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Inleiding
In het kader van een gedetailleerde archeo-historische studie naar het verleden
van de Heerlijkheid Nedergem (Eppegem),2 ondernam de auteur een paar jaar geleden, een diepgaand onderzoek van het archief van de Nederlandse koninklijke familie
Oranje-Nassau, bewaard te Den Haag.
Naast Eppegem, omvatte de baronie Grimbergen ook de gemeenten Meise, Strombeek, Brussegem, Londerzeel, Rumst, Buggenhout, Tisselt, Baasrode, Willebroek,
Boom, Ruisbroek, Heindonk en het gehucht Borgt.3 Het omsloot een gebied van Vilvoorde tot aan de westelijke grens van de huidige provincie Vlaams-Brabant. Al tijdens het eerste kwart van de veertiende eeuw kwam het door het huwelijk van graaf
Otto II van Nassau–Dillenburg met Adelheid van Vianden in het bezit van de OranjeNassaus. De vernieling van de motte van Grimbergen in 1159, gevolgd door hun nederlaag in de Grimbergse oorlog, riep halt toe aan de macht van de Berthouts, de
vroegere Heren van Grimbergen.4
Het beroemdste paradepaardje van de Nederlandse economie uit de Nieuwe Tijd is
zonder twijfel de Vereenigde Oostindische Compagnie, doorgaans afgekort tot VOC.
De VOC was een Nederlandse privéorganisatie die in de zeventiende en achttiende
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eeuw de handel van exotische goederen, in de meest ruime zin van het woord, tussen
de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden en Azië, in het bijzonder het gebied
ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat van Magellaan,
monopoliseerde.5 Het succes ervan is ook hier een samengaan van verschillende factoren. Een aantal daarvan cumuleerden in de ‘Gouden Eeuw’ van Nederland.
De koloniale politiek van Spanje en Portugal
De Nederlandse belangstelling voor Indië vindt zijn oorsprong in het laatste
decennium van de zestiende eeuw wanneer onomstotelijk vast kwam te staan dat
handel met het Verre Oosten meer opbracht dan handelswaar in bont, walvisolie en
hout. Het Verdrag van Tordesillas (7 juni 1494) besliste dat de pas ontdekte nietEuropese Werelddelen verdeeld moesten worden tussen Portugal en de Spaanse
kroon om ontstane conflicten op te lossen en andere in de kiem te smoren. De handel
op Oost-Indië was dus oorspronkelijk volledig in handen van de Portugezen. Vanaf
de laatste decennia van de zestiende eeuw zou de Portugese glorie langzaam tanen.
Hoewel officieel nog steeds een autonoom land, werd het een marionet van Spanje.
Tussen 1568 en 1648 verkeerde Nederland in oorlog met Spanje en Portugal waardoor ze, voor een reis naar het Oosten, door het monopoliegebied van de Portugezen
dienden te varen. Uit wettige zelfverdediging, schuwden ze het niet om de Portugese
kolonies aan te vallen, zoals blijkt uit de verschillende commissiebrieven van kapiteins.6 Het verbod aan Nederlanders om aan te meren in Spaanse en Portugese havens doet in 1595 de Eerste Schipvaert naar Oost-Indië ontstaan die gefinancierd
werd door de eerste Maatschappij van Verre die daartoe in mei 1594 door een aantal
Amsterdamse kooplieden was opgericht. Spoedig zouden er verschillende Maatschappijen Van Verre ontstaan wat aanleiding gaf tot een aanzienlijke, interne, rivaliteit.
Volgens een gezegde uit 1600 zeilde men elkaar het geld uit de beurs en de schoenen
van de voeten.7 In dit economisch klimaat, ontstond in 1602 de VOC, de eerste Naamloze Vennootschap uit de Nieuwe Tijd.
De Val van Antwerpen
Door de val van Antwerpen in 1585, keerden Brabant en Vlaanderen terug
onder Spaans gezag. Nederland daarentegen, maar vooral Amsterdam, werd steeds
