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Multinational
Vóór de oprichting op 20 maart 1602 werden ook al ex-
pedities naar de Oost gemaakt, maar deze voorcompagnieën
waren kwetsbaar, zeker op financieel gebied. De Staten
Generaal gebood daarom de zes bestaande ‘voorcom-
pagnieën’ (kamers) in Amsterdam, Delft, Enkhuizen,
Hoorn, Rotterdam en Zeeland samen te werken. Dat re-
sulteerde uiteindelijk in de oprichting van de VOC, een
multinational met vergaande gedelegeerde bevoegdhe-
den van de Staten Generaal. Zo zou de VOC niet alleen
handelsposten - factorijen - opzetten, maar deze ook be-
sturen en verdedigen in naam van de Republiek.
De leiding van de onderneming was evenredig in handen
van de zes kamers. Ook het dagelijks bestuur, de Heren
XVII, was een evenredige vertegenwoordiging. Zij beslo-
ten onder andere hoe de samenstelling zou zijn van de
jaarlijkse paas-, kermis- en kerstvloot. De kamers moes-
ten zorgen dat de schepen tijdig opgetuigd waren en dat
er voldoende bemanning was. Daaronder bevonden zich
niet alleen de zeelui, maar ook militairen, die onderweg
de kostbare lading moesten beschermen en nodig waren
voor de verdediging van de bezittingen in de Oost. Voor
elk schip dat uitvoer, werd een scheepsjournaal aange-
legd met per opvarende in loondienst een debet- en een
creditbladzijde. Die scheepsjournalen, met name die uit
de achttiende eeuw, zijn grotendeels bewaard gebleven.

Zij bieden, nu de belangrijkste gegevens van de opvaren-
den in een database zijn opgenomen, een goed vertrek-
punt om na te gaan welke Hilversummers het avontuur
aangingen ofwel hun aanmonstering als laatste strohalm
aangrepen.

Hilversummers aan boord
Via de website VOCopvarenden.nl zijn 275 Hilversum-
mers gevonden, al is het in sommige gevallen niet hele-
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maal zeker. De schrijfwijze van plaatsnamen door de kler-
ken verschilt nogal eens. Zo komen namen als Hilver-
som, Hilverson, Hilversou, Helversum en nog meer
varianten voor. Het grootste deel bestond in elk geval uit
plaatsgenoten. Dat aantal lijkt veel, maar in het eerste de-
cennium van de achttiende eeuw gingen slechts twee Hil-
versummers scheep, terwijl er 21 uit Loosdrecht, negen
uit Kortenhoef en vier uit ’s-Graveland vertrokken. Uit
het Gooi en de Vechtstreek gingen in die periode in to-

taal ruim 200 mannen en jongens een dienstverband aan.
Weesp was met 77 koppen de grootste leverancier. De
vertrouwdheid met het water lijkt daarbij een rol te spe-
len. Overigens was de VOC in het laatste decennium van
de zeventiende eeuw met acht Hilversumse opstappers
meer bij onze plaatsgenoten in trek.
Opvallend is ook dat lang niet alle Hilversummers voor
de Kamer Amsterdam gingen werken, die toch het dichtst
in de buurt lag. Deze Kamer werd wel voor het merendeel

De werf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te Amsterdam. Schilderij van Ludolf Bakhuizen (1631-1708) uit 1696. 
(bron Wikimedia)
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Gemonsterd bij kamer

Periode aantal A’dam Delft Enkuizen Hoorn Rotterdam Zeeland

1681 1 1
1690-1699 8 8
1700-1709 2 2
1710-1719 13 8 1 2 2
1720-1729 15 5 3 5 2
1730-1739 28 21 1 1 5
1740-1749 46 32 3 3 5 2 1
1750-1759 35 17 9 3 1 3 2
1760-1769 52 30 8 5 5 1 3
1770-1779 39 26 5 3 1 1 3
1780-1789 26 15 4 1 1 1 4
1790-1794 10 2 2 2 1 3

Totaal 275 167 29 22 22 10 25

Inschrijvingen in de periode 1681-1794

Beroepen

Aantal Beroep Gage per maand omschrijving

1 Onderbarbier 26 medische zorg, helper van de chirurgijn
1 Konstabel 22 aan boord verantwoordelijk voor wapens
3 Konstabelsmaat 14 helper van de konstabel
1 Korporaal 14 onderofficier, laagste rang die mag bevelvoeren 

over een afdeling
2 Koksmaat 14 helper van de kok
1 Kwartiermeester 14 directe contole op groepen manschappen, 

ronddeling warm eten en ordehandhaving tijdens het schaften
1 Huisslotenmaker 14 een fijnsmid die het slot d.w.z. de afvuurinrichting van een 

handvuurwapen maakt
1 Huistimmerman 14 niet werkzaam aan boord, maar na aankomst in Azië
1 Metselaar 14 handwerksman
1 Lanspassaat 12 onderofficier onder korporaal
13 Bosschieter 10-12 ervaren matroos, ook belast met het afvuren van een kanon
3 Adelborst 10 rangbenaming van militairen die tot zeeofficier worden opgeleid

106 Soldaat 9 militair
62 Matroos 8-11 “waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten 

van het schip; af- en aanslaan van de zeilen”
23 Jongmatroos 8 lichtmatroos
44 Hooploper 7 helper van de matrozen
2 Oploper 7 Zeeuws voor hooploper
4 Jongsoldaat 7 aankomend soldaat
5 Jongen 5 jonger dan 17 jaar, verricht allerlei karweitjes aan boord
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van hen, namelijk 167 man, de werkgever. Naar Delft gin-
gen 29 Hilversummers en zowel in Enkhuizen als Hoorn
schreven zich 22 man in. Rotterdam was met 10 het minst
in trek, terwijl de verst gelegen kamer Zeeland in Mid-
delburg toch maar liefst 25 Hilversummers inschreef.

Aanmelden    
George Naporra2 beschreef in zijn dagboek het gedrang
van de menigte, die zich  wilde aanmelden bij het Oost-
Indisch Huis aan de Amsterdamse Hoogstraat. De dag
waarop aspirant-werknemers zich konden melden, werd
vooraf bekendgemaakt en die datum zal ongetwijfeld in
Hilversum doorgegeven zijn door de beurtschippers die
wekelijks op Amsterdam voeren. De kandidaten werden
ondervraagd over hun ervaring als zeeman of als soldaat.
In het laatste geval volstond het om een beetje te kunnen
exerceren. De zeeman, veelal matroos, moest bekend zijn
met de zeetermen en liefst ervaring hebben. In de loop
van de achttiende eeuw werd het steeds moeilijker om er-
varen zeelui te werven en werd men minder kritisch bij
de selectie. Onervaren matrozen konden het vak leren
door de matrozen te helpen als jongmatroos of hooploper.

Iemand met het beroep van jongen, verrichtte allerlei
klusjes aan boord en was jonger dan 17 jaar. Ook de jong-
matrozen, -soldaten en hoop- of oplopers (zie Tabel Be-
roepen) waren merendeels nog geen twintig jaar.
Opvallend is de grote hoeveelheid van deze jonge jongens
(80) uit Hilversum.
Een paar dagen na de eerste aanmelding moesten de kan-
didaten zich weer melden om ingeschreven te worden.
Na het oplezen van de namen en de presentmelding, was
de inschrijving een feit. Het kon echter nog wel even
duren voordat het inschepen begon. Zo meldde Naporra
zich op 13 juli aan. Hij ging vrijwel direct aan boord van
het nog op te tuigen schip. De rest van de bemanning
volgde pas op 25 september.

Zielverkoper
Voor de aanschaf van een uitrusting en betaling van on-
derdak was geld nodig. Eenmaal ingeschreven kreeg de
opvarende twee maandgages op voorhand en verschafte
de compagnie, indien gewenst, een transportbrief of -ceel,
meestal ter waarde van 150 gulden. De meeste Hilver-
summers maakten daar gebruik van. 

  

 

Detail van een schilderij in het Scheepvaartmuseum.  Joghem de Vries (ca 1730-1789)
schilderde omstreeks 1780 koopvaardijschepen nabij Marken. 
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De transportbrief, ook wel schuldbrief genoemd, kon inge-
leverd worden voor geld bij een transportkoper of zielverko-
per. De compagnie betaalde de schuld af, meestal in drie
porties, zodra de opvarende het geld verdiend had. De
transportkoper gaf ongeveer 80 gulden voor het docu-
ment. Het was immers lang niet zeker dat deze het hele
bedrag ook zou krijgen. Zielverkopers, verbastering van
ceel, waren logementhouders, die tegen inlevering van
het document zorgden voor de uitrusting en onderdak.
In dat geval waren de jongens een stuk slechter af. Het

was maar afwachten of de uitrusting die ze kregen toe-
reikend was. De Hilversummers zullen zeker de voorkeur
hebben gegeven aan een transportkoper omdat ze dan
zelf hun uitrusting konden aanschaffen. Dat kon ook een
plaatsgenoot zijn. In sommige gevallen staat als begun-
stiger van de schuldbrief de naam van een familielid ver-
meld. Zo worden Lourens Edema, Jan Perk, Pieter Mets,
Jan van Keulen en Gerrit Cornelis Vlaanderen als begun-
stiger van hun zoons genoemd. De schuldbrieven van
Cornelis Sijmonsz Vlaanderen en Johannes Listig ston-

Jaar vertrek Schip Naam Beroep Opmerkingen

1718 Amstelveen Rijk Cornelisse Vlaanderen Adelborst ging in 1719
1738 Goidschalxoord Gijsbert Googenberg Matroos ging in 1739
1745 Goidschalxoord Dirk van Gogh Soldaat niet gevonden
1753 Bevalligheid Pieter Schipper Matroos niet gevonden
1757 Hercules Elbartus Bollebacker Matroos overleden
1758 Luxemburg Jan Bollebakker Bosschieter niet gevonden
1766 ‘s Lands Welvaren Cornelis van der Linde Matroos niet gevonden
1768 Pallas Jan van der Plas Jongsoldaat niet gevonden
1775 Westerveld Teunis Goose van Laaren Soldaat niet gevonden
1781 Ganges Gijsbert Pieter Lammert Brouwer Soldaat ging in 1783
1781 Ganges Pieter Lammerts dam Soldaat overleden
1783 Gerechtigheid Cornelis van Dijk Konstabel niet gevonden
1783 Gerechtigheid Cornelis de Jong Hooploper overleden
1783 Triton Jacobus van Velsen Bosschieter niet gevonden
1786 Berkshoven Rijk van Manson Soldaat ging in 1789
1788 Schoonderloo Anthonie Dekker Matroos niet gevonden
1789 Voorschoten Jan Hendriksz van Gog Jongmatroos niet gevonden

Absentie op de verschillende schepen met daarbij de reden van die absentie.

Scheepskist op de
replica van de Am-

sterdam in het
Scheepvaartmuseum.

(foto auteur)  
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den op naam van hun echtgenotes. Daarmee waren de be-
gunstigden in elk geval redelijk zeker dat zij wat geld ont-
vingen.

