Volgens Weijer was de zaak duidelijk. Frans
was dronken en had een mes getrokken, omdat ‗hij de behandeling van [de schieman en
konstabel] niet konde verdragen.‘ Dergelijke ongehoorzaamheid mocht volgens de aanklager
niet ongestraft blijven en hij stelde een zware strafeis: geseling, drie jaar dwangarbeid en
verbanning. Het oordeel van de Raad van Justitie was milder: Frans werd ‗strengelijk gelaerst‘
en kreeg een ‗boete van twee maanden gagie‘.
Mishandeling was geen uniek verschijnsel in een werkomgeving, waarin de persoonlijke
en directe uitoefening van gezag vaak gepaard ging met een zekere mate van fysiek geweld. Dit
kon zeevarenden tot wanhoop drijven. Bij de Moorse matroos Emandi van Bengalen, in 1735
werkzaam op het schip Jacoba, kwam het zelfs zover dat hij een zelfmoordpoging ondernam.
Deze mislukte. Maar omdat dit een strafbare handeling was, werd Emandi voor de Raad van
Justitie aangeklaagd over ‗het quetsen van sigh selve‘. In de ondervraging gaf Emandi als
verklaring dat hij structureel mishandeld werd door de drankzuchtige stuurman van het
schip.1017
Pesterijen, ruzies en geweld waren aan de orde van de dag. Deze conflicten hadden
onder Europeanen vaak een individueel karakter, maar kon structurele vormen aannemen
wanneer het bijvoorbeeld ging om overmatige en gewelddadige gezagsbeoefening. In een
gemengde werkomgeving, zoals het geval was op veel werkplekken van de compagnie, werden
werknemers van niet-Europese groepen niet ontzien. Juist daar waar conflicten of pesterijen
groepsgrenzen overstegen, vervaagde het individuele en persoonsgerichte karakter al snel. De
pesterijen en conflicten konden dan uitgroeien tot meer anonieme, collectieve tegenstellingen.
Dit was geen direct gevolg van compagniebeleid, maar ontstond doorgaans door de
opeenstapeling van de verhoudingen en omgangsvormen onder de bemanning en ad hoc
beslissingen van de scheepsleiding, bijvoorbeeld op momenten van crisis of schaarste aan boord
van schepen.
Achterstelling en treiterijen langs groepsgrenzen konden serieuze vormen aannemen. Zo
klaagden de Moorse matrozen, die in 1739 in Bengalen waren aangekomen, bijvoorbeeld over
de voortdurende slechte behandeling op de schepen van de compagnie. De sarangs van de
matrozen dienden schriftelijk een klacht in bij de directeur in Bengalen. Daarin beschreven zij
dat ‗hare kisten [door] de Europese mattrosen bestolen wierden [nadat] men hen van haare
bescheijden bodems kwam te pressen en tot andere diensten aftezenden‘.1018 Onderweg waren
zij aan boord van de schepen ‗niet alleen […] de gewoone randsoenen van Boter en Olij
onthouden‘, maar ook ‗door de scheepsofficieren zeer kwalijk getracteerd‘. Bovendien, zo
luidde de klacht, waren ‗zelfs hunne zieken te Batavia boven het randsoen nog de
kostpenningen‘ onthouden.
De scheepsleiding kon bij deze problemen een belangrijke rol spelen. Zo kwam het
(gedeeltelijk) onthouden van het rantsoen van Aziatische matrozen met enige regelmaat voor.
Op 3 maart 1750 besloot de scheepsraad van het schip Schoonauwen om de rantsoenen aan te
passen. De reis verliep minder voorspoedig dan gehoopt, waardoor een tekort aan water dreigde.
De scheepsraad besloot om ‗de Europeese op 8 mutsjes en de moorse zeevarende op 6 mutsjes
en de slaven op 5 mutsjes drink water daags‘ te stellen. Verder werd ‗voor een ieder tweemaal
daags [eten] verstrekt‘. De rantsoenering betekende dat Europese zeevarenden nog slechts 1,2
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liter drinkwater per dag kregen. Dat was evenveel als de bemanning van een retourschip kreeg
als na twee tot drie maanden het bier op was.1019 Moorse zeevarenden kregen slechts 0,9 liter en
slaven 0,75 liter.1020 Voor de kajuitsgasten waren dagelijks in totaal 10 kannen drinkwater
beschikbaar – dat is 15 liter voor zo‘n 6 tot 8 personen.
Op sommige schepen nam wanbeleid rond de voedselverstrekking de vorm aan van
regelrechte pesterijen. Met slimme bezuinigingen op de voedselvoorziening – resulterend in
keiharde maatregelen voor de bemanning – kon aardig worden bijverdiend. De Moorse
zeevarenden waren niet de enigen die daarbij getroffen werden. In 1747 werd gezagvoerder
Gelijn Leinsz voor de Raad van Justitie gedaagd, omdat bij de rantsoenering van de bemanning
van het schip Leeuwerik grove onregelmatigheden hadden plaatsgevonden.1021 Het schip voer
met 44 Europese zeelieden, 27 Moorse zeevarenden en 23 Europese soldaten van Batavia naar
Padang. Volgens de sergeant Jacob Heilblom was gedurende lange tijd helemaal geen voedsel
verstrekt aan de bemanningsleden. De sergeant verklaarde:
[dat het schip] ‗bereets 9 dagen in zee was geweest sonder dat aen de
scheepelingen eenig mondkost gegeven was, als hebbende de militairen soo
lange van hunne alhier op Batavia ontfangene 2 maenden gagie moeten leeven,
en dat zij nae verloop van den voors: tijd voor drie weeken randzoen hadden
gekreegen, dog de rijst altijd ongestampt, zeer vuijl en bijna oneetbaer zijnde,
werdende selve sodanig in de poespas gekookt hadden moeten nuttigen, en dat
nae verloop van de voors: drie weeken waervan het randzoen uijtgedeelt was zij
in geen 8 dagen weeder eenige verstreckinge hadde gekreegen.‘
Deze verklaring werd onderschreven door een groot aantal bemanningsleden. Korporaal
Christiaen voegde daaraan toe dat de azijn, gekarnde melk en tamarinde bedorven waren toen ze
werden uitgedeeld. Het was de opvarenden niet toegestaan om het vuil uit de rijst te spoelen.
Sergeant Willem Spits verklaarde dat ‗hij 24 uuren op de bak hadde geseeten, sonder eeten te
kunnen krijgen, als een stukje beschuijt dat de schiemansmaet hem had gegeeven‘. Toen hij bij
de kombuis ging ‗om een weijnigje rijst te haelen‘ werd hij door de kok ‗afgeweesen‘. Volgens
de sergeant had de gezagvoerder bovendien geroepen tegen opvarenden die klaagden: ‗En wat
wilt gij, strond blixem, klagen? Denkt gij op Padang iets in te brengen te hebben? Sla de
honden! Sij sijn te luij om te werken.‘
Het waren vooral de militairen, die bereid waren om te praten. Een soldaat merkte
cynisch op dat iedereen die kapitein Leijnse ‗ses maanden kan dienen, wel drie jaaren bij den
duijvel dienen konde‘. De angst zat er bij de zeelieden blijkbaar goed in. De stuurlieden en
onderofficieren hadden aanvankelijk zelfs een verklaring getekend waarin zij stelden dat het
scheepsvolk gedurende de reis ‗all haare rantzoen coksspeijs volkoomen genooten‘ hadden. De
bottelier en bootsman kwamen voor de Raad van Justitie op hun verklaring terug. Bottelier
Barend Hambroek stelde de ‗onregtverdige verklaringe‘ alleen getekend te hebben ‗uijt vreese
van naderhand op d‘eene off d‘andere wijse qualijk gehandelt te sullen werden‘.
De bottelier verklaarde dat de opvarenden de eerste week ‗niets als wat rijst gekreegen‘
hadden. Zij moesten van hun eigen geld voedsel kopen ‗van de biermaat‘. Bij de biermaat
kochten opvarenden normaal extraatjes op hun dagelijkse rantsoen, maar in ‗hun verdere
nooddruft‘ waren zij nu volledig op de biermaat en hun eigen geld aangewezen. Toen eindelijk
rantsoen werd verschaft, mocht de bottelier ‗niet meer als neegen scharretjes‘ uitdelen, terwijl
hij op andere schepen altijd ‗vijfftig scharretjes off twaalff cabassen aan ieder man tot rantzoen
voor den maand verstreckt heeft‘. Het tirannieke wanbeleid trof alle bemanningsleden. Maar
ook in ellende werd onderscheid gemaakt. Bij het uitdelen van het rantsoen werd ‗geen olij aan
de Mooren, maar alleen aan de Europeesen‘ gegeven. Bij de beëdiging van zijn verklaring
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voegde de bottelier daar aan toe dat hij op andere schepen wel degelijk gewoon was geweest om
‗de mooren soowel als d‘Europeesen randsoen van olij‘ te voorzien.
De klachten rond de behandeling van Moorse zeelieden in dienst van de compagnie
waren een terugkerend verschijnsel. In de jaren ‘60 van de achttiende eeuw zorgden klachten
over de behandeling van Moorse opvarenden in Surat voor problemen bij de rekrutering. Op 10
augustus 1779 werd nogmaals geconstateerd dat Moorse zeelieden ‗niet altoos worden
behandelt met die bescheidentheid en redelykheid, als het betaamt‘. Integendeel, zo
constateerden de bestuurders in Batavia, de zeelieden werden ‗door den gemeenen man‘
scheldwoorden toegevoegd, ‗die voor hen aanstotelyk en beledigende zyn‘. 1022 Bovendien
vonden blijkbaar nog steeds incidenten plaats waarbij de zeelieden werden gekort op hun gage
en rantsoen.
Om voor de Moorse zeevarenden alle ‗billyke reden tot klagten‘ weg te nemen, werd
naast de Suratse dienaren ook de commandeur en opperequipagemeester te Batavia opdracht
gegeven om toezicht te houden op hun behandeling en werkomstandigheden. Daarnaast werd
een aparte waarschuwing uitgedaan om ‗de vereischte zorg en oplettendheid aan te bevelen‘.
Evenals in de jaren ‘60 hoopte de compagnie ook ditmaal ‗dat door het bekent maken van die
precautien‘ de Moorse zeevarenden ‗eerder geanimeert zullen konnen worden om zig in den
dienst van de Compagnie te engageren‘. Dit zou de dienaren in Surat in staat moeten stellen ‗om
beter volk te bezorgen, als men jaarlyksch van daar bekomt.‘
Het plan werkte niet. In de jaren ‘80 werd het niet gemakkelijker om Moorse zeelieden
in Surat en andere Indiase gebieden te rekruteren. Het belang van andere Aziatische
zeevarenden nam toe. Maar ook de Chinese en Javaanse zeelieden kregen te maken met de
harde omstandigheden, waaronder bij de compagnie werd gewerkt. Ze waren evenmin veilig
voor de ruwe omgangsvormen op de schepen. De Chinese huurlingen, die als sjouwers op de
schepen werden geplaatst, kregen direct te maken met de slechte behandelingen en pesterijen.
Al in augustus 1765 werd vastgesteld dat de Chinese werklieden, die werden ingehuurd voor het
laden en lossen van schepen, door de scheepsofficieren ‗mishandelt en dus afgeschrikt worden‘.
De ervaring had geleerd dat dit ‗niet weynig gebeurt‘.1023
Door de compagniebestuurders in Batavia werd besloten om ‗den opperequipagiemeester te gelasten om op de schepen ernstig te waarschuwen om die lieden met alle
bescheydenthyd te tracteeren‘. Iedereen die zich aan ‗brutalityten of mishandelingen‘ tegen
Chinese werklieden schuldig zou maken werd in functie en gage teruggezet. 1024 In april 1766
werden nog meer Chinezen in dienst genomen en opnieuw werd daarbij expliciet de opdracht
gegeven aan scheepsoverheden en dekofficieren om ‗die menschen bescheyden te behandelen,
ten fine door geen brutalityt, ‘t zy met schelden en nog minder onbehoorlyk slaan‘.1025 De
vermaning werd nogmaals herhaald in de instructie voor zeelieden van 1768. 1026 De klachten
sluimerden door, en nog in 1785 werd onderzoek gedaan naar eventuele ‗kwade behandeling
van de Chineesen en andere opvarenden‘ van de schepen Buijtenleeven en Jonge
Oranjeboom.1027
Voor de Javaanse zeelieden werkte het niet anders. In juni 1781 werd bepaald dat de
opperequipagemeester ‗nauwkeurig‘ moest opletten ‗dat de op Java successive in dienst
aangenoomen inlandsche zeevaarende op eene geschikte en betamelyke wyse behandeld
worden‘.1028 De gezaghebbers van de compagnieschepen werd, ‗by wegen van herhaaling der
voorige orders‘, opgedragen om ‗die menschen een goede behandeling te doen genieten.‘1029
Enkele jaren later, in mei 1786, werd zelfs besloten dat de Javaanse zeelieden ‗niet gedurig van
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het eene op het andere schip geplaatst [moesten] worden‘. Wanneer de Javaanse zeelieden
eenmaal ‗aan het commando en de behandeling hunner officieren gewend‘ waren, gingen zij
alleen met ‗den uittersten weerzin op een ander schip over‘. Ze klaagden daarover ‗bitter‘.1030
De opperequipagemeester zag het plan echter als ‗volstrekt‘ onuitvoerbaar ‗zo lang er gebrek
aan volk zal zijn‘. De ploegen Europese en Javaanse zeevarenden moesten voortdurend op een
ander schip overgaan ‗om daar den nodigen arbeid te helpen verrigten, of om daar meede een
reise te doen, wijl anders die scheepen zouden blijven leggen‘.1031

‘Wel van aansien, dog niet bij name’
Geweld en pesterijen waren niet de enige omgangsvormen in de harde werkomgevingen van de
VOC. De verhoudingen tussen verschillende opvarenden kregen ook op andere manieren vorm.
Groepsgrenzen waren daarbij niet ondoordringbaar. Onderlinge interactie voltrok zich niet strikt
langs de lijnen die door administratie en identificatie getrokken waren. De kennis van talen was
daarbij van groot belang, maar ook de onderlinge herkenning van bemanningsleden geeft een
goed inzicht in de individuele onderlinge interactie.
Onder werknemers uit Noordwest-Europa was de onderlinge communicatie doorgaans
geen groot probleem. Nederlands was een belangrijke taal in de Noord-Europese scheepvaart.
Duitse en Scandinavische opvarenden leerden tijdens de retourreis al snel om de Nederlandse
taal.1032 Voor andere Europeanen bleek dit soms moeilijker. Zo werd geklaagd over het ‗slecht
ende onervaren volk‘, zoals ‗Schotten, Spanjaerts, Francen, etc.‘. Zij waren ‗oncundig in de
Nederlantsche tale‘.1033
In Azië waren verschillende talen belangrijk. Portugees was een gangbare taal in intraAziatische scheepvaart, maar ook onder gemengde Euraziatische gemeenschappen. In de
Indonesische archipel was het Maleis de lingua franca voor veel bevolkingsgroepen. De Duitser
Merklein vergeleek de rol van het Maleis met het Latijn. In zijn beschrijving van Javanen
noteerde hij: ‗Sie haben eine besondere Sprache; welche aber gewohnt sind, mit uns, oder
andern Ausländischen zu handeln, lernen die Malaysche Sprache; welche vielen Indianern
gemein, auch von den unserigen sehr gelernet, und gebrauch wird, wie bey uns die
Lateinische.‘1034 Het is opvallend dat de toekomstige officieren van de VOC in ieder geval vanaf
1745 dagelijks taallessen kregen in hun opleiding aan de Academie de Marine in Batavia, maar
alleen in ‗Moorse en Latijnse talen‘.1035
De beheersing van vreemde talen bleek geen onoverkomelijk probleem. De Duitse
compagniesdienaar Verken vermeldt dat bij aankomst op Ambon in 1609 besprekingen
plaatsvonden middels ‗einem Assistenten, welcher dann der Malayischen Sprache gantz kündig
war.‘1036 Het leren van Aziatische talen gebeurde niet alleen door assistenten en tolken. Al
tijdens de eerste reis van De Houtman werden door zeelieden talen geleerd door het contact met
de lokale bevolking. Mollema vermeld daarover: ‗De Maleise taal kregen de maats spoedig
onder de knie, ―een bekwame sprake en licht te leren‖.‘1037 Ook andere talen werden snel
opgedaan. De Duitse soldaat Schweitzer oefende zich in het voorjaar van 1681 in Colombo in
‗der Singules- und Portugesischen Sprach‘. In zijn reisbeschrijving vermeldde hij dat deze talen
‗allhier sehr dienlicht und nothwendig‘ waren.1038 Nog meer ervaren opvarenden konden zich
verstaanbaar maken in lokale talen. Schweitzer verwijst naar ‗unsere Orlamen‗ – ‗das seynd
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Leut, die schon zuvor in Indien gewesen‘. Zij spraken onbekende voorbijgangers aan ‗in
Malley- Ambones- Singules- Mallabar- und Maldivischer Sprach‘.1039
Maar niet alleen Europeanen leerden nieuwe talen om zich verstaanbaar te kunnen
maken in interculturele omgevingen. In 1664 werd de bemanning ondervraagd van een schip,
dat in conflict was geraakt met een Chinese jonk. Voor de gevechtshandelingen waren zij aan
boord van de jonk geweest om het ‗te visiteren‘. Achteraf werd ze gevraagd: ‗Hoe ons volk met
de Chinesen hadden connen te recht comen om haer te vragen, ‘t gene sij van de selve wilden
weten, ende wie tâelman tusschen beyden was geweest.‘ De vertalers bleken ‗twee á 3
Chinesen, die tamelijk Portugees spraken; item een Hollander, die lange jaren in Tajoan hadde
gewoont ende redelijk de Chinese tale conde.‘1040
Uit de eerdere verklaringen in de rechtszaak over de diefstal uit de woning van
gezagvoerder Hondorff blijkt dat onderlinge interactie zeer gebruikelijk was. De Moorse en
Europese zeelieden – en de slaven in huis – spraken blijkbaar voldoende van elkaars talen om
zich verstaanbaar te maken. Ze gingen met elkaar om en leenden elkaars geld. De matroos
Pieter van den Broek uit Gorkum en de Moorse matroos Diena Machomet van Surat spraken
elkaar zelfs uitgebreid over de uitbetaling van loon en de gokpraktijken van Pieter. Toch werd
door de Raad van Justitie niet op dit taalvermogen vertrouwd. De verklaring van de matroos
Diena werd eerst vertaald door ‗Moors sarang Manoela uijt het Moors en vervolgens door den
gesworen tolk uijt het Maleijts‘.1041 De sarang was dus ook de Maleise taal machtig.
In andere rechtszaken lijkt de vertaling direct in het Nederlands te hebben
plaatsgevonden. De verklaringen van de Moorse matroos Namat van Bengalen werden tijdens
de ondervraging omgezet ‗door vertolkquing van een lijffeijgen van den heer landdrost gen:d
Paulus‘. Bij de bevestiging van de verklaring werd gebruik gemaakt van de ‗vertaling van den
moorsen sarang, Esbali‘.1042 Voor de verklaring van verschillende Moorse sarangs werd de hulp
ingeroepen van ‗den Moore tolk voor de vertaling‘.1043
In een rechtszaak tegen de Chinese matroos Mahou werd expliciet gesproken over ‗de
Maleijdsche taal te eenenmaal onmagtigen Chinees‘. Mahou had belang bij de claim dat hij
geen Maleis of andere talen machtig was, omdat hij beschuldigd werd van sodomie. De
aanklager was overtuigd en beredeneerde dat het Chinese Mahou en de Europese jongmatroos
Johannes Borneel geen afspraak hadden gemaakt. Immers: ‗De Chineese konde geen
Maleijdsch‘. De vertaling bij ondervraging gebeurde in twee stappen. Eerst werd het Chinees
naar Maleis vertaald door ene Lim Tjoseeng, en daarna werd het Maleis naar het Nederlands
vertaald door de secretaris Jan Quroe. Interessant is het taalvermogen van de officieren op het
schip. De schieman en konstabel spraken geen Maleis of Chinees. De bootsman en de voorman
van de Chinezen waren wel het Maleis machtig en konden via die weg met elkaar
communiceren.1044
Het is in dit verband interessant dat de schieman en konstabel de Chinezen dan ook niet
bij naam kenden. Mahou ontkende de jongmatroos Johannes Borneel te kennen, maar de
jongmatroos Johannes kende Mahou wél bij naam en gezicht. Blijkbaar was tussen sommige
Chinezen en Europeanen wel degelijk contact. Volgens de Chinese sjouwer sliepen de groepen
in ieder geval apart. Mahou verklaarde dat hij ‗bij de boot, afgezondert van Europeesen te
slaapen heeft geleegen‘ – ‗beneevens de andere Chineesen‘. Maar ook dit speelde een rol in de
verklaringen waarmee de aanklacht van sodomie voorkomen moest worden.
Over de slaapplaatsen van Aziatische en Europese zeelieden is weinig bekend. In een
andere zaak verklaarde de jongmatroos Isaac met andere Europeanen ‗agter het spil‘ te hebben
geslapen. Op hetzelfde schip sliep een Moorse matroos op het ‗halven deck‘. Ondanks de
verschillende slaapplaatsen hadden de Europese en de Moorse matroos duidelijk gemakkelijk
toegang tot de verschillende slaapplaatsen. Ze beschuldigden elkaar van diefstal en andere
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misdrijven, die in de nacht gepleegd zouden zijn. Beide matrozen gaven aan elkaar ‗wel van
aansien dog niet in naame‘ te kennen.1045
Op de schepen in de intra-Aziatische vaart konden de Europese en Aziatische
zeevarenden niet langs elkaar heen leven. Ze leefden niet in gescheiden werelden en kregen ook
als individu met elkaar te maken. Op het schip Hervatting in 1748 verklaarde hooploper Paulus
Andriesse van Diemermeer, dat hij de Moors matroos Calla tegen was gekomen, toen hij bezig
was ‗eenig vuijl linde uijt sijn kist te halen‘.1046 Hendrik van Wielik van Amsterdam verklaarde
dat hij rond middernacht ‗bezijde het spil te slapen leggende‘ werd lastig gevallen door Calla.
Cornelis Duchean van Amsterdam verklaarde dat hij de Moor tegenkwam, toen hij ‗bij de
groote mast‘ stond. Later was hij hem tegengekomen toen hij ‗des avonds omtrend seven uren
tusschen deks op een zeijl‘ lag. Reijnier Broekbergen van Leijden verklaarde op een avond,
‗sittende voor op de bak op de kraenbalk‘, door de Moorse matroos Nannoe te zijn
aangesproken.
De verklaringen van de Europese hooplopers waren deel van een beschuldiging tegen
twee Moorse matrozen, dat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt aan verleiding en
pogingen tot aanranding. De Moorse matrozen ontkennen de aanklacht, maar ontkennen niet in
de buurt te zijn geweest van de Europese jongens. Zo verklaart Nannoe dat hij op de betreffende
middag ‗voor aen de bak‘ bezig was om ‗op een aldaar staende sleijpsteen den mes van de
bottelier te slijpen‘. Een ‗seker Hollandse jongen‘ zat daar in de buurt met de ondermeester ‗op
de kraenbalk met eenige houtjes te speelen‘. Nannoe vertelde dat hij de jongen juist had
opgedragen om ‗daer van daen te gaen‘, maar had daarop ‗verscheijde leelijcke scheldwoorden‘
teruggekregen. De Moorse matroos besloot hem daarover ‗te berispen‘ door de hooploper met
‗een eijndtje touw‘ ‗een slage toe‘ te brengen. Volgens Nannoe was deze berisping aanleiding
geweest voor de aanklacht.
De Moorse matroos Calla verklaarde dat hij ‘s nachts ‗tusschen deks met en benevens
een andere moor leggende te slapen‘ wakker gemaakt was door ‗een Hollandse jonge‘ – ‗hem
van naeme onbekend‘. Hij zou geroepen zijn om op het dek bij de bootsman te komen, maar op
dek bleek dat hij niet geroepen was. Hij had de jongen uitgescholden, maar was daarna weer
‗met eeven gemelde moor‘ gaan slapen, ditmaal ‗voor op de back‘. Deze slaapplaats blijkt dus
niet alleen beschikbaar te zijn geweest voor Europeanen. Later die nacht zou hij door de
schiemansmaat en enkele jongens zijn opgepakt en in de boeien gesloten vanwege de
beschuldiging van aanranding.
Het waarheidsgehalte van de verklaringen in de zaak is moeilijk vast te stellen, maar de
aanwezigheid van de verschillende zeevarenden op bepaalde plaatsen op het schip wordt in geen
van de stukken betwist. Het was heel gewoon, dat zeelieden van verschillende groepen elkaar
voortdurend tegenkwamen, van slaapplaats wisselden, in gesprek raakten, klusjes voor elkaar
opknapten en zelfs elkaar berispten. Ook op andere schepen werd vaak verwezen naar klusjes,
die Aziaten voor Europeanen verrichten, en andersom.1047 Opvallend is bovendien de
regelmatige communicatie tussen de Europese jongens en de Moorse matrozen. De Moorse
matrozen lijken voor hun verklaring ook niet te zijn bijgestaan door een tolk – blijkbaar konden
ze zich voldoende verstaanbaar maken.
Op de rede van Batavia – op de eilanden, de werf en de vele kleine vaartuigen – was dit
niet anders. De Europese kwartiermeester en de Moorse matroos van een chiampang, die dienst
deed tussen Batavia en Onrust, sliepen ‘s nachts allebei op de boot. Beide dienaren kenden de
sarangs van de werf van Batavia bij naam.1048 Over deze sarangs van de equipagewerf werd
gezegd dat zij op de werf zelf woonden. Naar aanleiding van een smokkelzaak enkele jaren later
verklaarden een aantal sarangs over een betrokken Europese kwartiermeester en een matroos,
dat zij ze bij naam kenden, terwijl anderen de Europeanen alleen van gezicht herkenden. De
slaven van de bootsman waren bij de sarangs ‗wel van aansien, dog niet bij name‘ bekend.1049
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De onderlinge verhoudingen tussen zeevarenden waren niet beperkt tot conflicten langs
groepsgrenzen. Zeelieden konden zich verstaanbaar maken en kwamen elkaar voortdurend
tegen. Ze werkten samen en naast elkaar. Ze onderhielden op individueel niveau contacten.
Soms ging dit goed, soms niet. De contacten konden verdergaan dan communicatie, werk en
gezamenlijk eten. Ook seksuele handelingen speelden een belangrijke rol in zowel
vriendschappelijke als vijandelijke interacties.

Riskant samenzijn
De mogelijkheden voor het verrichten van seksuele handelingen aan boord van schepen en in
andere maritieme werkomgevingen van de compagnie werden sterk bepaald door de
verminderde toegang tot vrouwen, maar ook door de scherpe contrasten in status en
machtspositie aan boord en andere omgevingen. De patronen, die ontstonden op het gebied van
seksuele omgang, werden ingegeven door de beperkte mogelijkheden, door de sterke invloed
van machts- en statusverhoudingen op de onderlinge omgang van zeelieden met elkaar, en door
de aanwezigheid van een vrijere seksuele moraal, die zich niet altijd even veel gelegen liet
liggen aan burgerlijke en religieuze taboes.
De VOC reageerde fel op seksuele handelingen, die afweken van hetgeen door
religieuze en juridische autoriteiten werd afgekeurd. Handelingen, die vielen onder de
zogeheten ‗sodomitische zonden‘, werden bestraft door scheepsoverheden of werden voor de
Raad van Justitie gebracht. Veroordeling betekende in deze gevallen vaak de doodstraf, maar dit
gebeurde niet voordat een uitvoerig onderzoek was ingesteld naar de kwestie, met name naar de
omstandigheden en de eventuele schuld en medeplichtigheid van de aangeklaagde en andere
betrokkenen. Door rechtszaken rond sodomie is zodoende veel informatie overgeleverd over de
mogelijke plaats van seksuele handelingen en verdenkingen in het leven van
compagniesdienaren. Niet alle soorten seksuele handelingen komen daarbij op dezelfde manier
aan het licht. Handelingen die niet werden afgekeurd – of oogluikend werden toegestaan – door
bemanningen, scheepsoverheden of juridische autoriteiten blijven vaak buiten beeld. Toch moet
juist ook het toegestane en gedoogde gedrag in kaart gebracht worden om te begrijpen wat voor
opvarenden de mogelijkheden en onmogelijkheden waren.
Een belangrijke karakteristiek van scheepssamenlevingen was de samenstelling. Aan
boord van schepen van de compagnie werkten mannen; vrouwen waren bijna niet aanwezig.
Alleen de schipper en eventueel kooplieden of chirurgijns mochten hun gezin meenemen – mits
ze daarvoor toestemming hadden verkregen. Dit kon betekenen dat niet alleen gehuwde
vrouwen aanwezig waren, maar soms ook vrijgezelle dochters en dienstmeiden. Het is
waarschijnlijk dat de gezinnen van deze hogere dienaren op de kortere intra-Aziatische reizen
minder vaak aanwezig waren dan op de retourvaart. Verder waren vrouwen soms aanwezig als
passagier, maar ook daar waren de aantallen niet omvangrijk. Ten slotte werden alleen in de
eerste helft van de zeventiende eeuw op grote schaal ongehuwde jonge Europese vrouwen
overgevoerd met retourschepen, toen onder leiding van Jan Pieterszoon Coen kortstondige
pogingen werden gedaan om te komen tot Europese volksvestigingen in Azië.
De aanwezigheid van vrouwen aan boord van schepen was dus niet uitgesloten, maar
zeker niet vanzelfsprekend. Sommige schippers en officieren vonden daarop oplossingen door
‗ontugtige vrouwlieden‘ op hun reizen mee te nemen. De bestuurders in Batavia vonden dit zo‘n
‗schandelijke en zeer in ‘t oog lopende‘ praktijk, dat zij deze ‗met wortel en al‘ wilden uitroeien.
In maart 1754 werd een verbod afgekondigd tegen het transporteren van vrouwen – ‗vrije en
onvrij‘ – met schepen van de compagnie. Familieleden en vrouwen, die een vergunning hadden
gekregen, werden van de bepaling uitgezonderd.1050 De ‗ontugtige‘ vrouwen, die door
gezagvoerders en anderen werden meegenomen, konden vrije, ongehuwde geliefden zijn, maar
ook slavinnen.
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De aanwezigheid van slaven aan boord van compagnieschepen in Azië was gebruikelijk.
De schippers en (onder)officieren hadden slaven aan boord om voor hen te werken – met name
in de sfeer van persoonlijke verzorging, omdat zij geen scheepswerk mochten verrichten. De
omgang met slaven kon bijzonder grof en wreed zijn. De beschrijving van de ervaringen tijdens
de eerste schipvaart door historicus J.C. Mollema geven een idee van de wandaden, die konden
voorkomen. De vier schepen onder leiding van De Houtman waren op de heenreis en hadden
zelf geen slaven aan boord. Ze kwamen voor de Afrikaanse kust een Nederlands schip in
Portugese dienst tegen. Het kwam niet tot vijandelijkheden. De Nederlandse admiraal Jansz van
Medemblik, die in Portugese dienst was, nam zelfs enkele brieven van De Houtman mee, die
bestemd waren voor de Republiek. Mollema maakt verhuld melding van het drama dat zich
tijdens de ontmoeting van de schepen moet hebben afgespeeld: ‗En er bleek nog iets. Enige
slaven uit de Portugese lading stierven tengevolge van het al te druk ―converseren‖ met het
volk. Bijna nooit tilt de zeehistorie een tipje op van de sluier over de seksuele moeilijkheden
van een troep jonge kerels op die lange reizen, maar dit staaltje spreekt toch wel boekdelen.‘1051
Voor de aanwezigheid van slavinnen aan boord van compagnieschepen zijn sporadisch
aanwijzingen. Bijvoorbeeld op de schepen van de retourvloot in 1643 op de reis van Batavia
naar de Kaap de Goede Hoop. Of het schip Risdam, eind 1726. Daarop was het aantal
opvarenden ‗acht en zestigh zielen sterk‘: ‗61 compagniesdienaren, twee swarte jongens van
den schipper, 1 jonge van den opperstuurman, en 3 pees slavinne van gemelde
opperstuurman‘.1052 Maar de grove, collectieve seksuele uitspattingen, die Mollema beschrijft,
zullen aan boord van reguliere intra-Aziatische reizen, waarop door de compagnie geen slaven
werden vervoerd, niet snel hebben plaats gevonden.
De toegang tot mogelijkheden op seksueel gebied was uiterst onevenredig verdeeld.
Hiërarchie speelde een cruciale rol. De kansen in het op vrijwillige basis aangaan van relaties
met vrije vrouwen aan boord van schepen waren voor lagere bemanningsleden uiterst klein.
Mochten zich al beschikbare, vrije vrouwen bevinden aan boord van schepen op de intraAziatische vaart dan maakten vooral schippers, (onder)officieren en andere hogere dienaren een
kans. Ook de mogelijkheden om seksuele relaties aan te gaan – of af te dwingen – met slaven
waren voor lagere bemanningsleden minimaal. Op schepen in de intra-Aziatische vaart waren
slaven doorgaans het persoonlijk bezit van schippers, boekhouders, assistenten of officieren. De
slaven verbleven dan meestal in de buurt van de ruimtes waar zij zich op hielden.
Hogere bemanningsleden waren daarmee in een positie, die ze toegang bood tot een
reeks aan mogelijkheden voor seksueel gedrag. Zij maakten daar soms op gruwelijke wijze
misbruik van. Zo werd boekhouder Willem Bax in 1747 aangeklaagd vanwege het misbruiken
van de jonge slaven Joseph en Apollo op het schip Huijs te Foreest, dat op dat moment nabij het
eiland Wampo lag, nabij Canton.1053 De koopman Adriaen van Reverhorst verklaarde dat hij ‘s
ochtends in de kajuit aankwam en daar de boekhouder vond, terwijl hij lag te slapen. Hij had
hem aangestoten en gevraagd: ‗Wel, Bax, slaep gij nog?‘ Daarop had boekhouder Bax ‗een bij
hem slaependen manslaeff genaemt Apollo aangestooten‘. Apollo sprong onder de deken
vandaan ‗met de broek op de hielen‘. De assistent Gerrit van Noord onderschreef de verklaring
van koopman Van Reverhorst. Maar Bax was zich van geen ‗vuijle bedrijven‘ bewust. Hij
verklaarde dat hij Apollo met ‗geen wijdere intentie‘ bij hem had laten slapen, maar ‗omdat het
koud was en hij geen kleederen had‘.
Daar stonden een aantal andere verklaringen tegenover. De slaaf Joseph ‗van de Cust‘ –
ongeveer 15 jaar oud – verklaarde dat de boekhouder ‗hem verscheijde malen had aangedaan‘
en zijn ‗broek losgemaakt hadde‘. Hij had zelfs ‗twee malen de vinger in sijn fondament
gestoken, waardoor hij genoodsaak was geweest om te schreuwen door smert en peijn‘. De
ziekentrooster Jan Croese was op het geschreeuw de kamer binnengekomen en had Joseph
ontzet. Jan vertelde het verhaal aan boekhouder Hendrick Reije, de eigenaar van Joseph. Het
gedrag was bekend. Boekhouder Reije vertelde aan de opperkoopman Warmold van Maneil, dat
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hij van de ziekentrooster had gehoord ‗dat de jongens de broek souwde hebben afgedaen‘.1054
Maar de opperkoopman was druk met ‗compagnies schrijfwerk‘ en vertelde hem ‗daar meede
niet lastig te vallen‘. Het was niet de eerste keer, dat de jonge slaven werden lastig gevallen.
Opperkoopman Van Maneil verklaarde later dat Hendrick Reije hem verteld had, dat hij ‗tot 3
reijsen hebbende geklaagd hoe Bax de jongens sloeg en telkens meer drank wilde hebben‘.
Reije zou Bax daarover ‗berispt en gerecommandeert‘ hebben.
Het gedrag van Bax werd afgekeurd, maar dat leidde nog niet tot maatregelen. De rol
van Reije in de ontwikkelingen is opvallend. Hij klaagde dat Bax al drie reizen lang te
‗familiair‘ was met de slaven. Maar na de verklaring van de ziekentrooster werd niet
ingegrepen. Vervolgens kon het gebeuren dat Bax enige tijd later – in die nacht ‗seer
beschonken sijnde‘ – ‗op de grond [was] gaan leggen‘ op de kamer van Reije. Joseph en Apollo
verklaarden dat hij kort daarop was opgestaan en ‗hunne broeken [had] los gemaakt‘. Daarna
had hij ‗met de schaamte gespeeld‘ en bij Apollo ‗de vinger in ‘t fondament‘ gestoken. Apollo
begon daarop te schreeuwen. De slapende Reije werd wakker en had ‗van sijn kooij geroepen‘:
‗Gaat van Bax af!‘.
Apollo van Java – 14 of 15 jaar oud – had als slaaf van boekhouder Bax nog meer
moeten ondergaan. Hij verklaarde dat ‗sijn meester‘ hem op een eerder moment had opgedragen
om bij hem te komen liggen. Bax had daarbij zijn broek had losgemaakt. Vervolgens had hij
‗zijn schaemte bevoelt en zijn hand bij de mannelijkheijd van hem Bax selve gelegd‘. Bax zou
zijn ‗vinger in het fondament van hem Apollo gestooken‘ hebben. Apollo had geschreeuwd van
pijn, maar Bax had ‗hem met slagen gedreijgd soo hij niet still hield‘. Het bleef hier niet bij.
Apollo verklaarde verder, dat Bax
‗een koord waarmede gem: Bax sijn kooij goed gebonden was geweest,
genomen hadde, en hem onder aan een stoel bij de kooij staande met beijde
handen had vast gebonden, en een neusdoek voor sijn mond gehouden, dat hij
niet meer hadde konnen schreuwen, vervolgens op hem was gaan leggen en
alsoo van agteren gebruijkt hadde‘.
De boekhouder had hem met ‗allerhande dreijgementen‘ geboden dit aan niemand te
vertellen. De boekhouder werd na het incident op de kamer van Reije in arrest genomen en
berecht voor de Raad van Justitie van Batavia. Dit waren gevoelige zaken, waarin misschien
wel meer gelogen werd, dan waarheid gesproken. Toch zijn aan de zaak belangrijke inzichten te
ontlenen. Officieren, gezagvoerders en kooplieden bevonden zich in een uitzonderlijke
machtspositie. De sociale controle mocht dan sterk zijn aan boord van een klein en gehorig
schip, ze hadden eigen slaapruimtes. In de kajuit werd meer drank geschonken – en officieren
konden hun eigen voorraad meenemen. Bovendien grepen collega‘s niet altijd meteen in
wanneer ze onregelmatigheden ontdekten. De situatie, die daarmee ontstond, bood ruimte voor
zowel geaccepteerde of gedoogde seksuele relaties, maar evenzeer voor grove ontsporingen en
machtsmisbruik.
Voor lagere opvarenden was afgezonderde seksuele omgang, maar ook systematisch,
individueel machtsmisbruik vrijwel niet mogelijk zonder opgemerkt te worden. De lagere
bemanningsleden hadden in de open ruimtes voortdurend met elkaar te maken. Toch waren
seksuele handelingen daarmee niet uitgesloten. Een aantal mogelijkheden om seksuele
behoeftes te bevredigen bleven open. De meest voor de hand liggende mogelijkheden waren
seksuele handelingen waar geen andere personen bij betrokken waren. Zelfbevrediging kwam
uiteraard voor, maar ook het gebruik van de attributen aan boord van het schip, zoals een
opstaande plank of zelfs ‗d‘kruijs van de Vlaggestok‘.1055
Het gebruik van dieren was voor lagere bemanningsleden eveneens een mogelijkheid.
Zo werd de jongen Evert Pieterszoon ‗van Philippijne‘ in 1682 veroordeeld voor het verrichten
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van seksuele handelingen ‗met seeker patrijs hondtje‘ op het schip Huijs te Merwe.1056 De
jongen Lambert Jansz van Dort was, volgens zijn verklaring, getuige geweest. Evert zat op de
kist van de provoost, Lambert op een matrozenkist voor de konstabelskamer. Vandaar had
Lambert gezien dat Evert een ‗seeker patrijs hontje, zijnde een teefje, bij desselvs achterste
pooten vast houdende, daer mede de sodomitische sonde pleeche‘.
Lambert stond op en ging bovendeks. Evert volgde en riep hem, maar Lambert wilde
‗met hem niet te doen hebben‘. Hij liep ‗tot bij de valreep aen backboort‘ en kwam daar de
jongen Isaack Juriaensz tegen. Lambert vertelde het verhaal aan Isaack, die daarop benedendeks
ging om te kijken. Isaack vond Evert ‗halff wegens tusschen de combuis en constapelskamer op
zijn kist‘ en vroeg hem of het waar was wat Lambert verteld had. Isaack verklaarde dat Evert
geen antwoord gaf, maar ‗begonde te schreijen‘. De matroos Hendrick Gostkens verklaarde
gezien te hebben dat Isaack met Evert praatte. Hendrick liep langs de kooi van Evert, toen hij
nog aan het huilen was. Hij verklaarde dat Evert hem aanriep en ‗vier schellingen presenteerde,
om mede te speelen met versoek van te willen stilswijgen‘. Hendrick zei het geld niet
aangenomen te hebben.
Het verhaal kwam naar buiten toen het schip in de rivier van Palembang voor anker lag.
Konstabel Cornelis Sasbout en Lambert raakten benedendeks in gesprek met Jan de Haen, een
matroos van de chialoup De Pot. Toen Jan het patrijshondje zag, zou hij gezegd hebben: ‗Ik
wenste dat ik die hondt hadde‘. Cornelis verklaarde dat hij geantwoord had ‗dat deselve de
provoost toebehoorde, die hem niet soude willen missen‘. Lambert zou daarop gezegd hebben:
‗Wat laet de hondt loopen, de cox jongen heeft deselve afgenaeijt‘. Cornelis reageerde
onmiddellijk met de vraag of ‗hij wel wiste wat hij seijde‘. Lambert antwoorde: ‗Jae, ‘t geene ik
segge is waeragtigh‘. Cornelis nam Lambert naar de provoost om het voorval te melden. Daarop
werd opperstuurman Abraham de Linde ingelicht en de scheepsraad bijeengeroepen. Evert werd
in de kajuit met het verhaal geconfronteerd. Eerst ontkende hij, maar al snel bekende hij ‗eens
met de hondt vleeschelijk geconverseert te hebben‘.
Eenmaal in de boeien op het halfdek riep Evert echter: ‗Sal ik nu om een vervloekte
hondt moeten sterven? Moet ik sterven, daer sullender meer met mijn sterven!‘ Dit veroorzaakte
pas echte opschudding. De opperstuurman hoorde de uitroep en vreesde ‗off er diergelijke
gruwelen meer mochten in ‘t selve schip in swangh gaen‘. Het is niet geheel duidelijk of Evert
daadwerkelijk doelde op de mogelijkheid dat praktijk meer voorkwam. Misschien deed Evert uit
frustratie over zijn gevangenschap een loze insinuatie. Hij bracht zijn uitspraak na de
ondervraging van de opperstuurman in ieder geval terug tot de constatering dat iedereen
sterfelijk was. Maar de scheepsraad vond de situatie ernstig genoeg om Evert met het gebruik
van fysieke middelen te ondervragen. Evert hield het bij zijn verklaring – ondanks het kermen:
‗O godt, is dat pijn, de duijvel, wat is dat pijn!‘ Door de Raad van Justitie van Batavia werd
Evert niet veel later veroordeeld om samen met de hond ‗bij nacht buijten deser stede rheede
gebraegt‘ te worden, om daar ‗overboort geset, en in zee versmoort te werden‘.1057
Soortgelijke seksuele handelingen met dieren waren geen ongewoon verschijnsel voor
mannen of jongens, die andere mogelijkheden tot seksualiteit bemoeilijkt zagen.1058 Lagere
opvarenden, maar ook slaven werden voor dergelijke handelingen met enig regelmaat
aangeklaagd. Zo werd het jonge slaafje Augustus in 1734 door enkele oudere huisslaven
aangegeven, omdat hij ‗agter in het huijs van hun lijffhere […] sijn mannelijheijd stak in het
fondament van een hoen‘.1059 Augustus was ‗na aansien thien a twaalf jaaren‘ oud en behoorde
toe aan de baas zeijlmaker van Batavia, Gerrit van der Kruijs. Het is niet duidelijk of Augustus
in vrijheid of in slavernij was geboren, maar uit zijn verklaring wordt wel duidelijk dat hij niet
1056

NA, VOC 9424, zaak 50. Philippijne kan hier verwijzen naar het dorp Philippine in Zeeland of naar de Filipijnen
in Zuidoost-Azië.
1057
Dit was geen ongebruikelijke maatregel. In Frankfurt werd in 1714 na een sodomiezaak met een jongen en een
hond de hond eveneens omgebracht na afloop. Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt, Criminalia, 2761. Met dank
aan Jeannette Kamp voor de verwijzing.
1058
R. van Gelder, ‗Arken van Noach. Dieren op de schepen van de VOC‘, in: F. Egmond, E. Jorink, R. Vermij
(red.), Kometen, monsters en muilezels: het veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeventiende
eeuw (Haarlem 1999) 35-51.
1059
NA, VOC, 9371. De nummering van de zaak is onduidelijk, vermoedelijk zaak 34.