belangrijker.8 De vluchtelingenstroom van zuid naar noord, leverde sterke impulsen
voor de handel, de scheepvaart, de nijverheid en het cultuurleven. Met hun grote
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deskundigheid, hun degelijke geografische kennis van Oost en West en hun fabelachtige kapitalen brachten de voormalige Zuidelijke Nederlanders een ongekende dynamiek teweeg waarbij ze hun stempel drukten op het culturele, economische en politieke leven van de Verenigde Provinciën.9 Door de achtereenvolgende afsluitingen van
de Schelde, richtten meer en meer schepen hun aandacht op Amsterdam, eerder dan
op Antwerpen.
De VOC
a) Organisatie
De VOC was opgedeeld in zes kamers die zich in de steden bevonden waar de
voorcompagnieën waren ontstaan: Amsterdam, Zeeland, Rotterdam, Delft, Hoorn en
Enkhuizen. De verdeling van de opbrengsten, de kosten en de materialen voor de
schepen werden nauwkeurig vastgelegd in grootboeken. De kamer van Amsterdam
nam de helft van de tochten, en dus ook de kosten, voor haar rekening; de kamer
Zeeland een kwart en de overige kamers elk één zestiende.10 Vlamingen en Brabanders speelden als bewindhebber én als participant een nauwelijks te onderschatten
rol in de VOC. Uit het register van aandeelhouders blijkt dat, voor wat de kamer van
Amsterdam betreft, bijna de helft (48 %) afkomstig was van de Zuidelijke Nederlanden. Van het totale bedrijfskapitaal, 1.598.960 gulden, werd 926.460 gulden geïnvesteerd door 41 Zuid-Nederlandse aandeelhouders, wat neerkomt op een gemiddelde
van 22.596 gulden/persoon. Dit staat in schril contrast tot de 672.500 gulden geïnvesteerd door de 42 Noord-Nederlandse aandeelhouders (gemiddeld 16.012 gulden/persoon). Van de Amsterdamse kamer, waren de acht meest puissante actionarissen afkomstig uit Vlaanderen en slechts twee effectief uit de Noordelijke Nederlanden. In 1612, tien jaar na de stichting van de Amsterdamse kamer, was de financiële
inbreng van Vlamingen en Brabanders nog aanzienlijker.11
b) De VOC en Vlamingen
Tussen 1661 en 1710 monsterden jaarlijks gemiddeld 190 Vlamingen, Brabanders en Walen aan. 12 Van de 8261 Zuidelijke Nederlanders (100 %), waren er
4036 (48,8 %) afkomstig uit Brabant en 2862 (34,64 %) uit Vlaanderen. Het overige
percentage werd aangevuld met mannen uit Limburg, Luik, Henegouwen en Namen.13
Brussel en Antwerpen leverden bijna 79 % van de manschappen. Een overige 15 %
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vond zijn oorsprong in de regio’s Mechelen (7 %), Leuven (4 %) en Lier (4 %).14 Ongeveer 3 %, waaronder ook Jan Baptist Dams, was afkomstig uit Vilvoorde of de onmiddellijke omgeving.15
Zowel het Hertogdom Brabant als het Graafschap Vlaanderen bevonden zich immers dichter bij de Noordelijke Nederlanden, en dan in het bijzonder bij Zeeland, dan
de andere regio’s, waardoor de instroom van inwoners uit de eerste beide gebieden
hier aanzienlijk groter was.16
Volgens VAN DURME17 werden de mannen uit meer inwaarts gelegen gebieden
zoals Luxemburg of Namen, makkelijker aangeworven in meer militair georiënteerde
functies, terwijl zij die afkomstig waren uit het aan zee gelegen Vlaanderen en het aan
de Schelde gelegen Brabant een groter aandeel hadden in meer nautische beroepen.
Limburg, Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg leverden inderdaad aanmerkelijk
meer militairen dan zeelieden af maar intern, zowel voor Brabant als voor Vlaanderen,
bedraagt de verhouding militairen – zeelieden quasi 1:1 (Brabant: 50 % vs. 46 %;
Vlaanderen 40 % vs. 45%).18