Zeemansuitrusting
George Naporra vermeldt in zijn dagboek een uitgebreide
lijst van alles wat hij aanschafte3 voor de reis. Behalve de
nodige kleding kocht hij messen, scharen, naaigerei,
spiegels, kammen, schrijfgerei, een kroes, een hangmat,
kussens, een matras en een deken. Ook de Hilversum-
mers zullen behoorlijk wat van de door hem genoemde
artikelen hebben aangeschaft in de vele zaken die zich
volledig richtten op de zeevaart. Misschien ging er ook
nog iets als zeep, een keteltje en een koffiemolen om zelf
koffie te zetten mee. Naporra kocht ook een grote hoe-

veelheid tabak (27 kilo) en jenever (22 flessen), mogelijk
om ermee te handelen. 
Van de Hilversummers is alleen bekend wat ze bij de
compagnie aanschaften. Dat was in vrijwel alle gevallen
een kist waarin de eigendommen werden vervoerd. Daar-
voor golden vaste afmetingen, afhankelijk van de rang
van de eigenaar. Het moest immers allemaal aan boord
passen. Onder de aankopen op rekening van de Hilver-
summers komen vaak hemden en schoenen voor. Die
kostten in die tijd ongeveer anderhalve gulden. Verder
kousen, linnen of wollen pakken en soms hangmatten,
dekens, waakrokken en bolkvangers (beide zeemansjassen).
Spullen, die niet in de kist pasten, konden meegenomen
worden in een plunjezak, toen bultsack genoemd. Een
paar hogeren in rang, zoals de konstabels (maten) en de

Het Oost-Indisch huis in Amsterdam, het bestuurs- en administratiekantoor van de kamer Amsterdam. Hier meldden aspi-
rant werknemers zich aan.  Na het einde van het dienstverband was dit ook de plek waar de werknemers of hun nabestaan-
den het restant van de gage op konden halen.  
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kwartiermeester, schaften bij de compagnie een kelder
aan. Dat was een kist voor het vervoer van 15 (vierkante)
flessen drank, meestal jenever. Tijdens de reis zelf kon
ook de nodige kleding worden gekocht. Na alle inkopen
brak een tijd van wachten aan tot men opgeroepen werd
om scheep te gaan.

Maandbrief
De opvarende kon besluiten om een deel van zijn gage,
meestal drie maanden van het jaarloon, uit te laten beta-
len aan iemand thuis. Dat werd vastgelegd in een maand-
brief. Uitbetaling vond plaats nadat (een deel van) de
schuld aan de begunstigde van de schuldbrief was vol-
daan. 
Van de achttien Hilversummers met een maandbief gaven
twaalf hun echtgenote en drie hun moeder op. Klaas
Jansse Mets wilde dat een maandloon naar zijn zoon Gijs-
bert zou gaan en zowel Jan de Waal, wiens vader drie
maanden voor zijn vertrek hertrouwd was4, als Angst
Abrams bestemden een maand gage voor hun vader. De
meesten hadden dit vooraf vastgelegd, maar Lambert
Ruiter deed dit ten gunste van zijn vrouw toen hij al op
weg was naar huis. Evert Jansse van Roode besloot pas
vijf jaar na vertrek, een maand nadat zijn schuld geheel
was afbetaald, dat zijn vrouw drie maandgages mocht
hebben. Zij zou hem nooit meer terugzien, maar ze toog
wel vrijwel jaarlijks naar Amsterdam om de 39 gulden te
ontvangen, die haar man had verdiend. Bij zijn overlijden
was ruim dertig jaar gepasseerd sinds hij afscheid had ge-
nomen. Veel van de begunstigden van de maandbrief

zagen nooit een cent omdat hun dierbare ontijdig was
overleden. Jannetje Das zag haar zoon Gijsbert Hogen-
birk na vier jaar weer terug, Neeltje Bouman haar man
Lambert Ruiter beide keren na twee jaar.

Aanmonsteren
De schepen van de kamers Amsterdam, Enkhuizen en
Hoorn vertrokken vanaf de rede vanTexel. Daar werden
bemanning, bagage en voorraden aan boord gebracht.
Het was onmogelijk om vol beladen schepen over de Zui-
derzee te laten varen. Nieuwe schepen werden ook pas
bij Texel opgetuigd. Als voorbereiding op de reis ging een
deel van de ervaren matrozen al weken voor de afvaart aan
boord. Het merendeel van de opvarenden werd kort voor
de geplande afvaart naar het schip vervoerd in kleine
schepen. De komst van alle opvarenden op het schip be-
tekende een grote chaos. De honderden mannen moes-
ten een plekje zien te vinden en alle verschillende talen
en dialecten leverden de nodige verwarring op. Strenge
regels waren dan ook nodig om deze groep mannen in
het gareel te houden. 
Ze werden direct opgedeeld in twee groepen, het Prin-
senkwartier en het Graaf Mauritskwartier, die beurtelings
dienst hadden. Ze leerden al snel de verschillende com-
mando’s, die kort en krachtig waren. Als je geen wacht
had, moest je benedendeks blijven om niet in de weg te
lopen. Hoewel de mens in die tijd een stuk kleiner was
dan tegenwoordig - normaal was 1,50 m. en 1,75 m. was
al gauw een reus - moest men benedendeks toch altijd ge-
bukt gaan. Ook de soldaten moesten wachtlopen aan

De VOC gaf eigen munten uit.

Matrozen moesten zo snel mogelijk bekend
raken met de terminologie van de masten en

tuigage. Van hoogtevrees kon geen sprake zijn
bij het beklimmen van de masten via de wan-
ten, wat bij een stilliggend schip al een hele

toer is, laat staan bij storm op volle zee. Het is
niet verwonderlijk dat er af en toe iemand uit
de mast of overboord viel. De masten op de

replica van de Amsterdam in het Scheepvaart-
museum zijn de standaardindeling op de

meeste VOC-schepen.  (foto auteur)  
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boord. Alleen bij het commando Overal! (alle hens aan
dek) moest iedereen aan dek komen.

De boot gemist
Het kwam voor dat een opvarende bij de aanmonstering
afwezig was. Er was nog wel een tweede kans, maar de
afwezigheid kostte een half maandloon. Vijfentwintig
Hilversummers kregen deze straf omdat ze te laat aan
boord kwamen. In alle gevallen hadden ze aangemon-
sterd bij de kamer Amsterdam. Mogelijk waren ze gelokt
door de verleidingen van de grote stad en wilden ze nog
een keer aan de rol voordat de grote reis begon. 
Jan Brouwer en Willem Smallenburg waren vermoedelijk
samen op stap in 1757, evenals Pieter Karst en Hendrik
Hendrikse vier jaar later. 
Bij zeventien Hilversummers staat vermeld dat ze absent
waren. Bij de aanmonstering waren ze niet aanwezig en

ze kwamen ook niet opdagen. Vier van hen vertrokken
later alsnog op een ander schip en drie bleken inmiddels
te zijn overleden. De overige tien komen niet meer in de
journalen voor. Het blijft gissen waarom ze hun initiële
aanmelding niet hebben doorgezet. 
Bij Cornelis van Dijk en Gijsbert Brouwer had dat moge-
lijk te maken met het overlijden van een vriend met wie ze
zich tegelijk aangemeld hadden. Dirk van Gogh heeft
geluk gehad door het missen van de reis. Het schip waar-
mee hij zou vertrekken kreeg vermoedelijk te maken met
een besmettelijke ziekte of scheurbuik. Tijdens de reis
naar Kaap de Goede Hoop stierven maar liefst 145 opva-
renden.

Onder zeil
Zodra de weersomstandigheden goed waren, ging het
schip onder zeil en begon de tocht. Veel Hilversummers

De routes die het schip de Jonge Lieve aflegde. Op de vierde en de laatste heenreis waren
Hilversummers aan boord. (Uit: Bonke, Hans, De zeven reizen van de Jonge Lieve, blz 2)  



zullen zich net als Georg Naporra zeker de eerste dagen
afgevraagd hebben hoe ze maanden op dit schip konden
overleven. Johannes Listig had dat probleem niet in 1734.
Hij viel al na een dag over boord en verdronk.
Het eerste stuk tot voorbij Het Kanaal was niet het ge-
makkelijkst. Loodsen leidden de grote schepen over de
vaarwegen, waar het vaak een drukte van belang was. Een
aantal malen was terugkeer naar Texel noodzakelijk en
het kwam nogal eens voor dat een schip moest uitwijken
naar Portsmouth of Duins (Downs aan de Engelse zuid-
kust). Dat probeerde men zoveel mogelijk te vermijden.
Elke keer dat een schip ergens aanlegde, bestond het ri-
sico dat een opvarende de benen zou nemen. Matthijs
Dirksz zag in 1695 samen met vijf andere soldaten zijn
kans schoon om in Portsmouth het schip te verlaten.
Zodra Het Kanaal gepasseerd was, waren de lastigste hin-
dernissen genomen, al kon het natuurlijk op volle zee be-
hoorlijk spoken. Afhankelijk van de periode waarin de

vloot vertrok waren vaarroutes voorgeschreven om opti-
maal gebruik te kunnen maken van stroming en wind.

Verstekeling
Vanaf het vertrek uit Holland tot de terugkeer of het over-
lijden van de schepelingen werd alles wat te melden viel
over de opvarenden in het scheepsjournaal van het uit-
reizende schip vastgelegd. Het duurde maanden voordat
de boeken konden worden bijgewerkt. Zolang er nog ie-
mand in leven was van die beginreis, werd het boek
steeds ter hand genomen. Een aantal malen stopt de in-
schrijving echter en is het gissen hoe het onze plaatsge-
noot is vergaan. Er rest dan niets dan een onbevredigende
laatste vermelding. Die losse eindjes zijn er voor de
meeste Hilversumse opvarenden gelukkig niet. 
Soms roept een inschrijving ook andere vragen op. Dat
is bijvoorbeeld het geval bij Gerbrand Cas. In het
scheepsjournaal van de Proostwijk staat dat hij gemon-
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In 1795 tekende L. S.
de la Rochette een
kaart van de Neder-
landse kolonie Kaap
de Goede Hoop. 



Scheepsjournaal van de
Proostwijk, die vertrok
op 1 januari 1738. Aan
boord van dit schip was
Hilversummer Gerbrand
Bastiaan Cas, die als de
verstekeling genoteerd
staat. (VOC6083)  
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sterd was op de Beukestijn, maar als verstekeling op de
Proostwijk terecht was gekomen. De schuld bij het eer-
ste schip werd hier overgenomen. Het roept wel de vraag
op wat er met zijn scheepskist is gebeurd. Zonder bagage
was het lastig om te overleven al die maanden op zee. Dat
hoefde hij ook niet. Het schip vertrok op 1 januari 1738,
maar keerde tweemaal terug. Bij de eerste keer op 3 fe-
bruari was Cas al een paar dagen dood.