247

van Batavia, maar van Madagaskar kwam. Hij verklaarde dat hij zich niet van ‗eenig quaat‘
bewust was, omdat hij met het hoen gehandeld had ‗soo als wel in sijn gevangens land gesien
had dat gedaan was geworden‘.
De praktijk was niet plaats- of cultuurgebonden. Zo gaf de jongmatroos Marten Jans van
Den Bosch toe dat hij als ‗pluijmgraaf‘ – de ‗oppasser van de hoenders‘ – op het schip Doornik
in het voorjaar van 1735 de ‗sonde‘ meerderen malen ‗met een wit hoen hadde gepleegt‘. Toen
hij door de jongen Abraham Spronk van Delft ‗moedernaekt in ‘t hoenderhock‘ werd
aangetroffen, vroeg deze hem: ‗of hij niet gesien had, verleeden jaar, dat er twee persoonen op
de rheede van Batavia, om deese oorsaek, in‘t water sijn gesmoort‘.1060
Job van Makassar, de slaaf van Cornelis Speelman, werd in 1681 voor de Raad van
Justitie van Batavia gebracht, omdat hij de ‗stomme sonde met [een] koebeest‘ verricht zou
hebben.1061 De slaaf Jan van Bengalen van Joan Bitter en Cornelia van Nijenroode werd voor
het gerecht gesleept vanwege ‗sodomie met een hont‘.1062 Johann Wurffbain vertelt dat op
Banda in 1636 een slaaf voor hetzelfde vergrijp levend werd verbrand: ‗Den 14. Wintermonats
wurde ein Sclav samt einem Hund, mit dem er den abscheulig-Sodomitischen Greul begangen,
lebendig verbrannt.‘1063
Maar zelfbevrediging of het gebruik van dieren waren niet de enige mogelijkheden.
Zeevarenden hadden ook elkaar. Soms ging het daarbij om homoseksuele relaties of seksuele
verkenningen van jongens. Wurffbain vertelt, bijvoorbeeld, over drie jonge zeevarenden, die op
de terugreis naar de Republiek in 1646, werden betrapt op het ‗Gruel der Sodomitischen Sünde‘.
De jongens werden niet ter dood veroordeeld, maar het werd verstandiger geacht om ‗diese
abscheulige Sünde zu verhelen, als bey dem gemeinen Mann kundbar zu machen‘. De
jongelingen werden met geseling gestraft en werden verspreid op de verschillende schepen van
de retourvloot.1064 Homoseksuele relaties werden niet altijd aangegaan op basis van
vrijwilligheid: dwang of misbruik konden in seksuele relaties tussen opvarenden een belangrijke
rol spelen. Tegelijkertijd mag het duidelijk zijn dat de morele kaders, die door wereldlijke en
religieuze autoriteiten werden opgelegd, niet altijd werden gedeeld. De seksuele moraal was in
deze tijd in veel sociale milieus aanzienlijk vrijer en toleranter. 1065 In de zeevaart lijkt
gelijkgeslachtelijke seksualiteit niet ongewoon te zijn geweest.1066 Het is niet onwaarschijnlijk
dat het gebruikelijker was dan aan land en meer werd geaccepteerd.
Zo zouden twee matrozen in januari 1760 met elkaar geslapen hebben in het huis van
Harmanus Mugge en Geertruijda Jacobs in de Ankerstraat van Batavia.1067 Geertruijda van Java
was ‗na haar gedagte 30 jaren‘ oud, ze was een ‗vrije Christen vrouwe en weduwe van een
inlands burger Paulus Dominga‘. Harmanus kwam uit Leiden was 24 jaar en verdiende ‗sijn
kost‘ ‗met slapers te houden, deese en geene te spijsigen, en ook een bottel bier, wijn of een
soopie te tappen‘. Ze hadden onderdak geboden aan Dirk Dirkse van Nieuwenkerk, 33 jarige
matroos van het schip Bleijdorp, en Pieter Roos van Stettin, 24 jarige matroos van het schip
Nijenborg. De matrozen kwamen beschonken binnen, hadden een ‗sopie‘ gedronken, waren
weer weg gegaan en kwamen later weer terug. Ze hadden bier gedronken en een slaapplaats
verzocht.
Harmanus en Geertruijda verklaarden dat zij ‗na gissing een groot halfuur geslape
hebbende, door het gekerm‘ van een van haar gasten, Jacobus van Sisseren, ‗is wakker
geworden‘. Jacobus was een 38-jarige vlagman op de equipagewerf. Geertruijda ging naar hem
toe om te vragen wat hem mankeerde, waarop hij antwoordde dat hij ‗sterk koorts had‘. Maar
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eenmaal wakker had Geertruijda, ‗door het lampligt, dat bij hun altoos den gansche nagt
doorbrand‘, ‗gesien dat de matroos die op de stoelen was gaan slapen, omlaag op de mat bij de
andere lag‘. Ze lagen beide op hun zij, terwijl ‗de voorste door de agterste omhegt werd, en de
agterste sodanige beweging maakte, als een man doet wanneer hij zijn vrouw bekent‘.
Geertruijda liep terug naar haar slaapplaats en vertelde Harmanus: ‗Kijk eens, daar leggen die
twee matroosen, als of het man en vrouw was, die in hunne besigheeden waren‘. Harmanus
verklaarde dat hij ‗heeft gehoord en gesien dat den eene den andere tegens het lijf hielde, en riep
Jantie of Pieter komt waeker, geeft mij een saentie, het gunt hij tot driemaal toe herhaalde,
wanneer den andere zig omkeerde en sij elkenderen een soen gaven.‘ Harmanus maakte daarop
Jacobus wakker en was op de matrozen afgegaan.
Jacobus verklaarde al eerder die avond gezien te hebben dat de achterliggende matroos
de andere wilde omdraaien. Hij dacht dat ‗den een den ander besig was om hem de sakken te
besteelen‘. Jacobus bemoeide zich hier niet mee en ging thee zetten. Maar een kwartier later
werd hij gewekt door Harmanus. Harmanus pakte een ‗steel van een dissel‘ en liep naar de
matrozen. Jacobus volgde hem en zag ‗den geene die boven[op] lag sodanige beweeging op de
onderste [maken] gelijk een man sijn vrouw betrennende doet‘. Harmanus greep in door de
bovenste matroos ‗vijf a ses slagen op het lijf‘ toe te brengen. De matroos stond op, met zijn
‗broek los en zijn mannelijkheid in volle postuur‘. Hij werd eerst het huis uitgejaagd. De andere
matroos hield zich – volgens Van Sisseren – ‗als of hij sliep‘, maar werd ook wakker gemaakt
en het huis ‗uijt geklopt‘.
Matroos Dirk Dirkse gaf een verklaring, die vooral zijn dronkenschap benadrukte. Hij
wist niets meer en was met een bebloed hoofd teruggekomen bij het huis van zijn schipper, waar
hij met enkele andere opvarenden verbleef. Matroos Pieter verklaarde uitgebreid over de
nachtelijke kroegentocht als inleiding op het moment waarop hij ‘s nachts plotseling het
logement was uitgegooid. Hij verklaarde dat hij niet wist wat daar de reden voor was. De avond
was in dranknevelen gehuld. De volgende dag hoorde hij op straat ‗van het schuijtsvolk van
Bleijdorp‘ dat Dirk Dirkszoon opgepakt was. Toen hij bij het logement zijn hoed ging ophalen
had hij laten vallen dat hij bij het gerecht ging navragen wat Dirk voor ‗quaeds had verrigt‘. Een
helper van de hospes zou dit gehoord hebben en gezegd: ‗Kom, ik sal wel met uw meede gaen‘.
Eenmaal aangekomen werd Pieter door ‗eenige caffers in het blok‘ gezet, ‗sonder dat hij weet
waerom zulx is geschiet‘. Ten slotte, zo wilde Pieter dan wel nog meegeven, herinnerde hij zich
dat hij zijn broek niet helemaal aan had toen hij ‗de deur is [uit] geklopt‘. Bovendien zat ‗de
gulpe van voren los en open‘, maar wist hij niet ‗hoe die losgekomen zijn‘.
Zeevarenden werden aan land wel vaker opgepakt voor ongewoon geachte seksuele
gedragingen. Dit gebeurde niet alleen in Azië, maar ook in Europa. In Amsterdam,
bijvoorbeeld, werd zeeman Willem Willemsz de Boer in 1708 opgepakt voor de aanklachten
van overspel, godslastering en sodomie. De eerste twee aanklachten werden door de vingers
gezien vanwege Willems dronkenschap. De aanklacht van ‗sodomie‘ werd hoog opgenomen.
Zijn vrouw had geklaagd over het geweld en de hoeren waarmee Willem tekeer ging. Daarbij
had ze laten vallen, dat telkens wanneer Willem van zee kwam, hij haar dwong tot een in haar
ogen onnatuurlijke vorm van gemeenschap. In de ondervragingen werd hetgeen ‗uijt zee‘
gebeurde opvallend vermeden door de ondervragers. Zij waren vooral geïnteresseerd in de vraag
of hij, nadat hij ‗uijt zee is thuis geweest‘, ‗hetselve met sijn vrouw sulx ook niet heeft
aangedaan‘. Willem ontkende, terwijl zijn vrouw ‗hem aansegt sulx meermalen gedaan te
hebben naar dat uijt zee is gekomen.‘1068
Sommige rechtszaken geven inzicht in de momenten waarop de inwijding in deze vorm
van seksuele omgang aan boord van schepen plaats vond. Aan boord werden onderlinge
omgangsvormen voortdurend opnieuw gevormd, ook in seksueel opzicht. Vooral bij jongens
onderling lijkt de verspreiding van gedrag soms snel gegaan te zijn. Zij waren zich ook nog niet
altijd bewust van het belang om rekening te houden met de houding van andere
bemanningsleden, die kon variëren van gedogen tot aangeven, en vooral met de scherpe
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opstelling van de VOC en de scheepsraad. Oudere opvarenden lijken voorzichtiger te zijn
geweest. Het is mogelijk dat jongens nog niet altijd de consequenties overzagen; oudere
opvarenden hadden waarschijnlijk al wel eens bestraffingen gezien of de verhalen daarover
gehoord. Jongens waren dan ook eerder bereid om vrijwillig te verklaren, wanneer zij voor de
scheepsraad werden gebracht. Oudere opvarenden hielden doorgaans hun ontkenning vol.
Op het schip Lekkerland bekende de hooploper Jurriaan Claasz van Noordkooping op 24
november 1748 dat hij zich schuldig had gemaakt ‗aan de gruwelijken misdaad van
sodomie‘.1069 Jurriaan deed deze verklaring vrijwillig, maar werd daartoe gedreven omdat ‗het
selve al reeds [gezien was] door ‘t volck, oft liever‘ door Rommert Rommertsz in het bijzonder.
Rommert was daarop de kajuit binnengeroepen en bevestigde de verklaring. Jurriaan verklaarde
dat het gebeurd was op initiatief van Barend van Lange. In de scheepsraad, die nog dezelfde dag
werd gehouden, verklaarde Barend dat hij ‗door den mattroos Arij van Nus van Delft, in Texel
tot dezen misdaad was gebragt en verleijd geworden‘. Matroos Arij ontkende, zelfs toen Barend
de getuigenis in zijn bijzijn herhaalde. Barend verklaarde verder ‗deze verfoeijlijke misdaad aan
geene zijde de Caap meede gepleegt te hebbe met nog twee jongens‘. Het ging om
Wijchemanus Grootveld en Huijbert Burger van Amsterdam. Ze zouden het gedaan hebben
‗voor in de Marsz‘. Beide jongens werden voor de scheepsraad geroepen en bekenden vrijwillig.
Niet alle jongens waren zich mogelijk van bewust van de strafbaarheid van hun seksuele
verkenningen. De 15-jarige jongmatroos Huijbert verklaarde ‗dat bij aldien hij geweten hadde
desen misdaad soo verfoeijlijk, en onnatuurlijk was, hij zijn lighaam nooijt daar meede soude
hebben laten besmette, maar dat hij gevangen dies tijd, daar van geheel onkundig‘ was. De
scheepsraad veroordeelde Jurriaan, Barend, Wijchemanus en Arij om te worden geblinddoekt en
‗rug aan rug gebonden‘ met een ‗swaarte aan de beenen aan de bakboordzijde over boord gezet
te worden‘. Huijbert werd vanwege zijn ‗onnoselheijd‘ in Batavia voor de Raad van Justitie
berecht. Hij werd veroordeeld tot een laarsing en vervolgens verbannen voor de rest van zijn
leven.
De inwijdingen in de seksuele omgangscultuur aan boord van een schip kon gebeuren
door jongens onderling, maar ook door oudere bemanningsleden. Vooral in het laatste geval is
het vaak moeilijk vast te stellen in welke mate vrijwilligheid, nieuwsgierigheid, patronage of
zelfs dwang een rol speelden. Marten Jans, de pluimgraaf, die eerder ter sprake kwam in
verband met zijn handelingen ten opzichte van de hoenderen van het schip Doornik, verklaarde
door een ouder bemanningslid ingewijd te zijn in de seksuele aspecten van het
zeemansleven.1070 Nadat hij was opgepakt verklaarde hij over de voorgeschiedenis van de
voorvallen, die zijn oorsprong al had op de uitreis. Marten Jansz was als 15-jarige met het schip
Cornelia naar Batavia overgevaren in de functie van jongen.1071 Op de reis van de Kaap naar
Batavia had een ‗seeker timmerman in naeme Jan Dirksz van Amsterdam‘ hem op een avond
‗aangesogt om bij den selve aen de bak wat te vertoeven‘. Aanvankelijk had Marten ‗sulx
geweijgert en gesegt hadde dat hij de schoot moeste aenhaelen‘. Maar timmerman Jan had hem
toch overtuigd – ‗eerst met quadheijt, en selfs met het geven van een slag‘, ‗naderhand met
goedheijt‘.
Die avond vertelde Jan hem bij de bak ‗dat wanneer hem de lusten aenquamen [hij] geen
vrouwen moeste gebruijken, maer dat hij sulx tegen een plank moeste doen‘. Jan Dirksz had het
zelfs voorgedaan. Hij had zijn ‗mannelijkheijt aengevat, en met deselve soolange gespeeld
hadden dat des gev: zaed tegens een opstaende plank was aengesprongen‘. De introductie
verliep geleidelijk. Want ‗na verloop van twee a drie daegen‘ ging Jan een stap verder. In de
aanwezigheid van de jongen Marten had Jan zijn ‗mannelijkheijt‘ ‗in ‘t agterste van een swart
hoen‘ gestoken. Het hoen ‗alsoo gebruijkende‘ had Jan tegen Marten gezegd dat hij dit ook eens
moest proberen. Marten deed het met een ander hoen en vertelde Jan: ‗Nu heb ik ‘t ook gedaen‘.
Enkele dagen later werd duidelijk waar het Jan om te doen was geweest. Marten bedreef
met de timmerman ‗eenmael active en eenmael passieve de sonde van sodomie‘. De rest van de
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reis hadden zij dit niet meer gedaan, ‗uijt vreese dat het bonje zoude raeken‘. Op de vraag vanuit
de Raad van Justitie wat ‗bonje‘ dan wel precies mocht betekenen, legde hij uit dat het ‗verklikt‘
zou worden. Marten kreeg van Jan ‗een present‘, een geschenk, bestaande uit ‗een hembd en een
broek‘, om te zorgen dat hij het niet zou openbaren. Timmerman Jan kreeg volgens Marten een
functie op Onrust. Marten werd jongmatroos op het schip Doornik.
Na enkele intra-Aziatische reizen kwam op dit schip zijn gedrag als pluimgraaf onder de
aandacht van de jongens Abraham Spronk, Jan de Rijke, Willem Lugter en Joseph van der Stad.
De jongens riepen Marten gezamenlijk ter verantwoording ‗op het half-verdek‘ ‗ende bij het
radt van ‘t roer‘. Abraham vroeg hem: ‗Waarom? Hebt gij zulks gedaan, met de Hoenders de
Sodomische Zonden te bedrijven?‘ Marten beloofde ‗aan haar lieden, nu zulks nooijt niet meer
te zullen doen‘. Maar Abraham antwoordde: ‗Dat is nu te laat, wij durven zulke grouwelen niet
verswijgen‘. De jongens gaven Marten aan bij de opperstuurman. Marten werd in Batavia voor
de Raad van Justitie gebracht. De fiscaal nam in overweging dat Marten jong was en ‗door een
snode ouwen‘ was verleid. Toch eiste hij dat Marten aan de galg om het leven zou worden
gebracht en dat zijn lichaam daarna buiten de reede in het water gezonken zou worden.
Sommige jongens konden de gevolgen van hun handelen duidelijk niet overzien. Maar
bij de inschatting van voorvallen tussen jonge en oudere opvarenden moet ook rekening worden
gehouden met de mogelijkheid dat sommige jongens juist wel scherp inzagen wat de
consequenties konden zijn. De strenge vervolging van homoseksuele handelingen gaf jongens
een machtige positie. Deze werd versterkt doordat jonge opvarenden in het geval van ‗passieve
sodomie‘ onder strafvervolging uit konden komen, mits zij konden aantonen dat zij zich op alle
mogelijke wijzen hadden verzet. Daardoor hadden jongens met een slim geformuleerde
aanklacht van ‗sodomie‘ een machtig wapen in handen. Zelfs officieren en schippers waren bij
tijd en wijle niet veilig voor valse getuigenissen.1072 De geneesheer Pieter Backer van
Amsterdam werd in 1735 berecht voor de Raad van Justitie van Batavia, omdat hij de
jongmatrozen Johannes Jacobs en Johannes Kolderman had aangezet om de schipper Hendrik
valselijk te beschuldigen van sodomie.1073
Seksualiteit had aan boord van schepen dus een belangrijke rol. De mogelijkheden
waren voor lagere bemanningsleden door de omstandigheden en strenge juridische bepalingen
begrensd. Binnen de mogelijkheden en risico‘s die dit opleverde, vonden opvarenden uitwegen
in verschillende vormen van seksuele omgang. Jongens hadden in belangrijke, vaak
dubbelzinnige rol in interacties op seksueel vlak. Maar ook groepsgrenzen gingen hierin een
belangrijke rol innemen. Seksuele interactie beperkte zich niet tot bemanningsleden van
dezelfde groepen, maar vond ook plaats tussen Europese en Aziatische zeevarenden.

‘Om godloosheede te doen’
In september 1735 diende voor de Raad van Justitie van Batavia een rechtszaak tegen een
Aziatische matroos, de ‗moor‘ Golami van Bengalen, en een Europese jongen Isaack Hendrik
Marcelis van Venlo.1074 De zaak is op het eerste gezicht een vreemde uitwisseling van
aanklachten. De jongen Isaack beschuldigde de matroos van ‗het crime van geintenteerde
Sodomie‘ – daaronder vielen gelijkgeslachtelijke en andere seksuele handelingen, die in deze
periode strafbaar waren. De matroos Golami beschuldigde de jongen van diefstal van zijn geld.
Beiden ontkenden de beschuldiging van de ander.
De jongen Isaack had op 17 juni verklaard dat hij de voorafgaande zondagnacht op het
voor Batavia liggende schip Loenderveen was aangerand. Hij lag te slapen ‗agter het spil‘, rond
twee of drie uur in de nacht, toen hij iets merkte. Hij werd wakker ‗door eenige onkuijse en
vuijle behandelingen‘, die achter hem werden gepleegd door een ‗seeker moor hem wel van
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aansien dog niet in naame bekent‘. Isaack verklaarde dat hij, ‗seer schielijk wacker‘ geworden,
voelde dat de matroos ‗sijn mannelijkheijt‘ ‗omtrent sijn fondament‘ (zijn achterwerk) ‗had toe
gebragt‘.
Isaack verklaarde zich direct te hebben omgedraaid en ‗de mannelijkheijt van voorszijde
moor met beijde zijn handen aangevat.‘ Hij had ‗met verbaastheijd‘ uitgeroepen: ‗Mijn god
almagtig! Help help! Een ding in ‘t lijf!‘. Daarop kwamen een aantal matrozen toegeschoten.
Matroos Claas Hendriksz Stoteroo van Lubeck verklaarde wakker geworden te zijn van het
geroep, ‗de lamp van ‘t spil afgenoomen‘ te hebben en naar het geschreeuw gelopen te zijn.
Daar trof hij ‗een zeeker moor‘, die ‗met de rug na den declarant [de jongen] hadde toegelegen
sonder dat hij attestant iets anders hadde gesien of gehoort als dat de moor eenig sugte en
kermde‘.
De andere matrozen verklaarden meer gezien te hebben. Cornelis Hoek van Rotterdam
en Jan Louwburg van Amsterdam hadden de jongen horen roepen ‗og godt, help help, zij willen
goddeloose dingen met mij doen‘ en ‗mijn godt, ik heb een ding in ‘t lijf of aan ‘t lijf‘. Cornelis
kwam als eerste bij de jongen aan. Hij verklaarde dat hij Isaack aantrof ‗met beijde sijn kniejen
over het lighaam van gem: moor‘, en dat hij had gezien dat de jongen ‗met beijde handen
desselve mannelijkheijt vast hielde‘. Isaack liet de hem los toen hij Cornelis zag. Jan Louwburg
kwam precies op dat moment aan en verklaarde samen met Cornelis gezien te hebben ‗dat de
broek van de Moor los hing en dat de schee van sijn mes tussen sijne beenen hangende door het
uijt geschooten saat bevogtigt was geworden.‘
Golami verklaarde tijdens zijn verhoor een dag later niets van de aanranding te weten.
Het tegendeel zelfs. Hij ontkende de aanklacht en beschuldigde de jongen Isaack juist van
diefstal van zijn geld. Hij verklaarde dat hij ‗voor eenige dagen onder het halven deck leggende
slapen‘ bestolen was van ‗een ducaton‘ door een ‗zeeker scheepsjonge‘. Toen hij ‗sulx gewaar‘
was geworden, zo vertelde Golami, had hij het geld ‗weder met gewelt‘ van de ‗jonge
afgenomen […] zonder dat iets tusschen hun beijde was gepasseert‘.
Hier zien we dat de verhoudingen tussen Europese en Aziatische zeelieden in dienst van
de VOC zich verder uitstrekken dan werk, drinken en eten. Ingegeven door het langdurig en
intensief samenzijn in dezelfde werk- en leefomgevingen vond contact tussen zeevarenden
onvermijdelijk ook plaats op andere terreinen dan werk. Zo ook in het geval van Golami en
Isaack. Toch spreken beiden elkaar tegen in hun verklaringen. Het is dus de vraag hoe deze zaak
begrepen moet worden. Spelen hier processen van patronage? Of gaat het eerder om
vriendschap of zelfs seksuele relaties? Of gaat het hier om macht en misbruik? Of zelfs handel
en uitruil?
Uit de verklaringen zijn vier mogelijke scenario‘s op te maken. Het is mogelijk dat
alleen Golami de waarheid spreekt, en dat de zaak draait om de diefstal van geld door de jongen
Isaac. De jongen zou in dat geval zijn aanklacht van ‗sodomie‘ ingezet kunnen hebben om zijn
diefstal te verdoezelen. Isaac legt in zijn verklaring flinke nadruk op zijn tegenstribbelen en op
zijn ‗passieve‘ rol in het voorval. Dit zou kunnen wijzen op het feit dat Isaac zich bewust was
van het krachtige, maar ook gevaarlijke wapen dat hij in handen had. Hij kon een valse
aanklacht doen, maar moest zichzelf daarbij dan zoveel mogelijk zien vrij te pleiten. 1075 De
compagnie was zich daarvan uiteraard bewust. Het was bij sodomie-aanklachten dus zaak om
de aanklacht goed te controleren. Getuigenverklaringen waren cruciaal.
Voor dit scenario leiden de verklaringen echter tot tegenstrijdigheden. Want volgens de
verklaringen van drie Europese matrozen waren Isaack en Golami die nacht wel degelijk bij
elkaar. Golami was volgens de verklaringen ontbloot. En daarbij waren de kreten die Isaack
verklaarde geuit te hebben ook door matroos Jan Louwburg gehoord. Dit laatste is belangrijk,
omdat Isaack zelf verklaarde dat hij had geroepen dat hij ‗een ding in ‘t lijf‘ had. Louwburg
maakte van deze kreet ‗mijn godt ik heb een ding in ‘t lijf of aan ‘t lijf‘. Hij legde uit dat hij ‗het
selve door de verbaastheijt en het gemaakte allom niet [had kunnen] bepaalen‘. Deze details
deden ertoe. Ook ‗passieve‘ deelname aan verboden seksuele handelingen was strafbaar, indien
niet kon worden aangetoond dat het om misbruik en overmacht ging. Vanuit de gedachte dat het
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hier ging om een zonde, die indruiste tegen de geloofsleer en de natuur, maakte eventuele
penetratie voor de veroordeling een groot verschil. Het is natuurlijk heel goed mogelijk, dat
Isaack en de drie Europese matrozen gezamenlijk met valse verklaringen waren gekomen over
de aanwezigheid van Golami. Maar in dat geval zou Isaack zichzelf met zijn eigen, verzonnen
verklaring over zijn uitroep dat hij ‗een ding in ‘t lijf‘ had onnodig in gevaar hebben gebracht.
Dat lijkt niet heel verstandig. Waarschijnlijker is dat Jan Louwburg de jongen een hand boven
het hoofd heeft gehouden door te verklaren dat hij ‗door de verbaastheijt‘ niet had kunnen horen
of Isaack ‗in‘ of ‗aan‘ had geroepen.
Hier doet zich dan ook een tweede scenario voor. Want wat als beide aanklachten waar
waren? En dat zowel de diefstal als de gepoogde aanranding plaats hadden gevonden. Wellicht
was de poging tot verkrachting van Golami dan een handeling van wraak voor het gestolen
bedrag, een soort eerwraak met seksuele component. Dit lijkt niet onmogelijk en zou ander licht
kunnen werpen op de verklaring waarin melding wordt gemaakt dat Golami ‗de schee van sijn
mes tussen sijne beenen‘ had. Maar naast deze toch wel erg culturaliserende verklaring zijn
andere, meer overtuigende scenario‘s denkbaar. Want zoals de aanklacht tot verkrachting
onwaar kan zijn, zo kan ook de aanklacht van diefstal van Golami onwaar zijn. In dit derde
scenario zou de aanklacht van diefstal ter afleiding dienen van een mogelijke poging tot
seksuele handelingen door Golami met de jongen Isaack.
Maar wat als in deze kwestie helemaal niets is wat het lijkt? In dat geval is ruimte voor
een vierde scenario. De aanklachten die elkaar kruisen zijn namelijk niet geheel willekeurig. De
jongen beschuldigt de matroos van ‗sodomie‘, de matroos de jongen van diefstal van geld. Wat
nu als hier sprake was van zowel de wisseling van het geld, als de gepoogde seksuele handeling.
De mogelijkheid van een wraakactie vanwege de diefstal is dan slechts één van de eventuele
mogelijkheden. In meerdere zaken is duidelijk geworden dat betaling in goederen of via (kleine)
bedragen geld rond seksuele handelingen voorkwam aan boord van VOC-schepen.
Betalingen konden de vorm aannemen van het betalen van zwijggeld aan getuigen, zoals
in het geval van de jongen Evert Pieterszoon. Hij bood medeschepeling Hendrick vier
schellingen aan om te zwijgen over het gesprek met Isaack, waarin zijn gedrag met het
patrijshondje ter sprake kwam. De timmerman Jan Dirksz ging een stap verder. Hij gaf de
jongen Marten Jansz een hemd en een broek om te zorgen dat hij zou zwijgen over de seksuele
handelingen, die zij hadden verricht. Betalingen voor stilzwijgen werden dus in goederen en
geld betaald, en konden betaald worden aan getuigen, maar ook aan de daadwerkelijke
sekspartner.
Maar zwijggeld was niet de enige vorm van betaling, die werd verricht rond seksuele
handelingen. De betaling kon namelijk ook vooraf worden aangeboden als een middel om
iemand te verleiden tot deelname aan seksuele handelingen. Dit komt bijvoorbeeld ter sprake in
de zaak rond de Italiaanse matroos Rosarius Faviotti werkzaam op het compagnieschip Ter
Veer.1076 In de rechtszaak voor de Raad van Justitie van Batavia staat de Italiaan tegenover een
aantal bemanningsleden. Rosarius had blijkbaar aan wal geruchten verspreid, waarin hij een
aantal collega‘s beschuldigde van ‗sodomie‘. Tegelijk gingen over de Italiaanse matroos
dezelfde geruchten. Ook voor de Raad werden aantijgingen over en weer geuit. Naast de
verklaringen van twee kwartiermeester en enkele matrozen verklaarde jongmatroos Adriaen
Samijns van Zierikzee expliciet dat hij tweemaal tot sodomie zou zijn aangespoord door de
Italiaan. Hij deed ‗sulks telkens onder aanbieding van sijne goede maanden en nieuwe broeken‘.
Rosarius ontkende alles. Het is uiteraard moeilijk te achterhalen wie van beiden de waarheid
sprak. Maar of het nu waar was of niet: de aanklager vond de verklaring van Rosarius niet
geloofwaardig. Ook de Raad van Justitie hechte meer waarde aan de verklaringen van de
jongmatrozen en kwartiermeester. Rosarius werd veroordeeld tot geseling en verbanning.
Dergelijke aanbiedingen – betaling voor seks – komen vaker terug. In 1748 klaagden op
het schip Hervatting vijf jonge Europese hooplopers twee Moorse matrozen aan voor verleiding.
Daarbij zou sprake geweest van het aanbod om een mes te ruilen voor seksuele handelingen.1077
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In 1746 werd de kok Anthonij van Bengalen op het schip Binnewijsend beschuldigd. De jongen
Hendrik van Bemmelen van Gorkum verklaarde dat hij via de jongen Hendrik Libran door
‗sekeren jakker of moor‘ was geroepen. Hij was daarop ‗na beneede‘ gegaan en vond daar de
kok ‗bij de combuis‘. Daar zou Anthonij hem hebben ‗gevraagd off hij die nagt bij hem wilde
slaepen, gevende hem ten dien eijnde vier nieuwe schellingen‘. Hendrik nam het geld aan, maar
haalde vervolgens de bootsman. Anthonij werd opgesloten, maar verklaarde onschuldig te zijn.
Hij verweerde zich dat hij ‗beschonken zijnde door een Europeese jongen een andere jongen
heeft laten roepen [om hem] te helpen de koot klaar te maken‘. Het geld was een beloning voor
deze hulp.1078
In de zaak tegen de Chinese sjouwer Mahou en de Europese jongmatroos Johannes is
eveneens sprake van het aanbieden van geld. In deze zaak werd het zelfs expliciet behandeld als
verklaringsmodel voor hetgeen tussen de twee zou zijn voorgevallen. Het schip Holland was in
maart 1779 met een bemanning van Europese zeevarenden en Chinese sjouwers naar Surabaja
gevaren. Toen het schip in de buurt van Surabaja voor anker lag, was rumoer ontstaan.1079 Het
was het scheepsvolk opgevallen dat de 16-jarige jongmatroos Johannes Borneel van Gent bij de
biermaat veel geld uitgaf aan snoepgoed en ander etenswaar. Een matroos, die bekend stond met
de bijnaam ‗Franschman‘, was enkele dagen eerder bestolen van wat geld. Hij meende in
Johannes de dader gevonden te hebben en gaf Johannes aan bij de scheepsleiding.
Johannes werd ondervraagd. De schieman dacht ‗het met zoetigheijd daar uijt te
krijgen‘, maar de jongmatroos wilde niets loslaten. Johannes werd in de boeien gezet, maar al
snel had hij daar ‗een groot geweld [gemaakt] met schreeuwen en huijlen, roepende gestadig,
geen dief te zijn.‘ De schieman Daniel Muller van Dantzig en konstabel Jacob Lopedans van
Sonderburg werden belast met het onderzoek naar de diefstal. In hun verklaring vertellen zij wat
zich afspeelde rond de vastgezette Johannes. Een deel van het scheepsvolk was komen kijken.
Johannes bleef schreeuwen. De schieman en konstabel vertelden Johannes dat hij zich stil moest
houden, of anders ‗maar liever op te geeven waar hij het geld gekreegen had‘. Johannes hield
vol onschuldig te zijn: hij riep dat hij het geld niet had gestolen, maar ‗dat hij het geld van de
Sneezen [Chinezen] gekregen had, namentlijk 14 duijten‘. Het scheepsvolk geloofde niets van
dit bedrag en brachten ‗verschijde snoeperijen‘ aan, die hij ‗voor dat weijnige geld niet konde
koopen‘.
De schieman en konstabel kregen ondertussen een ander vermoeden. Het antwoord
bevreemde Muller en Lopedans niet, maar door vermelding dat het geld van Chinezen
afkomstig zou zijn, kregen zij ‗eenig quaad denkbeeld‘. Ze vroegen de jongmatroos ‗waarom
hem door een Chinees geld was gegeeven‘. Johannes antwoordde ‗dat hij die reedenen in
presentie van zo veel volk, dat rond om hem stond niet kon op geeven‘. De schieman werd nu
‗in zijn quad vermoeden versterkt‘. Hij liep naar de zieke bootsman, die ‗onder de bak‘ lag, om
het verhaal voor te leggen. Ook de bootsman kreeg ‗hier uijt een quaad vermoed‘. De schieman
liep terug naar de vastgezette Johannes en stuurde de toegestroomde schepelingen weg. De
schieman en konstabel waren met Johannes alleen en ze vroegen hem nogmaals naar de redenen
waarom de Chinees hem geld gegeven had. De jongmatroos verklaarde nu dat ‗een Chinees,
terwijl hij Borneel onder de klok te slapen lag, zijn broek los gemaakt‘ had. De Chinees had
‗hem zijn mond toegehouden en vervolgens zijn roede in het fundament van hem‘ gedaan.
Johannes werd gevraagd de Chinees aan te wijzen. De Chinese sjouwer Mahou, die door
Johannes werd aangewezen, werd daarop vastgezet.
De opperstuurman Jacob Fredriks, bij afwezigheid van de schipper de hoogst geplaatste
officier aan boord, ondervroeg zowel Johannes als Mahou. Tegen Fredriks zou de Chinees
Mahou hebben verklaard ‗Borneel 14 duijten gegeeven te hebben‘. De opperstuurman
verklaarde in zijn brief dat hij vermoedde dat dit niet waar was, omdat ‗Borneel zo dien dag als
eenige dagen bevorens van de biermaats een menigse van eetwaar van vrij grooter waarde dan
14 duijten gekogt had‘. Hij had de zaak verder aan de schieman overgelaten. Hij liet een brief
schrijven aan de schipper door een matroos, omdat ‗hij veel werk had en een slegt schrijver is‘.
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De reactie van de Chinese opvarenden op de arrestatie van Mahou is interessant. De
mandoer – de voorman van de sjouwers – verzocht ‗terstond om met de schuijt aan de wal te
gaan‘, omdat hij het voorval ‗aan de capiteijn snees [hoofd van de Chinezen] hier te lande wilde
te kenne geeven‘. Dit werd hem geweigerd door de schieman. Nog dezelfde avond, tijdens de
verdere ondervraging van Johannes, kwam bij de schieman en konstabel ‗een Chinees,
spreekende in ‘t Maleijds‘. Maar omdat zij deze taal niet verstonden, gingen ze ‗met den zelven
onder de bak zijn‘ om de bootsman te laten vertalen. De Chinees zou verklaard hebben dat
‗Borneel voor de Chineesen die aan boord waren kommen waschten, en dat zij hem daar voor
duijten gegeeven hadden‘. Zij kenden de Chinees niet en wisten hem later niet meer aan te
wijzen. De verklaring lijkt een mislukte poging om Mahou vrij te krijgen. Mahou maakte zelf
geen melding van het wassen van kommen. Zowel Mahou als Johannes verklaarden later elkaar
niet te hebben gekend of gesproken.
De jongmatroos en de sjouwer werden vastgehouden en aan de Raad van Justitie van
Batavia overgeleverd. In Batavia verklaarde Johannes Borneel dat hij de betreffende avond
vanaf acht uur de eerste wacht had gewerkt. Hij verklaarde dat hij zich na het verlopen van het
‗eerste glas van zijn gev: wagt‘ ‗van onder ‘t half dek op de bak begeeven heeft om de klok te
slaan‘. Glazen bestonden in de maten van een halfuur, een uur en vier uur. In dit geval luidde de
jongmatroos tijdens zijn wacht de scheepsbel om het verlopen van het eerste uur aan te
geven.1080 Johannes vertelde dat hij zich daarna ‗op de bak onder de klok op zijn buik […]
nedergelegd‘. Daar was hij ‗in slaap geraakt‘.
Zijn verklaring vervolgde met het moment waarop hij ‗schielijk uit zijn slaap is wakker
geworden doordien hij zig de mond gesloten vond door iemand die dezelve met zijn hand
toehield‘. Op het zelfde moment voelde hij dat deze persoon zijn benen op zijn benen plaatste –
en hem ‗dusdanig als gebonden hield‘. Johannes voelde ‗de adem van een mensch‘ in zijn nek.
Deze maakte zijn broek los en had ‗zijn roede genomen en in het fundament van [Johannes]
gestoken‘. Zijn belager ging door, ‗stotende al op en neder, zodanig dat hij een swaare pijn in
zijn fundament gevoelde‘. Pas ‗na een langdurig op en neder stooten deesen‘ was zijn belager
opgesprongen. Johannes verklaarde zich direct omgekeerd te hebben en zag dat het de Chinees
Mahou was. Mahou ging vervolgens van de bak ‗na onder het halfdek‘. Johannes werd kort
daarna geroepen om ‗twee glasen‘ te slaan.
Johannes was zich bewust van de gevaren, die de sodomiezaak met zich meebracht.
Misschien was hij al op de hoogte. Misschien was hij voor de rechtszaak door een ouder
bemanningslid ingelicht. In ieder geval verklaarde Johannes nadrukkelijk dat hij ‗al het
mogelijke heeft aangewend om den aanrander te beletten hem quaad te doen‘. Hij had niet
‗geweeten wat hij met hem wilde uitvoeren‘ – of hij hem ‗wilde vermoorden of een ander leed
doen‘. Het was volgens de verklaring van Johannes ‗niet mogelijk geweest [om] zijn handen
van onder zijn buik te trekken, of een geluid te geeven, veel min zig om te keeren‘. Hij kon zelfs
bijna geen adem halen en deed alsof hij ‗genoegzaam al dood was‘.
De volgende ochtend had Johannes ‗14 duiten in zijn zak gevonden‘. Hij kon daarvoor
geen andere mogelijkheid bedenken dan dat ‗Mahou hem die onder het pleegen van de
geconfesseerde misdaad in de zak gestoken had‘. De duiten had hij bij de biermaat besteed,
maar ‗uit vreese voor slagen [had hij] dit geval versweegen en niet eerder aangegeven‘. Toen
een matroos hem beschuldigde van diefstal, moest hij het verhaal wel vertellen. De verklaring
bevatte alle elementen waarmee Johannes zichzelf van eventuele schuld zou vrijpleiten – hij had
een passieve rol, probeerde het tegen te gaan, maar was ‗overweldigt‘. Mahou zou hij zowel
voorafgaand aan het voorval als daarna niet hebben gekend of gesproken.
De Chinees sjouwer Mahou – die officieel Tjia Houko heette – verklaarde in zijn
ondervraging niets van het voorval te weten. De ondervraging was een complexe
aangelegenheid, omdat voortdurend alles door twee vertalers werd vertaald – vanuit het
Nederlands naar het Maleis en vervolgens naar Chinees; en weer terug. Toch kwam daar een
vrij coherent verhaal uit. Op de vraag of hij jongmatroos Johannes kende, antwoordde hij: ‗Ja,
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ik ken hem, want hij is met mij op een schip geweest‘. Mahou ontkende de betreffende avond
op de bak te zijn geweest, omdat hij ‗een geheel andere plaats geslapen [had] als daar de
Europeesen zig bevonden hebben‘. Ook na herhaalde vragen over het voorval bleef Mahou
volhouden. Hij zei: ‗[ik heb] beijde boot geslaapen en ben niet op de bak geweest‘. Hij ontkende
hem geld gegeven te hebben. En wist verder niets van hetgeen Johannes was aangedaan.
Mahou: ‗Ik heb geen kennis aan hem, en hoe zoude ik kennis aan hem kunnen hebben, ik ken
geen Maleidsch en ben eerbaar‘. Mahou – of zijn vertaler – wist wel dat het hier ging om een
serieuze situatie. Hij verklaarde dat hij wist ‗dat op een dusdanige misdaad de straffe des doods
staat; dog ik heb mij daar niet schuldig gemaakt‘.
De tegenstelling was compleet. Een jongmatroos, die verklaarde dat hij misbruikt was
en een verklaring gaf die hem volledig vrijpleitte. Het geld dat hij plotseling bezat, zou tijdens
het misbruik door de Chinees in zijn zak gestopt zijn. De Chinese sjouwer verklaarde
onschuldig te zijn en van niets te weten. Voor schieman Muller en konstabel Lopedans was de
situatie echter geen mysterie. Zij hadden de verklaring al paraat vanaf het moment dat Johannes
in de boeien riep dat hij het geld niet gestolen had, maar van een Chinees gekregen. De
schieman ‗gaf hem te antwoord, dat de sneezen [Chinezen] geen geld aan de ropeezen
[Europeanen] gaaven dan niets anders als om godloosheede te doen‘. De bootsman sloot zich
aan bij dit kwade vermoeden.
De aanklager, vervangend advocaat fiscaal Pieter Ras, had het moeilijk met deze
verklaring, die door de schieman en konstabel werd aangeleverd. De inzichten van deze
mannen, die op de schepen van de compagnie dagelijks de directe leiding hadden over het werk
op dek, strookten niet met het wereldbeeld van een man, die zijn carrière had doorlopen in het
bureaucratisch apparaat van de compagnie en nu werkzaam was in de hoogste bestuurlijke
kringen van Batavia.1081 In een vijftien pagina‘s tellende verhandeling worstelt fiscaal Ras met
de tegenstrijdigheden in de verklaringen en de vragen die open blijven.
Want, zo vraagt Pieter Ras zich af, hoe was het mogelijk dat Mahou ‗deese misdaad‘ ‗op
een so geweldadige wijze‘ kon uitvoeren – ‗op een open plaats daar men hem onverwagts konde
attrappeeren zijn schandelijk voornemen uijt te voeren‘. Het was immers avond, ‗een tijd waar
op alle ‘t volk geensints in een diepe rust konde zijn, om te veronderstellen dat den gen: Mahou
‘t zig zouden hebben derven onderstaen‘. Johannes had dus alarm kunnen slaan. Het was
duidelijk ‗onmoogelijk dat de daad tot het affect soude hebben kunnen werden uijtgevoerd,
sonder dat hij Borneel door gerugt te maaken zig had kunnen doen onsetten of te hulp koomen‘.
Blijkbaar, zo vervolgt Ras, schijnt Johannes Borneel ‗het best te hebben g‘agt om het toehouden
van zijn mond ende onmoogelijkheijd om eenige teegen kanting te doen waarschijnlijk te
maaken‘.
Pieter Ras schrijft alle twijfels uit. Want ‗hoe wist dien Chinees dat hij hem Borneel in
dien staat aldaar op de bak zoude aantreffen? Was het een afgesprooken zaak onder elkander?
Neen!‘ De aanklager vervolgt met alle onwaarschijnlijkheden in de verklaring van Johannes
Borneel en concludeert dat het de jongmatroos te doen was om zichzelf vrij te pleiten van de
diefstal van het geld van de Fransman. Hij had immers méér dan 14 duiten besteed bij de
biermaat. Ras vervolgde: ‗En daar aan is te minder te twijffelen, in de bedorven eeuw welke wij
beleeven, waar in deese god tergens misdaad maar al te zeer bekent is en openbaarlijk moeten
gestraft worden.‘1082 Kortom, de jongmatroos had de beschuldiging gezien ‗als een middel om
van straffe bevrijd te zijn‘. Johannes was een dief en zijn verklaring was simpelweg vals.
Maar ook met deze verklaring bleef Ras nog zitten met tegenstrijdigheden, die
weggeveegd moesten worden. Hij behandelt deze expliciet: ‗En doet zig evenwel nog een
swaarigheijd op in‘t declaratoir van den opperstuurman Fredriks, dat den gev: Chineese Mahou
ondervraagd zijnde, opgegeeven heeft van 14 duijten aan Borneel gegeeven te hebben.‘ En dat
terwijl de Chinees geen Maleis machtig was – dat hield Ras toch wel voor waar aan. De
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opvallende tegenstrijdigheid met de latere volstrekte ontkenning van Mahou wordt door Ras
niet verklaard. Hij schuift het simpelweg aan de kant. Fiscaal Ras blijft bij zijn overtuiging dat
de verklaring van Johannes vals is en dat de verklaring van Mahou voor de Raad van Justitie
klopt. Mahou zou onschuldig zijn en Ras vroeg om vrijspraak.
Maar wat nu als we de tegenstrijdigheid in de verklaringen van Mahou serieus nemen?
Het is niet onmogelijk dat Mahou zich pas later bewust zou worden van de consequenties van
de erkenning dat hij Johannes geld had betaald. De vertaler kan het hem duidelijk hebben
gemaakt, of misschien een van de Chinese opvarenden, die na zijn arrestatie op het schip met
verklaringen kwamen die hem moesten vrijspreken. Als we daarin de verklaring van de
schieman en konstabel meenemen, dan zou dit kunnen leiden tot een scenario, dat veel van de
vragen oplost waarmee fiscaal Pieter Ras worstelt. Want als het bekend was, dat de Chinezen
geld gaven om ‗godloosheede te doen‘, dan is het niet onmogelijk dat Johannes daar gebruik
van maakte – al dan niet vrijwillig of gedwongen.
Dit zou verklaren waarom Johannes en Mahou elkaar troffen. Het verklaart waarom
Johannes geen alarm sloeg, maar ook hoe Johannes aan het geld kwam. Mahou had in dat geval
niet een haast onmogelijke worsteling volbracht, waarin hij Johannes wist vast te houden, te
verkrachten én de 14 duiten in een broekzak te stoppen. Hij had de kracht van beloning zijn
werk laten doen. Het is in dat geval niet onwaarschijnlijk, dat dit niet het enige treffen was
geweest tussen Johannes en Mahou – en mogelijk zelfs anderen. Dit zou kunnen verklaren
waarom alles zo onopgemerkt was verlopen, maar vooral ook waarom Johannes bij de biermaat
voor méér dan de vermelde 14 duiten aan snoepgoed had gekocht.
De commodificatie van seksuele handelingen was niet beperkt tot Chinese of Moorse
zeevarenden. Ook voor Europese bemanningsleden zijn gevallen terug te vinden waarbij geld,
kleren of andere zaken worden aangeboden om potentiële partners te verleiden. Net als de
arbeid van de zeevarenden, of de levens van slaven, bleek seks een verhandelbaar goed. In de
patronen, die hier zichtbaar worden, lijken een aantal aspecten een rol te hebben gespeeld.
Alleen onder de Europese bemanningsleden bevonden zich opvarenden van jongere leeftijd.
Aziatische opvarenden lijken doorgaans ouder te zijn geweest, wanneer zij in dienst gingen bij
de VOC. Oudere opvarenden waren minder kwetsbaar voor eventuele ongewenste avances van
andere bemanningsleden. Voor jongeren lag dat anders. Zowel de oudere Europese opvarenden
als de doorgaans oudere Aziatische zeevarenden zullen toenadering hebben gezocht tot
Europese jongens.
De overschrijding van groepsgrenzen verschafte bij seksuele handelingen bovendien –
net als bij pesterijen en smokkel – een zekere afstand. Als dit zo was, dan creëerde dit niet
alleen een situatie, die mogelijkheden bood voor misbruik of seksuele verkenningen, maar ook
voor betaalde handelingen. Het ervaren oordeel van de schieman, de konstabel en de bootsman
van het schip Holland wijzen in deze richting. Zaken met een vergelijkbaar karakter, zoals de
zaak tegen de Moors matroos Golami in 1735 en tegen de Moorse matrozen op de Hervatting in
1748, bevestigen dit scenario.
Dit lijkt het voorstellingsvermogen van fiscaal Pieter Ras te boven te zijn gegaan. Of hij
wilde het niet weten, omdat hij worstelde met de morele kaders van de ‗bedorven eeuw‘ waarin
hij meende te leven. De consequentie zou immers zijn dat mannelijke prostitutie geen onbekend
verschijnsel was op de schepen van de compagnie. Ras pleitte tégen het verklaringsmodel van
de onderofficieren van het schip Holland. De jongmatroos Johannes was nog voor de uitspraak
van de Raad van Justitie in het hospitaal van Batavia overleden. De Raad van Justitie ging met
de redenering van Pieter Ras mee, en verklaarde Mahou ‗onschuldig aan de misdaad hem ten
laste gelegt‘. Hij werd vrijgelaten.