c) De Zoetelingskerke en haar bemanning
In De Oost-Indische Spiegel overschouwt de chirurgijn Nicolaas de Graaf (16191688),19 die in 1675 in opdracht van de VOC Kamer Amsterdam naar Makassar, Ceylon en Cochin reisde, de heterogene samenstelling van de gerekruteerden. Hij vindt
de VOC een toevluchtsoord voor armoedzaaiers waaronder Polakke, Sweeden,
Deenen, Noord-luyde, Jutte, Hamborgers, Bremers, Lubekkers, Dantsikers, Konixbergers, Hoogduytse, Oosterlingen, Wesfaalders, Bergse, Gulikse, Kleefse, en voorts allerhande Moffen, Poepe, Knoete, Hannekemaijers en andere kassoepers die ’t gras nog
tussen de tanden steekt. Dit had ook een invloed niet alleen op de woordenschat van
de zeelui maar ook op de taal in de gekoloniseerde gebieden; zelfs op die van het
moederland.20
Ook de bemanning van de Zoetelingskerke had een sterk mondiaal karakter. Meer
dan de helft is van Nederlandse origine. Zij namen daarbij voornamelijk de hoge(re)
functies voor hun rekening. Daarnaast monsterden er ook Italianen, Denen, Duitsers,
Engelsen, Fransen, Noren, Polen, Russen, Zuid-Afrikanen en Zweden aan, maar allemaal in lagere functies (matroos, soldaat).
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Behalve Jan Baptist Van Dam waren er ook nog andere Belgen aan boord, afkomstig uit o.a. Aalst,21 Antwerpen, Basel, Brugge, Edingen, Ekeren, Gent, Gottem, ’s
Gravenbrakel, Hombeek, Ieper (?), Kobegem, Kortrijk, Leuven (?), Mechelen,22 Merksem, Mullem, Pollinkhove, Tienen(?), Wintam nabij Boom en Westerlo.23
d) De Kamers en de Zuidelijke Nederlanders
In Vlaamse streken koos men doorgaans voor de Kamer van Zeeland (80 %)
die, van alle kamers, het grootst aantal gerekruteerden telde. Voor Brabant ligt het
percentage daarbij iets lager dan voor Vlaanderen (75 %).24 Zelfs in Luik waar het
Zeeuwse rekruteringspercentage slechts 62.8 % bedroeg, behoorde ze tot één van de
grote favorieten. De meeste schepen van de Zeelandse Kamer verlieten Nederland
vanuit Middelburg.25
e) Het beroep van Zuidelijke Nederlanders binnen de VOC
Graag stelt men dat de VOC een uitzondering vormde op de traditionele Europese standensamenleving waarbij bewindhebbers meer prijs stelden op kennis van
zaken en deskundigheid dan op sociale afkomst. Nochtans lagen de kansen voor promotie aan boord niet voor het grijpen. Ook relaties of financiële draagkracht waren
onnoemelijk belangrijk.26 Hoewel een niet onbelangrijk deel van het kapitaal van de
VOC afkomstig was van Zuidelijke Nederlanders zoals hierboven reeds geschetst, beperkte hun aanwezigheid aan boord zich vooral tot de lagere betrekkingen. Ter illustratie: het garnizoen te Batavia in 1622 bestond uit 143 mannen.27 Zestig onder hen
(41.95 %) waren Duitsers, Zwitsers, Engelsen, Schotten, Ieren en Denen,28 zeventien
(11,08%) Vlamingen en Walen en negen (6.23 %) hadden een nog andere nationaliteit.
De overige 40,74 % waren Nederlanders.
De meeste gerekruteerden waren soldaat. 29 Tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw monsterden er 3859 of 46.7 % Zuid-Nederlanders aan in die functie.
Velen overleden ofwel tijdens de lange reizen ofwel tijdens hun verblijf in Azië.
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Van de ruim 8263 (100 %) Zuidelijke Nederlanders die ooit binnen de VOC werden
tewerkgesteld, overleden er maar liefst 4764 (57.65 %) tijdens hun dienstjaren. Het
sterftecijfer was aanmerkelijk hoger bij Franstalige Zuid-Nederlanders (Henegouwen:
60.59%; Luik: 66.81%, Namen: 64.39 % en Luxemburg 60 %) dan bij soldaten afkomstig uit Vlaanderen en het Hertogdom Brabant (Vlaanderen: 55.24 %, Brabant
57.30%). Limburg (67.07 %) heeft het hoogste aantal overlijdens.30
De verschillende delen van het Hertogdom Brabant leveren geen opvallende verschillen. Het sterftecijfer in de regio’s Antwerpen, Brussel, Leuven en Mechelen
schommelde rond het algemeen gemiddelde (57.87%). Lier heeft het laagste (47.36%);
Diest (66.66 %) het hoogste.31
De mortaliteit stijgt exponentieel. Tussen 1660 en 1730 overleden slechts 9.5 %
van de heenvarenden, terwijl dit tussen 1730 en 1780 tot 12.3 % was gestegen. In de
periode voor 1730 overleed 5 à 10 % na aankomst. Na de uitbraak van de malariaplaag in 1733 liep dit zelfs op tot 70%.32
Over de oorzaken van deze stijging, tast men nog in het duister. Mogelijk waren de
selectiecriteria te laag (maximumleeftijd veertig jaar, minimumleeftijd achttien, minimale lengte anderhalve meter, gezond zijn en geen gebreken vertonen) 33 maar bovendien kregen de rekruten een uitrusting die helemaal niet voldeed aan de klimatologische omstandigheden: bv. een gebrek aan aangepaste kledij zoals linnen i.p.v. wol.34
Daarnaast was ook de behuizing van niet-officieren bedenkelijk. Het gros van de bemanning moest zelf een slaapplaats zoeken. Doorgaans zaten ze opeengepakt in donkere, bijzonder slecht verluchte ruimtes. De soldaten bleven meestal tussendeks.
Deze bedompte lage ruimten waren spaarzaam verlicht met kleine olielampjes. Men
leefde zo dicht op elkaar dat men zo goed als altijd in de geur van urine, uitwerpselen,
zweet en braaksel vertoefde.35
Ook was het eten aan boord niet van hoogstaande kwaliteit. Men at een vrij eentonig dieet, arm aan vitaminen. Vaak was dit voedsel beschimmeld of rot, het drinkwater vervuild en brak, vooral door een gebrek aan hygiëne.