Scheepskost
De eerste dagen aan boord was het eten redelijk en was er
water en bier in overvloed, maar dat veranderde al snel.
Bier en water gingen op rantsoen, alleen brood was vrij te
verkrijgen. Elke opvarende kreeg per maand twee pond
boter, een liter oude witte olijfolie, twee liter witte wijn-
azijn, drie pond suiker en zout, een portie tarwemeel en
drie pond tamarinde en verder voor de hele reis twee
kazen5. De maaltijden waren eentonig en bestonden
voornamelijk uit gort, erwten, bonen en spek.
Als het weer rustig was werd er soms gevist en stond er
die dag verse vis op het menu. Aan boord waren meestal
ook kippen, schapen en soms een koe. Verder werden

groenten en kruiden gekweekt, maar dit alles was alleen
bestemd voor de officieren en de passagiers. Het gewone
scheepsvolk moest het doen met het eentonige menu en
na zo’n vier à vijf weken werden veel opvarenden ziek als
gevolg van de eenzijdige voeding en het tekort aan vita-
mine C. De reis werd steeds onaangenamer, zeker op het
benedendek, waar de zieken vaak niet meer in staat
waren om naar het dek te gaan om hun behoeften te
doen. De stank moet onbeschrijflijk zijn geweest.

In hetzelfde schuitje
Om de overtocht met de honderden mensen die maan-
den met elkaar opgescheept zaten, goed te laten verlopen
waren een strakke indeling, orde en richtlijnen nodig.
Overtredingen werden zwaar bestraft. De opvarenden
waren opgedeeld in kwartieren en vervolgens in bakken,
kleinere groepen van een man of tien. De aansturing van
de ploegen was de taak van de kwartiermeester en de
bootsman. Al snel was men gewend aan het ritme van de
zes ploegen, de wachten. Een wacht duurde vier uur en de
tijd werd bijgehouden met zandlopers, de glazen van een
half uur. De zes wachten bestonden uit de eerste wacht,
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die startte om acht uur ’s avonds, hondenwacht, dek-
wacht, vierde wacht, vijfde wacht en platvoetwacht. Ge-
beurtenissen noteerde men aan de hand van de glazen: het
zesde glas in de platvoetwacht betekende zeven uur ’s
avonds. Iedereen aan boord, ook de passagiers, was al
snel gewend aan dit ritme van de wachten en de glazen.
Behalve de glazen van een half uur, waren er ook glazen
van vier uur, die per wacht gedraaid werden. Het luiden
van de scheepsbel gaf het einde van een wacht aan. Een
ander belangrijk ijkpunt was het meten van de voortgang
van het schip om twaalf uur ’s middags. De dames Lam-
mens en Swellengrebel6 maakten hier in hun dagboeken
dagelijks melding van.

Van wanten weten
Het leven aan boord was niet gemakkelijk, zelfs niet voor
passagiers, al maakten die achter de mast wel een comfor-
tabeler reis dan het volk. Onder de passagiers waren

soms ook vrouwen. Dat kwam onder het volk vóór de mast
niet voor, althans dat was niet de bedoeling. 
Toch lukte het af en toe een vrouw om als man aan te
monsteren bij de VOC. Hoe vaak dat het geval was is niet
bekend, maar er zijn er in elk geval 51 ontmaskerd. In
zeven gevallen waren er ook Hilversummers aan boord, al
was Gijsbert Hogenbirk al overleden toen soldaat Jan
Haageman in 1749 direct na haar ontmaskering in Enge-
land van boord werd gezet. Net als in dit geval volgde de
ontdekking vaak snel na vertrek. 
Dat een soldaat op de Baarzande in 1764 een vrouw was
bleek een dag na afvaart en ook matroos Carel Fredrik uit
Groningen hield haar bedrog op de Vrouwe Antoinetta
Coenradina nog geen week vol. Ongetwijfeld zal dit tot
hilariteit hebben geleid onder de bemanning. De vier Hil-
versumse jongens op de Naarstigheid zullen zeker on-
derling de nodige grappen hebben gemaakt over de
soldaat aan boord, die een vrouw bleek te zijn, evenals de

Plattegrond van Batavia uit 1681.
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twee aan boord van de Baarzande in 1762. 
Vaak was Kaap de Goede Hoop de eerste gelegenheid om
dit onwelkome bemanningslid van boord te zetten en de
vrouwen werden tot die tijd ondergebracht in het passa-
giersgedeelte, waar ze zeker niet met alle egards behan-
deld zijn. De hooploopster in 1745 op de Nieuwstad werd
pas elf dagen na aankomst op de Kaap ontmaskerd. 
In al deze gevallen heeft het thuisfront hier nooit van ge-
hoord. De Hilversummers aan boord zijn nooit terugge-
keerd. Alleen Claes Smit, die in 1695 op de Matroos
vertrok, heeft mogelijk bij thuiskomst verhaald hoe Wil-
lem de Groot uit Leiden na twee maanden ontmaskerd
werd als vrouw.

Scheurbuik
Besmettelijke ziektes kwamen vaak voor. In 1771 keerde
de Honkoop, vermoedelijk vanwege vlektyfus, terug naar
Texel. Nog voordat het schip terug was, werd Johannes
Gilles de Birk ziek van boord gehaald in een lichter, een
klein schip voor het overladen van goederen en dus in dit
geval ook van mensen. Hij overleed een maand later in
het ziekenhuis. Ook de Huis ter Meijen, onderdeel van
dezelfde vloot, keerde vanwege die besmettelijke ziekte
terug, maar opvarende Willem van Duijn haalde wel de
eindbestemming. 

Tien jaar later was het hommeles op de Ganges. Ook dat
schip was teruggekeerd en vertrok pas tien maanden na
de eerste vertrekdatum definitief. Het zou een rampza-
lige reis worden. Tot de Kaap overleden 167 opvarenden
aan de gevolgen van scheurbuik. Jan Ouden Allert was
een van de eersten in een eindeloze reeks van dagelijks
meerdere doden. Joost Kreuning hield het langer vol: hij
overleed zes dagen na aankomst op de Kaap. Er waren
meer schepen met extreem veel doden te betreuren op het
eerste deel van de reis. Op zeven schepen met Hilver-
summers aan boord overleden meer dan honderd opva-
renden op weg naar de Kaap. De Hilversummers die deze
ramptocht overleefden, overleden alsnog in het hospitaal
aan de Kaap. De Schagen, waar Menicus van Cosina na
drie maanden overleed, telde maar liefst 184 sterfgeval-
len op een bemanning van 291. Ongetwijfeld was de rest
er ook niet best aan toe.

Voor anker
Voor de reis waren uitgebreide richtlijnen meegegeven.
Dat gold op vrijwel alle gebieden. Zo waren er richtlijnen
voor de schipper, de officieren, de tucht aan boord en de
verzorging van zieken. De meeste waren algemene in-
structies, die voor elke reis hetzelfde waren. De instruc-
ties voor de vaarroute waren afhankelijk van het seizoen

Binnenplaats van het fort in Kaapstad in 2013. Het fort werd in de VOC-tijd het Kasteel Caab de Goede Hoop  genoemd en was
het bestuurlijk centrum. (foto auteur) 
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van vertrek. Die route liep soms vlak langs eilanden on-
derweg, maar een tussenstop tussen de Republiek en de
Kaap werd zeker niet aanbevolen. Ook zo ver van huis
was het risico op desertie groot. Soms noodzaakten de
vele zieken aan boord en het gebrek aan schoon drink-
water echter een tussenstop bij de Kaapverdische eilan-
den. Dertig schepen met Hilversummers aan boord
onderbraken de reis op São Tiago, al is het de vraag of zij
ook op het eiland zijn geweest. Niet iedereen mocht im-
mers het schip verlaten. De stop betekende wel een rust-
punt en afwisseling. De zieken konden weer worden
opgelapt met vers drinkwater en fruit. Na ongeveer een
week werd de reis hervat. De schepen voeren zoveel mo-
gelijk in konvooi. Tijdens de reis moest af en toe worden
overlegd over de koers of opgelopen schade. Na het uit-
steken van de pasjaarvlag, troffen de schippers elkaar voor

een bespreking op een van de schepen. Als er passagiers
aan boord waren, legden deze onderweg zelfs visites bij
elkaar af, uiteraard alleen bij kalm weer.

Kaap de Goede Hoop
Vrijwel alle schepen van de compagnie hielden een tus-
senstop bij Kaap de Goede Hoop. Chirurgijn en koopman
Jan van Riebeeck had hier, het huidige Kaapstad, in 1652
een verversingsstation opgericht en twintig jaar later was
het vijfpuntige fort of kasteel gebouwd, dat nu nog be-
staat.
De stop aan de Kaap was hoognodig om zieken te ver-
plegen en nieuwe voorraden in te slaan. Achtentwintig
Hilversummers hadden al voor het bereiken van de Kaap
het leven gelaten en dertien overleden ter plekke, in het
ziekenhuis of op het schip. Van de Hilversummers die in

Kaart van Azië uit Atlas Maior (1665) van Joan Blaeu, de befaamde Nederlandse kaartenmaker. 
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het ziekenhuis terechtkwamen, waren zestien nog niet
hersteld toen hun schip zijn reis vervolgde. Zij voeren
later verder op een ander schip. Een van hen was Klaas
Janse Mets, die nooit meer aan land zou komen. Van zijn
schip de Ridderschap van Holland werd na vertrek niets
meer vernomen.
Overigens was de Kaap zelf vooral tijdens de winter een
gevaarlijke plek. Het schip Jonge Thomas met Jan van der
Horst aan boord verging op 1 juni 1773 tijdens een zware
storm in de baai.

In de ketting
Het kasteel was het bestuurscentrum aan de Kaap. De
gouverneur woonde er en een aantal officieren. Verder
hield de raad van justitie hier zitting. Daar kreeg soldaat
Dirk Ploos mee te maken in 1747. Hij was na zijn aan-
komst het jaar daarvoor als metselaar aan de slag gegaan,
maar vergreep zich aan bezittingen van de compagnie.
Het ging om onbruijkbare vengsterluijkjes en verscheijde oude
ribben, die hij samen met een slaaf en een bandiet had ont-
vreemd. Niet echt de moeite waard lijkt het, maar over-
tredingen werden in die tijd streng gestraft. Er volgde een
proces7, waarna de raad een uitspraak deed: condemneert
alle drie de gedaagdens om gebragt te warden ter plaatse, alwaar
men alhier gewoon is crimineele geweijsdens ter uijtvoer te bren-
gen, aldaar den scherpregter overgeleevert en aen een paal gebon-
den zijnde met roeden op de bloote rugge strengelijk gegeesselt te
warden voorts alle drie de gedaagdens in de ketting geklonken
weesende. Na drie jaar letterlijk vastgezeten te hebben,
werd Dirk Ploos teruggestuurd naar Holland. Ook Jo-
hannes Verbaten en Cornelis Smallenburg gingen van de
Kaap weer terug, vermoedelijk waren zij ongeschikt om
nog dienst te doen.
Het was voorgeschreven dat het verblijf aan de Kaap niet
meer dan twee weken mocht duren, maar in de praktijk
werd het vaak langer. Voor passagiers en officieren was
het een aangenaam oord om visites af te leggen. De
meeste andere opvarenden zullen nauwelijks van boord
zijn gegaan. Vermoedelijk vond Pieter Bollebakker de
Kaap een goede plek om een nieuw bestaan op te bou-
wen. Hij was absent bij de afvaart van zijn schip. 