Absentie en desertie
Naast de verschillende individuele strategieën, die konden worden ingezet om het leven in
dienst van de VOC dragelijker te maken, bestond ook de mogelijkheid om de dienst te
ontvluchten. Soms ging het om tijdelijke afwezigheid, waarbij zeelieden of soldaten langer dan
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geoorloofd van hun werkplaats bleven. Tijdelijke afwezigheid van de werkplek was een
veelvoorkomend verschijnsel. Doorgaans waren het zeelieden en soldaten, die in Batavia of
andere vestigingen enkele dagen op stap gingen. Soms zijn onder de absenten ook
onderofficieren te vinden, zoals kwartiermeesters, sergeanten of een schieman.
Het was niet uitzonderlijk, dat door de Raad van Justitie van Batavia op één dag
meerdere absentiezaken werden behandeld. Zo werden op 17 januari 1730 voor de Raad van
Justitie van Batavia drie zaken behandeld van zeelieden, die zonder toestemming afwezig waren
geweest van schepen, die voor Batavia ter rede lagen. Jurriaan Schouten van Amsterdam,
matroos op het schip Bentveld, werd veroordeeld voor ‗4 nagten absenterens:‘ Mangenus
Wiecman van Stokholm, matroos op het schip Velserhooft, was maar liefst 22 nachten afwezig
geweest. Een matroos van het schip Hogenes, Pieter Ellernisse van Veere, werd aangeklaagd
voor de afwezigheid van acht nachten. Maar hij kon blijkbaar aantonen dat hij ‗met permissie
van sijn opperstuurman aan de wal‘ was gegaan en werd vrijgesproken.1083
Regelmatig probeerden zeelieden, soldaten of andere werknemers geheel uit de dienst
van de compagnie te deserteren. Het kan daarbij gaan om het ontvluchten van de zware werken leefomstandigheden, maar ook om het vluchten voor de vervolging van overtredingen, zoals
geweldpleging of diefstal. Voor werknemers van de VOC betekende desertie een strafbare
breuk van het getekende, vaak meerjarige arbeidscontract. De compagnie verwoordde het in een
plakkaat beeldend in de mededeling dat dienaren – ondanks ‗de in vigeur zynde straffen tegen
de desertie‘ – zich ‗niet ontzien den dienst hunner betaals heeren te verlaaten en zigh in
vreemden dienst te engageeren‘.1084 Dit geeft aan dat oorzaken voor het ontvluchten van de
dienst van de VOC niet alleen moeten worden gezocht in oorzaken die binnen de compagnie
gelegen waren. De mogelijkheden om ergens anders beter werk te vinden, konden een
belangrijke rol spelen in de overweging om te deserteren.
Het aantal werknemers, dat in Azië definitief uit de dienst van de compagnie deserteerde
liep vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw hoog op. Zeelieden en soldaten verdwenen
vooral in grote aantallen rond vestigingen, die gelegen waren in gebieden met veel alternatieve
werkgelegenheid, drukke stedelijke omgevingen of juist moeilijk te controleren achterland. Zo
werden verordeningen tegen desertie verstuurd ‗naar Bengaale, Chormandel, Ceylon,
Mallabaar, Suratta, Sumatras Westcust en Malacca, als alle plaatsen zynde, van waar de desertie
naar vreemde natiën het frequentst en gemaklykst is.‘1085 Deserterende werknemers zochten hun
levensonderhoud in omliggende gebieden, ze gingen in dienst bij andere Europese compagnieën
of bij Aziatische vorsten en handelaren. De aantallen deserterende werknemers in de
verschillende vestigingen varieerden van enkele tientallen tot soms wel honderden per jaar.
In april 1759, bijvoorbeeld, werd in Surat melding gemaakt dat in de voorgaande
maanden maar liefst 32 soldaten, matrozen en onderofficieren waren gedeserteerd uit de
vestiging en de aldaar liggende schepen.1086 In het daaropvolgende jaar, van mei 1759 tot en met
april 1760, deserteerden uit Surat in totaal 103 werknemers. Daaronder bevonden zich 20
matrozen, een kuiper en een bottelier.1087 Ook in Bengalen deserteerden voortdurend matrozen.
Maar daar werden tegelijk veel zeelieden in dienst genomen, die van andere Europese
handelscompagnieën waren gedeserteerd. Vooral van de Oostendse Compagnie werden
aanzienlijke aantallen zeelieden aangenomen.1088
Het tijdelijk ontvluchten van de werkplek kan niet volledig worden onderscheiden van
het definitief ontvluchten van de werkplek. Soms meldden gedeserteerde werknemers zich na
enige tijd weer bij de compagnie. In andere gevallen werden zij opgepakt of werden ze
uitgeleverd door hun nieuwe werkgever. Het was ook mogelijk dat werknemers uit de handen
van de compagnie wisten te blijven. Maar in deze gevallen is het vaak moeilijk om onderscheid
te maken tussen werknemers, die deserteerden, vermist raakten of op andere maniere fysiek en
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administratief verdwenen. In de personeelsadministratie van de VOC werden deze gevallen
aangeduid met ‗weggelopen‘, ‗vermist‘ of ‗laatste vermelding‘.1089
Een inschatting van het aantal werknemers dat jaarlijks in Azië uit compagniesdienst
deserteerde kan daarom slechts bij benadering worden gegeven. Het aantal werknemers, dat
werd geadministreerd als ‗weggelopen‘, geeft het minimum aantal deserteurs. Voor
werknemers, die na een mislukte poging tot deserteren werden veroordeeld, werd soms alleen
‗gestraft‘ vermeld.1090 Een deel van de deserteurs vinden we bovendien terug onder de
werknemers, die werden geadministreerd als ‗vermist‘ en onder degenen voor wie geen
informatie meer beschikbaar was na de ‗laatste vermelding‘. Onder deze groepen bevinden zich
uiteraard ook werknemers, die niet waren gedeserteerd, maar bijvoorbeeld daadwerkelijk
werden vermist na een storm.
Ook de VOC worstelde met de vraag waar de grens lag tussen kortstondige afwezigheid
en doelbewuste desertie. Al vroeg in de zeventiende eeuw waren op desertie strenge straffen
gesteld, onder meer met lijfstraffen en het verbeurd verklaren van tegoeden. 1091 Onderscheid
werd gemaakt tussen dienaren die voor korte tijd afwezig waren geweest en dienaren die meer
dan een maand absent waren. Misdrijven, die tijdens de afwezigheid waren gepleegd, werden
meegenomen in de bestraffing van deserteurs. Alleen wanneer dienaren minder dan een maand
afwezig waren geweest en niets anders misdaan hadden, konden zij wegkomen met een
lichamelijke afstraffing. In andere gevallen volgde vaak kettingarbeid of zwaardere straffen.1092
In 1752 werd besloten dat soldaten naar het eiland Edam en zeevarenden naar het eiland Onrust
werden gestuurd om daar ‗gedurende tweemaal zooveel tijd, als zij afwezig waren geweest voor
de kost, zonder loon, te werken‘.1093

Figuur 20.
VOC-dienaren aangenomen in de Republiek en uit dienst in Azië door desertie
en vermissing, aantal personen, 1700-1788
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De straffen, die werden uitgedeeld voor ongeoorloofde afwezigheid, waren niet mild.
Tegen matroos Pieter Ellernisse werd in 1730 voor de afwezigheid van 8 nachten geëist dat hij
veroordeeld zou worden om een halve dag ‗op het houte paard‘ te zitten. Daarna werd hij drie
dagen ‗in donkere gevanckenisse op water en rijst geset, en voorts strengelijk gelaarst‘.
Bovendien werd een maand loon ingehouden voor de kosten van het proces. De straf werd
zwaarder wanneer de zeevarende door zijn afwezigheid ook het vertrek van zijn schip had
gemist. Zo was matroos Jan Cornelis van Delft 5 nachten afwezig geweest en had hij daardoor
zijn schip Susanna gemist toen het naar Banda vertrok. Tegen Jan werd op 7 februari 1730
geëist dat hij zou worden gelaarst en voor 6 maanden ‗in de ketting […] gekloncken‘. De
bijbehorende boete bedroeg maar liefst 10 maanden loon. Jan verklaarde ‗aan de persing te sijn‘.
Hij verzocht naar het hospitaal te kunnen worden gebracht. De Raad oordeelde dat Jan ter
verzorging in het hospitaal opgenomen moest worden. Na zijn herstel moest hij alsnog een
laarsing ondergaan en werd hij met de retourvloot teruggezonden naar de Republiek.1094
Desertie was niet alleen een Europees verschijnsel. Ook Moorse en andere Aziatische
zeevarenden ontvluchtten regelmatig de compagniesdienst. Batavia was daarvoor een
aantrekkelijke omgeving. Zo werd de matroos Fakiera van Bengalen in november 1746
veroordeeld voor de afwezigheid van zijn werkplaats in ‗d‘arthillerij‘ gedurende een periode
van maar liefst twee jaar. Fakiera werd veroordeeld en werd ‗strengelijk gelaarst en voor den
tijd van een jaar in de ketting geklonken‘. De matroos lijkt geen verweer te hebben gegeven,
toen hij door de Raad van Justitie naar zijn repliek op de aanklacht werd gevraagd – ‗den gev:
segt dat hij daar niets tegen seggen kan‘.1095 De ‗moors matroos‘ Ramiam van Bengalen werd in
1747 veroordeeld voor een afwezigheid van maar liefst drie jaar. Ook hij gaf geen verweer en
werd veroordeeld om ‗agter het stadhuijs strengelijk met daggen gelaarst‘ te worden. Besloten
werd verder dat hij ‗voor den tijd van een jaar op het Eijland Edam gebannen sal werden om
voor de kost in de lijnbaan dienst te doen‘.1096
Dit was een zware straf. Dergelijke zware straffen konden, evenals het geval was bij
andere bestraffingen of arbeidsomstandigheden, leiden tot klachten in de rekruteringsgebieden
van de Moorse zeevarenden. In 1738 was een bepaling uitgevaardigd, die later gebruikt werd
om gedeserteerde Moorse zeevarenden niet te straffen met gevangenis- of doodstraffen, maar
alleen met een fysieke afstraffing. In de late jaren ‘40 was dit blijkbaar nog niet het geval, maar
tegen 1760 ontstond over de bepaling onduidelijkheid. In de rechtszaak tegen de gedeserteerde
Moors matroos Baboe kwam de interpretatie van de verordening uit 1738 ter discussie. Zoals
we eerder hebben gezien was Baboe opgepakt toen hij na anderhalf jaar afwezigheid met
bootsman Alladie ‘s nachts Batavia uitvoer om dienst te nemen op een Engels schip.1097
Waterfiscaal Maurits Theodorus Hilgers stelde voor de Raad van Justitie van Batavia
vast dat Baboe ‗een dienaar [was] van de compagnie en gevolgelijk ook een onderdaan van den
Nederlandschen Staat‘. Maar hij meende dat dit betekende dat ‗het drossen van een Moors
zeevarenden in dienst van de comp: voor so grove misdaad niet wierde geconsidereert‘. In de
bepaling van 1738 werd immers voorgeschreven dat Moorse zeelieden in dienst van de
compagnie ‗over desertie niet met de lood, of andersints capitaal [werden gestraft], maar
eenelijk met een laarsing of andere domestique correctie‘. De strafeis van Hilgers behelsde dan
ook alleen dat Baboe ‗hier agter het Stadhuijs strengelijk sal werden gelaarst‘.
De Raad van Justitie interpreteerde de bepaling uit 1738 anders, en bracht verschil aan
tussen ‗absenteeren‘ en ‗wesentlijk‘ deserteren. De Raad veroordeelde Baboe tot twee jaar
dwangarbeid op het eiland Edam. Naar aanleiding van de rechtszaak werd in juni 1760 de
regeling voor de bestraffing van Moorse zeevarenden aangescherpt. Het onderscheid, dat de
Raad van Justitie maakte tussen afwezigheid en ‗wesentlyk‘ deserteren, kreeg daarin een
belangrijke plaats. De deserteurs, die zich in dienst van andere compagnieën of schepen
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begaven, werden gestraft met tewerkstelling in de lijnbaan op Edam. Moorse zeelieden, die
enkel waren weggelopen, werden ‗na den gebruyke‘ gestraft met een afranseling.1098
Vooral de concurrentie van particuliere schepen, waar mogelijk hogere lonen werden
geboden, lijkt een goede uitwijkmogelijkheid te zijn geweest voor Moorse zeelieden. 1099 Moorse
zeevarenden konden bovendien gemakkelijk opgaan in Batavia, dat niet alleen een uiterst
gemengde stad was, maar ook een aanzienlijke Indiase gemeenschap kende. Voor Javaanse en
Chinese zeelieden was het mogelijk nog gemakkelijker om te deserteren zonder te hoeven
vluchten. In reactie op de desertie van Javaanse zeelieden werd door de Hoge Regering, de
opperequipagemeester van Batavia en de equipagemeester van Samarang druk
gecorrespondeerd over mogelijke oplossingen.1100
Gerrit de Gelder, de equipagemeester van Samarang, stelde in 1786 voor om de
Javaanse zeelieden minder van schip te laten wisselen en slechts de helft van de verdiende
maandgelden uit te betalen totdat hun dienstverband volledig was uitgediend. Daarnaast
moesten de Javaanse zeelieden worden voorzien ‗van klappus olij instede van boter‘.
Opperequipagemeester Blom reageerde met onderdrukte irritatie. Want ‗hoezeer het […] ook
mag overeenkomen met de g‘aartheid der Javasche zeevarenden‘, volgens Blom, kwamen de
voorstellen niet overeen ‗met den dienst en de belangens van de Compagnie hier ter rhede.‘ Het
minimaliseren van wisselingen van schip was praktisch ondoenlijk. En de praktijk om slechts de
helft van het loon direct uit te betalen was al in gebruik. Dit veroorzaakte vooral ongenoegen
onder de Javaanse zeelieden en het leek dat daardoor ‗eerder de desertie vergroot dan
verminderd‘ werd. Toch vond de opperequipagemeester het verstandig om hiermee door te
gaan. Ook de olie werd sinds enige tijd verschaft – vanwege het gebrek aan boter. Dit verdiende
inderdaad de voorkeur, hoewel Blom benadrukte dat ‗de desertie daar door niet is verminderd‘.
Al deze maatregelen zouden ‗vrugteloos‘ blijven, zo benadrukte Blom. De VOC stond
namelijk niet alleen in de problemen met desertie. De schippers van particuliere vaartuigen –
waar de zeelieden wel olie kregen en niet werden verplaatst – klaagden ‗mede over desertie van
dat volk‘. Het ging volgens Blom vooral om de nieuwelingen onder de Javaanse zeevarenden.
Het was aan officieren opgedragen om de Javaanse zeelieden met ‗een goede en cordate
handelwijze […] den dienst aangenaam te maken‘. Maar door ‗onkunde in het werk‘ ontstonden
soms toch conflicten. Het was dus belangrijk om te zorgen dat ‗de nieuwelingen, even gelijk de
andere recruten‘ op geleidelijke wijze ‗konnen overgaan tot het regretteeren van hunne vorige
relatien en geneugtens, waar van het gemis de aangenaamheid vergroot‘. Zij moesten bovendien
beter in het oog gehouden worden door hun officieren – ‗de jurabatoes‘. Tezamen met een
premie, die in het vooruitzicht werd gesteld aan degenen die hun dienstverband uitdienden,
werd zo geprobeerd de desertie terug te dringen.

Streven naar rechtvaardigheid
De meeste werknemers bleven in dienst en zochten daarbinnen naar wegen om het werkende
leven beter te maken. In het vorige hoofdstuk kwamen individuele strategieën aan bod, zoals het
zoeken van bescherming en het streven naar carrière. Ook de vlucht in onderlinge pesterijen,
afleiding door seksuele handelingen en in het ontlopen van de dienst hield vaak verband met de
zware werkomstandigheden. Tegelijkertijd werden op de werkvloer meer collectieve strategieën
gehanteerd. Vaak hielden deze nauw verband met het begrip van de afspraken die ten grondslag
lagen aan de arbeidsovereenkomst. Het is dus belangrijk om eerst het begrip van deze
arbeidsovereenkomst nader te verkennen.
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Zoals we hebben gezien, hield de overeenkomst over de loonarbeid in dienst van de
VOC het midden tussen dwang en verleiding van werkenden door ‗hunner betaals heeren‘.1101
In meer algemene termen ligt de basis van arbeidsverhoudingen in in de uitruil tussen arbeid en
een motivatie om tot dit werk te komen. Deze motivatie kan variëren van dwang, een idee van
verbondenheid of beloning in de vorm van goederen en geld. In navolging van Tilly zouden we
kunnen spreken van ‗work incentives‘, die uiteenvallen in ‗compensation, commitment, and
coercion‘.1102 In een loondienstverband ligt de afspraak besloten dat arbeid wordt verricht in
ruil voor loon. Zoals eerder duidelijk werd, kreeg het dienstverband bij de VOC voor zeelieden
de vorm van een meerjarig arbeidscontract. Het werk bij de VOC bood mogelijkheden om
carrière te maken, maar de werkomstandigheden waren tegelijk bijzonder zwaar. Bovendien kon
de naleving van het arbeidscontract door de compagnie juridisch en fysiek worden
afgedwongen.
Een cruciaal element in de verhouding tussen werkgever en werknemer zijn de
expliciete en impliciete afspraken die ten grondslag liggen aan het dienstverband. Deze
afspraken komen niet altijd tot stand onder gelijke omstandigheden en leiden niet altijd tot
gelijkwaardige of een geheel harmonieuze verhoudingen. Toch zorgt het idee van de ruil tussen
arbeid en beloning voor een zekere verstandhouding inzake hetgeen gevraagd kan worden en
wat niet. Zoals duidelijk werd, betrof de verbintenis tussen compagnie en dienaar niet alleen
afspraken over te verrichten arbeid en loonhoogte, maar ook over aanvullende
arbeidsvoorwaarden. Deze afspraken gingen over voorschotten op het uit te betalen loon,
voedsel, kleding en bepaalde privileges, zoals de mogelijkheid tot het onderhouden van een
kleine private handel.
Het verrichten van werk gaat bovendien vaak gepaard met de ontwikkeling van ideeën
rond het belang van het werk, beroepseer en identiteit. De ontwikkeling van beroepseer en
identiteit vond niet alleen plaats bij zelfstandige, geschoolde of sterk georganiseerde arbeid.
Juist ook onder loonarbeiders, zoals zeelieden en soldaten, leefde een sterk gevoel van
saamhorigheid op grond van het gemeenschappelijke werk. Dit werd bij deze groepen mogelijk
versterkt door de relatieve afzondering van de rest van de samenleving.
Loonarbeid is een historisch verschijnsel dat mogelijk is terug te voeren tot de eerste
complexe samenlevingen en vroegste vormen van arbeidsdeling. Toch bevat loonarbeid een
inherente spanning tussen het productieproces, waarvoor de arbeid wordt verkocht, en de
behoeften van de mensen, die bij deze uitruil betrokken zijn. Arbeid verwordt in de verkoop van
arbeidskracht tot een anonieme productiefactor. In abstracte zin wordt arbeid daarmee ontdaan
van haar menselijkheid. Het wordt een verkoopbaar productiemiddel, dat niet meer in bezit is
van de oorspronkelijke eigenaar (de werkende), maar wordt gecontroleerd en ingezet door de
koper (de werkgever – vaak producent).
Tegelijkertijd kan arbeid niet worden losgekoppeld van haar menselijke gedaante. Werk
wordt gedaan door mensen. Arbeid heeft daarmee altijd een menselijke drager. In volledig
onvrije vormen van arbeid, zoals slavernij, gaat onvrijwillige onteigening van arbeid gepaard
met de volledige onteigening van het lichaam en de menselijkheid van de persoon. De mens en
zijn of haar arbeid zijn in deze situatie volledig in bezit van een ander. In de verkoop van arbeid
door loondienst wordt tijdelijk alleen de zeggenschap over arbeid verkocht. Deze arbeid moet
vervolgens echter verricht worden door de menselijke drager van deze arbeid, die weliswaar
slechts zijn of haar arbeid heeft verkocht en niet zichzelf, maar daarvoor wel fysiek aanwezig
moet zijn. Vooral bij meerjarige contractarbeid, zoals in dienst van de VOC, kan dit
verstrekkende gevolgen hebben.
De verkoop van arbeid leidt zodoende tot een spanningsveld tussen ‗arbeid als abstract
verschijnsel‘ dat noodzakelijk is voor productieprocessen en ‗arbeid als menselijk verschijnsel‘.
Dit leidt tot een voortdurend bemiddelen tussen het belang van het productieproces en de
mensen die daarbij betrokken zijn. Deze bemiddeling concentreert zich vaak op de menselijke
behoeften of juist op de kwaliteit of efficiëntie van het werk. Veel afspraken die ten grondslag
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liggen aan arbeidsverhoudingen houden verband met het erkennen van het menselijke karakter
van arbeid. Daarbij kan gedacht worden aan secundaire arbeidsvoorwaarden, die betrekking
hebben op voedsel, kleding, onderdak, voorrechten en behandeling. Maar ook aan afspraken
over veiligheid, een zekere mate van invloed op het arbeidsproces of zaken rond de kwaliteit en
efficiëntie van het werk – dat vaak raakt aan betekenisgeving, beroepseer en eigenwaarde van
werkenden.
Onvrede, conflicten en tegemoetkomingen onder loondienst concentreerden zich vaak
op de afspraken en verwachtingen op juist die gebieden waar menselijke behoeften zichtbaar
worden, zoals arbeidsvoorwaarden, veiligheid, de kwaliteit van het werk of juist de aantasting
van beroepseer. Soms blijkt uit collectieve acties een wederzijds begrip dat
arbeidsverhoudingen gaan om menselijke verhoudingen, zoals in gevallen waarin consensus
wordt gezocht. In andere gevallen kwamen werknemers in verweer tegen verslechterde
behandeling of schendingen van de arbeidsovereenkomst. Dergelijke conflicten werden
uiteraard uit zelfbescherming gevoerd voor het behoud en de verbetering van
levensvoorwaarden, maar draaiden tegelijk ook om de achterliggende elementaire erkenning
van de menselijkheid van werkenden, die zich in het spanningsveld van loondienst bevonden.
Op de schepen van de VOC kreeg het scheepsvolk invloed op de besluitvorming in
situaties, die de veiligheid van het schip, de lading en de bemanning aangingen. Dit kon gaan
om gevaarlijke lekkages in het schip, zoals op het eerdergenoemde schip Risdam in 1726. Het
kon ook gaan om problemen met de koers, zoals op het schip Schooteroog dat in 1729 uit koers
raakte toen – volgens het latere verslag van de gezagvoerder – ‗door het geheele scheepsvolk
besloten wierd de wal te kiesen‘.1103 In 1619 werd eenzelfde verzoek gedaan vanwege
toenemende ziekte op het schip Nieuw Hoorn. Het aantal zieken nam snel toe en de bemanning
was ‗bevreest dat al het volk nog siek soude worden‘. Op ‗last van het gemeene volk‘ kwamen
daarom de officieren ‗in de kajuijt‘ om aan schipper Bontekoe te verzoeken om Madagaskar aan
te doen voor verversingen. Daarna werd met ‗de gansche scheeps-raed‘ besloten om koers naar
land te zetten.1104
Dergelijke middelen werden niet alleen ingezet in uiterste nood. Zo ontstond op het
schip Sloterdijk in december 1750 onder de bemanning onvrede over het eten – dit bevatte
teveel padie, ongepelde rijst. De bootsman en schieman werden namens het lagere scheepsvolk
naar de schipper gestuurd om hun beklag te doen. De bijeenkomst liep uit de hand, doordat de
schieman brutaal en dronken was geweest – volgens de schipper. Van een scheldpartij kwam het
tot een handgemeen, die pas eindigde toen de stuurlieden ingrepen.1105
Het ging in deze situatie zeer nadrukkelijk om collectieve manieren om te zorgen dat
afspraken werden nagekomen, die ten grondslag lagen aan het werk dat werd uitgevoerd.
Vergelijkbare reacties konden plaatsvinden wanneer afspraken werden gewijzigd. Dit gebeurde
bijvoorbeeld op de schepen van de retourvloot, die na een veilige terugkomst in de Republiek in
juli 1652 betrokken werden in de Eerste Engelse Oorlog. Vier retourschepen werden niet
afgemonsterd, maar namens de VOC direct bij de oorlogsvloot van admiraal Tromp gevoegd.
Na deelname aan de slag bij Duins legde de bemanning van de compagnieschepen Henriette
Louise en Vogelstruis half oktober 1652 demonstratief het werk stil, omdat de schepen
‗onbequam ende vuyl‘ waren en ‗niet sonder groot perikel de Nauwte van ‘t Canael konnen
bevaeren.‘ Het was mogelijk een manier om te zorgen dat alsnog afgemonsterd zou worden.
In augustus 1653 vond een vergelijkbaar protest plaats, nadat het schip Henriette Louise,
opnieuw bij de oorlogsvloot werd gevoegd nadat het klaar lag om naar Azië te vertrekken. Al
enkele dagen na deze plotselinge wisseling van bestemming was de Engelse vloot in zicht. De
bemanning weigerde te vechten: het werk werd stilgelegd en de officieren werd het roer
ontnomen. Toen de oorlogshandelingen begonnen, zeilde de bemanning het schip weg. Ze
zetten koers naar Hellevoetsluis, legden daar het schip voor anker en weigerden verder te
werken. De officieren van het schip hadden iedere controle verloren. De twee bewindhebbers
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van de kamer Zeeland, die met een bezoek aan het schip de situatie moesten oplossen, kregen
geen warm onthaal: geroepen werd ‗dat sij van haer ende andere den bruy hadden, met haer
handen op hun gadt slaende‘.1106
Maar het waren niet alleen oorlogssituaties waarin grenzen getrokken werden met
betrekking tot hetgeen gevraagd kon worden binnen het contract dat was aangegaan met de
compagnie. De bemanning van de chialoup Haasje raakte in 1732 bijvoorbeeld verwikkeld in
een hoog oplopend conflict met de gezagvoerende onderstuurman Johannes Barends.1107 De
bemanning diende zelfs een klachtschrift in tegen de stuurman. De onderstuurman had op zijn
beurt een reeks klachten tegen zijn blijkbaar nogal eigenzinnige bemanning geformuleerd. Hij
stelde
‗dat zijlieden op de Reijse van Malacca nadeese hoofdplaats tegen zijne wil en
ordre, het ruijm hebben opengebrooken haere kisten en plunderagie daar hebben
ingebragt, en aldaar haar logies hebben genoomen, leevende zeer onagtzaam met
het vuur en ligt, niet teegenstaande het buskruijt daaromtrent lag, en seer
gemakelijk een groot ongeluk had konnen veroorsaken, en dat wanneer iets tot
welweesen van de reijse te doen was en hij stuurman haar commandeerde het
selve te verrigten, haar niet ontsien hebben, hem Johannes Barentsz met de doot
de drijgen, en overhoop te stooten, off wel overboord te werpen.‘
De kwartiermeester Jan Pieters Dekker en de matrozen Jan Wetjes, Cornelis Vos,
Willem de Groot en Hans Scholten stelden daarentegen over de stuurman ‗dat hij een dronken
drinker is en wanneer hij besopen was haarlieden zeer straff behandelde‘. Hij zou touwwerk van
het schip hebben verkocht aan de Engelsen en zou het vaartuig op een zandplaat hebben laten
vastlopen – ondanks de waarschuwingen van de bemanning. De belangrijkste klacht was dat de
stuurman de bemanning ‗onnoodige arbeid liet doen‘. En dat hij met het schip ‗geankert bleef
leggen‘ ‗wanneer wind en weer goed was om haere reijse te vervorderen‘. Maar ‗wanneer wind
en stroom tegen was, en niets gevordert kon werden‘ gaf de stuurman opdracht om te varen. De
klacht was duidelijk: de stuurman was niet alleen een slecht leidinggevende, hij vroeg ook om te
varen wanneer dat niet gevraagd kon worden.
Dit soort claims rond het werk en de voorwaarden, waaronder dit verricht moest
worden, werden niet alleen ingezet door Europese loonarbeiders. Eerder werd duidelijk, dat
Moorse zeevarenden evenzeer schriftelijke klachten indienden. Dit gebeurde onder meer in
1739 bij de klacht van Moorse matrozen in Bengalen. De sarang van de Moorse zeelieden op
het schip van gezagvoerder Koelbier overhandigde in de jaren 1770 in Negapatnam een klacht.
Op de equipagewerf protesteerden de Moorse zeelieden in 1747 tegen de fatale mishandeling
door de overleden matroos op een plank aan de ploezerscasie ten toon te stellen. Soms kwamen
ook de vrouwen van Moorse en Europese zeelieden in actie wanneer het ging om uitbetaling of
om de behandeling van hun mannen.
Met de conflicten over arbeidsvoorwaarden, veiligheid en werk kwamen werkenden op
voor hun welzijn, maar ook voor gevoelens van waardigheid en rechtvaardigheid. Ideeën over
rechtvaardigheid en respect lijken een belangrijke rol te spelen in de verdediging van de
menselijkheid in het arbeidsproces – de bemiddeling in het spanningsveld tussen de ‗arbeid als
menselijk verschijnsel‘ en de ‗arbeid als abstract verschijnsel‘. Conflicten concentreren zich
daarbij op de naleving van secundaire arbeidsvoorwaarden, veiligheid of de aantasting van
beroepseer. Soms vallen deze samen. De kern van de arbeidsverhouding – die besloten ligt in de
verkoop van zeggenschap over arbeid in ruil voor geldelijke beloning – raakt daarmee vaak
buiten zicht en wordt slechts in uitzonderlijke gevallen geproblematiseerd.
Soms zijn het uitzonderlijke situaties, die de overgang inluiden van bemiddeling en
acceptatie van de alledaagse verhoudingen, waaronder arbeid wordt verricht, naar momenten
1106
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waarop de inzet van collectieve handelingen gericht wordt op de verhoudingen zelf – naar het
moment waarop de afspraken, die zijn aangegaan onder loonarbeid, niet meer worden
geaccepteerd. De bemanning van het schip Alblasserdam, bijvoorbeeld, besloot om het heft in
eigen handen te nemen, nadat het schip onderweg van Pattani naar China vergaan was in 1735.
Onder het ‗uijtten van allerleij scheld en vloekwoorden‘ zouden verschillende bemanningsleden
tijdens de reis van de rampplaats naar Canton tegen de officieren hebben ‗gemurmureert en sigh
geopposeert‘. Tijdens het vergaan van het schip Alblasserdam was het aanwezige geld gered.
De opstandige bemanningsleden vonden dat zij na de ramp niet langer meer gebonden waren
aan de dienst voor de compagnie en de autoriteit van de officieren. De zeevarenden eisten
daarom dat het geld verdeeld werd. In een latere rechtszaak over het gedrag van de bemanning
werd door officieren verklaard dat de opvarenden ‗met geweld hebben willen dwingen tot
verdeelinge‘. De scheepsramp had blijkbaar het denken over de alledaagse verhoudingen en
mogelijkheden opengegooid. Volgens de officieren eisten de zeevarenden de verdeling van het
geld ‗onder een voorwendsel dat sij als doen alle eguaal waren, en met niemand meer te doen
hadden‘.1108
Twee jaar eerder werd op het schip Windhond een opstand georganiseerd. Het schip had
onder aanvoering van een Engels schip de Perzische ambassadeur naar Diul vervoerd en was net
begonnen aan de terugreis naar Gamron. De muiters hadden tot doel om met het schip te gaan
roven in het westelijke gedeelte van de Indische Oceaan. Onder aanvoering van de konstabel, de
bottelier en de kok zette een deel van de bemanning de officieren vast en overlegden een ‗round
robin‘. Dit is een petitie waarin de namen van de ondertekenaars in een ronde cirkel zijn
geschreven. De ondertekenaars hebben een gelijke plaats, waardoor niemand als leider kan
worden aangewezen. Uit deze petitievorm spreekt een idee van onderlinge gelijkheid. De
muiters verklaarden niet terug te willen naar Gamron, maar vanaf nu schepen ‗prijs en buyt‘ te
zullen gaan maken.1109