De Zoetelingskerke36
De Zoetelingskerke was het schip waarop Jan Baptist Dams aanmonsterde.
Het was één van de schepen gebouwd voor de Kamer van Zeeland, op de VOC-werf te
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Middelburg. Het schip was in gebruik vanaf 1721 tot 12 januari 1740. Tussen 1723
en 1737 ondernam het zeven keer de reis heen en terug tussen Rammekens (Nederland) en Batavia (Sri Lanka). Tijdens de achtste reis, werd het in het voormalige Ceylon, opgelegd (ontmanteld).
Het schip had een lengte van 160 voet37 en huisvestte, tijdens de overvaart, courant een bemanning van 220 à 300 personen.38 Tijdens de reis van Rammekens naar
Batavia in 1730 vervoerde het schip 308 opvarenden.
Gemiddeld nam de heenreis zo’n 206,62 dagen in beslag en varieerde van 191
dagen in 1727 tot 238 in 1723. De terugreis duurde zo’n 247,85 dagen en varieerde
tussen 215 dagen in 1723 tot 287 dagen in 1735.
Zowel bij de heen- als bij de terugreis was er een oponthoud aan de Kaap de Goede
Hoop. Bij de heenreis schommelde dit tussen zestien (1729) en de 65 dagen (1732).
Gemiddeld verbleef men er dus 29,87 dagen. Het oponthoud aan de Kaap de Goede
Hoop tijdens de terugreis varieerde tussen twintig dagen in 1729 tot 68 dagen in
1735. Gemiddeld duurde het verblijf 45,71 dagen.
Bijna alle schepen van de Kamer van Zeeland vertrokken vanuit het fort Rammekens. Gebouwd in 1547 om de havens van Antwerpen en Middelburg te beschermen,39 verloor het in de zestiende eeuw zijn louter militaire functie.
Oost-Indiëvaarders die vertrokken vanuit Middelburg hadden vooral wind uit het
oosten nodig om te kunnen varen. 40 Vermits het soms weken kon duren vooraleer de
wind uit de goede richting kwam, gingen schepen voor anker op de Rheede van Rammekens. Het water was er diep genoeg en de schepen hadden er weinig last van de
wind en de golfslag. Terugkerende schepen waren doorgaans te zwaar beladen om
rechtstreeks tot Middelburg te kunnen doorvaren. De Welsinge en het kanaal naar
Middelburg waren immers erg ondiep. Op de Rheede van Rammekens werd de lading
daarom overgeladen in kleinere schepen die vlotter de haven van Middelburg konden
bereiken. Zeelieden die tijdens de terugreis ziek waren geworden, werden verpleegd
in het hospitaal van het fort.41
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Jan Baptist Dams: een streekgenoot in dienst van het VOC
a) Uitgaven en inkomsten
De VOC gebruikte een salarisadministratie volgens het grootboeksysteem.
Hierbij kreeg elk personeelslid een eigen rekening verspreid over een linker- (debetzijde) en een rechterbladzijde (creditzijde).
Het personeelslid werd voorafgegaan door een enig en uniek nummer, toegewezen
op het ogenblik van de indiensttreding en terug te vinden in de linkerbovenhoek van
de pagina waar het tevens dienst deed als aanduiding van het folio, en hernomen in
de index.42 Per dubbele pagina werd allereerst het schip vermeld gevolgd door het jaar
van de reis en de VOC-kamer.
Aan de debetzijde noteerde men de persoonsgegevens (naam, plaats van herkomst)
en de rang of functie die men op het schip uitoefende. Als allerlaatste staat vermeld
of de opvarende al dan niet een maandbrief had ondertekend.
In de volgende paragrafen wordt de bespreking beperkt tot de in- en uitgaven die
door Jan Baptist Dams gedaan werden.43
Int schip [Naam] [Jaar van vertrek] [kamer]
[Naam] van [Plaats]
[Functie] [vermaakt/niet vermaakt]

