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dureh gottes genad zu wasser und landt
Viel wunder dingen hab erkannt
hab ehr gesueht, vorr gut und geldt
[eh gereist in all vier theil der welt
darfür danek ich dem schöpfber mein
der mein gelaitsmann thäte sein
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Geh nun hin auJ dafi Schif, undJahr,
Vertrau dem Wind dein Junge Jahr.
Dein Leben wirdt nicht weitter seyn
Vom Tod, alfl vier Zwerch Fingerlein.
Uit het handschrift van Heinrich Muche uit Breslau,
soldaat in dienst van de v 0 C van 1670 tot 1683

lch ha be vieles ehr ich wuste was reisen ist in unterschiedenen Bücher
von Oostindien gelesen die mir sehr anmuthig und schön vorkamen, und
mir eine besonder Lust zum reisen erweckten, dafi ich auch nicht ehrer
habe ruhen können, bifi ich die Örther davon ich gelesen gesehen hatte.
Allein ich bleibe beij ihrer anmuthigen Schreibart nicht, sonder verwerfJe und vetjluche sie vielmehr, weil sie einen Anlafi giebt zur Verleitung
eines jungen Menschen und ich es gantz anders bifunden habe.
Uit het handschrift van Georg Naporra uit Oost-Pruisen,
matroos in dienst van de v 0 C van 1752 tot 1757

Woord vooraf

De historicus komt altijd te laat. De mogelijkheden voor een reportage zijn
allang verkeken, de mensen over wie hij schrijft kunnen niet meer worden
geïnterviewd, laat staan bedankt. Toch zijn zij het, in dit geval zo'n vijftig
Duitsers uit de zeventiende en achttiende eeuw, naar wie mijn dank in de
eerste plaats uit moet gaan. Hun reisverslagen hebben mij geïnspireerd tot
deze studie. Ik hoop in dit boek iets zichtbaar te hebben gemaakt van de
hoop en de verwachting waarmee zij naar Nederland en vandaar naar Azië
zijn gereisd en van de manier waarop zij na hun Oost-Indisch avontuur verder hebben geleefd.
Maar in deze eeuw zijn er enkele mensen die ik nog wel degelijk persoonlijk kan bedanken. Zonder de stimulerende aandacht en de praktische
hulp van Annemiek Overbeek en Lodewijk Wagenaar zou dit boek er niet
zijn gekomen. Zij hebben met mij de de avonturen van Jörg Franz Müller,
Johann Wilhelm Vogel, Conrad Raetzel en de vele andere Oost-Indiëvaarders, vaak letterlijk, op de voet gevolgd. Mijn promotor Leo Noordegraaf
en mijn co-promotor Eco Haitsma Mulier hebben met een nuchter vertrouwen het onderzoek gevolgd en mij vrijgelaten in de uitwerking ervan.
Verschillende vrienden en vriendinnen hebben mij op uiteenlopende
wijze gesteund bij het onderzoek en bij het schrijven. Met name wil ik
Tootje Meppelink danken voor haar onverbeterlijke nieuwsgierigheid naar
menselijke motieven, ook al dateren die van eeuwen terug. Ook Guy Hardy
wist zich altijd te verplaatsen in mijn onderzoeksdrift. Met Bert Paas man
heb ik vele inspirerende uren doorgebracht met het doorgronden van het
handschrift van Johann Gottfried Preller. Elsbeth Etty, Els van Eyck van
Heslinga en Joost van Gelder hebben ieder in verschillende stadia versies
van het boek gelezen en zinvolle verbeteringen voorgesteld.
Bepaalde boeken en bronnen had ik niet kunnen vinden zonder de hulp
van Peter Kirsch in Heidelberg, Sybille Pfaff te Oberaurach en Agnieszka
Stefanienko in Wroclaw en in Gent. In de bibliotheken van het Nederlands
Scheepvaartmuseum Amsterdam en van het Amsterdams Historisch
Museum heb ik dankzij de hulpvaardigheid van de staf altijd met plezier
kunnen werken. Uitgeverij su N dank ik voor de grote zorg die ze aan de
uitgave van dit boek heeft besteed.
Erkentelijk ben ik ook het bestuur van het Spoorfonds van NRC Handelsblad dat mij in de gelegenheid heeft gesteld vijf maanden achtereen aan
dit boek te schrijven. Tenslotte wil ik mijn collega's op de krant danken. Zij
hebben te allen tijde begrip gehad voor het feit dat mijn hoofd soms meer
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stond naar een journaal van twee eeuwen terug dan naar de krant
vanmorgen.
Amsterdam, september 1997