Muiterij en amok
De dreigementen op het schip Alblasserdam en de muiterij op de Windhond laten fragmenten
zien van de verbeelding door zeevarenden van alternatieve politiek-economische ordeningen,
waarin gelijkheid en vrijheid een centrale plaats innemen. Muiterijen werden niet zomaar
georganiseerd door bemanningen, die in de ban waren geraakt van zelforganisatie, piraterij en
rijkdom. Regelmatig zijn aan muiterijen andere vormen van protest of onrust voorafgegaan.
Muiterijen zijn een middel gelegen aan het uiterste einde van het spectrum van collectief
handelen.
In het rechtsstelsel van de compagnie behoorde muiterij en het beramen daarvan tot de
kapitale misdrijven – op muiterij stond de doodstraf. Ook ‗kleinere daden van insubordinatie‘
werden onder muiterij geschaard en konden met de doodstraf worden bestraft. Bruijn en Van
Eyck van Heslinga maken voor de muiterijen bij de VOC onderscheid tussen twee soorten
muiterij: werkweigering en (tijdelijke) machtsgreep. De werkweigering was in feite een
werkstaking, maar viel juridisch onder de categorie muiterij. De werkstaking had vaak tot doel
om bepaalde rechten te handhaven of verbeteren. De muiterij als machtsgreep kon plaatsvinden
om verschillende redenen.1110 Lammers maakt het onderscheid tussen muiterijen, die tot doel
hadden om op te komen voor de belangen van werkenden binnen de bestaande verhoudingen,
om een machtsovername te bewerkstelligen, of juist om te ontsnappen.1111 De muiterij als
machtsgreep is dan ook geen op zichzelf staand verschijnsel, maar vertoont overeenkomsten
met andere middelen van verzet, zoals desertie, werkstaking of petitie.
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Het voorkomen van stakingen en arbeidersradicalisme is vaak verklaard vanuit het idee
dat georganiseerde collectieve acties zich eerder voordoen onder homogene, geïsoleerde
groepen werkenden. De studies naar (modern) stakingsgedrag door de sociologen Kerr en Siegel
hebben een belangrijke grond gelegd voor dit verklaringsmodel. Zij stellen dat georganiseerd
radicalisme en stakingsgedrag zich voordoen wanneer sprake is van isolatie van een werkende
gemeenschap van de rest van de samenleving, homogeniteit in werk en ervaring, relatief weinig
stratificatie onder de werkenden, weinig kans voor horizontale én verticale mobiliteit, en weinig
binding met de werkgever.1112 Deze factoren zouden leiden tot een onderling sterk verbonden,
homogene, geïsoleerde arbeidersmassa, die bereid is om met radicale georganiseerde acties hun
belangen te behartigen. Vooral voor de moderne tijd heeft de these van Kerr en Siegel veel
navolging gehad.1113 Maar de these is ook bekritiseerd, bijvoorbeeld door de sociologen Hill en
Turnbul. Zij betogen aan de hand van een studie naar havenarbeiders dat de verklaring voor
verschillen in stakingsgedrag juist gezocht moet worden in de ontwikkeling van de institutionele
omgeving.1114
Volgens Lammers kan de these van Kerr en Siegel worden gebruikt voor maritieme en
militaire muiterijen, maar moet daarbij rekening gehouden worden met een sterk taboe op
muiterij en ongehoorzaamheid. Hij stelt dan ook dat ‗extreme hardship and injustice will
provoke mutiny when one or both of the following conditions are met: 1) when there is
widespread belief that no serious negative sanctions will be applied in the event of collective
action; and 2) when basic commitments to the goals and means of the organization are so weak
that the taboo on mutiny is no longer considered legitimate.‘1115
Naast de these met betrekking tot homogeniteit en isolatie heeft voor de vroegmoderne
tijd vooral het werk van Rediker en Linebaugh een grote invloed gehad. Zij vinden de oorzaken
voor de ontwikkeling van een revolutionaire werkende klasse in de vroegmoderne Atlantische
Oceaan juist in grootschalige onteigening en proletarisering door het opkomende
handelskapitalisme, in de zware arbeidsomstandigheden en de internationale mobiliteit en
contacten. Tegen de nadruk op isolement in de these van Kerr en Siegel plaatsen zij het
internationalisme van de vroegmoderne zeelieden, havenarbeiders, slaven en piraten.1116 Het
werk van Rediker en Linebaugh heeft weerklank gevonden bij onderzoekers die zich bezig
houden met zeevarenden.1117
Deze these is ook bekritiseerd. Voor de Spaanse en Nederlandse vroegmoderne
scheepvaart is betoogd dat de zeemanscultuur en werkomstandigheden helemaal niet leidde tot
regelmatige radicale collectieve acties.1118 Ketting stelt dat op de schepen van de VOC zich
‗eens in de vier weken een incident voordeed en dat ongeveer eens in de acht weken arbeid en
autoriteit ter discussie werden gesteld‘.1119 Zijn conclusie is dat ‗het scheepsvolk minder vaak
als collectief‘ optrad, wanneer het over slechte arbeidsomstandigheden ging. ‗Met uitzondering
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van de collectieve strijd voor voldoende en goede voeding traden de maats dus zelden
gemeenschappelijk op.‘1120 Individuele spanningen, mogelijkheden om carrière te maken en
culturele uitingsvormen zouden de belangrijkste krachten zijn onder de werknemers van de
VOC. Arbeidsconflicten zouden vooral individuele vorm aannemen en via informele
krachtsverhoudingen en bestraffing worden opgelost.
In de uiteenzetting over de werking van hiërarchie in de werkomgevingen van de VOC
is echter duidelijk geworden dat de aansturing in het werkproces grotendeels gebaseerd was op
individuele autoriteit en de fysieke bekrachtiging daarvan. De conflicten die voortkwamen uit
individuele informele machtsuitoefening en krachtsverhoudingen waren daarmee onderdeel van
structurele verhoudingen en conflicten. De individuele verhoudingen en conflicten kunnen niet
onafhankelijk worden gezien van deze structurele verhoudingen.
De muiterijen bij de VOC waren onderdeel van een breed palet aan mogelijke middelen,
die konden worden ingezet bij conflicten, belangenbehartiging en collectieve acties. Tegelijk
waren deze muiterijen een uiterst middel. Het was een handelingsvorm, die werd ingezet, als
andere vormen niet hadden gewerkt of als niet werkzaam werden beschouwd. Daarmee is de
frequentie in het voorkomen van muiterijen niet alleen een interessante meetgraad voor de
bereidheid van werkenden om gebruik te maken van een radicaal repertoire, maar kan dit tevens
licht werpen op de achterliggende conflicten en verhoudingen.
Naar muiterijen is weinig kwantitatief onderzoek gedaan. Bruijn en Van Eyck van
Heslinga hebben zoveel mogelijk verwijzingen naar muiterijen op VOC-schepen bij elkaar
gebracht, maar koppelen de reconstructie niet aan de omvang of intensiteit van de scheepvaart.
Ketting baseert zijn kwantificatie op het aantal rechtszaken per reis, maar komt tot een
algemeen gemiddelde dat geen inzicht biedt in de ontwikkeling naar verloop van tijd. Tabel 24
presenteert een nieuwe reconstructie van het aantal muiterijen en werkstakingen aan boord van
VOC-schepen op basis van de gegevens die zijn verzameld in het kader van deze studie en
eerdere studies. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de heenvaart, terugvaart en intraAziatische vaart. In figuur 21 is de frequentie van muiterijen weergegeven ten opzichte van het
aantal schepen, dat in dat specifieke jaar voor de VOC werkzaam was. In dit figuur wordt dus
het percentage weergegeven van het aantal schepen waarop in dat jaar een muiterij plaatsvond.
Het is mogelijk dat dit percentage in feite hoger was, omdat alleen gebruik is gemaakt van de
muiterijen die zijn teruggevonden.
Muiterijen waren geen uitzonderlijk verschijnsel voor de compagnie. Gedurende de
twee eeuwen van haar bestaan werd de VOC geconfronteerd met minstens 53 muiterijen. Dit
betekende dat gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw en de tweede helft van
achttiende eeuw op gemiddeld een half procent van de schepen jaarlijks een muiterij voorkwam.
Wanneer dit naar een gemiddelde wordt vertaald, betekent dit dat ieder jaar één op de
tweehonderd schepen met een muiterij te maken kreeg. Op de retourvaart tussen Europa en Azië
was de frequentie vaak hoger – in sommige jaren vond daar zelfs op 2 tot 4 procent van de
schepen een muiterij plaats, oftewel één op de vijftig tot zelfs één of de vijfentwintig. Op de
intra-Aziatische vaart lijken minder muiterijen te hebben plaatsgevonden, maar het is mogelijk
dat deze vaart in de reconstructie nog ondervertegenwoordigd is, omdat naar de intra-Aziatische
vaart minder onderzoek is gedaan dan naar de retourvaart.
De ontwikkeling van het aantal muiterijen is opvallend – zowel in absoluut opzicht, als
afgezet naar het aantal compagnieschepen. De eerste helft van de zeventiende eeuw werd
gedomineerd door muiterijen, die uitbraken op de retourvaart. Met name de jaren ‘30 van de
zeventiende eeuw waren bijzonder onrustig. In de jaren ‘50 deden zich eveneens veel muiterijen
voor – dat viel ten dele samen met de Eerste Engelse Oorlog. Ondanks een dalende trend
kwamen muiterijen regelmatig voor tot ongeveer 1690. Daarna brak een periode aan van
relatieve rust. In de periode 1700-1730 was het aantal muiterijen verwaarloosbaar. Deze rustige
periode werd gevolgd door een gestage toename van het aantal muiterijen in de tweede helft van
de achttiende eeuw en ten slotte een piek in de jaren ‘80 en ‘90. De mondiale golven van
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revolutie en muiterij hadden duidelijk haar weerklank op de schepen van de compagnie, maar
leidden niet tot een hoger niveau van muiterijen dan in de zeventiende eeuw.
Het is interessant om de ontwikkeling van muiterij te bezien in verband met andere
ontwikkelingen. De daling in de relatieve frequentie van muiterijen in de eerste helft van de
achttiende eeuw kan niet verklaard worden door de stijging van bijvoorbeeld het ontvluchten
van de werkomgeving. Zoals we eerder hebben gezien was het aantal deserties in de eerste helft
van de achttiende eeuw relatief laag. In de tweede helft van de achttiende eeuw steeg het aantal
deserties gelijktijdig met de toename van muiterijen. Ook het aantal moorden nam in deze
periode relatief gezien toe, terwijl de veroordelingen in rechtszaken juist daalden. De eerste
helft van de achttiende eeuw lijkt over het geheel genomen een rustige periode voor de
compagnie en haar personeel. Later in deze eeuw stevende de VOC in meerdere opzichten af op
een crisis.
Het verband tussen verschillende vormen van verzet tegen werkomstandigheden kan
overigens wel een verklaring vormen voor het verschil in de frequentie van muiterijen in de
retourvaart en de intra-Aziatische vaart. Door de kortere reizen en de vele aanlegplaatsen was
desertie in Azië een reëel alternatief. In de retourvaart was desertie vaak alleen mogelijk tijdens
de tussenstop aan de Kaap de Goede Hoop. Gedurende de lange heen- en terugreis konden
conflicten verder niet ontvlucht worden. Daarnaast vonden in de intra-Aziatische vaart vaker
wisselingen in de bemanning plaats. De uitwisseling van ervaringen en ideeën ging daarmee
sneller, maar het betekende ook dat het moeilijker kon zijn om collectieve vormen van verzet te
organiseren.

Figuur 21.
Reconstructie van voorgevallen muiterijen, percentage schepen dat jaarlijks
met een muiterij te maken kreeg, 1602-1795.
Naar Azië
Naar Europa
In Azië
Gemiddeld

4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

Bron: Gaastra, DAS; Van Rossum, Generale Zeemonsterrollen; Reconstructie Muiterijen VOC.
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Tabel 24.

Muiterijen op VOC-schepen (1602-1795)1121
Totaal Europeanen
Retourvaart Azië
1
1
4
4
3
3
6
5
1
1
6
6
2
2
3
3
4
1
2
1
1
1

1602-1610
1610-1620
1620-1630
1630-1640
1640-1650
1650-1660
1660-1670
1670-1680
1680-1690
1690-1700
1700-1710
1710-1720
1720-1730 1
1730-1740 2
1
1
1740-1750 4
2
1
1750-1760 2
2
1760-1770 3
2
1770-1780
1780-1790 6
3
1790-1795 1
1602-1795 53
36
4
Zie bijlage voor een overzicht van alle muiterijen.

Totaal
1
4
3
5
1
6
2
3
1
2

Aziaten
Retourvaart Azië

2
3
2
2
3
40

2
1
3

Totaal

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
10

3
2
13

De ontwikkelingen in de frequentie van muiterijen bij de VOC zijn om twee redenen
opvallend. Allereerst verhouden deze ontwikkelingen zich maar moeizaam tot de vaak
veronderstelde verklaring dat homogeniteit een voorwaarde was voor radicalisering – of
andersom dat ‗een mengeling van nationaliteiten aan boord van een schip de kans op het
gezamenlijk uitbroeden van een muiterij onder de mannen verminderde.‘1122 De relatie lijkt in
het geval van de VOC eerder andersom. De diversiteit van de bemanningen op de schepen van
de VOC was in de eerste helft van de zeventiende eeuw relatief hoog. Europese vreemdelingen
vormden in 1635 maar liefst 32 procent van het personeel, dat in de Republiek werd
aangenomen. Dit aandeel daalde tegen het einde van de zeventiende eeuw tot ongeveer 25
procent.1123 Pas vanaf 1720 nam het aandeel weer toe. Het steeg door tot het einde van de
achttiende eeuw – tot zelfs 46 procent in 1780.1124 In Azië leunde de compagnie gedurende de
achttiende eeuw steeds zwaarder op Aziatische zeevarenden.
De gelijktijdige toename van de relatieve frequentie van muiterijen kan betekenen, dat
de verklaring voor radicaliteit onder werknemers niet zozeer gezocht moet worden in
homogeniteit, maar misschien eerder in diversiteit of processen die met de internationalisering
van de arbeidsmarkt samenhangen. Dit zou wijzen in de richting van de verklaringen die door
Rediker en Linebaugh zijn gegeven voor de Atlantische wereld. Tegelijkertijd relativeren deze
1121
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ontwikkelingen de effecten van de opkomst van de door Rediker en Linebaugh geschetste
radicale arbeidersklasse in de Atlantische wereld tegen het einde van de achttiende eeuw.
Het tweede opvallende element aan de ontwikkeling van muiterijen bij de VOC is
namelijk dat blijkt dat de radicaliteit onder de Europese compagniesdienaren aan het einde van
de achttiende eeuw niet groter was dan in eerdere perioden. Europese zeelieden in dienst van de
compagnie waren aan het begin van de zeventiende eeuw vaker bereid om tot muiterijen over te
gaan dan hun laat achttiende-eeuwse collega‘s. Bovendien waren het aan het einde van
achttiende eeuw vooral Aziaten, die bijdroegen aan de piek in het aantal muiterijen.
Aziatische zeelieden en slaven waren minstens zo bereid als Europeanen om hun
belangen en eigenwaarde te verdedigen langs collectieve en soms gewelddadige weg. Deze
‗Aziatische‘ muiterijen werden uitgevoerd door Aziatische zeelieden, maar ook door Aziatische
slaven. De culturele beeldtaal was soms anders dan tijdens Europese muiterijen, maar de
achterliggende patronen van de muiterijen vertoonden voornamelijk gelijkenissen.
Het kon daarbij gaan om machtsovernames, die tot doel hadden om het vaartuig te
ontvluchtten en eventueel rijkdommen mee te nemen. Zo werd in 1688 gerapporteerd dat
‗omtrent de Jambyse rivier‘ een pantjalang van de compagnie was ‗afgelopen‘ door vier
Aziatische bemanningsleden. De pantjalang was bemand met een onderstuurman, drie Europese
matrozen en vier Mardijkers – Aziatische christenen. De vier Mardijkers vermoordden de
stuurman en twee matrozen. Eén matroos overleefde de muiterij door zich te verbergen tussen
de lading. De Aziatische zeelieden waren vervolgens met 500 rijksdaalders van het schip ‗in het
Bosch gevlugt‘.1125
De muiterijen waren soms ook een reactie op slechte arbeidsomstandigheden of
opgelegde dwang. Toen de Aziatische matrozen op het Franse schip Le Fatchay in 1745 werden
gedwongen om op het schip te blijven, nadat het was overgenomen door een groep Engelse
kapers, viel dit bij de zeelieden niet in goede aarde. De Aziatische zeelieden waren niet erg
bereid om te werken voor de Engelsen. In hun dagelijks verslag noteerden zij, dat ze ‗very
suspicious‘ waren dat Aziaten ‗treacherous‘ zouden zijn. De argwaan bleek gerechtvaardigd
toen een Engelse kuiper en matroos niet terugkeerden, nadat zij met een groep van 27
Aziatische zeelieden aan land waren gegaan om water in te slaan. Onmiddellijk organiseerden
de Engelsen een zoektocht. Ze maakten ‗a catamaran and sent two people a shore upon it to see
if they could meet with our two men.‘ Maar ze kwamen te laat.
De Aziaten hadden de twee Engelsen overmeesterd en waren gevlucht. Ze hadden hun
ongenoegen laten blijken in de wijze, waarop ze de Engelse kuiper en matroos achterlieten:
‗bound to a tree that was cut down, and cut and mangled in a most barbarous
manner, they were warm when they came on shore, so that they [de Aziaten] had
not quite murdered them, when they went away with 2 boats.‘1126
Voor de slaven op compagnieschepen was het bereiken van vrijheid zo mogelijk nog
belangrijker. Zij waren regelmatig als persoonlijk bezit van officieren op schepen aanwezig. De
enige weg om in deze positie tot vrijheid te komen, was door een opstand. Juist door de
machteloze positie vanwaaruit slaven hun verzet pleegden, gingen deze opstanden vaak gepaard
met veel geweld. In 1681 kwamen twaalf slaven in opstand aan boord van een vaartuig van
Batavia naar Bantam. De fiscaal en zijn zes dienaren vonden daarbij de dood.1127
De illegaal ingeladen slaven op het schip Delfland kwamen in 1743 in opstand vlak
voordat ze op Banda door de verantwoordelijke officieren verkocht zouden worden.1128 Enkele
slaven bleken ‗twee dagen voor de uijtvoeringe van de gesmede conspiratie met alle de overige
slaven een besluijt [te] hebben genomen. Om alle de Europesen te vermoorden en zich meester
van het schip te maken om zoo vervolgens tot hare vrijheid te geraken.‘ De bemanning van de
Delfland werd verrast en kon geen verweer bieden. De slaven kwamen tijdens de opstand zelfs
1125

Generale Missiven, V, 167.
TNA, HCA, 32, 112.
1127
Schweitzer, Reise nach Java und Ceylon, 27.
1128
NA, VOC, 9408, zaak 24.
1126

270

in bezit van ‗pistolen‘. De officier die op wacht stond werd door de slaven vermoord. De andere
officieren verlieten het schip. De opstand werd met moeite neergeslagen.
De officieren moesten zich niet veel later voor de Raad van Justitie verantwoorden voor
hun illegale praktijken. Daarbij werd ze niet alleen kwalijk genomen, dat ze de limieten op
private slavenhandel hadden overtreden, maar vooral ook dat zij slaven hadden gekocht, die
afkomstig waren van een ‗gestolen of geroofd volkje‘. Ze waren ‗om die redenen ook alle
geboeijt aan boord gebragt‘ en bleven ‗gecluijstert‘ totdat de rede verlaten was. De aanklager in
de rechtszaak redeneerde expliciet dat de officieren hadden moeten weten dat ‗wanneer die
zelve slaven haar kans schoon zagen niet nalaten zouden alle te attribueren wat mogelijk was
om weder om tot hare voorige vrijheid te komen.‘
Opstanden van zeelieden, slaven, maar ook bijvoorbeeld veroordeelden kwamen met
regelmaat voor op VOC-schepen en in andere werk- en leefomgevingen van de compagnie en
van burgers. In 1772 kwam het op het eiland Edam tot een opstand van Moorse, Maleise,
Boeginese en andere Aziatische ‗kettinggangers‘. Dit waren veroordeelde dwangarbeiders, die
in een voorgaand werkend leven bijvoorbeeld als zeelieden of soldaten de compagnie hadden
gediend. Het was een bonte groep opstandelingen: onder hen bevonden zich bijvoorbeeld de
Boeginees Acmat, Saptoe van Ceram, Harim van Surat, Kenjem van Malakka, Jonathan van
Batavia en anderen.1129 In 1781 was op het eiland Onrust angst voor een voorgenomen ‗amok‘
van slaven.1130 Op het eiland Edam werd in hetzelfde jaar een opstand georganiseerd door
Aziatische ‗bannelingen‘ en andere veroordeelden.1131 In 1782 namen de slaven, die tot
zeelieden en soldaat werden opgeleid, in een bloedige opstand vlakbij Batavia het
compagnieschip Mercuur over en zeilden weg.1132 In 1783 volgde op de retourvaart een opstand
van slaven op het schip Slot ter Hoge, en een opstand van Chinese zeelieden en mogelijk slaven
op het schip Java. In 1790 kwam het tot een opstand van slaven op het schip Haasje.
Een belangrijk verschijnsel in deze Aziatische opstanden was het concept van
‗amok‘.1133 Dit werd gebruikt in verschillende omstandigheden en werd ingezet bij zowel
individuele als collectieve conflicten.1134 Na individuele vormen van amok verklaarden de
daders achteraf soms dat zij door woede verblind waren. Zo verklaarde de Boeginese slaaf
Kroro in 1788 over zijn aanval in de arakbranderij van zijn eigenaar, de onderkoopman Meijer:
‗dat gisterenavond wanneer zijn oogen verduijstert waaren, hij zodanig door den duivel
geregeert wierd, dat hij niet weetende wat hij deed‘. Hij vervolgde zijn verklaring met een
nauwkeurige beschrijving van zijn daden. Hij had eerst met het mes, waarmee hij normaal gras
sneed, zijn eigenaar gestoken en daarna met een stuk hout uit de branderij zijn medeslaaf Tjin
Nauna geslagen.1135
Individuele gevallen van amok kwamen op Europese toeschouwers soms willekeurig
over. Zo werd de Boeginese slaaf Fortuijn van de ondermeester Theodorus Vinkhoff in 1770
aangeklaagd voor het ‗spelen van amok en moord‘. De sergeant Jacob Switske verklaarde over
het voorval:
‗Dat hij gisteren morgen om agt uuren in de wagt sittende heeft hooren roepen
‗Amok! Amok!‘ Dat hij buijten komende, een man van zijn wagt zag met een
ontbloote houwer, denwelke hij naderende sag, dat denselven bezig was met een
swarte jonge teegen te houden, die een ontbloot mes in de hand hadde. Dat hij
deese man vraagde: ‗Wat is dat?‘. Den selve zeijde: ‗een jonge met een mes‘. En
dat immediaat een menigte volk kwam aanloopen roepende ‗Amok‘. Dat hij doe
om hulp geroepen, en als doen een soldaat met een houwer, en een met een
scherp gelaade geweer was aangekomen. Dat hij het gelaade geweer
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overnemende, de jongen het mes afeijschten. Dat zulks tot twee driemaalen toe
hervat hadde, dog dat de jonge zulx niet willende doen, maar geantwoord hadde:
‗Het is mij om het eene, ik wil liever sterven, vermoord mijn maar.‘ Dat hij daar
op siende, dat die jonge al naderde op een van sijn volk, die met een houwer in
de hand stond, als doen zijn slag waarnemende, en op de jonge zijn beenen
aanleggende, los gebrand, en hem als doen in zijn buijk getroffen hadde.‘1136
Het voorval rond de slaaf Fortuijn lijkt een individueel conflict, maar vertoont tegelijk
de mogelijkheden van collectieve vormen van amok. Op het moment dat Fortuijn met een mes
in zijn handen en amok roepend op de boomwacht afkomt, komt ‗immediaat een menigte volk‘
aanlopen. Ook zij beginnen amok te roepen. Het conflict wordt afgewend doordat Fortuijn in de
buik geschoten wordt. Amok kon ook collectieve vormen aannemen. De Duitse
compagniesdienaar Wurffbain legt in zijn reisbeschrijving de rol van ‗amok‘ in oorlog uit.
Volgens hem zouden Javanen bij het voeren van oorlog ‗einander mit dem Wort amoc, amoc,
oder Courage, Courage, zuruffend, einen Muth einsprechen, und dann auf ihre Feinde gantz
unbesonnen, und gleichsam rasend ins Gewehr lauffen‘.1137
Amok als opstand of muiterij was – net als tijdens oorlog – een rationele handeling. Het
was geen collectieve zelfmoord of tijdelijke waanzin, zoals het in de negentiende eeuw steeds
vaker zou worden afgeschilderd.1138 Bij aankomst in Batavia werden slaven uit Makassar en
Bali door de sjabandaar dan ook gewaarschuwd dat moord met de dood bestraft zal worden.
Deze maatregel werd na de muiterij op het schip Mercuur nadrukkelijk genomen om ‗amok‘
tegen te gaan. De collectieve vormen van het maken van amok nemen vaak de vorm aan van een
gewelddadige, maar vooraf georganiseerde muiterij, waarbij de doelstellingen betrekking
hebben op machtsovername, vluchten en vrijheid. De uitspraak van één van de Balinese muiters
van het schip Mercuur ‗dat wie mede sterven wilde, zijn voorbeeld moeste volgen‘ lijkt dan ook
niet letterlijk begrepen te moeten worden. De slaven pleegden geen collectieve zelfmoord. Ze
kwamen in opstand tegen de situatie van onvrijheid en mishandeling. Met de uitroep ‗amok‘
lijken ze aan te geven, dat hier een lijn werd getrokken – dat het genoeg was geweest, en dat zij
desnoods bereid waren om hun strijd met de dood te bekopen. De voortijdige bevestiging van de
wil om te sterven lijkt daarin een functionele omkering. Een uitroep die onderstreept dat de
opstandelingen bereid zijn geweld te gebruiken en de consequenties daarvan te ondergaan.
Amok was niet een vorm van verzet die zich beperkte tot slaven, maar was ook
verankerd in het repertoire van Aziatische zeelieden. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk bij de
opstand, die de matrozen van de eerdergenoemde bark van Macau organiseerden in 1784
vanwege een conflict over de uitbetaling van lonen en de beëindiging van de dienst. Een aantal
van de Javaanse zeelieden was eerder in dienst geweest van de VOC. Zij waren van Palembang
via Malakka in Queda gekomen met ‗een chialoup van den schout bij nagt, beladen met
provisien voor de vloot te Riauw‘. Een andere Javaan was ‗met een chialoup beladen met arak
meede van Batavia‘ gevaren naar Malakka en door naar Queda. Daar hadden zij ‗met nog
zeeven andere hunne maats‘ dienst genomen op het Macause schip naar Malakka.1139
Het schip was bemand met een divers gezelschap. De ‗vrije Javanen‘ op het schip
kwamen van verschillende plaatsen. Saliedien en Boejang kwamen uit Tagal. Kadoel en Siedien
uit Cirebon. De anderen kwamen uit Samarang – Sankang, Makan, Doela, Patjelie, Sabaroedin,
Salem en Martoe. Saliedien en Sankang waren jurumudi – stuurlieden ‗van het vaartuijg en
meedehoofd der Javanen‘. Verder waren op het schip de Moorse matroos Serdona van
Bengalen, een Maleise matroos, een aantal matrozen uit Macau, de schipper, een Europeaan en
twee Chinese passagiers.
De verhoudingen tussen de schipper en zijn nieuwe bemanning was gespannen. In
Malakka was tussen Sankang en de Macause schipper een woordenwisseling geweest over de
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uitbetaling van de lonen. De schipper meldde dat hij de Javanen pas in Macau zou laten gaan.
Maar eenmaal vertrokken – rond Pulau Pisang in de Straat van Malakka – deelde de schipper
aan jurumudi Saliedien mee dat hij eerst nog Riau wilde aandoen. Het verhaal dat de schipper
de Javaanse en mogelijk de Moorse en Maleise matrozen zou dreigen over te leveren om als
soldaat dienst te doen, was ondertussen bekend geworden door Macause matrozen. Saliedien
was ‗misnoegd‘ en had geweigerd om naar Riau te gaan. De schipper gooide Saliedien zijn
dreigement voor de voeten: hij had ‗als doen gedreigd, van ze dan te Maccau aan de wal te
zullen zetten, om daar voor soldaat te dienen‘.
Dit ging de Javanen te ver. Een aantal Javaanse zeelieden besloot in een stil overleg om
‗zig teegen het gaan na Riouw met geweld te verzetten‘. De samenzweerders lijken in ieder te
hebben bestaan uit de jurumudi Saliedien en de zeelieden Kadoel, Doela en mogelijk Boejang.
Doela verklaarde over het dreigement van de schipper ‗van den Jurobahassa of Tolk gehoord te
hebben‘. Het is mogelijk dat hij daarmee verwijst naar Kadoel of Boejang, die bij het beraad
aanwezig lijken te zijn geweest. Saliedien en Boejang verklaarden dat ‗op die drijgementen, een
van hun met naame Sie Dolla [Doela], hun in stilte had aangeraeden om amok te maken.‘
Nog dezelfde avond om acht uur werd het plan om in opstand te komen ten uitvoer
gebracht. Het ‗amok was geroepen geworden‘ door Saliedien en Doela. Het roepen van ‗amok‘
was het signaal voor het begin van de opstand. De andere Javanen waren direct ‗op het dek
gesprongen en [hadden] zig meester van de bark gemaakt‘. Enkele Javanen namen bezit van de
kajuit, terwijl anderen probeerden om de chiampang van het schip langs zij te brengen. Dat ging
niet zachtzinnig. De Javanen hadden zich snel bewapend en sloegen iedere tegenstand neer.
Sankang liep rond met ‗een houwer van een uijt de Cajuit‘. Zelf verklaarde hij alleen
‗bij het roer‘ te hebben gestaan. Anderen verklaarden ‗dat hij bij het waatervat, met de overige
met een houwer de Chinees in de borst heeft gehakt‘. Saliedien verklaarde dat Doela ‗met de
Kolff van een snaphaan een Maciauer heeft needer geslaagen‘. Anderen stelden dat Doela de
‗Maccauer met een stuk hout op het hoofd‘ had geraakt. Sabaroedin zou ‗een der voornaamste
meede beginners van het Amok‘ zijn geweest. Volgens Saliedien had hij ‗met een houwer een
Chinees ter needer gesteld‘. Doela verklaarde dat Sabaroedin daarbij geen houwer, maar ‗een
koevoet‘ in handen had. Zelf verklaarde hij na een ondervraging met marteling, dat hij met ‗een
stuk ijzer, dat hem ter dien einde door Saliedien gegeeven was, een Chineeze Maccauwer op de
rug geslaagen heeft‘. Boejang verklaarde dat hij ‗met een badie badie de op dat vaartuijg zijnde
Macauwers heeft zoeken te massacreeren‘, maar ‗dat door hem geen moord is gepleegd
geworden‘. Anderen verklaarden over Boejang dat hij ‗uijt de Cajuit met een snaphaan
geschooten‘ zou hebben. Vervolgens zou hij met de badi badi (een mes) hebben geholpen met
de moorden.
De Europeaan en de twee Chinese passagiers werden door de Javanen omgebracht. De
schipper en de Macause zeelieden lijken de muiterij te hebben overleefd. Saliedien, Kadoel en
Boejang verklaarden dat ‗de overige Macauers‘ waren gevlucht in de mast en in de hutten. Met
een bijl werden vervolgens ‗de kisten en kasten‘ op het schip open geslagen. De goederen en het
‗goud en zilver geld‘ werd ‗in een andere kist overgepakt en zoo uijt de bark in de chiampang
overgescheept‘. Ook ‗eenige snaphaanen, donderbussen, eenig kruit, de lood, mitsgaders
timmermans gereedschappen‘ werden in de chiampang ingeladen.
De rol van de Maleise en Moorse matroos in de muiterij blijft onduidelijk. Toch gingen
zij met de elf Javanen mee in de chiampang en zetten koers in de richting van Palembang.
Onderweg verruilden zij het vaartuig voor een gehuurde prauw, omdat ze bang waren herkend
te worden met de ‗portugeesche chiampang‘. In Palembang verbleven een aantal van de
Javaanse zeelieden ‗op een raquet‘, de rest bleef op het vaartuig. Ze hadden daar enkele dagen
‗lustig en vergenoegt van hun geroofde buijt geleefd‘, en daardoor vermoedelijk de aandacht
getrokken van de lokale autoriteiten.
De resident in Palembang was het ook onder de aandacht gekomen dat ‗eene bende
Inlanders […] den tijd des nagts door saagten‘ met luid gezang, opium en dobbelen. Bovendien
viel het op dat zij betaalden met ‗eenig vreemd goud en zilver geld‘ en in bezit waren van ‗fijn
linne goed‘ en andere dure kleding. De resident rapporteerde dat hij ‗immediaat een mijner
spion onder hunne vriendschap‘ heeft laten brengen. Ook de muiters verklaarden later dat ‗twee
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Javanen‘ zich bij hun gevoegd hadden. Zij haalden de zeelieden over om zich in de loge van de
compagnie te begeven. Daar werden de Javaanse zeelieden opgepakt en voor berechting naar
Batavia opgestuurd. De Moorse en Maleise matroos blijven ook nu weer op de achtergrond.
De zaak werd hoog opgenomen. Behalve het arbeidsverleden van enkele van de Javanen
bij de compagnie had de VOC eigenlijk niets met de muiterij te maken. Het is waarschijnlijk dat
hier de effecten merkbaar zijn van de omvangrijke muiterij op het compagnieschip Mercuur in
1782. In de berechting van de Javaanse muiters werd in ieder geval expliciet verwezen naar ‗het
proces teegens de Balijsche slaaven over het afloopen van het schip Mercuur‟.
De verwijzing fungeerde als argument om de muiters op basis van hun eigen
verklaringen te veroordelen. Op de Mercuur waren de Balinese slaven twee jaar eerder
succesvol geweest in het verjagen van de bemanning en het overnemen van het schip, waardoor
geen andere getuigen meer beschikbaar waren dan de muiters zelf. Het is echter opvallend dat
deze vergelijking volstrekt niet juist was, omdat de Macause schipper en zeelieden gedurende
de gehele duur van de muiterij op het schip aanwezig waren. De vergelijking is dan ook
veelzeggend voor de impact van de muiterij op de Mercuur – evenals voor de onwil om op zoek
te gaan naar de Macause getuigen. De Javaanse zeelieden werden in Batavia terecht gesteld
voor hun muiterij op het Macause schip.