Het verdiende loon van de opvarende
wordt als tegoed geboekt.

Vertrek Jaar Datum

Gage op de hand Bedrag

Vertrek Jaar Datum

Schuldbrief [naam] bedrag

Vertrek Jaar Datum

# Kist

bedrag

Vertrek Jaar Datum

# Bultzak

bedrag

# Deken …………bedrag
# Waakrok

bedrag

# hangmat

bedrag
Totaal

Datum Uitbetaling van de schuldbrief uit

Nog verschuldigd bedrag aan de VOC

het verkregen vermogen.

[Varia]

Tabel 1: Schematisch overzicht van een grootboekrekening
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Uitgaven aan de debetzijde.
Niet vermaakt
Zoals vermeld, werd als laatste in de hoofding genoteerd of de betrokkene iets
“vermaakt” had. Dit betekent dat de opvarende aan de VOC de opdracht had gegeven
een deel van zijn verdiensten aan thuis achtergeblevenen (ouders, vrouwen, kinderen)
uit te betalen. Dit bedroeg maximaal drie maandlonen op jaarbasis44 wat resulteerde
in de benaming “maandbrief”. Deze had voorrang op de schuldbrief (zie infra) en kon
voor de thuisblijvers een extra bron van inkomsten betekenen.45
Jan Baptist Dams beschikte niet over een maandbrief. De redenen hiervoor zijn
onduidelijk (zie infra). Hoe dan ook, zijn familie woonde te ver weg, om het geld op te
halen bij de kamer.46
Slechts vijftien bemanningsleden47 maakten bij het inschepen een maandbrief op.
Doorgaans oefenden ze aan boord van het schip een hogere functie uit waardoor ze
een hogere gage kregen, hoewel ook vier soldaten48 en een matroos49 een maandbrief
opmaakten. In tien gevallen duidde men de echtgenote als erfgename aan, in vier
gevallen de ouders. Adriaan Wouterszoon uit Middelburg is een uniek geval. Hij
maakt een maandbrief op aan den Armen van middelbg (Middelburg) tot onderhouding
van zijn kind.50
Gage op hand
Bij aanmonstering kreeg de rekruut steeds twee maandlonen, de zgn. gage op
de hand. VAN ROSSUM51 heeft al aangetoond dat het reglement dat in 1746 werd
opgesteld, bepaalde dat iedere schipper die een bootgesel huurt […] hem een huurpenning op de hand [moet] geven, tot zeker bewijs van een vaste huur. 52 De betaling van
het dubbele maandloon, gold dus als een arbeidsovereenkomst. De fysieke uitbetaling
van het loon gebeurde pas bij aankomst op Kaap de Goede Hoop voor zij die er achterbleven, ofwel bij aankomst in Indonesië, voor diegenen die de eindmeet haalden.53
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Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw bleven de gages van de soldaten en
matrozen nagenoeg onveranderd. Algemeen geldt hoe lager de functie, hoe lager het
loon. Volgens historici verdiende men als soldaat negen à elf gulden per maand.54
Alleen een rekruut en een tamboer verdiende nog minder, resp. zeven à acht gulden
en zes à tien gulden. Ter vergelijking: een ongeschoolde arbeider in Vlaanderen verdiende op dat ogenblik ongeveer dertien stuivers per dag55 of 15,6 gulden per maand.
Zelfs wanneer men er rekening mee houdt dat de VOC gratis kost en inwoon verstrekte, blijft het maandloon van een soldaat in verhouding eerder laag.
Aan boord van de Zoetelingskerke bleek niet iedereen voor eenzelfde job evenveel
te verdienen. Vierentachtig soldaten kregen een maandloon van negen gulden56 terwijl zes soldaten, voor dezelfde graad, tien gulden per maand in ontvangst namen.57
Bij matrozen was het onderscheid zo mogelijk nog groter. Zevenenveertig matrozen
ontvingen maandelijks een gage van acht gulden,58 tien mannen kregen voor dezelfde
functie maandelijks negen gulden59 terwijl dertig matrozen tien gulden verdienden.60
Negentien matrozen ontvingen zelfs een maandbedrag van elf gulden.61 De redenen
voor deze verschillen zijn totaal onduidelijk.
Bij zijn indiensttreding ontving Jan Baptist Dams een maandloon van negen gulden. Hij behoorde dus bij de laagste groep soldaten. Ter vergelijking: Niels Ipsen Salton, een Duits korporaal uit Oldenburg, monsterde in 1779 aan op de Hoogkarspel