Zeemansgraf
Als het sein voor vertrek eenmaal was gegeven, voer het
schip zodra de wind gunstig was door naar de eindbe-
stemming. Het tweede deel van de reis was korter, maar
zeker niet zonder gevaren. Ondanks het feit dat de meeste
opvarenden inmiddels behoorlijk gehard waren, overle-
den nog zeventien plaatsgenoten voor het bereiken van

de Oost. De zusters Lammens beschreven een aantal
sterfgevallen op hun reis in 1736 van Zeeland naar Bata-
via. Er voeren overigens geen Hilversummers op dit
schip. De eerste overleden matroos werd in sijn groene kist
genaaid en overgegeven aan de lust der vissen8. De overledene
werd meestal in zijn hangmat of een zeil genaaid met ste-
nen tussen de benen en na het avondgebed om vijf uur
over boord gezet op een plank. Dat gold overigens alleen
voor de lageren in rang, officieren kregen een kist en sa-
luutschoten. Ook matroos Rijk Bouman werd in een kist
gelegd, maar of hij een zeemansgraf kreeg is onduidelijk.
Hij overleed op 9 november 1719, terwijl zijn schip de
Stad Leiden aan de Kaap was. Op zijn schuldpagina staat
een doodskist, aangeschaft voor drie gulden bij Fort d’
Goede Hoop.

Veiling
De zusters Lammens maken ook een aantal malen mel-
ding van de afwikkeling van de persoonlijke bezittingen
van overledenen. Deze werden na inventarisatie bij opbod
verkocht. Hoewel er vaak weinig van waarde bij was, be-
tekende dit wel een verzetje. Ook Hilversummers deden
hier aan mee. Rijk Bouman had zelf twee keer iets ge-
kocht op een veiling en op 5 december werden zijn be-
zittingen geveild (6 rokjes, 2 hembden, 1 slaapsake, 1 rol
toeback, 3 broeken, 2 kusse sloope, 1 parthij rommeling, 1 buffel-
tje, 2 paar kouse, 1 paar schoene en 1 muts). De opbrengst was
veertig gulden en dertien stuivers. Een van de kopers had
ruim tien gulden over voor de tabak. Johannes Verbaten,
die vanaf de Kaap meteen terug voer, deed op de heenreis
vier keer inkopen op een veiling. Daaronder waren twee
rollen tabak en een kelder jenever. Ook Arij Mets kocht
tabak en verder een trommel met coffij, coffij molen en copere
ketel. Lambert Ruijter, die op zijn tweede reis bevorderd
werd van bosschieter tot kwartiermeester, wist op die reis
negen maal iets te bemachtigen. Behalve tabak, kousen
en schoenen kocht hij een stuk gestreept grijn, een paar silve-
ren en een paar tinne gespen, een seijde broek en een seijffer leij.
Alle vier moeten tot de rijkere Hilversummers gehoord
hebben, want zij hadden geen schuldbrief.

In behouden haven
Na een reis van ongeveer acht maanden bereikte men de
bestemming. De dankbaarheid was vaak erg groot. In
sommige scheepsjournalen staat bij de aantekening van
het verdiende loon tot de bestemming: Gode sij gedankt of
Godlof. Mogelijk betrof het hier een reis die slechts met
veel geluk tot een goed einde was gebracht. Die bestem-
ming was voor een stuk of twintig Hilversummers Co-

Detail van de kaart van L.S. de la Rochette.  Bij de ramp in mei 1737 sloegen de schepen te pletter bij
Zoute Rivier in het zuidoosten van de Tafelbaai. Daarna moesten schepen in de winter uitwijken naar
Baay Falso. Meestal legden ze aan in Simon’s Baay aan het eind van de in rood getekende weg.    
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lombo op het eiland Ceylon, het huidige Sri Lanka, maar
verreweg de meesten gingen naar Batavia. Behalve op-
luchting de tocht overleefd te hebben en weer vaste grond
onder de voeten te hebben, verschafte de eerste aanblik
van de stad het gevoel thuis te komen. Het zag er een
beetje uit als Holland. Maar dat veranderde snel. Velen
kwamen bij aankomst in het ziekenhuis terecht en som-
migen verlieten dat niet levend. De soldaten werden on-
dergebracht in het garnizoen op Batavia als ze niet direct
een andere bestemming kregen. 
Huistimmerman Claas Dorland ging naar het ambagts-
quartier en jongen Georgius de Beer werd op de equipage-
werf gelogeert. De matrozen bleven aan boord of moesten
overstappen op een ander schip. Het kostte vaak grote
moeite om te wennen aan het klimaat. Bovendien was in
Batavia sinds 1733 malaria endemisch geworden. Van de
210 Hilversummers, die voet aan land zetten in de Oost,
overleden er 61 binnen een jaar.

Heen en weer 
Vanuit de twee bestemmingen werd intensief handel ge-
dreven met de overige factorijen van de onderneming.
Bovendien moest de lange lijst goederen worden inge-
kocht, die besteld waren om mee terug te nemen op de

retourvaart. Allereerst waren daar natuurlijk de spece-
rijen, onder andere kaneel van Ceylon, peper van Suma-
tra en kruidnagelen van de Molukken. Maar er werd veel
meer verhandeld, zoals textiel en hout van de Coroma-
delkust en thee, porselein en zijde uit China. Matrozen
voeren soms jaren op verschillende schepen tussen de
factorijen heen en weer. Voor bescherming van de kost-
bare lading tegen kapers gingen altijd soldaten mee. Mi-
litairen, die niet in het garnizoen in Batavia bleven of aan
boord bescherming moesten bieden, werden naar andere
bestemming gestuurd om daar de bezittingen te verde-
digen. Sommigen bleven erg lang in dienst van de com-
pagnie en hadden vermoedelijk weinig zin om terug te
gaan. Adam van Rhijn bracht maar liefst 22 jaar op het
Molukse eiland Ternate door, Cornelis Jansz Perk bijna
zeven jaar. Hendrik Scheer, die in Colombo landde, werd
gestationeerd in Trincomalee, waar hij ruim 24 jaar bleef.
Het langste verbleef Evert Jansse van Roode in de Oost:
eerst zeventien jaar in Makassar en daarna tot zijn over-
lijden nog elf jaar op Samarang.

Naar de haaien
Niet alleen de lange tocht van patria, zoals het vaderland
toen vaak genoemd werd, naar de Oost, maar ook de in-

Jan de Gooijer, de eerste gevonden Hilversummer,  vertrok op 18 augustus 1681 als bosschieter op het schip
Azië. Hij voer op verschillende schepen,  achtereenvolgens de Europa, Tidore, Beemster (met toevoeging
segge Blauwe Hulk) en de Middelburg. Zijn laatste reis was aan boord van het jacht Batavische Coopman,
waar hij sonder testament te maecken in den heere is ontslapen op 21 juni 1693. (VOC5296, folio 126) 
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terne vaart tussen de factorijen was vol gevaren. Matroos
Cornelis Rijcksz Perck bereikte in 1722 veilig Batavia. Na
een half jaar vertrok hij op de Valkenbos voor een reis
naar Japan, maar het schip zou deze bestemming nooit
bereiken. Willem van der Veer kreeg kort na aankomst in
1745 een nieuwe plek op het schip Vijvervreugd. Hij zat
daar nog maar twee weken toen het schip op de rede van
Batavia ontplofte. De kamer Zeeland liet kort daarna een
nieuw schip bouwen met de naam Nieuwvijvervreugd,
maar de naam bracht weinig geluk. Dit schip ontplofte
in 1756 op de thuisreis bij de Shetlands. 
Hoe het de Rijnsburg met Dirk Bekker aan boord is ver-
gaan, is onbekend. Er werd niets meer van vernomen
nadat het in 1772 naar China was vertrokken. Als laatste
vermelding bij Gijsbert van Os staat, dat hij met het
scheepje Malacca’s Welvaren gesprongen is. Ook dit schip is
dus ontploft en dat kwam vaker voor met het vele bus-

kruit aan boord. De meeste reizen kwamen echter tot een
goed einde. 

Kapers op de kust
Het risico van kapingen was altijd aanwezig en de plek
waar dat gebeurde verschilde van tijd tot tijd. Als er in 
Europa spanningen waren, voeren de schepen vaak agte-
rom langs Hitland (Shetlands). De bemanning kreeg in
dat geval twee maanden extra gage. Onderweg moest
men rekening houden met kapers, net als in de Oost,
waar altijd partijen waren, die het monopolie van de VOC
wilden doorbreken. De Vierde Engelse Zeeoorlog, die in
1780 uitbrak, had ook gevolgen voor de compagnie. Sol-
daat Pieter Verhaar was vanaf 1779 in Nagapatnam aan
de kust van India gelegerd. Toen de stad in 1781 na een
beleg van vier maanden naar de Engelsen overging, bete-
kende dat het einde van zijn dienstverband. Hoe het hem

Cornelis van der Laan keerde met een groot kapitaal van 2.560 gulden 13 stuivers en 15 penningen. Daarbij zat ook
21 gulden voor een medicamentenkist. Hij was op Eerste Kerstdag 1706 uitgevaren en was als onderbarbier verant-
woordelijk voor de behandeling van de zieken. Hij werkte op verschillende schepen tot zijn repatriëring in januari
1715. (VOC5564, folio 22)
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verder ging was immers niet meer de verantwoordelijk-
heid van het bedrijf. Er staat overigens nog wel een aan-
tekening in het scheepsjournaal dat hij vier jaar later in
Paleacatte (Pullicat) zat. Iets dergelijks overkwam Gijs-
bert Philip Beek, al valt uit het scheepsjournaal niet op te
maken waar dat gebeurde. Zijn schip werd in 1783 door
drie Engelse schepen gekaapt en op dat moment was ook
hij uit dienst. 

Het anker gelicht
Het zenuwcentrum van de activiteiten in de Oost was Ba-
tavia. Van daaruit werden de vloten samengesteld met de
waren die naar patriamoesten worden vervoerd. Zeker 48
Hilversummers vertrokken naar Holland, sommigen al
vrijwel direct na aankomst. De tocht terug op de volgela-
den retourschepen was minder zwaar dan op de heen-
weg. Er waren minder mensen aan boord en het eten was
een stuk beter. Toch overleden vijf Hilversummers al
voordat het schip de Kaap bereikte en één blies de laatste
adem uit in het ziekenhuis aan de Kaap. Daar moesten
ook waren worden uitgeladen en nieuwe voorraden aan
boord gebracht. De retourschepen vertrokken van diverse
bestemmingen, met name Batavia, China en Colombo
om vanaf de Kaap gezamenlijk het laatste deel van de reis
af te leggen. Zo ook in mei 1737. Acht schepen lagen ge-
monsterd en wel klaar om te vertrekken toen het laatste
schip Iepenrode kwam opdagen. De schipper hiervan
was overleden en het schip had na omzwervingen langs
de kust eindelijk de Tafelbaai weten te bereiken. Aan

boord was konstabelsmaat Wilhelmus Edema, die na drie
jaar op weg was naar huis. Gehoopt werd dat dit schip de
andere acht snel huiswaarts zou kunnen volgen, maar het
liep heel anders.