In vlammen op
Het moet een spectaculair en angstaanjagend schouwspel zijn geweest. Op de ochtend van 11
september 1782 werd het compagnieschip Mercuur in de Straat Sunda aangevallen door
Europese en Javaanse soldaten en zeelieden. Ze waren in dienst van de VOC, en het was de
derde poging in het verloop van een aantal dagen om het schip te enteren. Ditmaal wisten ze via
de achterzijde van het schip – de spiegel – het bovenste dek te bereiken. Daar kwamen zij te
staan tegenover de tientallen Balinese muiters, die zich hadden verschanst op het iets lager
gelegen halfdek. Beide groepen waren tot de tanden bewapend met ‗kleijn geweer en sabels‘.
De Europeanen en Javanen hadden ook ‗hand granaten‘ in de aanslag.1140
De officier die de aanval van compagniesdienaren leidde, opperstuurman Jacob
Wedelaar van Gronau, verklaarde later dat hij de muiters had opgeroepen om zich over te
geven. De oproep tot overgave was gedaan via de kapitein van de Javaanse militie, die
‗verscheijde maalen ampong of vergeeving‘ naar de muiters riep. De muiters weigerden om op
te geven, hoewel een aantal van hen misschien twijfelde. De onderstuurman Hartwick Jurgen
Walrade van Emden herinnerde zich dat een drietal muiters ‗zig [scheenen] te willen overgeven
of te onderwerpen‘. Ze werden door ‗hunne makkers‘ in bedwang gehouden. Opperstuurman
Wedelaar wachtte het korte tijd af, maar al spoedig werd het aanbod van ‗ampong‘ eensgezind
afgewezen. De muiters zouden elkaar ‗met het herhaald roepen van amok tot tegenweer hebben
aangezet‘. Door het gezamenlijk uitroepen van ‗amok‘ gaven zij te kennen dat zij zich niet
zouden overgeven – dat zij ‗halsstarrig bij hunne muijterije bleeven volharden‘. Ze waren bereid
tot het einde door te vechten.
Jacob Wedelaar reageerde met het bevel om de muiters ‗te overmeesteren en alle die
teegenweer mogte bieden van kant te helpen.‘ Vanaf dit moment voltrok zich een waar
bloedbad. De Europese en Javaanse soldaten wierpen ‗hand granaten onder de muijtelingen‘, en
daarna schoten en hakten zij op hen in. De aanval hield een half uur aan en werd beëindigd
doordat de Balinese muiters het achterdek van onderaf in brand zetten. De brand sloeg snel om
zich heen en binnen korte tijd stond de Mercuur ‗in volle vlam‘. De aanvallers vluchten naar
hun boten. De muiters probeerden zwemmend de kust van Poelo Bessij en andere nabij gelegen
eilanden te bereiken.
De muiterij op de Mercuur vond plaats op het breukvlak van een aantal belangrijke
ontwikkelingen, en – wellicht nog belangrijker – midden in de Vierde Engelse Oorlog. Het
speelveld, waarop de VOC probeerde zich staande te houden, veranderde drastisch in de laatste
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decennia van de achttiende eeuw. De VOC leed tijdens de Vierde Engelse oorlog grote
verliezen. Een flink aantal schepen werd gekaapt. Diverse VOC-posten werden ingenomen. De
vestingplaats Negapatnam ging blijvend over in Engelse handen. Batavia en andere vestigingen
raakten door de oorlogshandelingen geïsoleerd. De kosten van de oorlog liepen voor de VOC
hoog op.1141
Het gebruik van Aziatische zeelieden door de VOC kende een lange geschiedenis. Deze
zeelieden waren vrijwel uitsluitend aan de compagnie verbonden geweest door loondienst, die
tijdelijk en contractueel van aard was. Onvrije arbeid, zoals de arbeid van veroordeelden en tot
slaaf gemaakten, werd door de VOC wel gebruikt, maar slechts sporadisch voor zeemanswerk.
De muiterij op de Mercuur markeert één van de belangrijke verschuivingen, die plaats vonden
in de Vierde Engelse Oorlog. De verstoring van het contact van Batavia met Europa en
verschillende vestigingen in Azië leidde tot hoog oplopende arbeidstekorten. De oplossing
daarvoor werd niet alleen gezocht in toegenomen rekrutering van Aziatische zeelieden en
andere loonarbeiders, maar ook in de ruimere inzet van onvrije arbeid.
In juni 1781 werd voorgesteld om slaven in te zetten als zeelieden op retourschepen. Het
experiment daartoe zou moeten worden uitgevoerd met ‗30 a 35 [slaven] uit het ambagtsquartier
[…] voor ieder schip.‘ De slaven zouden eerst ‗eenige tyd op de scheepen in het scheeps-werk
onderweesen‘ worden, om ‗vervolgens met dezelve naar Nederland te stevenen.‘ De slaven
zouden hun vrijlating krijgen als zij tijdens twee retourreizen dienst hadden gedaan. De angst
voor deze slaven bleef echter bestaan. Het besluit tot proefneming vermeldde expliciet ‗dat de
keuse [van de slaven] soude moeten geschieden uit de beste en bekwaamste, die veeltyds niet te
missen zyn.‘ Dit was volgens de compagniebestuurders van groot belang, omdat ‗de moordlust,
zoo eygen aan die natie, over de minste verongelyking akelige gevolgen op een schip zoude
kunnen veroorzaaken.‘1142
Het bleef voorlopig bij een voorstel. Voor de uitvoering van het experiment zijn geen
aanwijzingen. Maar een half jaar later al ging de compagnie over tot een nog radicaler
experiment. In navolging van een voorstel van de Gouverneur Generaal werd in januari 1782
overwogen om Balinese slaven aan te kopen om te zien ‗of het mogelyk zy die landaard aan den
zeedienst te gewenne‘. Besloten werd om ‗een preuve te neemen‘ met de aankoop van zo‘n
honderd ‗kloeke‘ Balinezen van 15 tot 25 jaar.1143
De VOC maakte hiermee een interessante ommezwaai: de compagnie overwoog de
structurele inzet van onvrije arbeid voor maritiem werk. Tegelijkertijd zocht de VOC daarbij
zekerheid in de belofte van vrijstelling en de beloning van het maritieme werk door middel van
een maandsalaris. Ditmaal ging het niet om slaven, die al door de VOC werden ingezet in het
ambachtskwartier, maar om slaven, die van buiten de compagnie werden aangekocht. Wederom
is over de uitkomst van dit voorstel weinig bekend, maar het lijkt geen onwaarschijnlijke stap
om een verband te leggen tussen dit voorstel en de gebeurtenissen op de Mercuur. Slechts
enkele maanden na het tweede voorstel werden op het schip Balinese slaven geplaatst.
De groep Balinezen op de Mercuur bestond uit maar liefst 78 slaven van de ‗Sociteit
van de Cotter de Batavier‘ en een Balinese slaaf met de naam Likop, die in bezit was van de
onderequipagemeester Willebrord Peusens.1144 De slaven waren afkomstig van verschillende
delen van Bali. De plaatsen van herkomst bevonden zich over het gehele eiland – ook verder
landinwaarts.1145 De Balinezen waren zich duidelijk bewust van elkaars herkomst en verwezen
in de latere getuigenissen voor de Raad van Justitie van Batavia vaak naar anderen door het
noemen van hun naam en plaatsnaam.
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Op het schip waren de slaven ver in de meerderheid. De bemanning van het schip
Mercuur bestond uit 13 Europese en 26 Javaanse zeevarenden. Zij stonden onder het gezag van
de ervaren schipper Klaas Roem. Hij was sinds 1752 in dienst van de VOC, maar stond, zoals
eerder duidelijk werd, niet altijd bekend vanwege zijn sterke optreden.1146 Jacob Haafner
noemde Roem ‗een bejaard en anders braaf man‘, die ‗noch den moed, noch de bekwaamheid‘
had om ‗met behoorlijke krachtdadigheid‘ op te treden.1147 Tijdens het begin van de muiterij op
de Mercuur lijkt Klaas Roem niet op het schip, maar aan wal te zijn geweest.1148
De Balinese slaven werden op het schip opgeleid tot zeevarende en soldaat. Ze werden
getraind om ‗zo wel met het canon als de snaphaan te leeren manouvreeren‘.1149 Likop, de slaaf
van de onderequipagemeester, getuigde later dat de slaven gelijktijdig moesten oefenen. Zelf
bevond hij zich steeds ‗onder de geene welke met het handgeweer excerceerden.‘ Deze groep
werd opgedeeld in twee delen – een groep, die ‗reeds wel geoeffend en bekwaam‘ was, en een
minder getrainde groep.1150 De Balinese slaven werden geoefend door de weinig zachtzinnige
opperstuurman. Bij iedere exercitie moest de andere groep toekijken ‗om daar door te leeren‘.
En zo stonden de slaven op het dek, vroeg in de ochtend van 6 september. De geoefende
groep werd als voorbeeld gebruikt door als eerste te exerceren onder toeziend oog van de
minder getrainde slaven. Daarna waren de rollen omgedraaid en was de beurt aan de minder
geoefende groep. De situatie maakte het verschil in vaardigheden pijnlijk duidelijk. De
afstraffing, die de slaaf Njoman van Njalang uitgedeeld kreeg, was dan ook niet alleen een
hardhandige bijsturing – het was een publieke correctie. Njoman had bij de oefening ‗zijn hoofd
niet regt‘ gehouden. De opperstuurman gaf hem daarop ‗een slag aan het hoofd‘ en had hem
‗het hoofd omgedraaijd‘.1151
Njoman pikte dit niet. Hij nam zijn snaphaan bij het uiteinde – bij de loop – en haalde
uit naar de opperstuurman. Njoman raakte de opperstuurman op het hoofd. Direct riep hij
daarop ‗amok!‘ De slaven die op het dek aanwezig waren beantwoorden de oproep, waarop
volgens Likop door de ‗balijsche slaven als uijt eenen mond amok is geroepen‘. De Balinese
slaaf Djoedoe van Balijbang verklaarde dat de roep was overgenomen door ‗een menigte‘.
Vanaf dit moment ging het snel. Verschillende slaven sprongen op de opperstuurman en
sloegen op hem in. De stuurman was overweldigd, maar behield ‗nog dat vermoogen […] om na
agteren tot in de capiteinskamer te vlugten‘. Een paar slaven achtervolgden hem ‗met
snaphaanen en houwers in de hand‘ en sloegen de opperstuurman dood. Likop getuigde dat hij
‗het lijk van den vermoorden stuurman‘ later aantrof ‗op de grond in de kamer‘. In de aanval
was zijn ‗hoofd verbrijsseld en een groote wond in de keel‘ toegebracht. De andere slaven
hadden zich inmiddels al over het schip verspreid. Ze namen de constabelskamer in en
verdeelden de aanwezige wapens. Het ankertouw werd doorgesneden en het schip werd klaar
gemaakt voor vertrek.
De Europese en Javaanse zeelieden hadden zich ondertussen uit de voeten gemaakt. De
Javaanse zeelieden Soeroe en Soelo verklaarden later dat zij ‗op de bak in ‗t galjoen‘ waren op
het moment dat de muiterij uitbrak. Zij aten daar met andere Javaanse zeelieden en mogelijk
ook enkele Balinese slaven. Zo verklaarde de slaaf Tedoen ook ‗voor op de bak gezeeten te
hebben‘, waar hij heeft ‗zitten eeten‘. De Javaanse zeeman Kappar was ‗buiten boord om op de
aankomende schuijten te passen‘. De Javanen wachtten de situatie niet af. ‗Zodra hij amok
hoorde roepen‘ sprong Kappar ‗met een plank‘ het water in om naar het nabijgelegen eiland
Edam te zwemmen. Soeroe verklaarde dat hij ‗meede buijten boord is gesprongen‘ ‗wanneer hij
amok hoorde roepen en zijn cameraads hun met swemmen dog redden‘. Soelo verklaarde dat hij
– ‗zig willende redden‘ – buiten boord was gevallen. Soeroe en Soelo werden met een
langsvarend vaartuig meegenomen. De andere Europeanen en enkele Javanen vluchtten in een
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schuit. Zij werden op hun vlucht door de slaven bekogeld met ‗koogels, flesschen, en andere
goederen‘.1152
De muiterij van de Balinese slaven werd gekenmerkt door een duidelijke taakverdeling.
Slaven werden verschillende taken toebedeeld. De slaaf van de onderequipagemeester, Likop,
werd in de keuken aan het werk gezet. Djoedoe en Galantrik kregen de verantwoordelijkheid
over een kanon – zij vuurden met regelmaat op het schip ‟s Compagnies Welvaren dat spoedig
de achtervolging had ingezet. Sisoepa en Interan stonden aan het roer. Tedoen en Loewas
waakten over de schuit en stonden op de uitkijk voor het oorlogsschip. Het leiderschap lijkt
verdeeld te zijn geweest over Njoman van Njalang en Doekoetoet van Balij Klongkong. Uit de
verklaringen wordt niet duidelijk wie de overhand had. Djoedoe stelt dat Doekoetoet ‗haar
lieder hoofd geweest is en dat Njoman van Njaliang mede gecomandeert heeft‘. Mewa verklaart
dat Doekoetoet alleen was in zijn leiderschap en voert daarbij aan dat hij ‗de geen [was] die met
een grote sombreel [een parasol] voor het dek heeft gewandelt‘. Tedoen en Likop maken alleen
melding van de leidende rol van Njoman.1153
Likop benadrukt in zijn verklaring het belang van intimidatie in de muiterij. Het
leiderschap van Njoman zou volgens hem vooral gebaseerd zijn op angst. Zo vertelt Likop dat
hij met de aanval op de vluchtende Europeanen hielp ‗meede op ordre van Njoman‘. Daarna –
aldus Likop – ‗heeft hij in de combuijs moeten dienst doen om voor de anderen te kooken‘. Het
lijkt waarschijnlijk dat Likop als slaaf van de onderequipagemeester een uitzonderlijke positie
had ingenomen. Misschien vertrouwden zij hem niet en kreeg hij daarom dienst in de keuken.
De zelfstandige en uitgebreide verklaring van Likop maakt duidelijk dat hij voor de Raad van
Justitie bereid was om te praten. Hij zal zijn eigen rol daarbij zo gunstig mogelijk hebben
voorgesteld. Zo verklaart Likop over zijn werk in de kombuis, dat hij ‗zig hier toe heus onwillig
betoond‘ had. Maar omdat daarop ‗aanstonds met een houwer gedrijgd is‘, ging hij toch aan het
werk. Slaven die wilden vluchten werden met de dood bedreigd. Het bleef niet bij
dreigementen, volgens Likop. De slaaf Passeer werd ‗met een houwer […] doorstoken‘ toen hij
probeerde te vluchten.
Maar de muiterij was meer dan een uitbarsting van geweld. Het lijkt een georganiseerde
daad van verzet tegen de hiërarchie en het geweld aan boord van het schip Mercuur, maar ook
een daad van bevrijding van de onvrije status van slaaf. Met de muiterij werd een nieuwe
sociale orde tot stand gebracht, die in veel opzichten een omkering was van de gebruikelijke
situatie. De Balinese muiters gebruikten hun nieuw gewonnen vrijheid om ‗alle de kisten en
kasten‘ op het schip te openen. De slaven haalden voedsel uit de bottelarij en deelden het uit.
Mewa verklaarde dat hij ‗vis, rijst en droog vlees‘ had gegeten. Tedoen vertelde ‗vis, rijst en
spek gegeeten te hebben‘. Ook dronken de slaven van de ‗wijn, bier en sterke drank‘, die zij uit
de kisten van de Europese zeelieden hadden gehaald.
De ‗Europeesche kleederen‘ die daaruit tevoorschijn kwamen, gaven aanleiding tot een
uitbundige verkleedpartij. Volgens Likop had ‗ieder daar van een gedeelte na zijn genoegen […]
genoomen‘. Doekoetoet zou rondgelopen hebben met een ‗sombreel‘ – een parasol, die uiting
gaf aan zijn status als leider. Djoedoe verklaarde ‗een wit hembt of baaijtje van zijn makkers te
hebben gekreegen‘. Intarang, Loewas en Mewa droegen witte broeken. De gevangen genomen
slaven waren het oneens over de kleding van Likop. Volgens Djoedoe had Likop een ‗wit
hemd‘ gedragen, maar Tedoen stelde dat hij ‗een witte broek‘ had aangedaan. Mewa verklaarde
dat Likop rondliep ‗met een rood baaijtje en een swaarte broek‘. De carnavaleske omkering van
de sociale orde heeft veel weg van rituelen, die plaats vinden tijdens andere soorten oproeren.
Het vertoont in zekere zin zelfs overeenkomsten met het gedrag van de bemanningen van
Europese piratenschepen, die zich ‗na het buitmaken van een schip uitdosten in allerlei fijne
kleding‘ – en ‗paraderend‘ de alledaagse sociale orde bespotten.1154
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de opstand vooraf gepland was. De slaven waren in het
bezit van ‗houwers‘ vrijwel direct nadat het gevecht tussen Njoman en de opperstuurman was
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uitgebroken. Op de vraag waar de wapens vandaan kwamen, verklaarde Likop dat hij dit niet
wist, maar dat hij alleen had gezien dat ‗door een der jongste balijsche slaaven, die den
stuurman had opgepast, een menigte [houwers] op het dek zijn gebraght‘. Djoedoe vermeldt dat
‗de houwers uijt een geweerkist [kwamen], die op het half verdek stond en door eenen Pojan
was opgebrooken‘. Was dit simpelweg een handige ingeving van een jongen, die gewend was
om dienstbaar op te treden in een wereld van volwassenen? Of is de snelle aanwezigheid van
wapens het resultaat van mogelijke voorbereidingen, die getroffen waren? In de Raad van
Justitie werd het scenario van een georganiseerde muiterij in ieder geval niet ondenkbaar geacht.
In de ondervraging en berechting van de negen muiters, die gevangen waren, werd veel
aandacht besteed aan het begin van de muiterij en het vraagstuk rond de herkomst van de
wapens.
De slaven kapten het anker en voeren het schip Mercuur weg. Ze lagen dichtbij het
eiland Edam, voor Batavia, en zetten vandaar koers in westelijke richting, naar de Straat Sunda.
Nabij het eiland Edam sloegen de muiters de eerste poging om het schip te heroveren af. Rond
het eiland Dwars in de Weg werd een tweede poging ondernomen vanaf het schip ‟s
Compagnies Welvaren, maar ook ditmaal verdedigden de Balinezen het schip Mercuur
succesvol. Pas op de vijfde dag, in de Straat Sunda ter hoogte van het eiland Poelo Bessij,
slaagden de achtervolgers in een derde poging om het schip te enteren. Het is onduidelijk of de
zeilen van het schip Mercuur al zeilklaar waren voor het uitbreken van de muiterij. Likop
verklaart dat de ‗twee zeijlen‘ ‗reeds bij‘ stonden. Maar dit wordt tegengesproken door Djoedoe,
die verklaart dat zij wegvoeren ‗met twee zijlen die op order van Njoman en Dokoetoet zijn
bijgezet‘. Mewa verklaarde in eerste instantie dat hij zich benedendeks bevond, maar gaf later
toe dat hij ‗mede aan de zeilen en het canon‘ had geholpen. Ook Tedoen verklaart dat hij ‗aan
de zeilen heeft gewerkt‘. Het was voor de Balinese muiters blijkbaar geen onoverkomelijk
probleem om met het veroverde schip te varen. Ze wisten het schip in vijf dagen van Batavia
naar de Straat Sunda te verplaatsen en verdedigden zich ondertussen succesvol tegen de
pogingen om het schip te hernemen.
De muiterij op de Mercuur is misschien wel symbolisch voor het verval van de VOC
tegen het einde van de achttiende eeuw. De verliezen tijdens de Vierde Engelse Oorlog zadelden
de VOC met grote schulden op. Tegelijkertijd bracht de oorlog versnelling in een langlopend
proces van verlies aan macht in maritiem Azië. Het toenemende tekort aan arbeid deed de VOC
overgaan tot het zoeken naar nieuwe oplossingen. Naast Europese en Aziatische zeelieden, die
al sinds de vroege zeventiende eeuw werden ingezet, werden op schepen nu ook slaven als
zeevarenden geplaatst. Het verval van de compagnie en de experimenten op het gebied van de
inzet van arbeid leidde tot een explosief mengsel.
De muiterij van Balinese slaven op de Mercuur was de eerste in een kleine reeks
‗Aziatische‘ muiterijen op retourschepen van de VOC. Niet veel later volgden muiterijen van
slaven op het schip Slot ter Hoge (1783), van Chinese zeelieden en mogelijk slaven op de Java
(1783) en van slaven op het schip Haasje (1790). Dit zijn de enige muiterijen van Aziaten op
VOC-schepen, die in detail beschreven zijn.1155 De muiterij op de Mercuur was de grootste van
deze muiterijen, maar is in de geschiedschrijving vrijwel volledig onderbelicht gebleven. In de
Republiek, eind achttiende eeuw, waren de gebeurtenissen rond de muiterij op de Mercuur ook
amper bekend – waarschijnlijk door toedoen van de compagnie. Alleen de Groninger Courant
wist te melden dat met een Deens schip vanuit Batavia het nieuws was binnengekomen over de
lotgevallen van een ‗Hollandsch Oost Indisch Compagnie schip‘ ‗aan welkers boord ten dien
tyde slaven waren om scheepsexercitien te leeren‘. Zij hadden ‗de barbaarsheid [gehad] om de
Europeaanen te vermoorden‘ en weg te zeilen. Het doel van de slaven werd in de Groninger
Courant goed begrepen: zij noemden het een ‗onnozel besluit om het elders te doen stranden en
dus vry te koomen‘. Bij de herovering van het schip waren ‗eenige [slaven] nog in de handen
der Hollanders gevallen.‘1156 Andere berichtgeving over de muiterij op de Mercuur lijkt niet te
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zijn gepubliceerd. Alleen in een verslag van de muiterij op de Java wordt de muiterij terloops
vermeld.1157
Tijdens de aanval op de Mercuur door compagniesdienaren in de Straat Sunda raakte het
schip midden op zee ‗in volle vlam‘. Een vuurzee moet het compagnieschip Mercuur
verzwolgen hebben voordat het zonk. Maar de vuurzee nam het verhaal van de Mercuur niet
mee naar de zeebodem. Ondanks de stiltes, die de muiterij lijken te omgeven, lieten de
gebeurtenissen aan de bestuurders van de compagnie een indrukwekkende en angstaanjagende
boodschap na. Ze besloten dat slaven op oorlogsschepen verdeeld moesten worden in kleinere
groepen. Zij mochten niet meer als soldaten worden opgeleid, enkel als zeelieden – ‗ter
voorkoming van zodanige of zoortgelyke ongelukken, als op het schip, de Mercuur‟.1158 Ook
stelden zij direct een onderzoek in naar de behandeling van Aziatische opvarenden op
compagnieschepen – slaven én werknemers.1159
Maar de impact van de muiterij ging verder dan alleen het aanwakkeren van de angst
van compagniebestuurders. Slechts negen muiters werden uiteindelijk opgepakt. Een aantal
slaven kwam om tijdens de muiterij en de daaropvolgende gevechten. Een onbekend aantal
Balinese slaven lukte het om weg te komen. Het verhaal van de muiterij zal met de overlevende
muiters zijn aangespoeld op de eilandjes voor Sumatra. De Europeanen en Javanen van de
Mercuur en ‟s Compagnies Welvaren zullen bij terugkomst het verhaal hebben verteld in
Batavia. Het is niet onmogelijk dat de Balinese slaven van het schip Mercuur een belangrijke
inspiratiebron zijn geweest voor latere muiters in Aziatische wateren.
In dit hoofdstuk is onderzocht op welke manier zeelieden omgingen met elkaar en met de harde
werkomstandigheden van de VOC. Het werk in dienst van de compagnie vond plaats onder
zware omstandigheden en was ingrijpend. Een belangrijke manier om hiermee om te gaan, was
het streven van zeevarenden om opgenomen te worden in patronagenetwerken en om carrière te
maken. Voor de vele zeevarenden, bij wie dit niet lukte, waren de werk- en leefomstandigheden
zwaarder, doordat de uitoefening van gezag gepaard ging met geweld. Dit gebeurde sterker ten
opzichte van ondergeschikten, die niet waren opgenomen in patronagenetwerken van
(onder)officieren. Waar het uitzicht op carrière niet werkte om zeevarenden in het gareel te
houden – we zien hier het gebruik van ‗commitment‘ als ‗work incentive‘ – werden
compensatie (loon) en dwang (straffen) ingezet. Toch kon dit niet voorkomen dat tijdelijke
absentie en pogingen tot permanente desertie belangrijke reacties waren op de harde
werkomstandigheden in dienst van de VOC. In de werkomgevingen kwam het bovendien
regelmatig tot pesterijen en onderlinge conflicten. Maar afleiding werd ook gezocht in andere
aspecten van het alledaagse leven, zoals ontspanning en seks. De verhoudingen tussen Europese
en Aziatische zeelieden bleken daarbij over het algemeen zeer open en gelijk. Tegelijkertijd
konden groepsgrenzen gepaard gaan met een zekere mate van anonimiteit, die de patronen van
onderlinge omgang konden beïnvloeden, bijvoorbeeld in het geval van pesterijen en seks.
In veel gevallen werd met individuele of collectieve middelen gereageerd op de
gezagsuitoefening van (onder)officieren en het handelen van de VOC als werkgever. De positie
van Europese en Aziatische zeelieden als contractuele loonarbeider en het begrip van de
afspraken waaronder de loondienst plaatsvond, speelde daarin een cruciale rol. Collectieve
handelingen kregen de vorm van petities, verzoeken of claims, die zich richten op verworven
rechten of vermeende afspraken. Meer ingrijpende actievormen werden evenmin geschuwd.
Werkstakingen waren een belangrijk middel in het bewaken en afdwingen van een
‗rechtvaardige‘ behandeling. Aan de uiterste zijde van het spectrum van collectief handelen
stonden muiterijen en amok. Zeevarenden namen in deze vurige momenten het lot in eigen
handen en lieten daarin regelmatig ideeën doorklinken over alternatieve inrichtingen van de
wereld en de werkomgeving.

1157

Van der Tempel, ‗Wij hebben amok‘.
Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch plakaatboek, X, 592.
1159
Van der Tempel, ‗Wij hebben amok‘, 145.
1158

279

280

8.