van de kamer van Enkhuizen en verdiende veertien gulden per maand.62
Zielverkopers en schuldbrieven
Zielverkopers zijn als het ware de koppelbazen van de VOC. Zij haalden de
nieuwe immigranten over om aan te monsteren. Vaak betreft het hier oud-VOC-gedienden die financieel aan lagerwal waren geraakt en op die manier het hoofd boven
water probeerden te houden. Anderzijds was het met name onder de vrouwelijke bevolking een wijdverbreid beroep. Hun opdracht bestond eruit werkloze mannen te
zoeken en hen rijkelijk van voedsel, drank, tabak en vrouwen te voorzien.63 De schulden die hun gasten bij hun gastheer maakten, werden bij hun vertrek in een schuld54
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of transportbrief opgesteld die door de zielverkoper werd overgekocht. Op deze manier
legde de zielverkoper beslag op (een deel van) de twee maanden loon ‘op de hand’.64
Doorgaans mocht de schuld het bedrag van 150 gulden niet overstijgen, hoewel er
een aantal frappante verschillen zijn. Vermits de aanwervingen periodiek gebeurden,
zo’n twee tot vier keer per jaar,65 is vooral door het tijdstip van aanmonstering het
bedrag groter of kleiner. In het bijzonder de nieuwelingen hielden er vaak een liederlijke levensstijl op na.
Slechts 49 bemanningsleden van Zoetelingskerke vertrokken met alleen een uitstaande schuld aan de VOC.66 Twee leden hadden een debet van vijfentwintig gulden,67 een matroos, heeft een passief van vijftig gulden aan ene Hendrik Wagenaar68
die reeds in 1723 als zielenverkoper actief was69 en een iemand een uitstaand bedrag
van zestig gulden.70 In een enkel geval werd de uitstaande som opgesplitst tussen
twee zielenverkopers zoals bij Fredrik Willem Houwerwals.71
Vijf bemanningsleden hebben een negatief van 100 gulden.72 Het gros van de zeelui, 207 bemanningsleden, hadden allen een uitstaande som van 150 gulden. Elf andere bemanningsleden hadden een schuld opgebouwd van 200 gulden,73 twee een
bedrag van 250 gulden74 en 29 een debetsaldo van 300 gulden.75 Deze transactie was
niet zonder risico want wanneer een soldaat of zeeman tijdens zijn diensttijd overleed
of deserteerde, werd de schuldbrief niet dan wel maar gedeeltelijk uitbetaald.76
Het Grootboek van de Zoetelingskerke vermeldt de namen van elf vrouwen als zielverkoper van 92 mannen77 en twintig mannen78 die als zielverkoper optraden.
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Manu van der Biese, de zielenverkoper van Jan Baptist Dams, wordt in het Grootboek van de Zoetelingskerke, slechts één keer vernoemd. Jan Baptist is hem 150
gulden verschuldigd. Over Manu Van der Biese werd geen verdere informatie teruggevonden. Anderen, daarentegen, zoals Jan Andriessen of Benjamin Catteaux, bouwden zonder de minste scrupules op die manier een hele carrière uit. In het Grootboek
van de Zoetelingskerke alleen al worden de beiden respectievelijk 55 en 23 keer vermeld.79
Uitrusting
In zijn dagboek somt George Naporra een uitgebreide lijst op van alles wat hij
zich aanschafte voor de reis. Op uitzondering van de nodige kleding, kocht hij messen, scharen, naaigerei, spiegels, kammen, schrijfgerei, een kroes, een hangmat, kussens, een matras en een deken. Daarnaast sloeg hij ook de nodige hoeveelheden jenever en tabak in.80 Volgens GAWRONSKI81 voorzag de VOC alleen in de hoogstnoodzakelijke ‘behoeften van ’t scheepsvolck’. Voor gepaste kledij (wollen broeken, blauwe
hemden, kousen, warme wollen overjassen en waterafstotende overjassen) diende de
bemanning zelf te zorgen. Een aantal van
deze attributen kon men ook aankopen bij
de VOC zelf.
Ook over de persoonlijke bezittingen
van de bemanningsleden van de Zoetelings-

Figuur 1: VOC-Kist (Foto: Rijksmuseum Amsterdam)

kerke is weinig of niets geweten. Over zijn
persoonlijke voorwerpen en de voorraad,
die hij voor wat extra inkomen al dan niet
verkocht aan boord, is niets gekend.