Met man en muis
Aan de Kaap kan het in de winter behoorlijk spoken. Van-
wege de ’s nachts opgestoken storm waren in de vroege
ochtend van dinsdag 21 mei 1737 brieven en vertrekpa-
pieren aan boord van de diverse schepen gebracht, in de
hoop dat ze spoedig konden uitvaren. Dat bleek ijdele
hoop, de storm wakkerde aan en na noodsalvo’s om tien
uur zag men dat de Iepenrode omtrent dien tijd alle sijne an-
kers quijt geraakt weesende, genoodsaakt was het na het strand te
setten, ten welken eijnde de blindens losgemaakt hebbende, met
den voorsteeven aan deese kant van de Soute Rivier teegens het
selve aangeraakte, waarop alle drie de masten ten eersten over
boord quamen en dewijl het schip vervolgens van agteren los begon
te worden, wierd het selve door de zee die hem op bakboord sijde
seer sterk aanliep in het midden vaneen gewrongen, wordende het
agterschip voorts in wijnig tijds, mitsgaders het voorschip des ag-
termiddags ten drie uuren aan stucken geslagen, waardoor veele
menschen ellendig verdronken, en door de stucken van het hout
dood geslagen wierden9.
Maar het kon nog erger. Kort daarna werden ook de Gou-
driaan en de Flora tot splinters geslagen. Even na de mid-
dag ging de Paddenburg reddeloos verloren, gevolgd
door Westerwijk, Buis en Duinbeek. Van de Rodenrijs die
’s avonds laat strandde, wisten de meeste opvarenden

Bericht in de Leydsche courant van 26 augustus 1737. 
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zich te redden door middel van geïmproviseerde vlotten.
Van de opvarenden van de overige schepen werden zelfs
nauwelijks stoffelijke overschotten gevonden. Direct wer-
den aan de Kaap richtlijnen opgesteld over het omgaan
met jutters. Daar stond in die tijd de doodstraf op. Ver-
scheidene dieven van de eigendommen van de compag-
nie zijn kort daarna opgehangen. Het laatst overgebleven
retourschip de Papenburg, dat de storm ternauwernood
doorstond door tijdig aan boord gebrachte ankers en tou-
wen, vertrok uiteindelijk op 31 mei en bracht in augustus
het trieste nieuws van de verloren gegane schepen. Het
gevolg van deze ramp was dat het schepen verboden werd
om in de wintermaanden in de Tafelbaai aan te leggen.
In die periode moesten de schepen uitwijken naar Valse
Baai en dat gebeurde meestal ook.

Passagieren
Het dagboek van de dames Swellengrebel betreft de tocht
die zij in 1751 maakten op de Liefde van de Kaap naar
Holland. Zij vergezelden hun vader die na zijn gouver-
neurschap aan de Kaap van zijn pensioen ging genieten
in Holland. Op dat schip werd soldaat Willem van Os ge-
repatrieerd na ruim vijf jaar in het garnizoen in Batavia te
hebben gediend. Hoewel het volk vóór de mast streng ge-
scheiden was van de officieren en passagiers daarachter,
zal hij vast iets hebben gemerkt van de overvloedige maal-
tijden, die zij opgediend kregen en van de bezoekjes die
de passagiers van de verschillende schepen van de vloot
over en weer aflegden. 
Op 27 april werd de oudste van zussen 21 jaar en na even-
zovele saluutschoten van de schepen, kwamen de passa-

giers en officieren van de andere schepen de jarige felici-
teren. Ze werden onthaald op een feestmaal met groen-
tesoep, hoenderpastei, eend, ham, koteletten, kalkoenen,
speenvarken, snijbonen, spinazie, kruisbessen en ge-
stoofde appelen. Vermoedelijk zat Willem van Os toen
gewoon aan de gort. Hoewel de dames het zwaar hadden
op dagen dat het stormde, hebben ze zich toch vermaakt
op de reis. Op 5 april was het Neptunusfeest met water-
gooien gevierd: voor het hoge gezelschap was het de eer-
ste keer dat ze de evenaar passeerden. Het vangen van een
haai was een belevenis en ’s avonds speelden ze kaart en
werd er gemusiceerd en gebreid. De Liefde kwam op 9
juni behouden op de rede van Texel aan.

Op het droge
In totaal zagen 41 van de 275 Hilversummers Holland
terug, nog geen vijftien procent. Van de jongens die vanaf
1750 vertrokken waren, keerde zelfs maar acht procent
terug. Onder de gerepatrieerden waren ook de drie, die
niet verder waren gekomen dan de Kaap. 
Gerrit van Velsen en Cornelis Willekes waren impotent
ofwel arbeidsongeschikt verklaard. Voor de meeste gere-
patrieerden was er nog een uit te betalen gage. Zodra de
boeken bijgewerkt waren, een week of twee na aankomst,
konden ze dat ophalen in het Oost-Indisch huis. Ze
deden dat meestal zelf of machtigden iemand om dat te
doen. Willem van Os kreeg 161 gulden, een stuiver en drie
penningen in handen. De bedragen verschilden erg. Ui-
teraard kon iemand, die direct terugging en de reis ge-
start was met een transportschuld nauwelijks iets
overgehouden hebben, maar desalniettemin was het ver-

De schuld, die soldaat Johan Winkler bij zijn overlijden aan de compagnie had, werd in rekening gebracht
bij zijn broer Johan Adolf. (VOC6168, folio 245)  
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schil groot. Zo hield Lambert Ruiter aan zijn dienstver-
band van nog geen twee jaar 120 gulden over, terwijl Jan
Smit na ruim tien jaar maar 84 gulden gespaard had. Een
paar anderen hadden echt een kapitaal vergaard. Het
saldo van Claas Das was 445 gulden en Cornelis van der
Laan, die als onderbarbier 71/2 jaar op verschillende sche-
pen de zieken had verzorgd, ging met een vermogen van
2.650 gulden naar huis. 

Geen zee te hoog
Deze jongens arriveerden thuis met hun verhalen. Ze had-
den veel meegemaakt, maar troffen een nauwelijks ver-
anderd Hilversum aan, waar een groot deel van de

bevolking nog steeds in armoede leefde. 
Misschien konden sommigen niet wennen aan het leven
in het dorp, trok de zee of het avontuur weer of was een
nieuw dienstverband de enige mogelijkheid om de eind-
jes aan elkaar te kunnen knopen. In elk geval besloten ze-
ventien mannen opnieuw aan te monsteren. Door hun
ervaring kregen ze wel vaak een hogere rang. Een aantal
hooplopers werd aangenomen als matroos en sommige
matrozen werden als bosschieter verantwoordelijk voor het
laden van het geschut. Bij Cornelis Smallenburg staat in
beide gevallen jongmatroos. Het kan zijn dat het hier niet
om dezelfde persoon gaat. Johannes Neerkamp had een
vak geleerd nadat hij als jongen op zijn eerste reis allerlei

Anoniem schilderij uit 1762 van schepen in de Tafelbaai. Vóór de platte Tafelberg is het fort te
zien, dat toen nog vrij dicht bij het water lag. De heuvels rechts zijn de Signaal Heuvel, waar
wachtposten uitkeken naar aankomende schepen, en de Leeuwenkop. 
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klusjes had opgeknapt en maakte op de tweede reis als
huisslotenmaker afvuurinrichtingen van handvuurwa-
pens. Gerrit Taij koos vermoedelijk al tijdens zijn eerste
reis, hij was toen koksmaat, voor een carrière in het leger.
De tweede keer stuurde hij als korporaal de militairen aan
boord aan. Van de zeventien mannen die op herhaling
gingen, keerden er vijf terug; overigens was dat in alle ge-
vallen vóór 1750.

Driemaal is scheepsrecht
Claas Smit en Lambert Ruijter hielden het hierna voor ge-
zien. De eerste was blijkbaar gegaan om een toekomst
voor zijn stiefzoon te kunnen regelen. De 729 gulden, die
hij had verdiend op zijn tweede reis, haalde hij niet zelf
op, maar dat werd gedaan door de regenten van het kin-

dertehuis in Utrecht waar zijn zoon Hendrik Boelhouwer
was gehuisvest. 
Drie mannen gingen voor de derde keer scheep. Gijsbert
Hogenbirk ging als bosschieter, nadat hij twee keer ma-
troos was geweest. Echt carrière maakten de andere twee.
Arie Mets was eerst hooploper, werd de tweede keer ma-
troos en moest op zijn derde reis als kwartiermeester de
wachten aansturen, het eten ronddelen en de orde hand-
haven. Cornelis Jansz Perk ten slotte was de broer van
veerschipper Jan Perk, de overgrootvader van Albertus
Perk. Hij was als hooploper begonnen en moet er toen uit-
gesprongen zijn, want op zijn tweede reis was hij konsta-
belsmaat en de derde keer was hij als konstabel
verantwoordelijk voor alle munitie aan boord. Net als de
andere twee vond hij op de derde reis zijn laatste rust-
plaats. Zijn broer Jan haalde na diens overlijden 560 gul-
den en een kist rommeling op. 

Schipperen
De blijdschap van het terugzien was elke keer groot, maar
veel vaker kwam de tijding dat een dierbare was overle-
den. Vaak was het dienstverband te kort geweest om de
schuld afbetaald te hebben, maar soms kon er toch een
restant van de verdiende gage worden opgehaald. Het
scheepsjournaal vermeldt dit en ook het Hilversumse ar-
chief bevat daar gegevens over. 
In sommige gevallen blijkt daaruit de armoedige om-
standigheid van de nabestaanden en de mogelijke reden
van het dienstverband bij de VOC. De echtgenote van Jan
Maijer Floor, die door haar man met een maandbrief was
ondersteund, werd met haar vijf kinderen onderhouden
door de diaconie. Dat was ook het geval bij de broer en
zus van Jurriaan Gil10 en bij de vrouw van Klaas Dorland11,
die wegens tegenspoed zijn echtgenote en drie kinderen
achterliet om een nieuw bestaan op te bouwen. De
roomse armmeesters hadden de vrouw van Jan Kas12 in
de bedeling. Net als de eerder vermelde Claas Smit, wiens
gage naar zijn stiefzoon ging, had Jacob Roskam stief-
kinderen. Zijn enige erfgenamen waren de minderjarige
Cornelis en Grietje Ravenzwaaij, voor wie 119 gulden op-
gehaald werd. 
In twee gevallen verrekende de compagnie het saldo met
een broer, die tegelijkertijd in dienst was. Na het overlij-
den van Johannes Groen was er een batig saldo van zes
gulden en 17 stuivers. Dat werd bijgeschreven op het
conto van zijn broer, die was ingeschreven als Jacob Gron
uit München(!). Beide broers waren met Andries Roelsz
op dezelfde datum vertrokken, al was Johannes op een
ander schip terechtgekomen.
Bij Johan Winkler, zoon van de notaris, werd zelfs zijn
restschuld van ruim 14 gulden genoteerd bij zijn broer
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Johan Adolf jr., die een half jaar voor hem was vertrok-
ken en als herkomst zijn geboorteplaats Kortenhoef had
opgegeven. 