Conclusie

Dit boek begon met een ‗kleine‘ geschiedenis. Het opende met de fatale ruzie tussen de
Bengaalse matroos Anthonij Corea en de Duitser Paul Swaan in de kombuis van het schip Cats
in 1734. De dood van Anthonij vestigde de aandacht op twee belangrijke vraagstukken. Het
leidde tot de vraag of de aanwezigheid van zeelieden uit Bengalen en Duitsland gewoon was op
de schepen van de VOC en op welke manier de compagnie gebruik maakte van de levendige
maritieme Aziatische omgeving. Tegelijk vestigde het conflict de aandacht op de verhoudingen
tussen opvarenden op de intra-Aziatische scheepvaart van de VOC. De ruzie tussen Anthonij en
Paul stelde ons voor de vraag hoe de verhoudingen tussen zeelieden te karakteriseren waren, en
waardoor deze verhoudingen bepaald werden. Waren etnische spanningen doorslaggevend, was
het ‗schip‘ als werkomgeving de doorslaggevende factor, of werden verhoudingen vooral
bepaald door tegenstellingen in hiërarchie en klassenverhoudingen?
Dit boek heeft de VOC laten zien als een mondiale organisatie, die actief was in de
intercontinentale scheepvaart tussen Azië en Europa en nog meer in het levendige
handelsverkeer tussen Aziatische handelsbestemmingen. In de zeventiende eeuw was de intraAziatische vloot zelfs vier tot vijf keer groter dan de retourvloot; in de achttiende eeuw werd dit
verschil kleiner. De VOC nam met haar intra-Aziatische vloot deel aan het Aziatische maritieme
handelssysteem. Het scheepvaartverkeer in Azië was omvangrijk en werd onderhouden door
een bonte verzameling van Europese en Aziatische handelaren. Te midden daarvan was de VOC
gedurende lange tijd de grootste speler. De compagnie wist – evenals de Portugezen daarvoor –
op cruciale plaatsen machtscentra te veroveren om haar handelsbelangen en maritieme macht te
waarborgen. Het intra-Aziatische handelsnetwerk van de VOC strekte zich uit van Kaap de
Goede Hoop en Perzië in het Westen tot de Indonesische archipel en Japan in het Oosten.
De VOC opereerde in een Aziatische wereld waar al volop scheepvaart was. Europese
en Aziatische handelaren maakten daar veel gebruik van gemengde Europees-Aziatische
bemanningen, die op verschillende plaatsen in Azië werden ingehuurd. In tegenstelling tot het
beeld dat in de historische literatuur vaak is neergezet volgde de VOC dit bestaande patroon
vanaf haar ontstaan. Al in de eerste decennia nam de VOC sporadisch Aziatische
bemanningsleden aan. De rekruteringsgebieden hingen nauw samen met het uitbreiden en het
inklinken van de invloedssfeer van de compagnie. Aanvankelijk ging het vooral om Chinese
zeelieden, die werkzaam waren op de schepen rond de vestiging op Formosa en in de Chinese
Zee. Met de expansie van de compagnie in de Indische Oceaan werden halverwege de
zeventiende eeuw ook steeds vaker Indiase zeelieden in dienst genomen. Vanaf de jaren 1670
was het aanwerven van Indiase zeelieden structureel beleid geworden. Aanvankelijk werden zij
soms ook op de Coromandelkust of in Cochin gerekruteerd, maar na verloop van tijd vond de
aanmonstering vrijwel geheel plaats in Bengalen. Met de uitbreiding van de Engelse macht in
Bengalen rond het midden van de achttiende eeuw kwam dit rekruteringspatroon onder druk te
staan. De VOC moest op zoek naar nieuwe mogelijkheden en zocht deze in het aanwerven van
Indiase zeelieden in Surat en Chinese en Javaanse zeelieden in de Indonesische archipel.
De Europese en Aziatische zeelieden in dienst van de VOC werkten zij aan zij op de
compagnieschepen in de intra-Aziatische vaart. Maar zij werkten ook op de rede van Batavia,
bij het laden en lossen rond andere vestigingen of op kleinere vaartuigen, zoals chialoupen en
pantjalangs. Deze werkomgevingen speelden een cruciale rol in het functioneren van de VOC
als handelskapitalistische organisatie. De compagnie probeerde deze werkomgevingen daarom
zoveel mogelijk af te schermen en te controleren door sterke discipline en hiërarchie.
Tegelijkertijd waren de verschillende maritieme werkplekken nooit volledig geïsoleerd. De
reizen in de intra-Aziatische vaart waren vaak kort en de schepen deden daarbij meerdere
bestemmingen aan. De doorlopende mobiliteit van zeevarenden en de voortdurende contacten
tijdens het werk of de vrije tijd zorgden voor interactie tussen de verschillende werkomgevingen
en met de buitenwereld. Het werk van zeevarenden in dienst van de compagnie vond dus maar
ten dele plaats in zogeheten ‗totale instituties‘ – een concept dat in maritiem-historische
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literatuur met regelmaat wordt gezien als bepalend voor de verhoudingen op vroegmoderne
zeilschepen.
Eén van de gevolgen van werk en migratie in dienst van de VOC was de vorming van
nieuwe gemeenschappen. In Batavia verbleef een groeiende gemeenschap van ‗Moorse‘
zeelieden, zoals zij meestal werden aangeduid. Zij werden vanuit Batavia ingezet op de schepen
in de intra-Aziatische vaart of werkten in de zogeheten ploezerscasie en op de equipagewerf van
Batavia. In de verschillende vestigingssteden ontstonden daarnaast gemengde gemeenschappen
van Euraziaten. Ook lagere compagniesdienaren uit Europa trouwden in bij deze Euraziatische
families. Hun mestiese nakomelingen zijn regelmatig terug te vinden op de lokale vaartuigen
van de compagnie. De VOC maakte voor dit ‗gemengde‘ personeel administratief onderscheid
tussen meer recente en eerdere generaties mestiezen. De Euraziaten die een claim hadden op
verwantschap met (Noordwest-Europese) compagniesdienaren werden eerder onder Europeanen
geschaard. Eerdere generaties mestiezen, zoals Toepassen, met een claim op Portugese
verwantschap werden doorgaans nadrukkelijk als Aziaten geadministreerd.
De Europeanen, Aziaten en Euraziaten in dienst van de compagnie verrichtten hetzelfde
zeemanswerk. Een opvallende conclusie is dat zij daarbij ook werkzaam waren onder relatief
gelijke arbeidsvoorwaarden. De lonen verschilden amper. Ook in de verstrekking van voedsel,
drank, kleding en andere zaken waren de verschillen niet groot en slechts licht in het voordeel
van Europeanen. Zowel Europese als Indiase zeelieden mochten kisten meenemen waardoor ze
met een kleine particuliere handel hun inkomsten konden aanvullen.
Sommige arbeidsvoorwaarden waren voor Aziatische zeelieden zelfs beter. Indiase
zeelieden behielden in het midden van de achttiende eeuw bijvoorbeeld hun loon wanneer ze in
het hospitaal verbleven. Ze kregen de helft uitgekeerd en de andere helft werd op hun rekening
gezet. Het loon van Europese zeelieden werd gedurende een verblijf in het hospitaal
daarentegen volledig ingehouden. Dit lijkt te maken te hebben met de sterke
onderhandelingspositie van de Indiase zeelieden ten opzichte van de VOC. De Indiase zeelieden
werden gesteund door het thuisfront – vrouwen, families en anderen, die in Surat of Bengalen
waar nodig klachten indienden. Ook konden verhalen over misstanden breed worden
uitgemeten. De VOC was daarvoor beducht, omdat het kon leiden tot problemen bij de
rekrutering in deze herkomstgebieden.
De positie van Europese zeelieden was in dat opzicht niet altijd even sterk. Weliswaar
hadden velen van hen ook families, die bij de compagnie konden klagen over niet uitgekeerd
loon of slechte behandeling van hun mannen, vaders of zoons. De vrouwen van zeelieden
aarzelden dan ook niet om bij het Oost-Indisch Huis langs te gaan als dat mogelijk was. Maar de
grotere afstand dempte het effect. Voor veel Noordwest-Europeanen speelde daarbij niet zozeer
de afstand tussen de Republiek en Azië een rol, maar vooral de afstand van het herkomstgebied
tot de Republiek. Deze verschillen konden gevolgen hebben voor de positie van zeelieden in
dienst van de compagnie. Zo waren buitenlandse VOC-dienaren, die afkomstig waren uit
Noordwest-Europa, vaker genoodzaakt om een schuldbrief te tekenen dan zeelieden afkomstig
uit compagniesteden. Indiase zeelieden lijken minder schulden en meer tegoeden te hebben
gehad.
Een belangrijk verschil was dat Europeanen aangesteld en beloond werden op
individuele voorwaarden. Aan het einde van hun contractperiode konden zij loonsverhoging
bedingen door in Azië bij te tekenen. Ook was het mogelijk om binnen de compagnie carrière te
maken. Aziatische zeelieden werden betaald volgens een standaardloon. De hoogste functie die
Aziatische zeelieden konden vervullen was voorman. Voor Indiase zeelieden was dat de sarang
of ‗Moors bootsman‘. Voor Javaanse zeelieden jurumoedi. Deze functies stonden gelijk aan die
van bootsman – de hoogste functie van onderofficier. Het is waarschijnlijk dat Aziatische
matrozen konden opklimmen van gewoon matroos tot tandel, sarang of jurumoedi. Daarover is
niet veel bekend, maar de hogere leeftijd van voorlieden lijkt te wijzen op het belang van
ervaring in het verkrijgen van deze functies.
Het was voor Aziatische zeevarenden echter niet mogelijk om binnen de compagnie
carrière te maken in officiersfuncties. In de militaire hiërarchie konden Aziaten wel hogere
functies vervullen. Het vermogen om de Nederlandse taal te beheersen lijkt een cruciale factor
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te zijn geweest in de afwijkende begrenzing van de carrièreladder voor Aziatische en Europese
zeelieden. De beheersing van het Nederlands was onmisbaar in het afleggen van het
stuurmansexamen – de enige formele eis voor het vervullen van officiersfuncties. Duitsers en
andere Europese werknemers leerden snel Nederlands op de schepen van de VOC. Voor
Aziatische zeevarenden was dit minder vanzelfsprekend in het alledaags werkende leven en
moet het bovendien veel moeilijker zijn geweest.
Voor Europese en Euraziatische zeelieden was het bij de VOC mogelijk om vrij snel op
te klimmen. De compagnie was een hiërarchisch bedrijf, maar het was tegelijkertijd een bedrijf
dat voor nieuwelingen open stond. Hogere dienaren waren vaak van onderaf opgeklommen.
Aan het beklimmen van de compagniehiërarchie werd veel waarde gehecht. Patronage was
daarbij van groot belang. Het vergeven van hoge functies ging zowel in de Republiek als in
Azië gepaard met een intensieve politiek van aanbevelingen en patronagenetwerken. Voor
lagere functies speelden overzeese patronagenetwerken in de directe werkomgeving, maar
evenzeer de kwaliteit en ervaring van opvarenden een rol. Officieren en onderofficieren werden
regelmatig opgevolgd door een ‗maat‘ of een andere beschermeling.
Buitenlandse zeelieden van Europese en Euraziatische herkomst hadden het moeilijk om
hogere functies te bemachtigen bij hun rekrutering in de Republiek, maar wisten overzees goed
gebruik te maken van de carrièremogelijkheden die de compagnie bood. Op de schepen die
vanuit de Republiek vertrokken, kwamen buitenlandse zeelieden voornamelijk te werken in de
lagere zeemansfuncties. Pas vanaf de jaren ‘30 in de achttiende eeuw nam het aandeel nietNederlandse Europese gezagvoerders in de retourvaart toe. De benadeling van Europese
buitenlanders hing samen met de toegang tot patronagenetwerken in de Republiek. Het had niet
te maken met de gebrekkige kwaliteit van de zeevarenden, want binnen de lagere
zeemansfuncties kwamen buitenlandse zeelieden relatief vaker terecht in de meer
gekwalificeerde functies als ‗matroos‘ en ‗bosschieter‘ – in plaats van ‗jongen‘ of ‗hooploper‘.
Overzees haalden Europese buitenlanders de achterstand in. Ze maakten in de functies
aan land, bijvoorbeeld, gemiddeld meer carrière dan Nederlandse dienaren. Nederlanders
begonnen bij aanvang van hun dienstverband gemiddeld in hogere functies dan buitenlanders,
maar eindigden gemiddeld ongeveer in dezelfde functiecategorieën. Een interessant carrièrepad
in Azië voor zowel Nederlandse als buitenlandse zeelieden liep via de functie van gezagvoerend
kwartiermeester of onderstuurman op één van de vele kleine vaartuigen in Azië. Op deze
pantjalangs en chialoupen deden zij leidinggevende ervaring op met gemengde of zelfs volledig
Aziatische bemanningen. Het aandeel niet-Nederlandse Europese gezagvoerders was op deze
kleine vaartuigen en in de intra-Aziatische vaart aanzienlijk hoger dan in de retourvaart.
De patronageverhoudingen waren bepalend voor het werk en leven van werknemers in
dienst van de compagnie. Patronage beïnvloedde de mogelijkheden voor werknemers om op te
klimmen, maar het versterkte ook de hiërarchische, leidinggevende structuren. Het onderhouden
van een goede verstandhouding of zelfs vriendschap met de juiste (onder)officieren was een
belangrijke voorwaarde om bevorderd te worden. Aan boord van schepen en in andere
maritieme werkomgevingen werden voortdurend informele allianties aangegaan tussen hoger en
lager geplaatsten. Deze allianties werden onderhouden door middel van gunsten, het uitdelen
van werk en kleine voordelen. Voor lager geplaatsten kon dit leiden tot een bevoorrechte positie
en het vergroten van carrièremogelijkheden. Tegelijkertijd versterkte dit proces de
machtspositie van hoger geplaatsten, met name van officieren en onderofficieren. Deze
informele allianties versterkten de hiërarchische structuren van de compagnie op de werkvloer.
De VOC als carrièremachine had een duistere keerzijde. Slechts een gedeelte van de
zeevarenden werd opgenomen in patronagenetwerken die konden leiden tot verhoging van
carrièrekansen. Het overgrote deel behoorde daar niet toe. De uitsluiting van deze
patronagenetwerken van (onder)officieren betekende niet alleen een belemmering in de
mogelijkheden om carrière te maken, maar had ook directe consequenties voor de positie op de
werkvloer. Het kon resulteren in hardere behandeling door leidinggevenden of in verscherping
van de verhoudingen met opvarenden die wel van de patronage van (onder)officieren genoten.
Dit was een sociaal en uiterst zichtbaar proces, en kon gepaard gaan met groeiende onvrede en
met individuele of zelfs collectieve conflicten.
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Dit werd versterkt doordat gezag en geweld binnen de hiërarchische structuren nauw
met elkaar verweven waren. De autoriteit van schippers, stuurlieden en onderofficieren vloeide
voort uit hun functie, maar moest op de werkvloer voortdurend verwezenlijkt en bekrachtigd
worden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de bemanning. De verwezenlijking van deze
autoriteit vond plaats door het handelen van de betreffende persoon. Krachtdadig optreden was
daarvoor belangrijk. Geweld had daarbij op twee manieren een functie. Het was de fysieke
bekrachtiging van commando‘s en opdrachten – geweld was simpelweg de fysieke voortzetting
van woordelijke overredingskracht. Tegelijk was geweld belangrijk in de vestiging en
verdediging van autoriteit. Door het persoonlijke karakter van gezag hadden aantastingen van
iemands status of eer direct gevolgen voor zijn gezagspositie. Conflicten gingen om meer dan
persoonlijk eergevoel. Vermeende of reële provocaties waren een aantasting van de beroepseer
en daarmee het persoonlijk gezag van een schipper, officier of onderofficier. Het antwoord
kreeg vaak de vorm van gewelddadigheden, die niet alleen het gezicht van een hogergeplaatste
redden, maar ook zijn gezag (opnieuw) bekrachtigden.
Deze mechanismen van carrière en geweld versterkten elkaar. Het spanningsveld dat
daarmee in het leven werd geroepen speelde vooral onder Europese zeelieden. Lagere
bemanningsleden konden met beschimpingen en provocaties duidelijk maken wanneer zij
ontevreden waren en niet onder de indruk van het machtsvertoon van een (onder)officier. Van
hogerhand werd gezag op structurele wijze gevestigd door geweld. Het spel van macht en
werkverhoudingen werd op subtiele, en soms minder subtiele wijze, gespeeld door de
voortdurende uitwisseling van beschimpingen, provocaties en geweld. Aziatische zeelieden
lijken zich buiten de patronage- en carrièremechanismen van de Europese hiërarchie bevonden
te hebben. Toch strekten de uitermate fysieke vormen van leidinggeven van (onder)officieren
zich uit tot zowel Europese als Aziatische bemanningsleden.
Het werk in dienst van de compagnie vond plaats onder harde omstandigheden. Het was
in zekere zin een wereld onder hoogspanning. Pesterijen, ruzies en geweld werden
aangewakkerd door het structurele geweld en waren aan de orde van de dag. Deze conflicten
hadden vaak een individueel karakter, maar konden structurele vormen aannemen wanneer het
bijvoorbeeld ging om overmatige en gewelddadige gezagsuitoefening. In een gemengde
werkomgeving, zoals het geval was op veel werkplekken van de compagnie, werden Europese
noch Aziatische zeelieden ontzien. En juist daar waar conflicten of pesterijen groepsgrenzen
overstegen, vervaagde het individuele en persoonsgerichte karakter al snel. De pesterijen en
conflicten konden dan uitgroeien tot meer anonieme, collectieve tegenstellingen. De klachten
rond de behandeling van Moorse en andere Aziatische zeelieden in dienst van de compagnie
waren een terugkerend verschijnsel. Dit was geen beleid, maar achterstelling en treiterijen langs
groepsgrenzen konden serieuze vormen aannemen.
Zeevarenden gingen op verschillende manieren om met deze harde realiteit. Allereerst
streefden zij naar de bescherming en beloning, die geboden werd door actieve opname in
patronagenetwerken en het opklimmen in de VOC. Werknemers voor wie dit niet tot de
mogelijkheden behoorde, zochten uitwegen in het alledaagse werkende leven. De harde
werkomstandigheden wakkerden onderlinge conflicten en pesterijen aan, maar afleiding en
ontlading waren ook mogelijk in andere vormen van onderlinge contacten.
Seks was daarvan een in het oog springend onderdeel. Seksuele contacten konden deel
uitmaken van seksuele verkenningen van de jongere zeevarenden aan boord, maar ook van
machtsrelaties tussen bemanningsleden. Bovendien werd seks ook binnen de
scheepsgemeenschap met enig regelmaat als verhandelbaar goed gezien. Dit leidde zelfs tot
vormen van prostitutie tussen Europese jongens en oudere Moorse en Chinese zeelieden. De
leeftijdsopmaak van de bemanning – waarbij alleen onder Europese zeelieden jongens aanwezig
waren – leidde ertoe dat vooral Europese jongens bij deze zaken betrokken waren. Europese of
Aziatische mannen waren dan de betalende partij. Deze rechtszaken rond seksualiteit lieten zien
dat zeelieden van verschillende achtergrond voortdurend in contact stonden. Ze wisten zich
vaak verstaanbaar te maken en kenden elkaar van naam of van gezicht. Toch zorgden
groepsgrenzen voor een zekere afstand, misschien zelfs een zekere anonimiteit.
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De werkomstandigheden en vooral de harde gezagsuitoefening konden tot directe
individuele en collectieve reacties leiden. Eén van de mogelijkheden was het ontvluchten van de
werkomgeving. Tijdelijke afwezigheid, maar ook desertie kwam veelvuldig voor onder
Europese en Aziatische zeelieden. Dit waren niet alleen reacties op de werkomstandigheden bij
de VOC. De aantrekkingskracht van mogelijkheden buiten de compagnie speelden eveneens een
rol, vooral in economisch levendige gebieden met veel alternatieve werkgelegenheid, in drukke
stedelijke omgevingen of juist in moeilijk te controleren achterland. Voor werknemers van de
VOC betekende desertie een strafbare breuk van het getekende, vaak meerjarige
arbeidscontract. De compagnie verwoordde het in een plakkaat beeldend: dienaren hadden vaak
geen moeite om ‗den dienst hunner betaals heeren te verlaaten en zigh in vreemden dienst te
engageeren‘ – ondanks de harde ‗straffen tegen de desertie‘.
In veel gevallen ontliepen werknemers het conflict niet, maar gingen zij op de werkvloer
de strijd aan tegen de gezagsuitoefening van (onder)officieren of het handelen van de VOC. De
positie van de Europese en Aziatische zeelieden als contractuele loonarbeider en het begrip van
de afspraken waaronder de loondienst plaatsvond, was cruciaal voor de wijze waarop deze
momenten van verzet vorm kregen. Veel collectieve handelingen van verzet kregen de vorm van
petities, verzoeken of claims, die zich richtten op verworven of vermeende afspraken en rechten.
Soms werden werkstakingen aangegaan. En in het uiterste geval sloeg de vonk over naar
machtsovernames door middel van muiterijen en amok. In deze vurige momenten waarop het
lot in eigen handen werd genomen klonken dan de ideeën door over alternatieve inrichtingen
van de werkomgeving of de wereld, die gebaseerd waren op gelijkheid, vrijheid en
rechtvaardigheid.
Een cruciale uitkomst van dit onderzoek is dat de werkverhoudingen en de harde
uitoefening van gezag een veel belangrijker impact lijken te hebben gehad op het dagelijks
leven van de zeeman dan de interculturele samenstelling van de bemanningen. Door middel van
een performatieve benadering met een voorzijde (front stage) en een achterzijde (back stage)
zijn een aantal concrete sociaal-economische en culturele analyses bij elkaar gebracht. Aan de
culturele ‗voorzijde‘ van de verhoudingen tussen de zeevarenden werd verschil door de
compagnie en door zeevarenden zelf benadrukt in categoriseringen en in identificatieprocessen.
De verschillen tussen bemanningsleden in dienst van de VOC werden verder duidelijk gemaakt
door taal, voedsel en kleding. Ook in culturele ‗scripts‘, zoals de manier waarop opstanden
vorm kregen in amok of muiterij, werden verschillen tastbaar. Tegelijk waren aan de
‗achterzijde‘ van de verhoudingen de verschillen in sociaal-economisch opzicht eigenlijk niet
groot. De sociaal-economische positie van de zeevarenden was min of meer gelijk, zoals we
hebben gezien bij rekrutering, beloning, organisatie en onderhandelingspositie. Zelfs de
arbeidsproductiviteit verschilde niet structureel tussen Europese en Aziatische bemanningen.
Zouden we de ontwikkelingen bij de VOC in een veelbesproken ‗VOC-mentaliteit‘ moeten
vatten, dan zouden we kunnen zeggen dat de VOC gekenmerkt werd door een nuchter
multiculturalisme, waar hard werd gewerkt onder harde omstandigheden. Twee eeuwen lang
varen met gemengde bemanningen bestaande uit Europeanen en Aziaten, christenen en
moslims, ging eigenlijk vrij geruisloos. De werkverhoudingen waren daarbij van groter belang
dan de culturele scheidslijnen; de harde hiërarchische opstelling van de compagnie leidde tot
grotere problemen en meer verzet dan de onderlinge verschillen tussen zeevarenden.
De verhoudingen tussen Europese en Aziatische zeelieden in dienst van de compagnie
waren opvallend open en gelijk. Dit gold ook voor de organisatievormen binnen de compagnie.
Zo was het niet noodzakelijk dat een sarang of andere voorman tussen een Aziatische
bemanning en Europese (onder)officier stond. Een Europese kwartiermeester of stuurman had
regelmatig direct de leiding over Aziatische zeevarenden. In tegenstelling tot wat veelal gedacht
wordt door historici konden Aziaten dus wel degelijk functioneren zonder een hoofd van
dezelfde herkomst. De grenzen tussen groepen waren zichtbaar door verschillen in uiterlijk
voorkomen en taal, maar wierpen geen onoverkomelijke barrières op in de onderlinge omgang.
Individuele contacten vonden plaats in werk, ontspanning en zelfs seks. In opstanden trokken
Europeanen en Aziaten niet zichtbaar met elkaar op, maar openlijke gewelddadigheden hadden
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evenmin te maken met etnische of culturele grenzen binnen de bemanningen. Werkstakingen,
muiterijen, amok of andere vormen van openlijk verzet waren gericht tegen de compagnie of het
scheepsgezag. In deze conflicten konden Europese zeelieden of Aziatische zeelieden van
verschillende achtergrond wel volgens deze brede categorisering verenigd raken, zoals bij de
amok door Javaanse, Maleise en Moorse zeelieden. Maar ook dit was niet altijd het geval.
Dit onderzoek naar de intra-Aziatische scheepvaart en de verhoudingen tussen Aziatische en
Europese zeelieden in dienst van de VOC leidt tot nieuwe inzichten. Deze hebben implicaties op
een aantal terreinen. Het vraagstuk van onderlinge verhoudingen tussen Europese en Aziatische
zeevarenden in dienst van de VOC is een arbeidsgeschiedenis, die zich uitstrekt over twee
eeuwen en langs de kusten van Eurazië. Deze studie heeft dan ook betekenis voor de
vraagstukken van de geschiedenis van globalisering, de ontwikkeling van de Great Divergence
en de organisatie van arbeid en arbeidsverhoudingen.
Laten we beginnen met het debat over de historische ontwikkeling van het proces van
globalisering. Globalisering in de vroegmoderne tijd bestond uit meer dan alleen de langste
verbinding. Het kan daarom niet enkel worden afgemeten aan de uiterste intercontinentale
verbindingen, of aan de verbindingen tussen Europa en ‗de rest‘, zoals is gedaan door Jan de
Vries. Globalisering betekende in belangrijke mate ook regionalisering door middel van de
ontwikkeling van een lange-afstandshandel tussen regio‘s over land en zee, die groter was dan
de intercontinentale handel. De handel in Aziatische wateren was een belangrijk onderdeel van
dit proces. Al ver voor de komst van Europese handelaren in de Indische Oceaan en andere
Aziatische maritieme regio‘s bestond daar een levendige maritieme handel. De intra-Aziatische
scheepvaart van Aziatische en Europese handelaren groeide sterk in de vroegmoderne periode –
en de groei was onder leiding van de Engelse country traders eind achttiende eeuw zelfs
explosief. De scheepvaart in Azië was vele malen groter dan de vaart tussen Europa en Azië.
Europeanen ontpopten zich als dominante machten in de Atlantische Oceaan en werden
langzaam belangrijke vrachtvervoerders in de rest van de wereld. De VOC was een belangrijke
speler aan de Aziatische kant van dit proces. De compagnie nam met gewelddadige middelen
een strategische positie in maritiem Azië in – grotendeels als opvolger van de Portugezen.
Vandaaruit oefende zij invloed uit op haar Aziatische omgeving, maar ging tegelijk ook op in
het reeds goed ontwikkelde Aziatische handelssysteem. Een groot deel van de Aziatische en
Europese economische activiteit in de vroegmoderne periode vond zodoende plaats in en tussen
Aziatische regio‘s. Dit deel van de Europese scheepvaart deed Europa nooit aan en speelde zich
geheel in Azië af. Dit impliceert dat globalisering niet alleen werd geïnitieerd en vorm gegeven
vanuit Europa. En het betekent dat – veel meer dan vooralsnog door historici is gedaan – de
ontwikkelingen in maritiem Azië midden in het globaliseringsdebat geplaatst moeten worden.
Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat het tijd wordt om de verbindingen in de
Indische Oceaan en andere Aziatische maritieme regio‘s niet alleen vanuit sociaal-cultureel
perspectief te bezien, maar ook verder te kwantificeren en te vergelijken met de ontwikkelingen
in andere regio‘s. Onze kennis van de omvang van regionale en mondiale handelscontacten is
onevenredig verdeeld. Zo zijn voor de Europese scheepvaart in Europa, het Atlantisch gebied en
de intercontinentale vaart naar Azië uitgebreide databases en vrij nauwkeurige reconstructies
beschikbaar. Voor Azië is onze kennis van de omvang van contacten echter beperkt – en richten
historici zich vaak op de vaststelling dat contacten aanwezig waren. Dit lijkt één van de redenen
voor de marginalisering van de Aziatische scheepvaart en handel in debatten. Het is tijd om het
speelveld van historische kennis gelijk te trekken. In deze studie is daarmee een begin gemaakt
door een reconstructie van de omvang van de intra-Aziatische scheepvaart van Europese en
Aziatische handelaren. Deze reconstructie is een aanzet en zal verder moeten worden
uitgewerkt. De bronnen voor een dergelijk project zijn aanwezig. Belangrijke bouwstenen zijn
aanwezig in het Archief van de VOC in het Nationaal Archief te Den Haag, en waarschijnlijk is
ook relevant materiaal aanwezig in de archieven van andere handelscompagnieën in Europa en
Azië. Het werk is nog lang niet voltooid.
De vroegmoderne globalisering had niet alleen impact op economisch vlak. Voor de
mensen, die in dit vroegmoderne proces van globalisering betrokken raakten, waren de
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implicaties niet minder groot. Enorme aantallen mensen werden tot slaaf gemaakt – of in
onvrijheid geboren – en gedwongen verhandeld, vaak naar bestemmingen overzees. Mogelijk
nog grotere aantallen mensen reisden als arbeidsmigrant over de wereld in loondienst en onder
meerjarige contractuele verplichtingen. Sommigen gingen als reiziger, missionaris of handelaar.
De velen, die niet naar andere werelddelen afreisden, ondervonden de gevolgen van
globalisering door het vertrek van bekenden, de komst van onbekenden, maar ook door nieuwe
voedingsmiddelen, kleding en andere producten, veranderingen in productieprocessen,
religieuze bewegingen of oorlogen. Globalisering in de vroegmoderne tijd hield zich niet aan de
academische regels van prijsintegratie, maar betekende desalniettemin een complete
herordening van de wereld.
Een belangrijke bevinding is de wijdverspreide rekrutering van Aziatische zeelieden in
loondienst voor zowel Europese als Aziatische schepen. Deze studie heeft aangetoond dat de
internationalisering van maritieme arbeidsmarkt ver terug te voeren is. Maritieme arbeid kon
gerekruteerd worden in een aantal economisch bloeiende Aziatische regio‘s, zoals onder meer
Bengalen, Surat, Java en Malakka. De wortels van het internationaliseringsproces in maritieme
arbeidsmarkten moet niet alleen gezocht worden in Noordwest-Europa, zoals lang is gedaan
door Nederlandse historici, maar ook in delen van maritiem Azië. Dit heeft grote implicaties
voor het debat over globalisering: al ver voor de negentiende eeuw werd de ‗factor arbeid‘
verhandeld op geïnternationaliseerde markten.
Het tweede debat waarvoor deze studie belangrijke inzichten aanlevert, is het debat over
de Great Divergence. Aan het begin van deze studie is benadrukt dat het zinvol is om
onderscheid te maken tussen de economische en sociaal-culturele dimensie van het proces van
uiteengroeien van verschillende werelddelen. Op economisch vlak hebben we gezien dat de
posities van Europese en Aziatische zeelieden in economisch opzicht weinig verschilden en niet
veel voor elkaar onderdeden. Tot het einde van de achttiende eeuw bleken de sociaaleconomische posities van arbeiders van verschillende continenten in dezelfde werkplekken
vrijwel gelijk. De lonen waren hetzelfde. De compagnie was voor Aziatische zeelieden en
soldaten zelfs iets duurder uit. De arbeidsvoorwaarden varieerden licht, maar waren in
evenwicht. De onderhandelingspositie van Aziatische zeelieden was zelfs sterker dan van
Europese zeelieden.
De geringe verschillen in arbeidsproductiviteit tussen Europese en Aziatische
zeevarenden in dienst van de VOC duiden op een ander belangrijk aspect. Tot ver in de
achttiende eeuw maakte het relatief weinig verschil of een schip door enkel Europeanen of met
Europees-Aziatische bemanningen werd gevaren. Op de grotere schepen van de compagnie was
de arbeidsproductiviteit van gemengde bemanningen aan het einde van de achttiende eeuw zelfs
beter. Arbeidsproductiviteit is uiteraard slechts één van de methoden waarmee human capital
gemeten kan worden, maar deze inzichten rond de arbeidsproductiviteit bij de VOC lijken te
impliceren dat de vaardigheden van de Europese en Aziatische werkers in deze voorlopende
sectoren van de vroegmoderne economie nog weinig voor elkaar onderdeden. Het gaat daarbij
uiteraard om schepen van de VOC. Voor een systematische afweging van Europese en
Aziatische schepen in de intra-Aziatische vaart is verder onderzoek nodig. Toch vormt de
gelijkwaardigheid van Europese en Aziatische werkers een sterk contrast met het beeld van een
vooroplopende en hoger ontwikkelde Europese arbeidspopulatie, zoals bijvoorbeeld geschetst
door onder meer Jan Luiten van Zanden en Tine de Moor.
De gelijkheid en evenwichtigheid van de achttiende eeuw problematiseert tevens de
ontwikkeling, die Balachandran schetst voor Zuid-Aziatische zeelieden in de negentiende en
twintigste eeuw. Volgens hem werkten lascars zich in deze periode op van ‗koelie tot werker‘.
Het is echter belangrijk om te benadrukken dat deze achtergestelde uitgangspositie een
negentiende-eeuwse constructie was. Het beeld dat door auteurs als Barendse en Sutton is
neergezet voor de achttiende eeuw klopt niet. Aziatische zeelieden leefden niet in een volledig
door raciale grenzen gescheiden wereld en werkten niet in een achtergestelde positie ten
opzichte van Europese zeelieden. De positie van Aziatische zeelieden in dienst van de VOC
werd niet gekenmerkt door lagere lonen, matige arbeidsproductiviteit, onvoldoende

287

vaardigheden of een sterke afhankelijkheid van voorlieden, maar juist door een opvallende
gelijkheid en openheid.
Dit raakt aan de verhoudingen tussen Europese en Aziatische werkenden op sociaalcultureel vlak. De zeer gelijkwaardige situatie in de zeventiende en achttiende eeuw vormt een
groot verschil met de ongelijke en vrij geracialiseerde verhoudingen in de negentiende en
twintigste eeuw. In dienst van de VOC vonden alledaagse vormen van contact en conflict plaats,
maar waren Aziatische zeelieden niet het ‗slachtoffer‘ van een Europees racisme. Het
uiteengroeien op sociaal-cultureel vlak – de opvatting dat de niet-Europese ‗ander‘ per definitie
minderwaardig was – is vooral een negentiende-eeuws verschijnsel. De zeventiende en
achttiende eeuw lijken gekenmerkt door een soort concentrisch etnocentrisme, een nadrukkelijk
bewustzijn van het ‗anders‘ zijn van andere bevolkingsgroepen, maar zonder een noodzakelijke
hiërarchische indeling. Sommige groepen werden al ten tijde van de vroegste Europese expansie
als minderwaardig neergezet, maar dat lijkt vooral samen te hangen met de manier waarop de
beoordeling van ‗anderen‘ samenviel met de inschatting van de vermeende ‗beschaving‘ van
een ander. ‗Onbeschaafde anderen‘, die geen claim konden maken op een gerespecteerde andere
cultuur of een sterke staat, werden als minderwaardig of kinderlijk weggezet. Moorse, Javaanse,
Chinese en andere Aziatische zeelieden, die onder vergelijkbare omstandigheden werkten als
Europese zeevarenden, stonden in dat opzicht veel sterker. Het harde en dieper doordringende
kolonialisme van de negentiende eeuw zou leidden tot ingrijpende veranderingen, waarin
voorheen relatief gerespecteerde en zelfstandige werkers in categorieën als ‗koelie‘ en ‗lascar‘
tot onvrije, afhankelijke koloniale arbeiders werden gedegradeerd.
Deze studie heeft een aantal bijdragen geleverd aan de geschiedenis van arbeid en
arbeidsmarkten. Dit proefschrift heeft laten zien dat arbeid altijd plaats vindt in een
spanningsveld tussen dwang en beloning. Bij ‗onvrije‘ arbeid zit de dwang in de gedwongen en
onvrije aard van de bezits- en arbeidsverhoudingen. Bij ‗vrije‘ arbeid is de arbeidsverplichting
onder relatief vrije omstandigheden tot stand gekomen – met wederzijdse toestemming – maar
kan dwang voorkomen in het bekrachtigen van de naleving van de tijdelijke contractuele
verbinding of in de aansturing op de werkvloer. Arbeidsverhoudingen bestaan in veel
verschillende vormen en variaties met een geleidelijke schaal van min of meer ‗vrij‘ tot min of
meer ‗onvrij‘.
De Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC waren vrijwel zonder
uitzondering aan de compagnie verbonden door meerjarige contractuele loondienst. Het belang
van de mogelijke implicaties voor de ontwikkeling van Aziatische maritieme arbeidsmarkten is
reeds genoemd. De aanwezigheid van vrije loonarbeid – naast andere meer onvrije vormen van
arbeid – in Azië moet verder worden onderzocht. Het is duidelijk geworden dat naast zeelieden
ook sjouwers en soldaten in Azië konden worden ingehuurd via stukloon, uur- of dagloon en via
meerjarige contracten. In verder onderzoek zou onderzocht moeten worden hoe de
ontwikkelingen waren in andere sectoren en in verschillende regio‘s. Dit zou wel eens tot
onverwachte conclusies en implicaties kunnen leiden voor vergelijkingen tussen Europa, Azië
en andere werelddelen.
Ook op het meer culturele vlak zijn uit dit onderzoek naar het werk van Europese en
Aziatische zeelieden in dienst van de compagnie interessante bevindingen voortgekomen. De
uitruil en afspraken die ten grondslag liggen aan het vervullen van arbeid onder contractuele
loondienst heeft sterke invloed op de verwachtingen van werkenden en de manieren waarop
onderhandeling en verzet vorm kregen. Individuele en collectieve belangenbehartiging en acties
van werkenden richten zich vaak op de rechten en afspraken, die zijn overeengekomen of
waarvan wordt gemeend dat deze onderdeel zijn van de arbeidsovereenkomst. De lange
geschiedenis van loonarbeid heeft onvermijdelijk invloed gehad op de sociale en culturele
repertoires en verwachtingspatronen van werkenden. De informatie in historische bronnen is
soms schaars. Toch is op sommige momenten een beeld te verkrijgen. Zo bleken voor
muiterijen en amok verschillen in culturele scripts te bestaan, maar vertoonden deze vormen van
verzet tegelijk veel meer overeenkomsten in de achterliggende patronen.
Deze sociale en culturele geschiedenissen van arbeid kunnen met frisse blik worden
onderzocht. Ze moeten in mondiaal en in lange termijn perspectief worden geplaatst – vooral nu
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steeds duidelijker wordt dat arbeidsverhoudingen niet fundamenteel veranderd zijn met de
industrialisatie en modernisering van de economie. Deze studie naar Europese en Aziatische
zeevarenden heeft laten zien dat horizontale arbeidsverhoudingen het bestuderen waard zijn: ze
zijn een cruciaal onderdeel van de werking van het arbeidsproces en voor de verklaring van
arbeidsverhoudingen, productiviteit en gedrag. De verhoudingen tussen individuele en groepen
werkenden zijn tevens een belangrijke factor in de wijze waarop individuele en collectieve
belangenbehartiging vorm krijgt. Daarbij moet het gaan over diversiteit, samenwerking, maar
ook over de betekenis van arbeid en loonwerk voor mensen, verhoudingen en samenlevingen –
in directe, alledaagse zin, maar ook op lange termijn.
Deze studie is een nieuwe stap, maar zeker niet de laatste stap. Voor ons ligt nog veel
onontgonnen terrein. Het is tijd om de zeilen bij te zetten.
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Epiloog
Teveel zeelieden zijn zonder naam gebleven. Ook teveel koelies, slaven, vrouwen en soldaten
zijn in dit werk onderbelicht. Dat is het vermelden waard, omdat deze geschiedenis, zoals
zoveel geschiedenissen, geschreven is over de ruggen van onze voorouders.
Deze geschiedenis had niet geschreven kunnen worden zonder de hachelijke momenten
in de levens van deze werkende mensen. Bewindhebbers, administrateurs en reizigers waren –
toen, net als nu – doorgaans niet geïnteresseerd in het wel en wee van de vele werkenden die de
compagnie draaiende hielden. Reisverslagen en bestuurlijke geschriften laten over hen dan ook
weinig los. Inderdaad, soms komen ze terug in aantallen, algemeenheden of klachten. Maar de
werkende mens komt meestal pas echt in beeld als het mis loopt. Door een moord, een
scheepsramp, een diefstal of een muiterij. Het is in het lijden dat de levens van de gewone mens
zichtbaar worden.
Daarvoor kan een historicus niet dankbaar zijn. Het past slechts om daar met eerbied
notie van te geven.
Maar laat dit het beeld niet vertekenen. Ook in die andere wereld, die het verleden is,
probeerden mensen vorm te geven aan hun eigen levens. Ze zongen, lachten, speelden, dronken,
vierden, trouwden of gingen verhulde relaties aan.
Binnen de alledaagse realiteit van een vernuftig en wreed handelskapitalistisch bedrijf
vroeg het soms grote moed om het heft in eigen handen te nemen.
Vooral als dit een georganiseerde reactie betekende, die indruiste tegen de belangen van
de compagnie. Toch is dat precies wat sommigen van hen deden. Vrouwen van zeelieden
verzamelden zich rond compagniekantoren – om het loon van hun mannen op te eisen. Hun
mannen streken de zeilen, ze staakten – als ook de meest basale vormen van rechtvaardigheid
met de voeten getreden werden. Mishandelde slaven brandden schepen plat – als de uitroep dat
het genoeg was geweest door de compagnie werd beantwoord met granaten en geschut.
Het waren harde tijden. En laten we duidelijk zijn, veel van de handelingen waren
directe antwoorden op misstanden. Het verzet was doorgaans verre van bewust, en meestal ook
niet expliciet. Velen vluchtten – niet onherkenbaar – in drank, in afzondering, soms in pesterijen
of de beloften van onbekende tropische werelden.
De wereld is compleet veranderd. Toch gaan sommige conflicten onverminderd door.
In het voorjaar van 2012, maandagochtend 5 maart, schalden toespraken en energieke beats
door de hal van de Vrije Universiteit. Het was kort voordat de kritiek van verontwaardigde VUmedewerkers op de roekeloze ontslag- en reorganisatieplannen van een afstandelijk bestuur zich
zou ontwikkelen tot een open strijd om de campus. Een strijd tegen geharde bestuurders, die
gecommitteerd blijken aan het doorduwen van omvangrijke ontslagen, megalomane
bouwplannen en neoliberale afrekenmodellen.
Maar op deze nog onbezorgde maandagochtend zag de hal van de Vrije Universiteit
stampvol en fluoride geel – het geel van de schoonmakersbond. De schoonmaakstaking was met
een donderend geraas de Vrije Universiteit binnengehaald. Honderden schoonmakers,
studenten, medewerkers en activisten verzamelden zich in het hoofdgebouw. Ze bezetten de hal
bij de hoofdingang en de direct daarachter gelegen grote collegezaal. De schoonmaakstrijd trok
niet alleen veel bekijks van studenten en medewerkers. Tegen het einde van de eerste dag
kwamen honderdvijftig VU-medewerkers bijeen in een gelijktijdige protestbijeenkomst, waarin
steun werd betuigd en vervolg werd gegeven aan de kritiek op het universiteitsbestuur uit de
alternatieve opening aan het begin van dat jaar. De sfeer kenmerkte zich door een soort
opgewekte vastberadenheid, een goedgemutste strijdbaarheid.
Het was ruim negen weken nadat de VU schoonmakers zich bijna massaal bij het begin
van de staking voegden. Schoonmakers kwamen in actie voor betere arbeidsvoorwaarden en
‗een beetje meer respect‘. Begrijpelijke eisen in een sector waar het uurloon gemiddeld slechts
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een euro of negen tot tien bedraagt, en waarin door voortdurende processen van uit- en
aanbesteding de grip op werkomstandigheden verloren raakt. Een beetje respect dus.
Maar in de hoek van de hal van het hoofdgebouw staat nog diezelfde maandagochtend
een voorman te midden van VU schoonmakers. Hij heeft ‗zijn‘ schoonmakers persoonlijk uit de
menigte gehaald. Schreeuwend prent hij ze in dat ze misschien het recht hebben om te staken,
maar dat hij zal zorgen dat ze de gevolgen zullen merken als ze dat ook doen.
Respect is ook in een moderne samenleving niet zomaar voor iedereen weggelegd.
Het herinnert ons aan het belang – zelfs plicht – om lessen te trekken uit het verleden,
evenals uit de dingen, die in het heden gebeuren. Tegelijkertijd zijn de lessen van het verleden
en heden niet één op één te vertalen naar een andere plaats en tijd. Maar wat onze conclusies en
antwoorden ook zijn, zwijgzaam toekijken is misschien wel de grootste zonde.
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Dankwoord
De ontdekkingstocht, waarin het onderzoek en schrijfwerk voor dit proefschrift heeft
plaatsgevonden, heeft mij langs verschillende plekken gevoerd en met veel mensen in aanraking
gebracht. Soms was promoveren een eenzame bezigheid – tijdens het schrijven in de heerlijke
rust van regenachtige nachten, bijvoorbeeld, of in de verzengende hitte rond het fort van
Tranquebar. Tegelijkertijd heb ik in alle fases van het project afgelopen jaren mogen genieten
van veel sociale, kritische en liefdevolle mensen in mijn omgeving.
Het is onmogelijk om iedereen bij naam te bedanken. Aan een aantal mensen en
organisaties wil ik graag een persoonlijk woord van dank richten. Maar ook naar iedereen, die
hier niet genoemd kan worden, gaat mijn oprechte dank uit.
Uiterst dankbaar ben ik voor de gastvrijheid, die ik heb mogen ervaren in de
verschillende omgevingen waar het werk voor dit proefschrift zich heeft afgespeeld. De
verbondenheid aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam en het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis heb ik als zeer waardevol ervaren.
Voorafgaand aan mijn aanstelling als promovendus heb ik genoten van de gastvrijheid van het
Instituut voor Interdisciplinaire Studies (Universiteit van Amsterdam) en Metamedica (VUmc).
Mijn dank gaat tevens uit naar de vele organisaties en instellingen waarlangs mijn
promotieonderzoek mij heeft gevoerd: het Nationaal Archief, Het Scheepvaartmuseum, het
Zeeuws Archief, The National Archives in Kew, maar ook de Vereniging voor Zeegeschiedenis,
het Historisch Platform, de Indian Association of Labour Historians, het CeMIS aan de GeorgAugust-Universität Göttingen, het Posthumus Instituut en de Universiteit Leiden.
Meer nog dan deze instellingen gaat mijn dank daarbij uit naar de gemeenschappen van
vriendelijke en enthousiaste personen, die in deze organisaties actief zijn. Gezamenlijk maken
zij ons vakgebied tot een levendig, uitdagend en uiterst aangenaam werkveld.
Op de twaalfde en tegenwoordig veertiende verdieping van het hoofdgebouw van de
Vrije Universiteit heb ik een uiterst plezierige tijd beleefd door de vele aangename collega‘s in
mijn vakgroep, in de afdeling Geschiedenis en elders op de campus. Een hechte lichting
collega-promovendi zorgde op en rond de twaalfde verdieping voor blijvende uitdaging en
gezelligheid. Daarbij werd in wisselende samenstelling geploeterd aan proefschriften en het
wegwerken van donderdagmiddagbier – of wanneer het toevallig zo uitkwam – door Sadiah,
Fenneke, Ronald, Eva, Demelza, Jeroen, Iris, Suki, Janneke, Frasie, Harm, Marijn, Paul, David
en Karin. Ook veel andere historici en aanverwante hoofdgebouwbewoners waren prettige vaste
waarden bij de middaglunch, gesprekken op de gang of bij overleggen voor (soms nog
lopende…) projecten, waaronder Harm, Frans, Leo, Petra, Hans, Ad, Chris, Dienke, Koen,
Inger, Susan, Evelien en Maurice.
Schipperend tussen werkplekken heb ik met meerdere kamergenoten werkomgevingen
gedeeld. Op geheel verschillende manieren heb ik veel geleerd van Elise van Nederveen
Meerkerk, Frasie Hertroijs en Machiel Bosman. Het gezelschap van Janneke, Danielle,
Marjolein, Rick en Dirk heb ik altijd als prettig ervaren. Al mijn kamergenoten hebben op
wonderbaarlijke wijze mijn geruzie met computers, gehaast naar vergaderingen en gestress ná
deadlines verdragen. Waarvoor oprechte dank!
Afgelopen jaren heb ik bovendien erg mogen genieten van het contact met een flink
aantal bevlogen mensen door de betrokkenheid bij verschillende organisaties, verbanden en
gremia. Met veel plezier heb ik aan de promovendi-organisatie ProVU en het internationale
gedeelte i-ProVU gewerkt met onder meer Donya, koning Willem, Onno, Jeroen, Christa, Julie,
Sanne, Sarah, Elke, Iro, Ivan, Azadeh en vele anderen. Waardevolle, doch niet altijd
hoopgevende, ervaringen heb ik opgedaan als lid van de Ondernemingsraad van de Vrije
Universiteit. Het was een leerzame en prettige periode, maar helaas werden de kritische
adviezen van de raad in deze periode onvoldoende ter harte genomen. De onverminderde
reorganisatiewoede van het universiteitsbestuur leidde daarna tot het ontstaan van de beweging
van de Verontruste VU‟ers. Met goede herinneringen kijk ik terug op de collega‘s, die ik daar
beter heb leren kennen, zoals Ellen, Pieter, Bertie en Boris. Het ritme van het getrommel met
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Femke en Donya galmt nog na en geeft waar nodig nog altijd de juiste energie. Hetzelfde geldt
voor de schoonmaakacties, die aan het begin van de beweging stonden en waarbij ik met
bewondering heb gekeken naar het werk van Soheilah. In de voorgaande periode ging veel
energie, fanatisme en toch ook plezier zitten in de strijd tegen het bursalenstelsel met onder
meer Sjoerd, Kees-Jan en Bram – met als hilarisch klapstuk de uitreiking van de Hosni Mubarak
Prijs voor Goed Bestuur met een draaiorgel voor het hoofdkantoor van de VSNU. Afgelopen
jaren heb ik bovendien genoten en geleerd van de samenwerking in het bestuur van de
bedrijfsledengroep – het blijft toch een verschrikkelijke term! – van de Abvakabo VU,
waaronder de vaste waarden Dimitris, Mark, Houkje, Ellie en Kitty!
Dichter bij het historische werkterrein was eveneens genoeg te doen. Daar heb ik onder
meer prettig samengewerkt in de jury van de J.R. Bruijnprijs met mede-juryleden Remmelt
Daalder en Ingrid Dillo, in de werkgroep Making Migration Work (Aniek, Hanneke, Rick – we
moeten weer aan de slag…) en in de redactie van het Historisch Tijdschrift Holland, dat onder
de bezielende leiding van in het bijzonder Marieke Anema, Arjan Nobel en Paul van der Laar
een kleurrijke en geslaagde transformatie heeft ondergaan. Afgelopen jaar hebben veel nieuwe
collega‘s bijgedragen om mijn nieuwe werk als docent aan de Universiteit Leiden een zeer
aangename ervaring te maken, waaronder met name Manon, Ariadne, Marion, Frank, Jeroen,
Marlou, Catia en haar crew, Henk en zeer recent – als oude bekende, maar nieuwe collega –
Sanne. In de Dutch Ships and Sailors-pantjalang is het prima varen met direct betrokkenen Jur
en Victor. In de leesgroep waarvan de naam (en inhoud) nog altijd betwist wordt, heb ik zeer
genoten van het gezelschap van onder meer Peyman, Maral en Klaas. In bredere zin ben ik dank
verschuldigd aan veel mensen, die op een of meerdere momenten commentaar hebben geleverd
op teksten of op andere manier van invloed zijn geweest voor de richting, die ik gekozen heb:
Patrick Manning, Ravi Ahuja, Marcus Rediker, Lex Heerma van Voss, Femme Gaastra, Jaap
Bruijn, Leo Lucassen, Marcel van der Linden, Ulbe Bosma, Jelle van Lottum, Danielle van den
Heuvel en Joost Schokkenbroek.
Eén van de inzichten, die dit proefschrift heeft opgeleverd is dat ‗werk‘ en ‗leven‘ maar
moeilijk gescheiden kunnen worden. Een zeeman heeft thuis en op dek goede makkers nodig.
Voor veel van de inhoudelijke dankwoorden zijn dan ook persoonlijke dankbetuigingen op zijn
plaats. Een aantal daarvan mogen hier niet onbenoemd blijven. Het was een enorme eer om als
paranimf op te treden bij de promoties van collega‘s en goede vrienden David Kloos en Ronald
Kroeze. Het contact op de VU en daarbuiten is vanaf het begin een ankerpunt geweest. Het was
eveneens een eer om op te treden als paranimf bij goede vriend en stimulerende collega Pepijn
Brandon. Naast het waterdragerbroederschap – zo moet ik eigenlijk bekennen – zie ik Pepijn
toch ook nog stiekem als een rolmodel houthakker. Net als voorgaande broeders, was Karwan
Fatah-Black bij een groot deel van de bovengenoemde streken en activiteiten betrokken. De
voortdurende uitwisseling en samenwerking heeft veel invloed gehad. Daan de Lange is niet
alleen een belangrijke vaste waarde geweest vanaf het begin van mijn studietijd in Amsterdam
en omstreken, maar heeft zich bovendien geheel vrijwillig in een vroeg stadium door het
kladproefschrift heen geworsteld en beslissende adviezen meegegeven. Met zijn kennis van het
Portugees heeft Daan zich tevens gebogen over de vertaling van de scheldwoorden in deze
studie.
Gedurende het onderzoek en schrijven heb ik veel gehad aan de vele koffiegesprekken
en zo nu en dan een drankgelag, waarmee kleur gegeven werd aan het leven in het archief, op de
campus en in de stad. Naast de bovengenoemde makkers en verschillende andere
drinkebroeders ben ik Jasper Dijkman dankbaar voor de nachtelijke bespiegelingen en het lezen
van dichtkunst, Titas Chakraborty voor haar bewonderenswaardig scherpe blik op de wereld en
het onderzoek en Donya Alinejad voor de relaxedheid waarmee ze iedere bijeenkomst weet op
te fleuren.
Mijn promotoren zijn gedurende het promotieproject van onschatbaar belang geweest.
Karel Davids was vormend door zijn vermogen om op de juiste momenten strategische adviezen
mee te geven en de richting van het onderzoek waar nodig ter discussie te stellen. Jan Lucassen
was bepalend door zijn overweldigende en enthousiasmerende nieuwsgierigheid, die gepaard
gaat met een voortdurende stroom aan vergezichten. Beiden zijn vormende leermeesters, maar
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hebben mij altijd veel ruimte en vertrouwen gegeven om als onderzoeker en docent aan de slag
te gaan. Ik ben ze daar zeer dankbaar voor.
Ten slotte is mijn familie een belangrijke steun en basis geweest. Mijn ouders, Marijke
en Daan van Rossum, die geduldig mijn verhalen over zeelieden, brandende schepen, politiek
en leven hebben aangehoord. Hun opvoeding heeft onmiskenbaar de grond gelegd voor wie ik
ben en waar ik sta. Tegelijkertijd hebben ze beiden op hun eigen manier bijgedragen aan dit
proefschrift. Mijn moeder heeft het manuscript – met een pen in de aanslag – minutieus
nagelezen en gecontroleerd. (Uiteraard komen eventuele fouten geheel voor mijn rekening!)
Van mijn vader heb ik geleerd wat werken is. Mijn ouders, Jessica en vooral Jeannette
herinneren mij regelmatig dat ik ook af en toe van andere dingen in het leven moet genieten.
Jeannette ben ik dan ook dankbaar – naast het nuchtere advies op het gebied van het werkende
leven – dat ze precies weet – veel beter dan ik – hoe van het leven genoten moet worden.
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Samenvatting
Dit boek richt zich op het vraagstuk van onderlinge verhoudingen tussen Europese en
Aziatische zeelieden. Het plaatst deze verhoudingen in de context van de levendige maritieme
Aziatische wereld waarin de handelsactiviteiten van de VOC plaatsvonden. Het hoofdstuk
‗Maritiem Azië‘ schetst de Aziatische omgeving waarbinnen de compagnie opereerde. Het doet
een aanzet tot het verkrijgen van een eerste indicatie van de omvang van scheepvaart in Azië en
het reconstrueert de intra-Aziatische scheepvaart van de VOC. Het concludeert dat de VOC een
kleine speler was in de omvangrijke Aziatische handelsstromen, maar tegelijkertijd de grootste
handelsorganisatie. Daarnaast wijst de vergelijking van de omvang van verschillende
intercontinentale scheepvaartroutes op de belangrijke, maar vooralsnog onvoldoende
onderzochte rol van buiten-Europese lange afstandsverbindingen in vroege globalisering.
Het hoofdstuk ‗Mondiaal volk‘ laat zien dat juist in de Aziatische scheepvaart door
Europese en Aziatische handelaren de internationalisering van maritieme arbeidsmarkten al zeer
vroeg op gang kwam. De wortels van internationalisering in de scheepvaartsector moeten dan
ook niet alleen gezocht worden in de expansie van de Europese stoomvaart in de tweede helft
van de negentiende eeuw of in de arbeidsmarkten van vroegmodern Noordwest-Europa. De
VOC volgde de rekruteringspatronen, die in Azië en de Republiek gebruikelijk waren, en
maakte vanaf het begin van de zeventiende eeuw gebruik van zowel Europese als Aziatische
maritieme arbeidsmarkten.
Aanvankelijk ging het vooral om Chinese zeelieden, die werkzaam waren op de schepen
rond de vestiging op Formosa en in de Chinese Zee. Met de expansie van de compagnie in de
Indische Oceaan werden halverwege de zeventiende eeuw ook steeds vaker Indiase zeelieden in
dienst genomen. Vanaf de jaren 1670 was het aanwerven van Indiase zeelieden structureel
beleid geworden. Aanvankelijk werden zij soms ook op de Coromandelkust of in Cochin
gerekruteerd, maar na verloop van tijd vond de aanmonstering vrijwel geheel plaats in
Bengalen. Met de uitbreiding van de Engelse macht in Bengalen rond het midden van de
achttiende eeuw kwam dit rekruteringspatroon onder druk te staan. De VOC moest op zoek naar
nieuwe mogelijkheden en zocht deze in het aanwerven van Indiase zeelieden in Surat en in het
rekruteren van Chinese en Javaanse zeelieden in de Indonesische archipel. Op kleinere
vaartuigen in de Indonesische archipel werden in de zeventiende en achttiende eeuw vaak lokale
Aziatische zeelieden ingezet. Op chialoupen rond vestigingen in Azië werden tevens veel
zeelieden van Euraziatische gemengde herkomst geplaatst.
In het hoofdstuk ‗Gezamenlijk werk‘ worden de maritieme werkomgevingen verkend
waarin Europese en Aziatische zeelieden terecht kwamen, het werk dat zij deden en de relatie
tot de vorming van (maritieme of bredere) gemeenschappen. Het schetst de verschillende
sociaal-wetenschappelijke en historische perspectieven, die mogelijk zijn om grip te krijgen op
onderlinge verhoudingen en diversiteit. Vervolgens toont het aan dat Europese, Euraziatische en
Aziatische zeelieden niet alleen op de grote retourschepen van de intra-Aziatische vaart naast
elkaar kwamen te werken, maar ook op kleinere, lokale vaartuigen en in werkplekken in en rond
de verschillende Aziatische vestigingen. De onderling uiterst verschillende zeelieden van de
compagnie kwamen terecht in een mogelijk net zo diverse wereld van maritiem werk, waar zij
voortdurend met elkaar en met anderen in contact kwamen.
In het tweede deel van deze studie wordt de vorming van onderlinge verhoudingen
onderzocht. Het vertrekpunt daarvoor wordt in het interludium gevormd door de behandeling
van de relevante theorievorming met betrekking tot de vorming van verschil vanuit de
economisch en sociaal-cultureel perspectief. Vanuit dit perspectief wordt in de daaropvolgende
hoofdstukken gekeken naar de vorming van onderlinge verhoudingen aan de hand van
categoriseringen, sociaal-economische verschillen, werkverhoudingen en onderlinge interacties.
Het hoofdstuk ‗Veelzijdige ontmoeting‘ behandelt de vraag op welke manier verschil
vorm werd gegeven door de VOC en haar werknemers. Daarin wordt het complexe proces van
de vorming van verschil uiteengezet door onder meer de categoriseringen van de compagnie, de
verschillen in rekrutering, de daaruitvloeiende arbeidsverhoudingen, betaling en schulden, en de
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onderhandelingsposities van verschillende groepen zeelieden. Ten slotte wordt dit gekoppeld
aan de verschillen, zoals deze door zeevarenden zelf werden aangebracht en benadrukt. Daarbij
wordt duidelijk dat de compagnie doorgaans een grof onderscheid hanteerde tussen Europees,
gemengd en Aziatisch personeel. Zeelieden brachten zelf eveneens onderscheid aan, maar zagen
‗anderen‘ niet altijd direct als minderwaardig. Europese en Aziatische zeelieden werkten voor
de compagnie vrijwel altijd in contractuele loondienst. De arbeidsvoorwaarden en rekrutering
vertonen veel overeenkomsten. Europese en Aziatische zeelieden werden van elkaar
onderscheiden, maar bevonden zich in relatief gelijke posities. De onderhandelingspositie van
Aziatische zeelieden was zelfs iets sterker dan van veel Europeanen.
In het hoofdstuk ‗Harde hiërarchie‘ worden de werkverhoudingen in maritieme
werkomgevingen van de compagnie onderzocht. De compagnie probeerde haar arbeidspopulatie
te beheersen en controleren door de regulering van het leven en werk op werkplekken en in
stedelijke omgevingen, door juridische vervolging en door de dagelijkse uitoefening van gezag
van officieren en onderofficieren. Dit laatste gebeurde op basis van een samenspel tussen gezag
en geweld. De werking van gezag en geweld was nauw verweven met de werking van patronage
en carrièremogelijkheden. Dit leidde tot twee vraagstukken: hoe werkt geweld, en hoe werkt
diversiteit? De VOC was een relatief open organisatie, die vooral overzees goede
carrièremogelijkheden bood aan niet-Nederlandse werknemers, die zich via de
patronagenetwerken in de werkomgevingen van de compagnie wisten op te werken.
Tegelijkertijd had de werking van carrière ook een andere uitwerking. De vele
werknemers, die van de benodigde patronage in de directe werkomgeving waren uitgesloten,
ondervonden daarvan de gevolgen door verminderde carrièremogelijkheden en hardere
behandeling. Het bestaan van geweld op de werkvloer was bovendien geen uitzondering, maar
was een structureel onderdeel van aansturingsmechanismen en de werking van persoonlijk
gezag. De compagnie was in dat opzicht een harde werkgever. Dit kon leiden tot frustratie en
spanningen. Voor Aziatische zeelieden waren de carrièrepaden hoger dan onderofficiersfuncties
door taalbarrières onbegaanbaar, maar zij ondervonden vaak wel de gevolgen van de harde
werkmethodes van Europese (onder)officieren. De VOC was in dat opzicht een wereld onder
hoogspanning.
De uitwerking van deze situatie op de horizontale en verticale arbeidsverhoudingen
wordt in het hoofdstuk ‗Vurige verstrengeling‘ nader uitgetekend. Daarin blijkt dat de
verhoudingen tussen Europese en Aziatische zeelieden over het algemeen zeer open en gelijk
waren. Tegelijkertijd konden groepsgrenzen gepaard gaan met een zekere mate van anonimiteit,
die de patronen van onderlinge omgang konden beïnvloeden, bijvoorbeeld in het geval van
pesterijen en seks. In veel gevallen werd met individuele of collectieve middelen gereageerd op
de gezagsuitoefening van (onder)officieren en het handelen van de VOC als werkgever. De
positie van Europese en Aziatische zeelieden als contractuele loonarbeider en het begrip van de
afspraken waaronder de loondienst plaatsvond, speelde daarin een cruciale rol.
Collectieve handelingen kregen de vorm van petities, verzoeken of claims, die zich
richten op verworven rechten of vermeende afspraken. Meer ingrijpende actievormen werden
evenmin geschuwd. Werkstakingen waren een belangrijk middel in het bewaken en afdwingen
van een ‗rechtvaardige‘ behandeling. Aan de uiterste zijde van het spectrum van collectief
handelen stonden muiterijen en amok. Zeevarenden namen in deze vurige momenten het lot in
eigen handen en lieten daarin regelmatig ideeën doorklinken over alternatieve inrichtingen van
de wereld en de werkomgeving.
De resultaten van dit onderzoek zijn in een aantal relevante kaders geplaatst. Met
betrekking tot de geschiedenis van globalisering bleek in deze studie dat globalisering in de
vroegmoderne tijd niet enkel kan worden afgemeten aan de uiterste intercontinentale
verbindingen, of aan de verbindingen tussen Europa en ‗de rest‘. Een groot deel van de
Aziatische en Europese economische activiteit in de vroegmoderne periode vond plaats in en
tussen Aziatische regio‘s. Dit impliceert dat globalisering niet alleen werd geïnitieerd en vorm
gegeven vanuit Europa. En het betekent dat buiten-Europese intercontinentale connecties en
zeer nadrukkelijk de ontwikkelingen in maritiem Azië een grotere rol moeten krijgen in het
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globaliseringsdebat. Daarbij zal gekeken moeten worden naar scheepvaart en
handelsverbindingen, maar ook naar de verspreiding en internationalisering van arbeidsmarkten.
Deze studie heeft tevens belangrijke implicaties voor het debat over de Great
Divergence. Als we naar dit debat kijken vanuit een economisch bril, dan zien we als
belangrijke bijdrage dat de posities van Europese en Aziatische zeelieden in economisch opzicht
weinig verschilden en niet veel voor elkaar onderdeden. Tot het einde van de achttiende eeuw
bleken de sociaal-economische posities van arbeiders van verschillende continenten in dezelfde
werkplekken vrijwel gelijk. De onderhandelingspositie van Aziatische zeelieden was zelfs
sterker dan van Europese zeelieden. Bovendien maakte het tot ver in de achttiende eeuw relatief
weinig verschil of een schip door enkel Europeanen of met Europees-Aziatische bemanningen
werd gevaren. Deze gelijkwaardigheid van Europese en Aziatische werkers vormt een sterk
contrast met het dominante beeld van een vooroplopende en hoger ontwikkelde Europese
arbeidspopulatie, en zo mogelijk een nog sterker contrast met het concept van de lascar, zoals
dit regelmatig wordt geprojecteerd op de achttiende eeuw. Ook op sociaal-cultureel vlak kan op
basis van deze studie niet worden gesproken van een ‗uiteengroeien‘ – in ieder geval voor
Europese en Aziatische zeelieden in de zeventiende en achttiende eeuw. Dit lijkt pas plaats te
hebben gevonden met het hardere en dieper doordringende kolonialisme van de negentiende
eeuw.
Ten slotte heeft deze studie een aantal bijdragen geleverd aan de geschiedenis van arbeid
en arbeidsmarkten. Dit proefschrift heeft laten zien dat arbeid altijd plaats vindt in een
spanningsveld tussen dwang en beloning. Bij ‗onvrije‘ arbeid zit de dwang in de gedwongen en
onvrije aard van de bezits- en arbeidsverhoudingen. Bij ‗vrije‘ arbeid is de arbeidsverplichting
onder relatief vrije omstandigheden tot stand gekomen – met wederzijdse toestemming – maar
kan dwang voorkomen in het bekrachtigen van de naleving van de tijdelijke contractuele
verbinding of in de aansturing op de werkvloer. Arbeidsverhoudingen bestaan in veel
verschillende vormen en variaties met een geleidelijke schaal van min of meer ‗vrij‘ tot min of
meer ‗onvrij‘.
Deze studie heeft laten zien dat naast zeelieden in Azië ook voor veel andere arbeiders
loondienst een belangrijke rol speelde. Dit roept om verder onderzoek naar de ontwikkeling van
arbeidsverhoudingen in andere sectoren in verschillende regio‘s in Eurazië. Ook op het meer
culturele vlak zijn interessante bevindingen voortgekomen op het gebied van arbeid. De uitruil
en afspraken, die ten grondslag liggen aan het vervullen van arbeid onder contractuele
loondienst, heeft sterke invloed op de verwachtingen van werkenden en de manieren waarop
onderhandeling en verzet vorm kregen. Individuele en collectieve belangenbehartiging en acties
van werkenden richten zich vaak op de rechten en afspraken, die zijn overeengekomen of
waarvan wordt gemeend dat deze onderdeel zijn van de arbeidsovereenkomst. De lange
geschiedenis van loonarbeid heeft onvermijdelijk invloed gehad op de sociale en culturele
repertoires en verwachtingspatronen van werkenden. Deze sociale en culturele geschiedenissen
van arbeid kunnen met frisse blik worden onderzocht. Deze studie is een eerste stap en doet
enkele aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.
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Summary
Global workers
Globalisation, maritime labour markets and the relations between Asian and European
sailors working for the Dutch East India Company (VOC)