Figuur 2: VOC-Kist (detail) (Foto: Rijksmuseum Amsterdam)

teau (23), Jan Andriessens (55). In het geval van Cornelis Damme is de schuldbrief opgemaakt aan twee personen: Adriaen Damme en Dametje van Bevengie (f° 24); in het geval van Adriaan Woutersz aan de Armen van
Middelburg (f° 195).
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Kist
Kledij en persoonlijke voorwerpen werden opgeborgen in een houten kist die kon
worden afgehaald bij de VOC. De afmetingen, de kwaliteit en de prijs waren door de
organisatie vastgesteld en schommelden tussen 5.5 gulden tot elf gulden.
De maten van de kist waren afhankelijk van de rang die men uitoefende en van
het kisttype.82 De grotere, bestemd voor de hogere rangen, hadden een lengte van 4
½ voet, een breedte van 1 ½ voet en een hoogte van 1 ½ voet.83 De kisten die soldaten
ter beschikking hadden waren veel kleiner.
Sommige van deze waren fraai versierd (fig. 1-2). De meeste, zelfs voor de hogere
rangen, waren veel soberder.
Slechts twee bemanningsleden, een bosschieter (kanonnier)84 en een Cooperslager85, schaften zich geen kist aan.86 De onderkoopman87 die op vele kleinere schepen
de hoogste VOC-officier aan boord is en de kapitein richtlijnen geeft welke handelsgoederen hij dient te ruilen met de ervaren kooplieden in het Oosten,88 alsook de
kapitein zelf,89 beschikten elk over twee kisten van elf gulden.90
Bultzak
Een van de vaste elementen in de uitrusting was de bultzak. Op de Zoetelingskerke sliepen 117 bemanningsleden, dus iets meer dan 1/3 van het totale aantal, op
een matras tijdens de overtocht. De aankoopprijs bedroeg 2,8 gulden.91
De functie van de bultsack is enigszins ambigue. Volgens DE RONDE92 was het
een soort plunjezak waarin men spullen die niet in de kist pasten, kon opbergen.
Anderen zijn van mening dat het hier een matras betreft die werd opgevuld met elandhaar.
In de zeventiende eeuw waren ze voorradig in twee formaten: tien el (6.90 m.) gevuld met twintig pond elandhaar en vier el (1.76 m.), opgevuld met vier pond elandhaar.
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Hangmat
Een ander belangrijk accessoire van de kooigoet van de zeeman, was de hangmat. Op de Zoetelingskerke beschikten 141 zeelui over een hangmat.93 24 aangemonsterden beschikten alleen over een hangmat en hadden geen matras.94 De aankoopprijs bedroeg 2,2 gulden.95
BAEREND-VAN HAELTEN96 duidde al eerder erop dat de leefomstandigheden op
het overloopdek, waar het overgrote deel van de zeelieden een hangmat en scheepskist had, abominabel moet zijn geweest (zie hierboven). Een vergelijking dringt zich
hier op. Op de Adrichem waren op het overloopdek 116 zeevarenden aanwezig. Op
het lagergelegen koebrugdek bivakkeerden 76 soldaten.
Deken
Hoewel niet iedereen het zich aanschafte, was het haren deken noodzakelijk
voor een goed slaapcomfort.97 Slechts 141 bemanningsleden, wat grosso modo overeenkomt met iets minder dan de helft,98 waren in het bezit van een deken voor de
koudere nachten. De dekens werden aangekocht voor de kostprijs van 3,12 gulden.
Waakrok
De waakrok behoorde tot de basisuitrusting van soldaten.99 Het was een duffelcoat-achtige overjas gemaakt van geolied linnen die water afstootte.100 Vooral tijdens hun wachtrondes ’s nachts was een waakrok aanbevolen [ter] voorkoming der
schadelycke gevolgen, die … de vogtigheid, en de koude nagten in den verzengden
lugtstreek op de gezondheid der Matroozen hebben… [wanneer] dat zy by nagt, vooral
93
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in den kouden en vogtigen morgenstond zig op het verdek onthouden of aan den wal
in opene lugt slapen.101
Volgens de Maandelijkse Nederlandische Mercurius, een tijdschrift uit 1764, 102 zal
een ervaren, kundig, waakzaam en alert Officier … in een eminent gevaar, wanneer
hem door de fatigue de slaap overvalt, in zijn waakrok, gelaarst, een uur gaan zitten
slapen om naar tyds omstandigheden op ’t moment alert en gereed te wezen, om ordres
op alles te stellen wat ‘er koomt voor te vallen. 103
Het kledingstuk koste een bemanningslid 4,10 gulden. In totaal hadden 144 zeelui
zich een dergelijke overjas aangeschaft.
Tewerkgesteld zijn bij de VOC is doorgaans niet lucratief en zeker niet voor de
lagere rangen. Met een maandloon van negen gulden en een uitstaande schuld van
185,17 gulden, zou het ongeveer 21 maanden geduurd hebben vooraleer Jan Baptist
schuldenvrij was en voor zichzelf kon beginnen te werken. Het grootste gedeelte van
dat bedrag, 150 gulden, diende hij zijn zielverkoper terug te betalen voor kost en
inwoon. Alleen al om de onkosten voor zijn vertrek te financieren, moest hij een kleine
17 maanden werken.
Maar ook het beroep van zielverkoper was niet altijd een winstgevende business.
Op 2 augustus 1731, dus na de dood van Jan Baptist (zie infra), wordt aan de zielverkoper, in de handen van Jacoba de Becker, 15,9 gulden uitgekeerd als ‘aanbetaling’ op het door Jan Baptist verschuldigde bedrag. De uitstaande 134,12 gulden zal
de zielverkoper dus nooit ontvangen. Vandaar ook het belang van een maandbrief. In
het geval van overlijden wordt de schuld overgedragen op de erfgenamen.
Inkomsten aan de creditzijde
Het scenario was voor ieder schip min of meer gelijk. Na de aankomst aan Kaap
de Goede Hoop, belandden heel wat verzwakte soldaten in het hospitaal, waar ze in
de loop van de daaropvolgende weken of de maanden overleden. De oorzaken voor
hun heengaan zijn verscheiden. De maaltijden waren vrij eentonig en gebrekkig aan
vitaminen, zoals hierboven reeds aangehaald. Frequent, om de uitgaven te drukken,
waren de ingekochte voedingswaren van slechte kwaliteit wat leidde tot bederf van de
proviand. De stockage gebeurde in donkere, zwoele, niet verluchte en niet gekoelde
ruimten.
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Ook het drinkwater stelde een aantal problemen. Door de warmte nam de kwaliteit
snel af. Het verdampte in hoog tempo en, doordat verschillende mensen het manipuleerden, raakte het ook snel vervuild. VAN DURME104 heeft aangetoond dat bijna 60
% van alle dienaren overleed tijdens zijn dienstjaren. Slechts 16 % van de overledenen
werden gerepatrieerd.
Ook Jan Baptist Dams overleed. Na zijn aankomst op Kaap de Goede Hoop verblijft
hij enige tijd in het hospitaal. Op dat ogenblik heeft hij een kapitaal opgebouwd van
41,8 gulden. Wanneer hij er op 15 juni 1731 overlijdt, heeft hij dus een openstaande
schuld van 144,9 gulden.