Met elkaar opgescheept
In sommige jaren schreef een opvallend groot aantal Hil-
versummers zich in bij de VOC. De hoge opkomst eind
1766 en 1767 valt te verklaren uit de grote dorpsbrand in
juni 1766. Dit drama zal veel mensen in een situatie heb-
ben gebracht waarin ze geen uitweg meer zagen. Moge-
lijk waren de acht jongens, die in 1744 tegelijkertijd maar
op verschillende schepen vertrokken, een groep vrienden
die gezamenlijk besloten om het avontuur aan te gaan.
Andere jaren waarin het VOC-dienstverband populair
was, waren 1734, 1746, 1762, 1771 en 1779. Ook hier kan
het een plan van vrienden betreffen. 
In meer dan de helft van de gevallen zaten meer Hilver-
summers op hetzelfde schip of vertrokken min of meer
tegelijk. Mogelijk was het hoge vertrekcijfer in sommige
jaren ingegeven door extreem slechte omstandigheden
in het dorp, bijvoorbeeld als gevolg van mislukte oogsten.
Het blijft echter gissen, ook omdat het vanwege de bij de

dorpsbrand verloren gegane archieven nauwelijks is na
te gaan hoe de situatie in het dorp was, om welke perso-
nen het ging en hoe de familieverhoudingen waren. 

In zwaar weer
Van een aantal opvarenden is wel meer bekend, zoals van
de eerder genoemde Cornelis Jansz Perk. Niet bij ieder-
een was armoede de drijfveer. Zo werd Harmen, de broer
van Rijk Bouman, in 1724 schout van Hilversum. In de
kringen van procureur Laurens Edema was het dienst-
verband bij de VOC haast een traditie. Hijzelf heeft nooit
bij de VOC gewerkt, maar drie broers, toen nog vanuit de
geboorteplaats Loosdrecht, wel. Zij werden gerepatrieerd
en verhalen over hun lotgevallen deden ongetwijfeld de
ronde in de familie. 
In januari 1734 vertrok Laurens’ zoon Wilhelmus, ne-
gentien jaar oud, met drie plaatsgenoten. Hij kwam om
bij de ramp aan de Kaap, maar dat weerhield zijn broer
Rijk niet om samen met zijn neef Wilhelmus Boelhouwer
in 1741 aan te monsteren. Het schip van Wilhelmus ver-
ging, net als dat van zijn neef en naamgenoot. Een an-
dere neefje, Wilhelmus van der Veer, kwam om bij de

Op 11 februari 1739 kwam Laurens Edema, mede namens zijn andere kinderen, 241 gulden, twaalf stuivers en elf
penningen ophalen, de resterende gage van zijn zoon Wilhelmus, een van de velen die omkwamen bij de ramp
aan de Kaap bijna twee jaar eerder toen acht retourschepen vergingen. Zijn zoon Rijk, toen met bijna 25 jaar nog
niet meerderjarig, zou vijf jaar later ook vertrekken en niet meer terugkeren.  (VOC5986 folio 16)  
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ven dagboek, met veel details over het leven aan boord, is
door Roelof van Gelder bewerkt. Er waren geen Hilver-

summers tegelijk met hem aan boord. 

3 Van Gelder, Naporra’s omweg, p185-186.

4 www.genealogie-huizen.nl Excerpten uit oud notarieel
Naarden inv. nr. 3702  no A24 d.d. 3-9-1694

5 Van Gelder, Naporra’s omweg, p232.

6 Marijke Barend-van Haeften (red), Op reis met de VOC.
Hierin staan de dagboeken van de dames Lammens op
hun reis in 1736 en van de dames Swellengrebel vijftien
jaar later. Vooral deze laatste reis is relevant omdat op dit
schip een Hilversummer werd gerepatrieerd.

7 VOC 10946 en VOC 11018 Respectievelijk criminele rol
en -processtukken 1747.

8 Barend-van Haeften, Op reis met de VOC , p54.

9 VOC10757 Dagregister Kaap 1737.

10 SAGV ONA notaris Winkler inv. nr. 1909 no 354 en
VOC14387 folio 64

11 SAGV ONA notaris Mol inv. nr. 1919 verklaring 
potarmmeesters d.d. 27-1-1768

12 SAGV ORA 3276 no. 97 d.d. 17-12-1771

13 tomswhakapapa.co.nz/brons_family_history_131.htm.

ontploffing van de Vijvervreugd. De familie werd zwaar
getroffen en telkens ging Edema naar Amsterdam om de
rest van de gage op te halen. Zijn zoon Jacob trouwde met
Susanna Winkler, dochter van dorpsnotaris Johan
Adolph Winkler, die zelf geboren was in Batavia13. Haar
beide broers en ook haar eerste man Lambertus Vos, af-
komstig uit Amsterdam, waren in dienst van de VOC
overleden. Vos was als ziekentrooster verantwoordelijk
geweest voor de geestelijke zorg van de opvarenden. 

Een andere koers
De VOC begon eind achttiende eeuw steeds meer last te
krijgen van de veranderende politieke situatie. In decem-
ber 1794 vertrokken acht schepen waarvan er maar één,
met  Elbert Kruimer aan boord, de Oost bereikte. De rest
werd gekaapt door Engelsen of Fransen of verging. Het
was de laatste vloot die vertrok. Als gevolg van de op-

richting van de Bataafse Republiek werd eind 1795 be-
sloten om de VOC op te heffen en op 1 maart het jaar
daarop volgde nationalisatie van de compagnie. De boe-
ken werden een paar jaar later definitief gesloten, maar
gelukkig niet vernietigd. Behalve de scheepsjournalen is
veel meer materiaal bewaard gebleven, niet alleen in 
Nederland, maar ook elders, zoals in Kaapstad en 
Djakarta. Misschien valt daarin ooit nog meer te achter-
halen, zoals waarom Jan Isack de Wal in 1703 gestraft
werd met een jaar in de ketting. En ook of er nog onder-
zoek is gedaan naar de dood van Jan Cornelisse Smallen-
burg, die in 1770 op Ambon in de casteelgragt is vermoord.
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LIJST VAN HILVERSUMSE OPVARENDEN tussen 1694 en 1746

Vertrek Schip Naam Beroep Omschrijving Ende Einde Plaats/Schip

1694 Stad Keulen Angst Abrams Soldaat Vermist 1698 Azië
1781 Ganges Jan Ouden Allert Soldaat Overleden 1782 Ganges
1750 Gouverneur-generaal Hendrik Bakker Hooploper Overleden 1752 Azië
1761 Hoop Gerrit Bakker Bosschieter Overleden 1761 Hoop
1773 Zuid-beveland Albert Bakker Matroos Overleden 1773 Zuid-beveland
1779 Parel Gijsbert Philip Beek Hooploper Gelicht 1783 Azië
1738 Middenrak Georgius de Beer Jongen Gerepatrieerd 1743 Diemermeer
1731 Everswaart Jan Jacob Beijer Soldaat Overleden 1733 Azië
1770 Lam Dirk Bekker Jongmatroos Schip vergaan 1772 Rijnsburg
1776 Jonge Lieve Aris Ben Soldaat Vermist 1780 Azië
1762 Bleiswijk Gerrit Jansse de Berk Hooploper Gerepatrieerd 1765 Borssele
1771 Honkoop Johannes Gillis de Brik [Birk] Soldaat Overleden 1772 Nederland
1785 IJstroom Carel Blommendaal Jongmatroos Laatste vermelding 1786 Azië
1758 Bleiswijk Jan Blondee Soldaat Overleden 1760 Azië
1762 Welgelegen Jan Hendrikse Blondee Jongsoldaat Overleden 1772 Ouwerkerk
1771 Beekvliet Lambert Boel Jongmatroos Overleden 1771 Beekvliet
1737 Gaasperdam Elbert Boelhouwer Adelborst Overleden 1737 Gaasperdam
1721 Den Dam Jan Boelhouwer Soldaat Gerepatrieerd 1728 Kommerrust
1787 Constantia Gijsbert Boelhouder Soldaat Laatste vermelding 1800 Azië
1790 Gerechtigheid Philip Boehouwer Matroos Overleden 1790 Gerechtigheid
1722 Middelwoud Pieter Boelhouwer Soldaat Overleden 1722 Middelwoud
1734 Landskroon Tijmen Rijksz Boelhouwer Hooploper Gerepatrieerd 1736 Landskroon
1738 Karsenhof Tijme Rijksz Boelhouwer Matroos Overleden 1738 Karsenhof
1741 Kerkwijk Wilhelmus Boelhouwer Hooploper Schip vergaan 1746 Nieuwland
1741 Huis te Marquette Sijmen Jansz Boelhouwer Adelborst Overleden 1742 Huis te Marquette
1746 Knappenhof Cornelis Jacobsz Boelhouwer Jongen Overleden 1748 Azië
1764 Compagnies Welvaren Gerrit Boelhouwer Soldaat Overleden 1766 Kaap de Goede Hoop
1771 Schoonzicht Jan Cornelis Boelhouwer Soldaat Overleden 1772 Schoonzicht
1784 Batavier Cornelis Boelhouwer Soldaat Overleden 1785 Azië
1783 Rozenburg Jan de Boer Matroos Overleden 1786 Azië
1728 Hopvogel Willem Joosten de Boer Soldaat Gerepatrieerd 1736 Petronella Alida
1761 Aschat Tijmen Janssen Boll Soldaat Overleden 1762 Azië
1778 Buitenleven Pieter Bollebakker Matroos Laatste vermelding 1779 Kaap de Goede Hoop
1765 Sloten Gerrit Willemse Bon Soldaat Overleden 1766 Azië
1761 Amerongen Claas Cornelis Bontekoe Soldaat Overleden 1761 Amerongen
1790 Makassar Philip Boon Soldaat Overleden 1790 Makassar
1711 Zandenburg Jacob Stevensz Boor Soldaat Overleden 1713 Azië
1767 Bartha Petronella Jan Bot Matroos Overleden 1768 Bartha Petronella
1747 Hogersmilde Abraham Jansz Boudaan Hooploper Overleden 1748 Azië
1719 Stad Leiden Rijck Bouman Matroos Overleden 1719 Stad leiden
1757 Rozenburg Jan Hendrik Brouwer Soldaat Overleden 1766 Azië
1783 Rotterdams Welvaren Gijsbert Pieter Lams Brouwer Matroos Gerepatrieerd 1784 Ganges
1786 Zeeland Gijsbert Brouwer Matroos Vermist 1788 Draak
1754 Naarstigheid Jan Claasz de Burk Hooploper Overleden 1755 Azië
1738 Proostwijk Gerbrand Bastiaan Cas Hooploper Overleden 1738 Proostwijk
1767 Bleiswijk Hendrik Petrus van Coesina Hooploper Overleden 1771 Azië
1762 Bleiswijk Albert Cornelisse Soldaat Overleden 1764 Azië
1741 Ouwerkerk Jan Cornelisz Bosschieter Weggelopen 1744 Azië
1776 Vriendschap Jan van Cosina Soldaat Overleden 1777 Azië
1771 Schagen Menicus van Cosina Hooploper Overleden 1771 Schagen
1792 Phoenicier Gerrit van Cosina Soldaat Overleden 1793 Azië
1772 Renswoude Arij Cruin Matroos Overleden 1772 Renswoude
1724 Meijenburg Geur Das Matroos Overleden 1729 Azië
1726 Petronella Alida Claes Das Soldaat Gerepatrieerd 1734 Spiering
1756 Immagonda Bart Gerritsz Dekker Hooploper Gerepatrieerd 1758 Keukenhof
1788 Noord-holland Jan Janssen Dekker Hooploper Laatste vermelding 1790 Azië
1782 Holland Pieter Dekkers Soldaat Overleden 1782 Holland
1746 Sparenrijk Hendrik Andriesz van Delfswijk Soldaat Overleden 1759 Getrouwigheid
1753 Baarzande Willem van Deutecom Jongmatroos Overleden 1755 Azië
1779 Overduin Rijk Diepgrond Jongmatroos Overleden 1780 Azië
1785 Vredenburg Willem Dingeman Metselaar Gerepatrieerd 1790 Castor
1767 Tulpenburg Teunis Dirks Soldaat Overleden 1767 Azië
1695 Berkenrode Matthijs Dirksz Soldaat Weggelopen 1696 Engeland
1717 Huis ten Donk Jan Claasen Does Hooploper Overleden 1718 Azië
1785 Beverwijk Rijk Does Bosschieter Weggelopen 1787 Beverwijk
1745 Rijnhuizen Cornelis Doesburgh Soldaat Overleden 1746 Azië
1780 Merenberg Pieter van Domeli Matroos Overleden 1782 Azië
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Vertrek Schip Naam Beroep Omschrijving Ende Einde Plaats/Schip