This aims to uncover the intercultural and social relations between European and Asian sailors
working for the Dutch East India Company (VOC). It places these relations within the wider
context of the vivid Asian maritime world in which the VOC was active as a merchant, state and
soldier. The chapter on ‗Maritime Asia‘ outlines the Asian environment of the trading activities
of the VOC. It provides a first (and tentative) reconstruction of the size of shipping by Asian
and European merchants in Asia, and compares this with the reconstructions of the size of the
intra-Asiatic shipping and intercontinental shipping of the VOC. It concludes that the VOC was
a small player compared to the large Asian trade flows, but was nevertheless the largest
merchant organisation, being the owner of the largest fleet throughout most of the seventeenth
and eighteenth century. Furthermore, the comparison points at the important, but still too often
unexplored role of non-European long-distance connections in early globalization.
The chapter on ‗Global crews‘ shows that the internationalisation of maritime labour
markets occurred in an early stage in the Asian shipping of European and Asian merchants. The
roots of the internationalisation of the shipping industry, therefore, can not be traced back only
to the expansion of European steam shipping in the second half of the nineteenth century or the
early modern Northwest-European labour markets. The VOC followed recruitment patterns that
were in use both in the Republic as well as in Asia. It employed both European and Asian
maritime labour markets from the early seventeenth century onwards.
From early seventeenth century, the VOC recruited mainly Chinese sailors for their
ships around Formosa and in the Chinese Sea. With the expansion into the Indian Ocean, the
VOC started to recruit Indian sailors occasionally mid seventeenth. From the 1670s onwards,
the recruitment of Indian sailors became a structural part of the VOC recruitment policies. At
first, Indian sailors were recruited also in places as Cochin or on the Coromandel Coast. In time,
however, the recruitment was limited to Bengal. With the expansion of British power in Bengal
around the middle of the eighteenth century, this recruitment strategy came under pressure. The
VOC found alternatives in the recruitment of Indian sailors in Surat and in the recruitment of
Chinese, Javanese and Malay sailors in the Indonesian archipelago. Throughout the seventeenth
and eighteenth century, local Asian sailors were employed on smaller vessels in the Indonesian
archipelago. Furthermore, sailors of Eurasian descent were often employed on chialoups in and
around settlements in Asia and in other maritime working places.
The chapter on ‗Working together‘ explores the maritime working environments where
European and Asian sailors were employed together, the work they performed and how this
shaped maritime and other communities. It outlines the different social scientific and historical
perspectives on working relations and diversity. It shows that European, Eurasian and Asian
sailors were not only employed in mixed crews on the large vessels employed in the intra-Asian
shipping, but also on smaller local vessels and in maritime working places in and around the
various Asian settlements. The very diverse maritime labour force of the VOC was employed in
a also very diverse universe of maritime work. In these places, sailors of different backgrounds
worked and lived side by side.
The second part of this book investigates the construction of relations between different
groups of sailors. The interludium outlines the relevant theoretical frameworks dealing with the
Construction of difference from an economic and social-cultural perspective. Taking this as a
starting point, the next three chapters look at the horizontal and vertical working relations by
studying categorisations, social-economic positions, labour relations and interactions.
The chapter on ‗Many-sided encounters‘ deals with the construction of difference as
shaped by the VOC and its employees. The complex process of differentiation is laid out by the
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categorisations employed by the VOC, the differences in recruitment patterns, the resulting
labour relations, payment and debts, and the negotiation position of different groups of sailors.
At the end of this chapter, this is related to the differences as perceived an employed by sailors
themselves. This shows that the VOC mainly employed categories on a ‗high‘ level of
difference between European, mixed and Asian personnel. Sailors differentiated more precise or
refined. They did, however, not always see the ‗other‘ as inferior. Both European and Asian
sailors were working for the VOC under wage contract agreements. They were categorised
differently, but found themselves in rather equal positions. The negotiation position of Asian
sailors was often even stronger than that of European sailors.
The chapter on ‗Hard hierarchies‘ focuses on the working relations in maritime working
places of the VOC. The VOC tried to control its work force through the regulation of live and
work in working and urban environments, through judicial disciplining and through the daily
authority of officers and petty officers. The last aspect was based on the close relation between
authority and violence. The functioning of authority and violence was, in turn, related to the
functioning of patronage and career. The VOC was an open organisation that offered career
opportunities to non-Dutch employees, working their way up through the everyday patronage
networks in maritime working environments.
The functioning of career, patronage, violence and authority had a dark side as well. The
many workers excluded from the necessary patronage found themselves in difficult working
situations as the result of diminished career opportunities and often also much harder treatment.
The violence of the work floor was not incidental, but systematic part of exercising and
defending authority. The VOC was a tough employer. This could lead to frustration and
tensions. For Asian sailors, career paths within the VOC did not lead higher that the function of
petty officer due to language barriers. They did, however, had to endure the same violent
working methods of European (petty) officers as the Eurasian and European part of the crew.
The VOC was a stressful environment to work.
The consequences of this situation for the horizontal and vertical labour relations are
explored in the final chapter on ‗Intriguing entanglements‘. The relations between European and
Asian sailors in general proved to be very equal and open. At the same time, the existence of
visual and language boundaries between different groups could result in a certain level of
anonymity, influencing patterns of everyday relations, for example when it came to bullying and
sexual relations. On many occasions, European and Asian sailors reacted with individual or
collective strategies to the authority of (petty) officers and the treatment of the VOC. The
position of European and Asian sailors as contract wage labourers and the understanding of the
agreements implicit in the wage labour relation influenced these reactions to large extent.
Collective actions, like petitions, requests or claims, aimed at earlier achieved rights or
perceived agreements. More radical actions were not avoided. Strikes were important in
defending and enforcing a ‗just‘ treatment. The most extreme collective actions were mutinies
and amok. In these moments, sailors took their faith in their own hands and often articulated
ideas on alternative ways of reorganizing their worlds and working environments.
The results of this study have been placed in three important academic debates. In
relation to the debate on the history of globalization, this study has shown that the globalization
can not only be measured or understood by looking at the most extreme intercontinental
connections, or at the connections between Europe and ‗the rest‘. A large part of the Asian and
European economic activity in the early modern period took place in and between Asian
regions. This implies that globalization was not only initiated and shaped by Europe. And it
means that the developments in maritime Asia and in non-European intercontinental
connections in general should placed more central in the debate on globalization. In doing so,
we will have to look at shipping and trade connections, but also at the spread and
internationalisation of labour markets.
This study, furthermore, has some important implications for the debate on the Great
Divergence. From a social-cultural perspective, it is important to note that during the
seventeenth and eighteenth century European and Asian sailors did not view each other as
superior or inferior, but only as different. The cultural consequences of diverging paths of the
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European and Asian continent (racism) seems to be more related to the colonialism of the
nineteenth century. Looking at this debate from an economic point of view, one of the main
contributions is the conclusion that the social-economic positions of European and Asian sailors
did not differ much. Until the end of the eighteenth century, these groups of labourers were paid
roughly the same and were marked by comparable labour productivity. The negotiation position
of Asian sailors was even somewhat better than of most European sailors. This situation of
equality between these groups of European and Asian workers poses a strong contrast to the
dominant view that Europe was marked by a more advanced and higher development labour
population. It poses an even stronger contrast to the concept of lascar as it is often projected
backwards to the eighteenth century.
In conclusion, this study has contributed to the history of labour and labour markets.
This book has shown that labour is always performed within the tension of compensation and
force. There are many variants of labour relations on the scale of more or less ‗free‘ labour and
more or less ‗unfree‘ labour. This study has shown that sailors in Asia were mainly engaged in
wage labour relations. It has also pointed out that many other labourers were in Asia were
working for wages. This calls for more comparative research for different regions in Eurasia on
the development of labour relations in various economic sectors. At the same time, this study
pointed out some interesting findings on the cultural dimension of labour. The exchange and
agreements that are the basis of contract wage labour relations strongly influence the ideas and
expectations of working people and the ways they represent their interest or organize resistance.
Individual and collective actions often aim at the rights and agreements, mainly even the
secondary conditions. The long history of wage labour must have had an important impact on
the social and cultural repertoires of workers. These social and cultural histories of labour
should be researched. This study is a first step and points out some possible ways for future
routes.
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Bijlagen
Bijlage I – Werk en beloning Europese en Aziatische zeelieden (1700-1950)

Werk en beloning van Europese en Aziatische zeelieden bij VOC in de achttiende eeuw
‗Marinjo‘
(militaire
vaardigheden)

Sarang Tandel
Jurumoedi

Dekbemanning

Europese
bosschieter

Indiase, Chinese Jongmatroos
en Javaanse
matroos
Europese
matroos

Europese jongen,
hooploper

7,5

6

(Onder)officieren
Maandloon
(guldens)

<<

12

9

5

Werk en beloning van Europese en Aziatische zeelieden in de twintigste eeuw *

Dekbemanning

Gezagvoerder

Stuurlieden

Kwartiermeester
Chinese
Matroos
voorman

Bootsman

Chinese
matroos

Machinekamerpersoneel

Machinisten

Stoker

Tremmer;
Chinese
voorman

Chinese
stoker

Keteljongen

Bedienend
personeel

Hofmeester;
HofmeesterKok;
administrateur
Bakker

Bediende

Mandoer;
Chinese
voorman

Chinese kok,
bediende of
strijker

Javaanse
jongen of
bediende

6

4

3

2

Dagloon
(guldens)

<<

5
Nederlanders /
Europeanen

*Bron: Van Rossum, Hand aan Hand.
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Chinezen /
Laskaren

Indonesiërs

Bijlage II - Toelichting database en reconstructies

Database Generale Zeemonsterrollen
De Database Generale Zeemonsterrollen is geconstrueerd op basis van de Generale Land- en
Zeemonsterrollen, een jaarlijks overzicht van het personeel in Azië werkzaam voor de VOC,
zowel op land als op zee. Gedurende de zeventiende eeuw de omvang van het personeel werd
sporadisch in kaart gebracht met overzichten gebaseerd op schattingen. In 1686 werd besloten
om een jaarlijks overzicht op te stellen – de zogeheten Generale Land- en Zeemonsterrollen. De
administratie heeft gefunctioneerd van 1691 tot en met 1791, en jaarlijks werden kopieën naar
de Republiek gezonden. Voor de jaren 1702, 1707 en 1792-1795 zijn geen monsterrollen
bewaard gebleven. Hoewel de informatie in de bron licht kan variëren voor verschillende
periodes verschaft de bron voor de meeste jaren informatie over de bemanning, hun herkomst,
regio van rekrutering, hiërarchische structuur, lonen en enkele andere variabelen. De Database
Generale Zeemonsterrollen zal in 2013-2014 beschikbaar worden gemaakt via het project Dutch
Ships and Sailors (een Clarin IV-project van Huygens ING en Vrije Universiteit Amsterdam).
Tonnage
Voor dit onderzoek is voor de inschattingen van tonnage van schepen zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de gegevens uit de database Dutch-Asiatic Shipping (onderzoeksproject en
database met betrekking tot alle scheepsbewegingen tussen Nederland en Azië tussen 1595 en
1795; verder DAS). De inschatting van de (retour)schepen in DAS is gebaseerd op een
berekening van de tonnage aan de hand van vermeldingen van de grootte (de lengte, breedte en
diepte) van een schip. Dit verschilt van de vermeldingen zoals te vinden in het werk van
Parthesius. Die gebruikt vermeldingen van het aantal last uit verschillende bronnen en houdt
daarbij de meest waarschijnlijke vermelding van het laadvermogen aan. Daarover licht hij toe:
‗determination of a ‗most probable‘ cargo capacity in lasten. The values found for specific ships
in the Navale Macht lists and the incidental data were also used to calculate more reliable data
for comparable vessels for which only numbers of lasten from the egalisaties are known. It is
this ‗most probable‘ lastmaat that was used to classify the vessels in the database and as an
instrument to review the total capacity of the VOC fleet. For a general comparison with the
modern measure of cargo capacity, the ‗tonnage‘ the last value can be multiplied by two.‘
(Parthesius, Dutch Ships, 9).
Wanneer de vermeldingen van Parthesius (in last) worden omgezet in tonnage blijkt
echter dat de vermeldingen verschillen met de vermeldingen van DAS. Zo wordt het schip
Zierikzee dat in 1602 naar Azië vaart door Parthesius geschat op 300 last, gelijk aan 600 ton. In
DAS wordt hetzelfde schip echter hoger geschat, op maar liefst 760 ton. Het omgekeerde – een
hogere inschatting door Parthesius – komt echter vaker voor. Zo wordt bijvoorbeeld het schip
Zuid Holland, dat in 1620 naar Azië vaart, door Parthesius op 800 ton (400 last) geschat, terwijl
DAS 600 ton aangeeft. Het verschil tussen Parthesius en DAS is niet constant en fluctueert naar
verloop van tijd. Daarbij blijkt Parthesius meestal tot een hogere inschatting van het vermogen
te komen dan DAS.
Het verschil tussen de opgaven van tonnage door Parthesius en DAS heeft vermoedelijk
te maken met het verschil tussen de Aziatische opgave van het vermogen van een schip en de
Europese opgave. In Azië was de inschatting van het aantal last van een schip vaak hoger dan in
Europa, omdat in Azië het volume van een schip belangrijker was dan in Europa, waar de
opgaven verbonden waren aan belastingen en aan de verdeling van de verkopen (en daarmee
winsten) tussen de verschillende kamers. Vanaf 1681 zou een meer standaard rekenmethode
worden gebruikt die zich baseerde op de lengte-, breedte- en dieptematen van een schip.
De verklaring voor het verschil tussen Parthesius en DAS zit dus voor een deel in het
verschil tussen methode om tot een inschatting van het aantal last of tonnage te komen. Terwijl
Parthesius in belangrijke mate steunt op vermeldingen van het lastage van schepen uit bronnen
die in Azië werden geproduceerd, is in DAS de gestandaardiseerde rekenmethode van 1681 op
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basis van de lengtematen gebruikt. Voor de fluctuatie van het verschil is geen duidelijke
verklaring.
Reconstructie van de intra-Aziatische vloot
Voor een inschatting van de omvang van de intra-Aziatische vloot kan gebruik gemaakt worden
van de gegevens uit de Generale Zeemonsterrollen (1691-1791) en van de door Parthesius
opgegeven lijst met schepen die actief zijn geweest in de intra-Aziatische vaart (1595-1660). De
lijst van Parthesius geeft het eerste en laatste jaar waarin een schip in de intra-Aziatische vaart
actief was. Op basis daarvan kan per jaar een reconstructie worden gemaakt van de intraAziatische vloot in deze periode.
Dit levert twee belangrijke verschillen op met de berekening op basis van de Generale
Zeemonsterrollen. Het eerste verschil is dat deze lijst ook schepen bevat die tussen twee intraAziatische reizen een reis aanvaarden naar de Republiek en terug naar Azië. Het tweede verschil
is dat de dwarsdoorsneden op basis van de gegevens van Parthesius niet een beeld geven van de
vloot in juli van een bepaald jaar, maar van alle schepen gedurende een jaar. Om toch tot een
vergelijkbaar overzicht te komen met de gegevens op basis van de Generale Zeemonsterrollen
zijn de gegevens van Parthesius over de periode 1595-1660 op twee manieren bijgesteld.
Allereerst zijn omwille van de vergelijkbaarheid de tonnagevermeldingen van DAS
gebruikt in plaats van de lastagevermeldingen van Parthesius. Vervolgens is voor ieder jaar een
inschatting gemaakt van de totale tonnage van de schepen actief in de intra-Aziatische vaart.1160
Deze reconstructie geeft de trend van de ontwikkeling van de intra-Aziatische vaart, maar geeft
geen zuivere indicatie. Het betreft de tonnage van een geheel jaar en bevat ook schepen die zich
op een tussentijdse retourreis bevinden. Met behulp van DAS kan worden opgezocht welke
schepen in juli van een bepaald jaar daadwerkelijk in Azië aanwezig waren. Op basis van zes
steekproeven (1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660) is de trendlijn naar beneden bijgesteld,
zodat een reconstructie ontstaat die vergelijkbaar is met de reconstructie voor de achttiende
eeuw aan de hand van de Generale Zeemonsterrollen.
Reconstructie van het aantal Aziatische zeelieden en arbeidsproductiviteit
Voor de periode waarin Aziatische zeelieden niet zijn geregistreerd in de
personeelsadministratie (1756-1781; 1789-1791) is een reconstructie gemaakt van het aantal
Aziatische zeelieden dat vermoedelijk in dienst was op de schepen van de VOC in de intraAziatische vaart. Deze reconstructie [TpP] is gebaseerd op een inschattting van de
arbeidsproductiviteit, en dus het aantal te verwachten zeevarenden aan boord van een schip.
De arbeidsproductiviteit kan berekend worden door een koppeling tussen de
bemanningsgegevens (Generale Zeemonsterrollen) en de tonnagegegevens (DAS). Door het
opgegeven aantal tonnage te delen door het opgegeven aantal zeelieden ontstaat een indicatie
van de arbeidsproductiviteit (zie R. Unger, Shipping and Economic Growth 1350-1850 (Leiden
2011) voor verdere reflectie op deze methode). Zoals we hebben gezien verschilden de schepen
in de intra-Aziatische vaart onderling soms behoorlijk van omvang. Dit zal gevolgen hebben
gehad voor de arbeidsproductiviteit. Het is daarom zinvol om niet alleen een gemiddelde
tonnage per persoon uit te rekenen, maar om deze gemiddelden per tonnageklasse te berekenen.
In de tabel in deze bijlage zijn per tonnageklasse per tien jaar de jaarlijkse gemiddelden
uiteengezet, die zijn gebruikt voor het reconstrueren van het aantal niet-geadministreerde
Aziatische zeelieden.
De tonnages per persoon zijn voor zover mogelijk berekend aan de hand van het aantal
zeelieden aan boord, dus exclusief de soldaten en passagiers, omdat deze in principe niet
bijdroegen aan de kernactiviteit waarover deze arbeidsproductiviteit wordt berekend, namelijk
het varen van het schip. Waar het aantal zeelieden onbekend was, is het totaal aantal opvarenden
gebruikt – wat tot mogelijk gevolg heeft dat voor die berekeningen ook soldaten (en passagiers)
1160

Dit totaal tonnage is berekend door middel van een extrapolatie gebaseerd op het aandeel van de schepen
waarvoor een tonnage via DAS bekend is (uitgedrukt in lastage) ten opzichte van het totaal van de schepen waarvoor
Parthesius een lastage geeft (eveneens uitgedrukt in lastage).
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zijn meegenomen. Om tot een betrouwbare inschatting te komen zijn de onwaarschijnlijke
uiterste waarden uit de berekening gefilterd. Daarvoor is als minimumwaarde 1,99 ton per
persoon gebruikt (voor deze waarde en lager kan worden aangenomen dat het schip om een of
andere reden overbemand was), als maximumwaarde is 30 ton per persoon gebruikt (schepen
met zo‘n hoge waarde zijn té efficiënt voor een vroegmodern zeilschip; voor deze schepen kan
verondersteld worden dat er iets anders aan de hand is).
Grotere schepen blijken inderdaad gekenmerkt te worden door een hogere
arbeidsproductiviteit dan kleinere schepen. Voor de jaren 1756-1782 en 1789-1791 is de
arbeidsproductiviteit vertekend doordat de Aziatische zeevarenden niet zijn meegenomen in de
opgaven van opvarenden. Hierdoor vallen de indicaties van arbeidsproductiviteit te hoog uit en
zijn deze niet te gebruiken. Om voor deze jaren toch tot gemiddelden te komen is een
berekening gemaakt van meerjarige gewogen gemiddelden voor de jaren waarin wel Aziatische
zeelieden zijn vermeld. Om toevallige pieken en dalen glad te strijken is voor de verschillende
tonnageklassen voor ieder jaar een elfjarig (gewogen) gemiddelde berekend. Daarmee is ook
een deel van het ‗gat‘ dat ontstaat voor de ‗onbruikbare‘ jaren (1756-1782; 1789-1791) gedicht.
Het resterende deel is gedicht door een gemiddelde arbeidsproductiviteit in te vullen die het gat
tussen de gewogen gemiddelden van de voorgaande en nakomende perioden op logische wijze
overbrugt. Voor de categorie 0 tot 140 ton was dat 4,4 tpp; voor 140 tot en met 340 ton 8 tpp en
voor de periode vanaf 1780 is dit opgehoogd naar 9 tpp; voor 341 tot en met 700 ton was dit een
constant oplopend gemiddelde (van 10 in 1760 naar 12,3 in 1779); voor 701 tot en met 1000 ton
was dit 12 tpp; en voor groter dan 1000 ton was dit 12,5. In de tabel zijn de gewogen
gemiddelden uiteengezet, met onderstreept de vastgestelde gemiddelden die gebruikt worden
om de jaren met ontbrekende data te overbruggen.
Op basis van deze jaarlijkse gewogen kunnen voor de jaren waarin Aziatische zeelieden
niet werden geregistreerd (1756-1782; 1789-1791) schepen met een afwijkende
arbeidsproductiviteit worden aangewezen. Hiervoor is de arbeidsproductiviteit van de schepen
vergeleken met de (verwachte) gemiddelde arbeidsproductiviteit voor dezelfde tonnageklasse.
Wanneer de arbeidsproductiviteit meer dan 5 ton per persoon afwijkt van het gemiddelde is
verondersteld dat dit schip met meer zeelieden gevaren moet hebben dan in de administratie
vermeld. Daarbij is een maximumafwijking van 70 ton per persoon gebruikt, omdat een te grote
afwijking zou kunnen wijzen op een opgelegd schip, waarop de resterende (twee of drie)
bemanningsleden slechts voor administratieve en leidinggevende taken aanwezig is. Voor deze
schepen met een afwijkende arbeidsproductiviteit (tussen de 5 en 70 tpp) is de verwachte
bemanning berekend op basis van de (verwachte) gemiddelde arbeidsproductiviteit. Het verschil
tussen de verwachte bemanning en de vermelde Europese zeelieden levert een relatief
nauwkeurige schatting op voor het aantal Aziatische zeelieden dat niet geregistreerd zou zijn.
Tabel bijlage: Gewogen gemiddelde arbeidsproductiviteit per tonnageklasse, gebruikt voor het
reconstrueren van het aantal niet-geadministreerde Aziatische zeelieden (ton per man), 16911791.
>0
>=140
>340
>700
>1.000
Jaar
<140
<=340
<=700
<=1.000 <20.000
1691
3,9
8,0
9,5
10,4
13,5
1700
4,3
7,7
9,2
9,6
11,7
1710
5,7
6,4
8,9
9,6
9,9
1720
9,2
6,5
7,3
8,3
9,8
1730
8,3
8,2
9,3
11,3
1740
8,2
9,8
10,8
14,0
1750
7,7
9,6
11,5
12,6
1760
8,6
8,3
14,5
13,3
1770
4,4
8,0
11,2
12,0
12,5
1780
4,4
9,0
12,4
10,3
12,4
1790
9,0
14,1
12,0
15,8
Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
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Bijlage III – Schepen met Moorse zeevarenden werkzaam in Batavia

Jaar
1716
1718
1719
1720
1722
1723
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1746

Inv.nr.
11730
11734
11736
11738
11741
11743
11749
11751
5176
11753
11758
11757
11759
11762
11763
11764
11766
11767
11769
11771
11773
11774
5190
11776
11778
11780

1747

11782

1748
1749
1750
1753

11784
11786
11787
11793

Folio
1
39
10
1
1
1
27
1
1
1
54
25
72
14
1
1
1
1
1
1
9
1
1
51
47

62
1

Naam schip
Nesserak
Doornik
Sandenburg
Herstelde Leeuw
Horstendaal
Horstendaal
Coning Carel
Middelwout
Valkenisse
Castricum
Hogenes
Wassenaar
Hoedekenskerk
Boekenroode
Jacoba
Middelwout
Middelwout
Adrichem
Prattenburg
Stadwijk
Den Dam
Westerdijxhorn
De Phenix
Nijenberg
Berkenrode
Hillegonda
Huijs
te
Marquette
De Ruijter
Horssen
Nieuwvliet
Schoonauwen

Type
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip
Schip

Locatie
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
-

Totaal
415
351
347
251
241
246
405
292
426
305
453
423
478
372
416
474
542
663
587
680
858
680
670
622
521
592

Eur
269
205
239
141
141
143
222
160
189
147
156
65
90
133
188
229
199
227
292
334
410
250
262
254
147
146

Az
146
146
108
110
100
103
183
132
237
158
297
358
388
239
228
245
343
436
295
346
448
430
408
368
374
446

Schip

-

162

23

139

Schip
Schip
Schip
Schip

-

787
700
793
798

221
200
301
341

566
500
492
457

Bron: Van Rossum, Database Generale Zeemonsterrollen.
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Bijlage IV - Reconstructie (geplande) muiterijen op VOC-schepen

Schip
Oude Zon
Middelburg
Zeelandia
Meeuwtje
Westfriesland
Witte Beer
Batavia
Delfshaven
Deventer
Wapen van Rotterdam
Zutphen
Frederik Hendrik
Nieuw Haarlem
Neptunus
Westfriesland
Vogelstruis
Zwarte Bul
Olifant
Vrede
Henriette Louise
Buienskerke
Huis te Velsen
Amerika
Prins Willem Hendrik
Strijen
Hogergeest
Steenbock
Spaarne
De Swaag
Robo
Rambang
Loenderveen
Windhond
Hector
Delfland
Nieuwerkerk
Osdorp
Hartekamp
Nijenborg

Jaar
1608
1611
1613
1615
1616
1621
1629
1629
1630
1631
1635
1636
1638
1639
1640
1652
1652
1652
1652
1652
1653
1667
1667
1675
1675
1677
1684
1685
1686
1688
1694
1699
1705
1722
1732
1733
1743
1743
1744
1745
1750
1750
1763

Herkomst
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Aziaten
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Aziaten
Europeanen
Aziaten
Aziaten
Europeanen
Europeanen
Aziaten
Aziaten
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Aziaten
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen
Europeanen

Beroep
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Soldaten
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Slaven
Zeelieden
Slaven
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Slaven
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
Zeelieden
334

Vaart
Azië
Naar Europa
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Europa
Naar Azië
Naar Azië
Naar Europa
Naar Europa
Naar Europa
Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Azië
Azië
Azië
Azië
Naar Azië
Azië
Azië
Azië
Naar Azië
Azië
Naar Azië
Azië
Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië
Naar Azië

Duinenburg
Meermin
Gerechtigheid
Venus
Mercuur
Java
Slot ter Hoge
Barbestein
Haasje
Vrouwe Agatha

1766
1766
1782
1782
1782
1783
1783
1786
1790
1792

Europeanen
Afrikanen
Europeanen
Europeanen
Aziaten
Aziaten
Aziaten
Europeanen
Aziaten
Aziaten

Zeelieden
Slaven
Zeelieden
Soldaten
Slaven zeelieden
Zeelieden
Slaven
Zeelieden
Slaven
Passagiers

335

Naar Azië
Azië
Naar Azië
Naar Azië
Azië
Naar Europa
Naar Europa
Naar Azië
Naar Europa
Azië

Bijlage V - Scheepvaartbewegingen in Azië
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1550

1600

1650

1700

1750

1790

Reconstructie scheepvaart in Azië
Het betreft schepen (S) en tonnage (T). Gebaseerd op verwijzingen in de bijlagen. Cursieve schattingen zijn intra- of extrapolaties. Leeg is onbekend.
1550

1600

1650

1710

S

T

S

T

S

T

20

15.000

30

25.000

20

6.000
40.987

S

1750
T

1790

S

T

S

T

30

7.500
26.056
5.000
25.000
25.000
5.000
5.000

30

7.500
32.373

575
30
30

60.000
175.000
7.500
7.500

40.000
100.000

200
900

60.000
100.000

Europees
Intra-Aziatische
scheepvaart

Portuguees
VOC
Ned. vrijhandel
EIC
Eng. vrijhandel
Frans
Overig Europees
Aziatisch
Chinese
Zee

60?

37.975
3.750
15.000
15.000

10

2.500

175

65.000
80.000

15
10

48.000
60.000

100
20
20

60.000
80.000

85

13.000

10.000

12.000

10.000

10.000

375
200

30.000
20.000

25.000
20.000

18.000
20.000

20.000
25.000

20.000
25.000

40.000

40.000

35.000

35.000

35.000

50.000

50.000

50.000

40.000

40.000

Totaal o.b.v. verwijzingen

200.000

100.000

260.000

150.000

450.000

TOTAAL [schatting]

350.000

350.000

400.000

400.000

600.000

4.858

12.147
9.896
4.000?

19.868
15.278
5.000?

34.001
19.525

50.130
21.165

Baai van
Bengalen
Arabische
Zee

140

20

180

ZuidoostAzië

Extern
Intern
Vasteland en
Sumatra
Java
Overige

15.000
2.500

150

Kustvaart
Intercontinentale
scheepvaart

Europa
Amerika

Totaal
VOC

3.000

4.000?