Wie was Jan Baptist Dams?105
Het antwoord op deze vraag is onduidelijk en enigszins enigmatisch. Buiten de
naam en de herkomstlocatie, bevat het Grootboek van de Zoetelingskerke geen verdere gegevens. Iedere suggestie is dan ook louter voorlopig en kan alleen worden
voorgesteld bij wijze van proeve.
In het geboorteregister van de parochiekerk van Eppegem werden geen gegevens
teruggevonden, identiek aan de orthografie van de familienaam, maar wel met de
alternatieve schrijfwijze - ae -. Men mag er dus vanuit gaan, dat de secretaris van de
VOC de enkelvoudige -a- gebruikte als identiek aan -ae- en dit volgens de theorie van
PAARDEKOPER.106
Volgens de klapper op de geboorten, werden er tussen 1700 en 1750 drie jongens
geboren met dezelfde voornaam, in casu:
a) 12/06/1703

zn. van Henricus Daems x Anna Van Eeckhout.

b) 24/06/1708

zn. van Joannes Daems x Anna Su(e)t(e)mans

c) 07/10/1718

zn. van Egidius Daems x Anna Lau(we)reys

Volgens de gegevens uit het Grootboek van de Zoetelingskerke is Jan Baptist Dams
ingescheept op 13 december 1730. Door de geografische afstand tussen de plaats van
aanmonstering en de woonplaats van de betrokkene, is de kans heel klein dat het
hier (c) betreft. De zoon van Egidius Daems x Anna Laureys is op dat ogenblik immers
slechts net 12 jaar geworden. Omdat kinderen al op jonge leeftijd de kost moesten
verdienen als bijdrage voor de rest van het gezin,107 verhoogde de VOC in de loop van
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de tijd de minimumleeftijd van dertien naar zestien jaar,108 hoewel het bleef voorkomen dat de regels niet altijd werden gerespecteerd wat niet impliceert dat kinderen
ook altijd zijn uitgevaren.109
Volgens KETTING110 was de gemiddelde leeftijd bij aanwerving, vier- à vijfentwintig
jaar, terwijl VAN GELDER111 meent dat deze eerder drieëntwintig jaar en twee maanden bedroeg. Alleen het kader was een tiental jaar ouder.112 Het is duidelijk dat op
basis van het leeftijdscriterium, het weinig waarschijnlijk is dat het hier (a), de zoon
van Henricus Daems x Anna Van Eeckhout, betreft omdat deze op dat ogenblik al 27
jaar was en daardoor dus ouder was dan het leeftijdsgemiddelde. Op basis van de
leeftijd, is (b), de zoon van Joannes Daems x Anna Su(e)t(e)mans, op dat ogenblik 22
jaar, de meest waarschijnlijke kandidaat.
Blijft de vraag naar de reden van zijn aanmonstering. Uit het eerste huwelijk met
Anna Su(e)t(e)mans, heeft Jan Daems, de vader van Jan Baptist Dams acht kinderen:
- Jan Baptist (° Eppegem 24 juni 1708)
- Nicolaas (° Zemst 13 juli 1710 – Werchter 23 sept 1783)
- Hendrik (° Zemst 9 april 1715)
- Maria (° Zemst 21 juni 1717)
- Jan (° Zemst 16 augustus 1719)
- Elisabeth (° Zemst 22 maart 1722)
- Petronella (° Zemst 27 september 1725)
Na haar dood, huwt Jan Daems op 7 januari 1728 voor een tweede maal, deze keer
met Elisabeth Juliens. Uit deze verbintenis worden opnieuw zeven kinderen geboren:
- Catharina (° Zemst 23 februari 1730 – 1 oktober 1741)
- Jan (° Zemst 20 januari 1732)
- Martina (° Zemst 21 maart 1734 – 10 oktober 1741)
- Anna Maria (° Zemst 3 juli 1736 – 29 september 1741)
- Joanna (° Zemst 14 juli 1738)
- Catharina (° Zemst 10 oktober 1741 – 8 september 1745)
- Peter (° Zemst 26 februari 1743 – 20 maart 1743)
Zorgde het grote aantal kinderen voor een slechte economische situatie en voelde
Jan Baptist zich daardoor genoodzaakt om te vertrekken? Volgens DAELEMANS113
had een gezin in deze periode immers gemiddeld slechts 2,7 (id est 3) kinderen.
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Op het eerste gezicht lijkt de familie niet onbemiddeld. Volgens de Schepenbank
van Oliveten te Mechelen, kocht Jan Daems immers op 1 augustus 1712 van Albertus
Lodewijcx, deken van het zilver- en goudsmidambacht, te Zemst een dagwand land.114
Op 11 februari 1749 kopen Hendrick Daems en zijn vrouw Anna Van den Eijnde een
dagwand land te Zemst voor de prijs van 460 gulden.115
Vormde het tweede huwelijk een struikelblok voor de oudste zoon door de leeftijd
van zijn vader? Door leeftijd van de nieuwe echtgenote? Bij het tweede huwelijk was
Jan Daems, geboren te Eppegem op 25 juni 1684, 44 jaar; Elisabeth Juliens, geboren
te Zemst op 28 november 1703, amper 25 jaar en Jan Baptist 20 jaar, dus nauwelijks
vijf jaar jonger dan zijn stiefmoeder. Had hij moeilijkheden zich aan te passen aan de
nieuwe gezinssituatie? Vond hij dat het hem toekwam om te huwen? Kon hij het niet
vinden met zijn stiefmoeder? Of misschien te goed vinden en zorgde dat voor de nodige spanningen tussen vader en zoon?
Was Jan Baptist Dams schuldig aan een misdaad en probeerde hij, zoals zovele
anderen, op die manier zijn straf te ontlopen?116 Hierover werden echter geen gegevens teruggevonden. Of was hij ‘verleid’ door een leeftijdsgenoot uit Vilvoorde117 of
Mechelen?
Wat er ook van zij, de echte oorzaak zal wellicht voor altijd verborgen blijven. Feit
is dat hij aanmonsterde zonder maandbrief, dus zonder erfgenamen aan te duiden,
wat impliceert dat hij de bedoeling heeft gehad de banden met het thuisfront door te
knippen en voor altijd, dan toch tenminste langere tijd, van het toneel te verdwijnen.
FITZSIMONS118 heeft immers er reeds op gewezen dat de redenen om aan te monsteren bij de VOC weinig aanlokkelijk waren: de reis naar Oost-Indië was lang, gevaarlijk
en slecht betaald, in het Oosten werd je bedreigd door malaria, dysenterie, pokken,
cholera, tyfus, lepra, gele koorts en vele andere tropische ziekten en aandoeningen.
De vooruitzichten waren dus allesbehalve lucratief. De echte reden waarom Jan Baptist Dams aanmonsterde, zal dan ook wellicht voor altijd geheim blijven.

Besluit
Jan Baptist Dams is even enigmatisch als uniek. Wellicht de oudste zoon van
Joannes Daems, gehuwd met Anna Su(e)t(e)mans, monstert hij met 22 jaar, als enige
inwoner ooit uit Eppegem, aan bij de VOC waar hij, net zoals de meeste Zuid-Nederlanders, als soldaat in een van de lagere graden op het schip de Zoetelingskerke was
tewerkgesteld. Waarom hij is aangemonsterd, is onduidelijk en open voor hypotheses.
114
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Zijn reis is weinig succesvol. Kort na zijn aankomst op Kaap de Goede Hoop zal hij
overlijden aan de ontberingen.
Waasmont, maart 2020.
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Plaat 1: Grootboek Zoetelingskerke: debetzijde Jan-Baptist Daems (Nationaal Archief, Den Haag)

Plaat 2: Grootboek Zoetelingskerke: creditzijde Jan-Baptist Daems (Nationaal Archief, Den Haag)