1763 Velsen Claas Dorland Huistimmerman Overleden 1775 Azië
1768 Ganzenhoef Gerrit van Duijn Matroos Overleden 1770 Azië
1771 Huis ter Meijen Willem van Duijn Jongmatroos Overleden 1772 Azië
1749 Overnes Lambert Duurland Soldaat Overleden 1751 Azië
1734 Beekvliet Wilhelmus Edema Konstabelsmaat Schip vergaan 1737 Iepenrode
1741 Kerkwijk Rijk Edeman Konstabelsmaat Overleden 1745 Azië
1793 Westkapelle Jacob Eekelenberg Soldaat Laatste vermelding 1796 Azië
1759 Oosterbeek Leendert Elbertsman Hooploper Laatste vermelding 1761 Azië
1711 Vrijburg Egbert Willemsz Elten Matroos Overleden 1715 Azië
1746 Huis ten Donk Jacob Floor Soldaat Overleden 1757 Azië
1711 Vrijburg Jan Maijer Floor Matroos Overleden 1715 Belvliet
1762 Bleiswijk Roeloff Willemse Fokker Soldaat Overleden 1764 Azië
1721 Opperdoes Jeuriaan Fransz Matroos Gerepatrieerd 1724 Nieuwvliet
1744 Zuiderburg Gerbrand Gerbrandsz Soldaat Overleden 1745 Kaap de Goede Hoop
1764 Baarzande Bart Gerridsz Matroos Overleden 1765 Baarzande
1724 Magdalena Jurriaan Fransz Gil Matroos Overleden 1728 Azië
1754 Middelburg Cornelis Gillissen Hooploper Overleden 1755 Kaap de Goede Hoop
1763 Barbara Theodora Gerrit Gillissen Bosschieter Overleden 1763 Kaap de Goede Hoop
1766 Geinwens Pieter Jansse de Gis Matroos Overleden 1767 Geinwens
1777 Mentor Dirk Janse de Gist Jongmatroos Overleden 1779 Alkemade
1745 Nieuwstad Jan Meusters van Gogh Soldaat Overleden 1746 Azië
1744 Hof van Delft Wouter Gog Soldaat Overleden 1759 Azië
1681 Azië Jan de Gooijer Bosschieter Overleden 1683 Azië
1719 Boekenrode Joannis Groen Soldaat Overleden 1723 Azië
1761 Vrouwe Elisabeth Caspar Anthonij Hanaudt Soldaat Overleden 1769 Kaap de Goede Hoop
1763 Aschat Reinier Harwel Hooploper Overleden 1764 Azië
1761 Amerongen Hendrik Hendrikse Jongsoldaat Overleden 1763 Azië
1779 Parel Jan Hesman Hooploper Schip vergaan 1781 Indiaan
1788 Slot ter Hoge Cornelis Hesman Hooploper Laatste vermelding 1798 Azië
1773 Eendracht Jan van ‘t Hof Matroos Overleden 1775 Azië
1734 Stadwijk Gijsbert Hogenbirk Matroos Gerepatrieerd 1738 Sijbekarspel
1739 Huis te Marquette Gijsbert Hoogenberg [Hogenbirk] Matroos Gerepatrieerd 1741 Huis te Marquette
1749 Sparenrijk Gijsbert Hoogenberg [Hogenbirk] Bosschieter Overleden 1749 Sparenrijk
1767 Lapienenburg Pieter Holdorp Soldaat Weggelopen 1769 Azië
1784 Eik en Linde Gerrit van Homberg Matroos Overleden 1784 Eik en Linde
1762 Baarzande Dirk Hoogenberg Soldaat Overleden 1764 Azië
1772 Jonge Thomas Jan van der Horst Jongmatroos Schip vergaan 1773 Jonge Thomas
1734 Hof niet Altijd Winter Otto van IJsselmuijden Hooploper Overleden 1750 Azië
1750 Elswoud Jan Jacobsz Soldaat Overleden 1751 Elswoud
1751 Eendracht Adam Jacobsz Soldaat Weggelopen 1756 Azië
1748 Eendracht Pieter Jansz Soldaat Vermist 1761 Azië
1780 Vrouwe Kornelia Hildegonda Cornelis Jansz Matroos Overleden 1781 Vrouwe Kornelia Hillegonda
1744 Hof van Delft Aswerus de Jong Soldaat Overleden 1745 Hof van Delft
1725 Velserbeek Thijsz Joosten Koksmaat Vermist 1729 Azië
1752 Herstelder Fredrik Jurriaansz: Matroos Overleden 1760 Azië
1734 Hof niet Altijd Winter Fredrik Jurrriaensz Hooploper Gerepatrieerd 1740 Popkensburg
1761 Amerongen Pieter Cornelisse Karst Jongsoldaat Overleden 1761 Azië
1748 Lis Jan Kas Soldaat Overleden 1764 Azië
1776 Vrouwe Anthoinetta Koenrardina Geijsbert Kas Soldaat Overleden 1777 Azië
1758 Bleiswijk Teunis van der Kast Soldaat Overleden 1758 Azië
1750 Gouverneur-generaal Hendrik Kers Hooploper Overleden 1752 Azië
1765 Lindenhof Bart Jansse van Keulen Jongmatroos Overleden 1773 Azië
1787 Stavenisse Jan Claase Klink Matroos Overleden 1788 Azië
1778 Amsterdam Fredrik Knollenburg Hooploper Gerepatrieerd 1779 Amsterdam
1779 Behemoth Fredrik Knollenberg Matroos Overleden 1782 Azië
1794 Voorland Elbert Kruimer Matroos Laatste vermelding 1795 Azië
1781 Ganges Joost Kreuning Soldaat Overleden 1782 Ganges
1706 Kattendijk Cornelis van der Laan Onderbarbier Gerepatrieerd 1715 Haringtuin
1767 Bartha Petronella Philippus Goose laar Matroos Schip vergaan 1769 Neijenburg
1772 Europa Augustinus van Laar Matroos Overleden 1772 Europa
1788 Duifje Jan van der Lam Matroos Overleden 1791 Azië
1695 Brandenburg Jacob Lammertsz Soldaat Overleden 1696 Azië
1775 Jonge Hellingman Abraham du Lang Hooploper Overleden 1776 Azië
1779 ‘t Loo Cornelis Lanssen Hooploper Overleden 1786 Azië
1784 Sparenrijk Gerrit Lens Jongmatroos Overleden 1785 Kaap de Goede Hoop
1724 Jacoba Jan Lette Bosschieter Gerepatrieerd 1728 Mijnden
1734 Alblasserdam Jan Letter Bosschieter Overleden 1735 Azië
1759 Vredestein Jan van der Linde Soldaat Overleden 1760 Azië
1754 Herstelder Gerrit van der Linden Soldaat Overleden 1758 Azië
1734 Schonauwen Johannes Listig Bosschieter Overleden 1734 Schonauwen