1550
Chinese Zee 1
Chinese overzeese scheepvaart
Chinese interne scheepvaart
Japanese overzeese scheepvaart

1600

1650

1700

1750

1790

150 schepen
50.000 ton
?
?
30 schepen
9.000 ton

140 schepen
48.000 ton
?
?

175 schepen
65.000 ton
?
?

150 schepen
40.000 ton
?
?

200 schepen
60.000 ton
900 schepen
100.000 ton

Intra-Aziatische scheepvaart
China [schatting totale overzeese vaart]
China [schatting Hainan regionale vaart – ook naar Zuidoost-Azië]
China [schatting interne vaart]

1

222 (jaren 1820; 65.000 ton)2
95 (jaren 1820; 15.000 ton)3
850 (jaren 1820; 100.000 ton)4

China ‘licensed trade’5
Manilla
Hoi-An
Cochinchina
Java
Sumatra (zuidelijk)
Siam
Cambodja
Champa

117 (in 1597)
16
16
8
8
7
4
3
3

China-Japan6

60 (gem. 400 ton?)

70 (400 ton?)

100 (400 ton?)

15

10

China-Manilla7

40 (300 ton?)

30? (300 ton?)

20

15

10?

Souza, Survival of Empire, 85. ‘The deterioration in south China’s economic conditions, disruptions and fluctuation in its maritime trade can be found in the early 1620s. Its maritime trade, however, did not suffer any dramatic decline until the
1640s.’
2
S. Viraphol, Tribute and profit: Sino-Siamese trade, 1652-1853 (Harvard 1977). J. Phipps, A Practical Treatise on the China and Eastern Trade: comprising the commerce of Great-Britain and India (London 1836).
3
Phipps, Practical Treatise.
4
Phipps, Practical Treatise.
5
Dit verwijst naar het aantal Chinese jonken dat officieel toestemming had voor de overzeese handel in Zuidoost-Azië. ‘It seems certain that a large number of vessels also managed to travel without licences particularly to the nearer ports in
Vietnam.’ Zie ook het verschil tussen de ‘licensed’ en de ‘echte’ jonkenhandel op Manilla. Reid, ‘Age of Commerce’.
6
Schattingen gebaseerd op meerdere auteurs; voor 1750 en 1790 op basis van Dermigny. Volgens Dermigny piekte de China-Nagasaki vaart in de periode 1680-1720 (80-100 jonken per jaar). Na deze periode was de omvang jaarlijks 30 schepen in
de jaren 1720 en 1730. Vanaf de late jaren ’30 daalde de handel verder to 15 en tot 10 aan het einde van de achttiende eeuw. Dermigny, La Chine et l’Occident, album 1. Loureiro, ‘The Macau-Nagasaki route’. Souza, Survival of Empire. Souza,
‘Ballast Goods’, 309. Ishii, Junk Trade. Lagere aantallen in C. Wei-chung, War, trade and piracy in the China Seas, 1622-1683 (Leiden 2013) 131. This is based on R. LeRoy Innes, The door ajar : Japan's foreign trade in the seventeenth century
(Proefschrift: University of Michigan) 636.

1550

1600

1650

1700

1750

1790

8 (200 ton?)10

10-20 (200 ton?)

9 (200 ton?)

10 (200 ton?)

8

China-Zuidoost-Azië [schatting totaal]

15 (600 ton)

China-Batavia/Java9
China-Bantam
Batavia-Zuid-China/ Japan

10 (in 1615)
5 (300 ton)11

8? 12

Java-Malakka [totaal]
Batavia-Malakka13
Samarang-Malakka14
Cirebon-Malakka15
Surabaja-Malakka16
China-Malakka
10 (vroeg zestiende eeuw)17
Malakka aankomst-Chinese schepen [excl. Java]18
China-Siam19
China-Johoor
China-Ligoor
7

4 (in 1625)20

1021

22 (in 1740)
20 (in 1740)
1 (in 1740)
1 (in 1742)

27 (in 1770)
10 (in 1770)
12 (in 1770)
4 (in 1770)
1 (in 1770)

13
3
6
2
2

60 (c. 1740)

120 (c. 1770)

46

10-20 (600 ton?)
8-1022
4 (in 1697)23

De Chinese handel op Manilla begint direct vanaf 1571. Schattingen voor 1571-1650 gebaseerd op Souza en Magelhaes-Godinho. Volgens Souza was de handel in de jaren 1570 jaarlijks zo’n 5-15 jonken en groeide dit uit tot 40 rond 1600.
Volgens Magelhaes-Godinho, ‘Manille est fondée par les Espagnols en 1571, année de la premiere apparition des jonques chinoises, qui désormais y reviendront en force’: 1574 (6), 1580 (14-15), 1600 (30-40), 1616 (7), 1631 (50), 1636 (30).
Schattingen voor 1700-1800 op basis van Dermigny. Van Leur schatte dat 70-80 Chinese jonken aankwamen in Manilla in het jaar 1631. Souza, Survival of Empire, 55-56. Magelhaes-Godinho, L'économie de l'empire, 518. Dermigny, La Chine et
l’Occident, album, 1. Van Leur, Indonesian Trade, 198.
8
De schatting van Van Leur lijkt erg laag. Bovendien schat Van Leur voor Manilla 70-80 Chinese jonken, maar geeft hij geen indicatie voor de omvang van deze jonken. Van Leur laat zowel Manilla als Japan uit zijn verdere reconstructie. Zijn
schatting van de Chinese handel op Manilla lijkt wel erg hoog (75 plaats van 40), terwijl zijn schatting voor Japan erg laag lijkt (30 in plaats van 60). De afwijkingen heffen elkaar echter ongeveer op. Van Leur, Indonesian Trade, 212-214.
9
Souza, Survival of Empire, 100-101. Blussé, Strange Company, 115-123, 146. Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 398.
10
Verwijst naar 1644. In 1653 en 1654 kwamen wederom zo’n 8-9 Chinese jonken aan in Batavia. Vanaf de late jaren 1640 werd de handel tussen China en Batavia belemmerd door de onrust die voortkwam uit het conflict tussen de Ming en Qing
dynastie in Zuid-China. Vanaf 1665 herstelde deze handel zich.
11
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 243-5.
12
Bataviase Chinezen kregen meer vrijheid voor overzeese handel als gevolg van de onrust in Zuid-China. Bataviase Chinezen handelden in Japan en Taiwan (9 schepen in 1653). Blussé, Strange Company, 117.
13
Mogelijk alleen tussentijdse stop op de route China-Java. Aankomsten in Malakka voor de jaren 1740 (20), 1742 (5), 1761 (6), 1770 (10), 1780 (7), 1790 (3). Gebaseerd op de schepenlijsten opgesteld door Steven Vredenborg (2011).
14
Vredenborg 2011.
15
Vredenborg 2011.
16
Vredenborg 2011.
17
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 76.
18
Mogelijk alleen tussentijdse stop op de route van China naar Zuidoost-Azië en Sumatra. Vredenborg 2011.
19
Pombejra, ‘Ayutthaya’, 250-272. Ishii, Junk Trade.
20
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 398.
21
Wei-chung, War, trade and piracy, 187.
22
Andaya, Kingdom of Johor, 39.
23
Ishii, Junk Trade.

1550

1600

1650

1750

1790

24

China-Songhkla
China-Patani
China-Grisee
China-Birma
China-Cambodja

1 (in 1617)25
2 (in 1617)28
2 (in 1617)29
1 (in 1617)30

China-Tonkin32
China-Cochinchina/Quinam

5 (?)
17 (in 1617)33 5 (in 1631)34

China-China
Putuoshan-aankomst
Guores scheepvaart36
Malakka
Filippijnen

1700

2 (in 1631)26

2-5
3 (in 1687)27

5 (in 1631)31
0-4?

>3 (in 1696)35

2-3 (vroeg zestiende eeuw)
6-8 (vroeg zestiende eeuw)

Ryukyu-Siam37 [Ryukyu schepen] 1
Japan scheepvaart
Japan-Zuidoost-Azië [Japanese schepen]39
24

3038
10-15

Verwijzingen gebaseerd op scheepvaart direct tussen China (Guangdong, Fujian, Zhejiang – vooral Xiamen) en Songhkla in de jaren 1693 (2), 1695 (2), 1696 (5). Ishii, Junk Trade.
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 398.
26
Van Leur, Indonesian Trade, 198.
27
‘Apart from ours, three small ships from Xiamen, two from Batavia, three from Malacca and four or five from Banten were visiting Pattani to procure local products. By 'small ship' I mean one smaller than a small ship [which might trade from
Fuzhou to Nagasaki. Theser ships were destined for home before and after our departure.' Ishii, Junk Trade, ship 2.6.
28
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 398.
29
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 398.
30
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 398.
31
Van Leur, Indonesian Trade, 198.
32
Tuan, Silk for Silver, appendix 4.
33
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 398.
34
Van Leur, Indonesian Trade, 198.
35
Verslag van een schip onderweg naar Nagasaki over het verblijf Putuoshan in juli en augustus 1696: ‘As for Putuoshan, it is extremely prosperous with many people visiting the local Guan Yin temple. We found two or three merchants ships
visiting Putuoshan from other provinces [of the Great Qing]. But we were told that none of them will be coming here.’ Ishii, Junk Trade, ship 4.6.
36
De Guores kwamen vermoedelijk van de Liu Kiu eilanden en handelden met Malakka, China, Japan and the Filippijnen. Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 78-79.
37
De handelspositie van Ryukyu ondervond terugval in de tweede helft van de zestiende eeuw. Bemanning van ongeveer 150 man. T. Hamashita, ‘The Lidai Baoan and the Ryukyu Maritime Tributary Trade Network with China and Southeast
Asia, the Fourteenth to Seventeenth Centuries’, in: E. Tagliacozzo,W. Chang, W. Gungwu, A. Reid (red.), Chinese Circulations: Capital, Commodities, and Networks in Southeast Asia (Duke 2011) 107-129.
38
Estimate by Van Leur. Van Leur, Indonesian Trade, 212-214.
25

1550
Cochinchina
Siam
Manilla
Japan-Manilla40
Kustvaart
Yangzhe-delta41

Zuidoost-Azië
Zuidoost-Aziatische scheepvaart
Intra-Aziatische scheepvaart
Makassar-Manilla42
Filippijnen-Malakka
Manilla aankomst44
China / Japan45
Cochinchina46
Indonesische archipel47
India / Malakka 48
Batavia-Patani
39

1600

1650

1700

1750

1790

2-3
1-2
1-2
5-10
1.000

1.700

650 schepen
63.000 ton

2-3 (vroeg zestiende eeuw)43

50.000 ton?

55.000 ton?

5

65
15
21
1

5?
169
17
9
38

2?

2?

2 (in 1687)49

Japanse handel op Zuidoost-Azië van ongeveer 1580 tot 1635 – overzeese handel was toen verboden. De schepen varieerden van 70 tot 800 ton, de gemiddelde omvang van Japanse schepen was 300 ton. Reid, ‘Age of Commerce’. MeilinkRoelofsz, Asian Trade, 358.
40
Souza, Survival of Empire, 55-56.
41
Deng, ‘Why shipping declined’.
42
Souza, Survival of Empire.
43
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 79.
44
Gebaseerde op schattingen voor de aankomsten in Manilla (excl. Chinese jonken): Dermigny, La Chine et l’Occident, album, 1.
45
Wei-chung, War, trade and piracy, 244.
46
Wei-chung, War, trade and piracy, 244.
47
Wei-chung, War, trade and piracy, 244.
48
Wei-chung, War, trade and piracy, 244.
49
‘Apart from ours, three small ships from Xiamen, two from Batavia, three from Malacca and four or five from Banten were visiting Pattani to procure local products. By 'small ship' I mean one smaller than a small ship [which might trade from
Fuzhou to Nagasaki. Theser ships were destined for home before and after our departure.' Ishii, Junk Trade, ship 2.6.

1550

1600

1750

1790

3 (in 1687)
5 (in 1687)51
10 (400 tons)52

Siam schepen
8 (500 tons)53
Siam-Zuidoost-Azië/China/Japan [schepen van vorst]
Siam-Malakka
30 (vroeg zestiende eeuw)55
Siam aankomst56
Riau
Pahang
Maleise kust
Malakka
Kelantan
Deli
Terengganu
Kedah
Atjeh scheepvaart

1700
50

Malakka-Patani
Bantam-Patani
‘Farther India’ (rest, excl. Siam) scheepvaart

1650

0-554
30 (in 1680)
10
8
4
2
2
2
1
1

15 (200 ton)57

Palembang-Malakka
10-12 (vroeg zestiende eeuw)58
Malakka-Sunda
2-3 (vroeg zestiende eeuw)59
Malakka/Grisee-Banda/Molukken 8 (vroeg zestiende eeuw)60
Borneo-Malakka
3 (vroeg zestiende eeuw)61
50

Ididem.
Ibidem.
52
Schatting door Van Leur. Van Leur, Indonesian Trade, 212-214.
53
Schatting door Van Leur. Van Leur, Indonesian Trade, 212-214.
54
Pombejra, ‘Ayutthaya’.
55
Siam rustte ook schepen uit naar de rest van Zuidoost Azië, India en China. Met de toenemende invloed van Europeanen in Malakka – en de neergang van de handel – verplaatste veel handel uit de Indische Oceaan zich naar Tenasserim. De
havensteden langs de oostkust van het Maleisische schiereiland waren ook actief in de handel met de rest van Zuidoost-Azië. Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 72-73.
56
Deze 30 schepen bevatten geen Chinese, Europese (1 Frans schip van Timor) en Siamese Koningsschepen. Pombejra, ‘Crown Trade’, 128.
57
Schatting door Van Leur. Van Leur, Indonesian Trade, 212-214.
58
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 81.
59
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 82.
60
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 83-84.
61
Borneo junks. Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 85.
51

1550
Malakka aankomst
[Totaal]
Javaanse schepen63
Boeginese schepen64
Maleise schepen65

1600

1650

1700

1750

140 (vroeg zestiende eeuw)62
53 (in 1740)
4
9 (in 1740)
142 (in 1780) 85
141 (in 1740) 279 (in 1780) 201
[explosieve stijging 1780/90]66

Penang
Makassar-Ambon/Ceram
Makassar aankomst68

40 (jaren 1620; 2000 bemanning)67
250

265

Java- Molukken
40-60 (40 ton)69
Java-buiten archipel (excl. VOC en Chinese scheepvaart)
Java scheepvaart70
Cheribon
3-4 (vroeg zestiende eeuw)71
Losari
2 (vroeg zestiende eeuw)72
Tegal
1 (vroeg zestiende eeuw)73
Samarang
3 (vroeg zestiende eeuw)74
Demak
40 (vroeg zestiende eeuw)75
Japara
20 (vroeg zestiende eeuw)76
Java (inter-insulaire) scheepvaart
375 (totaal: 30.000 ton)77
Java (inter-insulaire en kust-) scheepvaart
62

1790

280

300

8.000 ton (in 1775)

14.400 ton (in 1675)

17.600 ton (in 1775)

Aankomst van schepen in Malakka, die ook in andere verwijzingen worden genoemd. Dit totaal bedraagt 100 grote schepen; 30 tot 40 kleinere schepen. Exclusief kleinere kustvaartuigen (zoals prauwen). Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 88.
Verwijzingen voor aankomsten in Malakka voor de jaren 1740 (53), 1742 (5), 1761 (4), 1770 (4), 1780 (0), 1790 (3). Vredenborg 2011.
Verwijzingen voor aankomsten in Malakka voor de jaren 1740 (9), 1742 (1), 1761 (7), 1770 (111), 1780 (142), 1790 (85). Vredenborg 2011.
65
Verwijzingen voor aankomsten in Malakka voor de jaren 1740 (141), 1742 (221), 1761 (72), 1770 (199), 1780 (279), 1790 (201). Vredenborg 2011.
66
Hussin, Melaka and Penang.
67
Verwijzing naar 40 Maleise schepen die ieder jaar van Makassar naar Ambon en Ceram vaarden. Deze schepen waren ‘large and small, having 30 to 70 persons on them’. Voor 1630 telt Van Leur ‘a total of sixteen hundred people, more or less,
on the ships, thus, traders and crew together’. Villiers, ‘Makassar’, 196.
68
Knaap, Sutherland, Monsoon Traders, 19, 68, 196.
69
Ook rijst en kledinghandel. Schepen van 40 ton. Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 349.
70
‘This summary [Meilink-Roelofsz based on Pires] partly represents the situation before the catastrophic destruction of ships off Malacca and partly the situation as it was subsequently.’ Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 112.
71
3-4 jonken (200 ton?); enkele ‘lancharas’ (100 ton?). Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 112.
72
2 jonken (200 ton?); 5 ‘lancharas’ (100 ton?). Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 112.
73
1 jonk (200 ton?); enkele kleine ‘lancharas’ (50 ton?). Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 112.
74
3 jonken (200 ton?); 4-5 ‘lancharas’ (100 ton?). Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 112.
75
40 jonken (200 ton?). Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 112.
76
‘Pires considers that before the disaster Japara was almost as powerful as Demak, it may be assumed that Japara had also owned a good many junks.’ 20 schepen (200 ton?). Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 112.
77
Schatting Van Leur: 200 schepen (100 ton) westwaards, 150 schepen (60 ton) oostwaards. Van Leur, Indonesian Trade, 209-210.
63
64

1550

1600

1650

78

Bantam aankomst
Lampung-Bantam
Timor-Bantam
China-Bantam
India-Bantam
Manilla-Bantam
Ayuthaya-Bantam

1750

1790

755 (in 1681)
370?
4
4
4
2
1

Verdere scheepvaart Indonesische archipel
Sunda scheepvaart

1700

200 (totaal: 20.000 ton)79

? (vroeg zestiende eeuw)80

Bantam

Baai van Bengalen
Indiase scheepvaart door en voorbij de Baai
Indiase schepen naar Ceylon
Indiase kustvaart

?81

100 schepen
20.000 ton

100 schepen
20.000 ton
125 schepen
5.000 tons
300 schepen
10.000 ton

100 schepen
20.000 ton

Intra-Aziatische scheepvaart82
Bengalen-Coromandel
Masulipatnam-Bengalen

78

5 (in 1681)

24 (in jaren 1730) 83

Aankomsten in Bantam in 1681, zoals geteld door compagniepersoneel. Raben, ‘Cities’, 123.
Van Leur: ‘Other inter-insular Indonesian large scale shipping’ that is not taken into account in other parts of the estimate (which already takes into account the Chinese, Japenese, Portuguese, Mainland Southeast Asian, Manila, Pegu and
Arakanese, Acehnese and Indian shipping). Van Leur, Indonesian Trade, 212-214.
80
‘The country owned a large number of junks and cargo lancharas, and the cubic capacity of the latter might amount to 150 ton.’ Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 113.
81
Bantam werd een belangrijk handelscenturm aan het einde van de zestiende eeuw, maar indicaties voor de omvang zijn niet beschikbaar.Aan het begin van de zestiende eeuw was Sunda Kalapa belangrijker. Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 83.
82
Verwijzingen van – behalve wanneer anders vermeld: Prakash, ‘Coastal Burma’, 127.
83
Jaren 1730: Bhattacharya, ‘The Hinterland’.
79

1550

1600

1650

Bengalen-Oostzijde Baai van Bengalen en Zuidoost-Azië
Bengalen-Cosmin
5 (in 1516)
Bengalen-Oostzijde Baai van Bengalen en Zuidoost-Azië
Bengalen-Malakka
5 (vroeg zestiende eeuw)85
Coromandel scheepvaart [totaal]

1700

1750

1790

584

50 (200 ton)86

Coromandel-Oostzijde Baai van Bengalen
Paliacatte-Cosmin
5 (in 1516)
Paliacatte-Pegu
Masulipatnam-Pegu
Madras-Pegu

1 (in 1633)
4 (in 1624)

1 (in 1681)
2 (in 1681)
588

1 (jaren 1730) 87

Paliacatte-Arakan
Masulipatnam-Arakan
Madras-Arakan

3 (in 1633)
6 (in 1624)

1 (in 1681)
1 (in 1681)
390

2 (in 1730’s) 89

Masulipatnam-Tenasserim
[Coromandel]-Tenasserim

1 (in 1624)

2 (in 1681)
591

Masulipatnam-Atjeh
Negapatnam-Atjeh
Porto Novo-Atjeh

2 (in 1624)

1 (in 1681)
1 (in 1681)
4 (in 1681)

Masulipatnam-Madras
84

3 (in 1590)

15 (jaren 1770)92 1293
15 (in 1730’s) 94

Schatting voor 1700-1730. Arasaratnam,’The Eastward Trade’.
Kleinere schepen, zoals dhows, maar ook grotere schepen. Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 68.
Schatting Van Leur. Mogelijk ontbreken hier de handel vanuit de Coromandelkust op Ceylon, het Westen van de Indische Oceaan, Bengalen en de lokale kusthandel. Van Leur, Indonesian Trade, 212-214.
87
Schatting voor de jaren 1730: Bhattacharya, ‘The Hinterland’.
88
Schatting voor 1700-1730: Arasaratnam,’The Eastward Trade’.
89
Schatting voor de jaren 1730: Bhattacharya, ‘The Hinterland’.
90
Schatting voor 1700-1730: Arasaratnam,’The Eastward Trade’.
91
Schatting voor 1700-1730: Arasaratnam,’The Eastward Trade’.
92
Schatting voor handel van Chulia handelaren in de periode 1770-1790. B. Bhattacharya, ‘The Dutch East India Company and the Trade of the Chulias in the Bay of Bengal in the Late Eighteenth Century’, in: K.S. Mathew (ed.), Mariners,
Merchants and Oceans: Studies in Maritime History (New Delhi 1995) 347-362.
93
Bhattacharya, ‘The Dutch East India Company’.
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1550

1600

1650

1700
95

Nagapatnam schepen (Diverse handelaren: vrijburgers, Hindoe, Moslim; Joods, Chinees)
Vrijbrugers
Hindoe
Moslim
[Negapatnam aankomst [alle nationaliteiten]96 14 (in 1625) 5-6
Coromandel-Zuidoost-Azië
Paliacatte-Malakka
Overige-Malakka

1 (in 1681)
1 (in 1681)
2 (in 1681)
1 (in 1681)

Porto Novo-Ujang Selang
[Coromandel]- Ujang Selang

2 (in 1681)
499

5-10 (in 1760-70’s)
2-3
2-3
3-5
15-25 (jaren 1770)

3100

[Coromandel]-Kedah
Porto Novo-Overig
Southeast Asia-Porto Novo

94

1790

2 (vroeg zestiende eeuw)97
4-10 (vroeg zestiende eeuw)98

Masulipatnam-Macau
Porto Novo-Malakka
Porto Novo-Manilla
Porto Novo-Bantam

Pegu-Malakka
Pegu en Arakan scheepvaart

1750

20 (in 1681)101

20 (jaren 1760)102

15-40 (vroeg zestiende eeuw)103
25 (200 ton)104

Bhattacharya, ‘The Hinterland’.
B. Bhattacharya, ‘Nagapatnam and the Commercial Revolution in the Bay of Bengal’, in: J. Parmentier, S. Spanoghe (ed.), Orbis in Orbem. Liber Amicorum John Everaert (Gent 2001) 79-90.
96
Bhattacharya, ‘Nagapatnam’.
97
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 67.
98
Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 67.
99
Estimate for 1700-1730. Arasaratnam,’The Eastward Trade’.
100
Estimate for 1700-1730. Arasaratnam,’The Eastward Trade’.
101
Raychaudhuri, Jan Company, 124.
102
Schatting voor de schepen van Chulia handelaren van Zuidoost-Azië en de Oostzijde van de Baai van Bengalen (Pegu, Kedah, Malakka, Atjeh) naar Porto Novo in de jaren 1760. Bhattacharya, ‘The Dutch East India Company’.
103
Jaarlijks 15-16 grote jonken uit Pegu en 20-30 schepen ‘with long hulls but shallow draught and thus little cargo capacity.’ Veel van deze schepen warden verkocht in Malakka en andere Zuidoost Aziatische havens. Meilink-Roelofsz, Asian
Trade, 69.
104
Schatting van Leur. Van Leur, Indonesian Trade, 212-214.
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1550

1600

Ceylon
Coromandel-Ceylon
Negapatnam-Ceylon
Bengalen-Ceylon
Ceylon aankomst
Arabische Zee

1650

1700

1790

43 (in 1681)
110-125 (40 ton)105
?106

Malediven / eilanden in Indische Ocean
Masulipatnam-Maleediven

2 (jaren 1730) 107

Kustvaart
Coromandel
Masulipatnam-kustvaartuigen
Bengalen
Oostzijde Baai van Bengalen?

Arabische Zee (en Rode Zee)
Scheepvaart in en vanuit de Arabische en Rode Zee
Scheepvaart Indiase westkust

1750

150 (jaren 1730) 108

100 schepen
40.000 ton
150-200 schepen
8.000 ton

130 schepen?
50.000 ton?

100 schepen
40.000 ton

Intra-Aziatische scheepvaart
Red Sea
Suez-Jeddah

105

Aankomst van kleine kustvaartuigen vanuit India. Arasaratnam, VOC in India.
Intensieve handel tussen Bengalen en het het Westen van de Indische Oceaan in de zestiende eeuw. Geen indicatie voor de omvang. Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 68.
Bhattacharya, ‘The Hinterland’.
108
Bhattacharya, ‘The Hinterland’.
109
‘Between thirty and forty ships made the trip between Suez and Jeddah each year; of these, fifteen to twenty could carry more than 900 tons.’ Ward, ‘The Sadana Island Shipwreck’.
106
107

30-40 (jaren 1760; 20 van 900 ton)109

1550
110

Mokka aankomst
Surat/Goa/Diu/Daman-Mokka

1600

1650

1700

30-50
10

30-35

31

15-20

15-20

1750

1790

Bab al Mandeb (passeren monding Rode Zee) 44 (in 1616)111
Arabische Zee
Aden aankomst112

45

Hormuz aankomst

30113
[40]114

Gamron

5115
3116

Kareek
Noordwest India-Perzië en Arabië
Surat schepen
Surat aankomst
[vanuit:
Rode Zee
Perzië
Muscat
Malabar
Bengalen
Zuidoost-Azië
Manilla
110

50117
100118
29 (in 1714)
11
2
8
5
1-6
1
0

19 (in 1741)
10
1
0
2
2
1
0

Schatting gebaseerd op Brouwer en Barendse. Brouwer geeft informatie voor de jaren 1638 (38), 1640 (22-23), 1645 (30-31), 1648 (32), 1658 (35), 1673 (24). Barendse vermeld de aankomsten in Mokka voor de jaren 1640 (21), 1643 (19),
1645 (35), 1648 (17), 1658 (28), 1663 (12), 1673 (25), 1674 (23), 1677 (28), 1687 (16), 1689 (13), 1700 (31), 1705 (36). Barendse, The Arabian Seas, 206-7. Brouwer, ‘Non-Western shipping’. Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 225.
111
Gebaseerd op Brouwer en Steensgaard. Brouwer, ‘Non-Western shipping’.
112
Schatting gebaseerd op verwijzingen naar aankomsten in Aden in 1615 (47), 1640 (14), 1676 (20). Barendse, The Arabian Seas, 206-7.
113
Schatting van de Portuguees Belchior dos Anjos voor 1619 (20-30) en schatting van Visnich voor de jaarlijkse aankomsten vóór 1622 (54 – waarvan 26 van Portuguese havens). Steensgaard, The Asian Trade Revolution.
114
NA, VOC, inv.nr. 1135. Tussen 30 december 1640 en 28 april 1641 kwamen in totaal 36 schepen aan in Gamron, waarvan 25 Aziatische schepen (voornamelijk ‘Moor’ en ‘Benjaen’ schepen). Een grove schatting brengt de jaarlijkse omvang
van Aziatische schepen voor 1641 op 40.
115
NA, VOC, inv.nr. 1582, 1598, 1611, 2968. Van 18 juni 1696 tot 27 november 1697 kwamen 20 schepen aan in Gamron – 6 Aziatische schepen (voornamelijk ‘Moor’) en 14 Europese schepen (allemaal Engels, behalve een Portuguees schip).
Van 16 februari 1698 tot 28 juli 1698, 11 schepen – 5 ‘Moor’, 6 Engels. Van 5 maart 1701 tot 26 maart 1702, 12 schepen, ook half Europees, half Aziatisch. Midden achttiende eeuw lijkt de Aziatische scheepvaart op Gamron te zijn gedaald. Van
11 januari 1758 tot 2 februari 1759 kwamen 14 schepen – allemaal Europees. Het gemiddelde tonnage van de Aziatische schepen was 260 ton.
116
NA, VOC, inv.nr. 2968, 3027. Van 10 maart 1760 tot 15 augustus 1760 kwamen 15 schepen aan in Kareek – 10 Engels, 2 Deens en 3 ‘Moor’.
117
Schatting van Leur. Mogelijk ontbreekt de handel op de Malabarkust, Bengalen, Zuidoost-Azië, en scheepvaart in de Rode Zee. Van Leur schat de schepen op gemiddeld 200 ton, maar in het Westen van de Indische Oceaan en in de Rode Zee
waren grotere schepen niet ongewoon. Het gemiddelde is daarom bijgesteld naar 400 ton. Van Leur, Indonesian Trade, 212-214.
118
Schatting op basis van Das Gupta, Indian Merchants, 280-292. Waarschijnlijk minstens 20 schepen van grotere categorie (600-1000 ton).

1550

1600

1650

China
Overig
Cochin aankomst-Moorse schepen119

0
3

4 (in 1719)

4 (in 1740)

1 (vroeg zestiende eeuw)122

Zuidoost-Azië
Malakka aankomst-Arabische schepen
Malakka aankomst- Moorse schepen
Gujarat-Malakka
5 (vroeg zestiende eeuw)126
Calicut-Malakka
?127

119

0
1-10

1790

125 (in 1682; 45 ton)121

Mangalore-aanwezig in haven

Portugezen
Malakka-China-Japan
Macau / Malakka - Japan129

1750

150-200 (jaren 1630)120

Indiase westkust- rijsthandel

Baai van Bengalen
Gujarat-Pegu

1700

2 (600 ton)

10 (in 1761) 123
20 (in 1740/1742)

27124
3125

(totaal: 3.000 ton)128
1 (1400 ton)

Furber, Rival Empires, 275.
Rijsthandel in kleine open schepen (paranques, paros of zambucos). Subrahmanyam, ‘The Portuguese’, 34.
121
Verwijzing naar 125 schepen in de haven van Mangalore in 1682. Dit lijken voornamelijk lokale en regionale schepen te zijn geweest met een omvang tussen 32 en 60 ton. Barendse, The Arabian Seas, 14.
122
Directe vaart tussen Gujarat en de Pegu-havens Martaban en Dagon. Vermoedelijk grotere Gujarati schepen. Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 71.
123
Vredenborg 2011.
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Vredenborg 2011.
125
Verwijzingen naar ‘Moorse’ schepen in Malakka in 1740 (10), 1742 (28), 1761 (7), 1770 (22). 1780 (10), 1790 (3). Vredenborg 2011.
126
Dit waren grotere Gujarati schepen met ongeveer 100-300 Gujarati zeelieden. Pires schat dat aan het begin van de zestiende eeuw zo’n 1.000 Gujarati handelaren en 4.000-5.000 Gujarati zeelieden in Malakka waren. Meilink-Roelofsz, Asian
Trade, 62-67.
127
Meilink-Roelofsz stelt dat er tevens scheepvaart moet zijn geweest tussen Malakka en Calicut, maar geeft geen indicatie van de omvang. Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 66.
128
Schating Van Leur. Van Leur, Indonesian Trade, 212-214.
129
Macau / Malakka-Japan: 1540-1640. De Portuguese schepen lijken steeds groter te zijn geworden voorafgaand aan de komst van de Nederlanders in de Indische Oceaan, die leidde tot een overgang van de grotere naus naar de kleinere galjoenen.
Loureiro, ‘The Macau-Nagasaki route’. Souza, Survival of Empire.
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1550
Macau / Malakka / India-Manilla
Macau

1600
2-5

1650

1700

130

4

20

50

1 (in 1732)
4
2 (in 1732)

Macau-Malabar

Surat aankomst140
Tellicherry aankomst
Cochin aankomst141
Anjengo aankomst
Ceylon aankomst
Negapatnam aankomst
Madras aankomst

4

1 (in 1732)131

Macau / Malakka-Batavia133
Macau

Malakka aankomst135
Makassar aankomst
Bantam aankomst
Bantam-Malakka

1790

(totaal: 1.000 ton)132

Specerijen eilanden
Macau-Timor

Malakka-Coromandel
Macau-Coromandel

1750

130

2 (in 1732)
8-9134
1 (in 1732)
4-12
15 (in 1621)136 10137
139

9
3-4 (jaren 1670)138

4 (40 ton)

1-2
6
1-2
1-2
2?

4-8
4
2
1-2
5

Gebaseerd op verwijzingen voor 1604 (5) en 1605 (2). De Portuguese Manilla-handel duurde tot de jaren 1640. Souza, Survival of Empire, 55-56.
S.D. Quiason, English “Country Trade” with the Philippines, 1644-1765 (Quezon 1966) 88.
132
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Gebaseerd op de gemiddelden in Blussé, Strange Company, 123. Ook: Souza, Survival of Empire.
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Thomaz, ‘The Portuguese’.
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Souza, Survival of Empire, 160-161. Vredenborg 2011.
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Schatting gebaseerd op Souza, Survival of Empire, 100-101.
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Schatting gebaseerd op de aankomst van Portugese schepen in Makassar 1630 (11) and 1660 (7). Souza, Survival of Empire, 100-101.
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Schatting gebaseerd op verwijzingen voor de jaren 1670. Souza, Survival of Empire, 100-101.
139
Jaarlijks vanuit Bantam gestuurd. Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 242.
140
Schatting van aankomst van Portugezen in een aantal havens in de Arabische Zee en de Baai van Bengalen voor de periode 1720-1755. Souza, Survival of Empire, 159.
141
Aankomst van Portugese schepen in Cochin volgens Furber: 1719 (6), 1741 (4). Dermigny: 1774 (5), 1785 (13), 1791 (3). Dermigny, La Chine et l’Occident, 790. Furber, Rival Empires, 274.
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1550
Bengalen aankomst
Hormuz aankomst

1600
26142

1650

1700

1750

1790

1-2

Negapatnam Portuguese schepen143

3-5 (jaren 1760-70)

Koningsschepen (‘naves du royaume’) 5 (in 1558)144
Goa
Diu
Muscat
Mozambique
Colombo
Hougly
Molukken

?
?
?
?
?
?
?

Engelse vrijhandel (‘country trade’)145
Totaal schepen
Totaal tonnage146
Canton aankomst147
China-Malakka

(1773)
128 (1783) 575 (1791)
[25.000] [45.000]
[175.000]
4 (350 ton; 1720) 5 (450 ton; in 1751)
2

Batavia-Malakka
Bengalen-Malakka
Surat/Bombay-Malakka
Madras-Malakka
142

21 [10.000 ton]
70
8

5
2
8

20
13
8

Schatting van Visnich voor de jaarlijkse aankomsten vóór 1622 (54 – waarvan 26 van Portugese havens). Steensgaard, The Asian Trade Revolution, 179.
Bhattacharya, ‘Nagapatnam’.
144
Magelhaes-Godinho, L'économie de l'empire, 637.
145
Vredenborg 2011.
146
Schatting van totale tonnage Britse ‘country trade’ en de sterke groei vanaf de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog volgens Furber: 1773 (25.080 ton), 1783 (44.865 ton), 1791 (175.407 ton). Furber, Rival Empires, 296-7.
147
Dermigny, La Chine et l’Occident, 521-528.
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1550

1600

1650

148

Bengalen schepen

1700

1750

10 (250 ton)

30-40 (250 ton)

Negapatnam schepen149

12 (in 1762) 3 (in 1779)
16 (250 ton; 1740)150
10 (in 1740)

Surat schepen
Surat aankomst151

8 (in 1714)

Cochin aankomst

15 (200 ton; 1719)

Cochin aankomst-Franse schepen158
148

70 (380 ton)153

6 (jaren 1730) 155

Negapatnam-Franse schepen156
Chandernagor Dupleix schepen157
Oostelijke richting (Manilla, Malakka, Pegu, Canton)
Pondicherry
Westelijke richting (Surat, Bandar Abbas, Muscat, Mokka, etc)

20 (400 ton; 1741)152
8 (in 1760)154

Kareek aankomst

Frans, Deens en overige Europese scheepvaart
Masulipatnam-Franse schepen

1790

2-4 (jaren 1760-70)
7-13 (in 1730’s)
1-3
1-4
5-10
1 (in 1719)

0-6 (in 1740)

17159

Schatting van Britse ‘country trade’ vanuit Hougly in 1700 (minder dan 10), 1730 (30) en de jaren 1750 (30-40), met name in westelijke richting. ‘Between eight and thirteen all through the 1720s, 1730s and 1740s’ waren groter dan 200 ton.
Een gemiddelde van 250 ton is daarom aangehouden. Furber, Rival Empires, 276.
149
Bhattacharya, ‘Nagapatnam’.
150
‘The sixteen English country captains operating from Surat commanded 4.100 tons of shipping’ (in 1740). H. Furber, Rival Empires of Trade in the Orient, 1600-1800 (Minneapolis 1976) 281.
151
Schatting gebaseerd op Das Gupta, Indian Merchants, 290-1.
152
Schatting van de aankomst van Britse ‘country traders’ in Cochin door Furben: 1719 (15 schepen; 3.000 ton), 1741 (20 schepen; 7.500-9.000 ton). Furber, Rival Empires, 274.
153
Aankomsten in Cochin in 1774 volgens Dermigny: 18 Britse schepen, 2 Frans, 1 Deens, 5 Portugees. In 1785 ware in Cochin 54 Britse ‘country trade’ schepen (15.000 ton) ‘et montés par 2.000 lascars’. Zelfde auteur voor 1791: 70 Britse
schepen (27.000 ton), 17 Frans, 3 Portugees ‘et quelques hollandais ou danois’. Dermigny, La Chine et l’Occident, 790.
154
NA, VOC, inv.nr. 2968, 3027. Van 10 maart 1760 tot 15 augustus 1760 kwamen 15 schepen in Kareek – 10 Engels, 2 Deens en 3 ‘Moor’.
155
Bhattacharya, ‘The Hinterland’.
156
Bhattacharya, ‘Nagapatnam’.
157
Dermigny, La Chine et l’Occident, 779.
158
Furber, Rival Empires, 275.
159
Aankomst van Franse schepen in Cochin volgens Dermigny: 1774 (2), 1785 (3), 1791 (17). Dermigny, La Chine et l’Occident, 790.
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1700

1750

1790

Malakka aankomst-Franse schepen

10 (in 1742)

5161

Canton aankomst162

1 (500 ton)

1-2 (500 ton)

Timor-Ayutthaya-Franse schepen

160

1 (in 1680) 163
2 (in 1760)164

Kareek aankomst-Deense schepen

1165

Cochin aankomst-Deense schepen

6 (in 1780)166

Malakka aankomst-Deense schepen
Tranquebar-Bantam Deense schepen

6 (jaren 1670)167

Malakka aankomst-Nederlandse vrijburgers
Ternaten/Makassar/Bima-Banda
Nederlandse vrijburgers-Arabische Zee en Baai van Bengalen

160

17 (in 1740)

10 (in 1770)168

6 (in 1706)169
10 (in 1713-1743)170

Vredenborg 2011.
Vredenborg 2011.
Dermigny, La Chine et l’Occident, 521-528.
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Pombejra, ‘Crown Trade’, 128.
164
NA, VOC, inv.nr. 2968, 3027. From 10 March 1760 until 15 August 1760, 15 ships arrived at Kareek – 10 English, 2 Danish and 3 ‘Moor’.
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Aankomst van Deense schepen volgens Dermigny: 1774 (1). Dermigny, La Chine et l’Occident, 790.
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Vredenborg 2011.
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J. Kathirithamby-Wells, ‘Banten: A West Indonesian Port and Polity’, in: J. Kathirithamby-Wells, J. Villiers (eds.), The Southeast Asian Port and Polity (Singapore 1990) 114.
168
Gebaseerd op verwijzingen voor 1740 (17), 1742 (15), 1761 (9), 1770 (10), 1780 (2), 1790 (0). De dalende trend is duidelijk, tot zelfs het volledig wegvallen van vrijhandelaren onder Nederlandse protectie in 1790. Vredenborg 2011.
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Generale Missieven, VI, 416. ‘een daarvan bracht al 30 last [rijst] aan’.
170
‘Number of Dutch private country ships sailing in the Arabian Sea and Bay of Bengal never rose above ten per season between 1713 and 1743.’ Furber, Rival Empires, 275.
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