32  HHT-EP 2015/1

1705 Rijnenburg Jan Aarssen Listigh Soldaat Overleden 1713 Azië
1758 Standvastigheid Jan Luiffel Matroos Overleden 1759 Azië
1742 Hof van Delft Johannis Manderscheijt Soldaat Overleden 1744 Azië
1789 Eenparigheid Rijk van Mansom Matroos Overleden 1791 Azië
1769 Scholtenburg Jan Maret Soldaat Overleden 1778 Azië
1766 Lycochton Leendert Hendr van Mastrigt Hooploper Overleden 1767 Azië
1746 Zuiderburg Leendert Mentinck Soldaat Weggelopen 1748 Azië
1745 Arnestijn Jan Menting Soldaat Overleden 1746 Azië
1750 Noord Nieuwland Wouter Mentze Matroos Vermist 1752 Azië
1744 Diemen Arie Pietersz Mets Hooploper Gerepatrieerd 1746 Diemen
1746 Leiden Arij Mets Matroos Gerepatrieerd 1748 Overschie
1749 Kerkwijk Arij Met Kwartiermeester Overleden 1750 Azië
1693 Spierdijk Klaas Janse Mets Matroos Schip vergaan 1694 Ridderschap van Holland
1718 Slot Aldegonde Claas Jonas Mets Soldaat Overleden 1719 Slot Aldegonde
1779 ‘t Loo Arie van Monfoort Matroos Overleden 1781 Azië
1764 Compagnies Welvaren Cornelis Moret Hooploper Gerepatrieerd 1767 Kronenburg
1771 Aschat Gerrit Willemse Mosselman Jongmatroos Overleden 1771 Aschat
1779 Java Claas Willemsz Mosterman Matroos Gerepatrieerd 1780 Holland
1780 Ceres Nicolaas Willemse Mosterman Matroos Overleden 1785 Azië
1789 Hougly Jan Nagel Hooploper Overleden 1790 Azië
1790 Makassar Cornelis Naret Matroos Overleden 1790 Azië
1742 Herstelder Johannes Neerkamp Jongen Gerepatrieerd 1744 Herstelder
1754 Stadwijk Johannes Neerkamp Huisslotenmaker Overleden 1756 Azië
1754 Naarstigheid Jurrien Adamsz Neerkamp Jongmatroos Overleden 1755 Azië
1749 Wildrijk Stoffel Neerkamp Hooploper Overleden 1749 Wildrijk
1744 Zuiderburg Willem van Os Soldaat Gerepatrieerd 1751 Liefde
1767 Jonge Lieve Pieter Teunis van Os Soldaat Overleden 1767 Jonge Lieve
1779 ‘t Loo Gijsbert van Os Hooploper Schip vergaan 1784 Malacca’s welvaren
1789 Hougly Huijg Overduijn Hooploper Overleden 1790 Hougly
1767 Baarzande Jacob Pan Jongmatroos Overleden 1768 Azië
1749 Wapen van Hoorn Claas Jansz Peet Soldaat Overleden 1751 Azië
1779 Compagnies Welvaren Jacob Philip S Peet Soldaat Overleden 1780 Hoogkarspel
1721 Opperdoes Cornelis Rijksz Perck Matroos Schip vergaan 1722 Valkennbos
1728 Stad Leiden Cornelis Jansz Perq Hooploper Gerepatrieerd 1730 Stad Leiden
1730 Castricum Cornelis Jansz Perk Konstabelsmaat Gerepatrieerd 1733 Westkapelle
1734 Knappenhof Cornelis Jansz Perk Konstabel Overleden 1741 Azië
1723 Petronella Alida Cornelis Ploos Soldaat Overleden 1724 Kaap de Goede Hoop
1746 Bosbeek Dirk Ploos Soldaat Gerepatrieerd 1751 Huis te Rensburg
1759 Immagonda Wouter Ramak Soldaat Overleden 1760 Azië
1739 Zorgwijk Jacob Ravensberg Matroos Gerepatrieerd 1743 Ouwerkerk
1743 Akerendam Jacob Ravensberg Bosschieter Overleden 1745 Azië
1735 Hogersmilde Cornelis Rebel Soldaat Overleden 1736 Azië
1710 Huis te Hemert Hart Rijksz Reijn Matroos Vermist 1710 Azië
1741 Ida Teunis Angsel reijn Soldaat Gerepatrieerd 1750 Nieuwstad
1743 Huigenwaard Anthonij Reijnhoud Soldaat Overleden 1745 Azië
1744 Brouwer Gerrit Reijnouw Hooploper Overleden 1746 Azië
1759 Zuiderburg Adam Jacob Reijsel Soldaat Overleden 1760 Azië
1776 Compagnies Welvaren Adam van Rhijn Hooploper Overleden 1798 Azië
1779 Jonge Hugo Jan Rhijn Matroos Overleden 1780 Jonge hugo
1779 Jonge Hugo Pieter Rhijn Soldaat Overleden 1780 Jonge hugo
1730 Valkenisse Lambregt Rijkse Oploper Overleden 1747 Azië
1748 Bredenhof Adam Jacob Rijksz: Jongmatroos Gerepatrieerd 1750 Bredenhof
1762 Welgelegen Jacob Cornelis Rijn Soldaat Overleden 1774 Oud Haarlem
1762 Walcheren Hendrik Rijnsburger Matroos Overleden 1763 Azië
1736 Boot Dirk Rodenburg Soldaat Overleden 1742 Azië
1719 Elisabeth Andries Roelsz Soldaat Overleden 1720 Elisabeth
1756 Amerongen Evert Jansse van Roode Soldaat Overleden 1786 Azië
1734 Knappenhof Jan Roosenberg Soldaat Overleden 1735 Azië
1736 Meijenburg David Ros Matroos Overleden 1738 Azië
1752 Overnes Jacob Roskam Soldaat Overleden 1758 Azië
1794 Buitenverwachting Cornelis Ruijter Matroos Overleden 1797 Azië
1734 Middenrak Lambert Jacobsz Ruiter Matroos Gerepatrieerd 1736 Duifje
1737 Pallas Lambert Ruijter Bosschieter Gerepatrieerd 1739 Pallas
1788 Gouverneur-Generaal de Clerck Lambertus de Sager Soldaat Laatste vermelding 1794 Azië
1756 Immagonda Gerrit Schaap Hooploper Overleden 1757 Azië
1735 Paddenburg Hendrick Scheer Soldaat Overleden 1759 Azië
1785 Schoonderloo Frans Schendorp Matroos Overleden 1785 Schoonderloo
1768 Ganzenhoef Jan Dirkse Schipper Soldaat Overleden 1769 Azië
1768 Ganzenhoef Lammert Dirkse Schipper Soldaat Overleden 1770 Azië
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1768 Oud Haarlem Gerrit Schipper Jongmatroos Overleden 1769 Azië
1754 Naarstigheid Pieter Weijersz Schonk Hooploper Overleden 1755 Azië
1742 Nieuw Walcheren Teunis Schram Soldaat Overleden 1743 Azië
1764 Scholtenburg Cornelis Smalenburg Jongmatroos Gerepatrieerd 1765 Ruiteveld
1768 Compagnies Welvaren Cornelis Smalenberg Jongmatroos Overleden 1772 Azië
1766 Stralen Jan Smallenburg Matroos Overleden 1767 Azië
1767 Kronenburg Jan Cornelisse Smallenburg Soldaat Vermoord 1770 Azië
1757 Rozenburg Willem Pieterse Smallenburg Soldaat Vermist 1761 Azië
1695 Matroos Claes Smit Soldaat Gerepatrieerd 1699 Bambeek
1699 Huis te Nieuwburg Claas Smit Bosschieter Gerepatrieerd 1707 Liefde
1727 Purmerlust Jan Jansz Smit Soldaat Gerepatrieerd 1738 Gaasperdam
1762 Bleiswijk Harme Barentse Speijker Soldaat Overleden 1764 Azië
1776 Compagnies Welvaren Tijmen Stam Hooploper Overleden 1778 Azië
1762 Baarzande Gerrid Jansz van der Steeg Soldaat Overleden 1763 Azië
1791 Oosthuizen Taade ter Steeg Matroos Overleden 1792 Azië
1771 Huis te Bijweg Cornelis Gijsbert Stelt Jongmatroos Overleden 1771 Huis te Bijweg
1769 Westfriesland Cornelis Jansz van Stuijvenburgh Matroos Overleden 1770 Westfriesland
1752 Stralen Theunis Cornelis Swaenink Matroos Overleden 1754 Azië
1765 Vreeburg Cornelis Swart Matroos Overleden 1766 Azië
1760 Deunisveld Gerrid Taij Koksmaat Gerepatrieerd 1766 Vrouwe Elisabeth
1766 Huis ten Donk Gerrit Taij Korporaal Overleden 1767 Azië
1732 Jonge Willem Jan Jacob Tier Soldaat Overleden 1732 Jonge Willem
1771 Woestduin Pieter Timmer Soldaat Overleden 1772 Woestduin
1759 Sloten Melis van Trigt Soldaat Overleden 1765 Azië
1759 Zuiderburg Jacob Ariaanse van Trigt Soldaat Overleden 1759 Zuiderburg
1721 Opperdoes Claas Hendrik Veen Soldaat Overleden 1725 Azië
1766 Geinwens Gijsbert Veen Matroos Gerepatrieerd 1768 Geinwens
1768 Oostkapelle Gijsbert van Veen Matroos Overleden 1769 Azië
1734 Schonauwen Tijmen Veen Matroos Overleden 1736 Azië
1794 Zuidpool Steven Janzen Veen Soldaat Laatste vermelding 1794 Azië
1754 Sloten Paulus van der Veer Jongmatroos Overleden 1755 Azië
1744 Eendracht Willem van der Veer Jongmatroos Schip vergaan 1745 Vijvervreugd
1745 Lekkerland Gerrit van Velsen Soldaat Gerepatrieerd 1749 Sloterdijk
1758 Eendracht Jan van Velsen Matroos Overleden 1759 Eendracht
1788 Slot ter Hoge Jan Pieter van Velsen Soldaat Laatste vermelding 1792 Azië
1746 Standvastigheid Johannes Verbaten Soldaat Gerepatrieerd 1746 Rust en werk
1748 Oudkarspel Isaak Verdam Jongmatroos Overleden 1750 Azië
1771 Huis te Bijweg Jacob Verdam Jongmatroos Overleden 1780 Azië
1752 Torenvliet Pieter Joseph Verdiet Bosschieter Gerepatrieerd 1756 Torenvliet
1761 Hoop Fredrik Verhaar Hooploper Overleden 1761 Hoop
1767 Damzicht Jan Leenderse Verhaar Hooploper Overleden 1767 Damzicht
1776 Jonge Lieve Pieter Verhaar Soldaat Gelicht 1781 Azië
1718 Strijkebolle Jan Vermeulen Soldaat Overleden 1733 Azië
1746 Nieuw Walcheren Jan Versteeg Soldaat Overleden 1748 Azië
1754 Naarstigheid Aert Lammertsz Verweij Hooploper Overleden 1759 Azië
1741 Kerkwijk Jan Vlaandere Soldaat Overleden 1742 Kerkwijk
1711 Donkervliet Cornelis Sijmonsz van Vlaanderen Lanspassaat Overleden 1712 Azië
1717 Mijnden Cornelis Vlaanderen Oploper Vermist 1718 Azië
1767 Nijenborg Cornelis Vlaanderen Matroos Overleden 1770 Azië
1749 Overnes Frans Piter Vlaanderen Hooploper Overleden 1753 Azië
1790 Nieuwstad Jan Cornelis Vlaanderen Matroos Overleden 1790 Azië
1746 Overnes Pieter Claasz Flaenderen Soldaat Overleden 1747 Azië
1719 Raadhuis van Enkhuizen Rijk Vlaanderen Adelborst Overleden 1720 Azië
1724 Berkenrode Willem Vlaanderen Soldaat Overleden 1724 Berkenrode
1770 ‘t Loo Cornelis Voordam Soldaat Overleden 1771 t Loo
1694 Drechterland Jan de Waal Jongmatroos Gerepatrieerd 1699 Spierdijk
1699 Unie Jan Isack de Wal Matroos Overleden 1705 Azië
1779 Wakkerheid Gijsbert Wellandse Hooploper Overleden 1781 Azië
1766 Geinwens Johannes Westhuijse Hooploper Overleden 1767 Geinwens
1770 Ouwerkerk Pieter van Wielik Soldaat Overleden 1771 Ouwerkerk
1737 Popkensburg Cornelis Willard Jongen Overleden 1745 Azië
1753 Oudkarspel Cornelis Willekes Jongen Gerepatrieerd 1756 Overnes
1735 Paddenburg Hendrik Willemsz: Matroos Overleden 1737 Azië
1744 Zaamslag Johan Winkler Soldaat Overleden 1745 Azië
1749 Stralen Andreas Wirtenbeijer Soldaat Overleden 1751 Azië
1759 Oosterbeek Ansse Jacob de Wit Hooploper Overleden 1761 Azië
1744 Hof van Delft Claas de Witt Soldaat Overleden 1745 Azië
1767 Jonge Lieve Jan Reijnierse de Wit Jongsoldaat Overleden 1774 Azië
1746 Beukestijn Jan Petersz de Witt Soldaat Vermist 1752 Azië
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