IO

Inleiding

EEN VERGETEN HANDSCHRIFT

In de Universiteitsbibliotheek van Göttingen bevindt zich een omvangrijk
achttiende-eeuws handschrift met de titel Der Betreue Réise-Gefehrte nach
Ost-Indien und wiederum zurück. De soms wat wijdlopige tekst, die de grenzen van het gezever niet zelden overschrijdt, is een handleiding voor jonge
Duitsers die overwegen als soldaat dienst te nemen bij de Verenigde OostIndische Compagnie (va c). De tekst geeft antwoord op talloze vragen.
Voor wie was het gunstig om naar Oost-Indië te vertrekken en voor wie
niet? Wat kon een Duitser verwachten in Nederland, hoe was het leven op
de schepen en wat zou de toekomst in Azië bieden? Hoe moest hij zich in
de Oost gedragen en welke strategieën gaven hem de meeste kans op een
voorspoedige carrière? Welke maatregelen diende hij te nemen wanneer
hij was teruggekeerd in Europa en hoe kon de oud-Oost-Indischgast zich in
Duitsland het best weer aanpassen aan de maatschappij?
De auteur van het handschrift weet overal een antwoord op. Hij schetst,
vanuit het standpunt van een zelfvoldane va c-dienaar die zich een comfortabele positie had verworven, het profiel van de ideale soldaat van de
Compagnie. 'Zij die in hun vaderland al veel tegenslag en ellende hebben
meegemaakt', zo schrijft hij, 'zij die honger en dorst hebben geleden, die
onverdroten kunnen werken, geduldig zijn en het taaie scheepsleven verdragelijker vinden dan de ontberingen op het land, dat soort mensen heeft
de Compagnie nodig.' De auteur vervolgt met de opmerking dat de va cdienaren genieten van wat anderen bitter en wrang smaakt als was het de
grootste delicatesse. Ze zijn blij als ze hun plicht kunnen doen en danken
God wanneer ze een stuk brood deelachtig zijn geworden.
De schrijver van het 230 bladzijden tellende manuscript is niet bekend.
Volgens zijn eigen mededelingen was hij in 1710, gedreven door 'GeldMangel', naar de Oost vertrokken op het vac-schip De Generale Vrede.
De tekst is zeker tot stand gekomen ná 1732, omdat hij de executie in dat
jaar vermeldt van de gouverneur van Ceylon, Petrus Vuyst. 1 De auteur had
zich de schuilnaam Trevennot aangemeten, een naam die zekere reminiscenties moet hebben opgeroepen aan reisgeschriften. Iedere I. Het handschrift wordt
Duitser namelijk die kon lezen en die belangstelling voor genoemd in de veilingcat~lo.
h ad ,zaI d're naam destl)"d s h ebb en geassoCleer
. d met gus B'bl'
van Georg Gotlob RlChrelZen
th
R' h .
twee vermaarde zeventiende-eeuwse Franse reizigers en
schrijvers van wie het werk ook in het Duits was vertaald:

IJ

ter, I !O ecae IC tertanae
(Göttingen 1774), Band II,
p. 81, nr. 1039.

Melchisédec Thévenot en diens neef Jean Thévenot. 2 De titel van het handschrift doet bovendien denken aan een praktisch reis handboek getiteld
Fidus Achates ader getreuer Reysegefährt van de geograaf Martin Zeiller uit
Ulm. De eerste druk hiervan dateert uit 1651 en sindsdien was het vele
malen herdrukt.
Trevennot had in Batavia kennelijk in goede kringen verkeerd; hij was
de vo c zeer toegedaan en hield er een gezagsgetrouwe mentaliteit op na.
In het handschrift valt te lezen dat hij hoopte dat zijn traktaat zou worden
uitgegeven en dat degenen die voor het eerst naar Azië reisden, de zogeheten 'baren', er profijt van zouden hebben. De veteranen, de 'oorlammen',
zo vertrouwde hij, zouden vast en zeker verbeteringen in de tekst suggereren. Maar het handschrift is nooit in druk verschenen. Was dat er wel van
gekomen, dan had het menige Duitser kunnen behoeden voor een al te
overmoedig besluit om aan te monsteren bij de va c. Want hoe wijdlopig
ook, in de kern geeft Trevennot veel praktische raad en zinnige waarschuwingen.
In de laatste decennia van de twintigste eeuw is veel onderzoek gedaan
naar de vo c. Die studies zijn hoofdzakelijk kwantitatief en economischhistorisch van aard. Ze hebben de kennis over het bedrijf vergroot, het
inzicht verscherpt in het beleid in de Republiek en in Azië, in de omvang en
de herkomst van het personeel, in het aantal schepen en de duur van de reizen. Maar wat binnen de kwantitatieve, historisch-economische resultaten, achter de tabellen en grafieken, niet aan bod komt, zijn de persoonlijke
ervaringen van het va c-personeel. De va c-dienaar heeft voor de huidige
onderzoeker meestal wel een naam - zo goed zijn de va c-archieven namelijk bewaard gebleven - maar geen gezicht. Toch zijn er bijna één miljoen
mensen in dienst van de Compagnie naar Azië gevaren. Eén miljoen individuen, van scheepsjongen tot gouverneur-generaal, van soldaat op een
afgelegen eilandje in de Molukken tot opperkoopman in Bengalen, van
klerk op een buitenpost in India tot chirurgijn in het hospitaal van Batavia.
Het waren allen individuen die kort of lang, met veel of weinig profijt,
gezond of ziek, de Compagnie hebben gediend. Tweederde van hen heeft
Europa nooit teruggezien.
In de literatuur bestaat een hardnekkig beeld van degenen die aanmonsterden bij de vac. De honderdduizenden werknemers van de Compagnie
en vooral de buitenlanders worden over het algemeen omschreven als arme
gelukzoekers, als het uitschot van de Midden-Europese samenleving. Die
beeldvorming is terug te voeren op uitlatingen in de zeventiende eeuwen
wel van hen die in hogere rangen dienden, zoals de Nederlandse chirurgijn
Nicolaas de Graaff, die in zijn in 1703 verschenen Oast-Indise Spiegel het
lagere volk aan boord en in Azië afschilderde als armoedzaaiers, leeglopers
en bandieten, een ratjetoe van afgedankte soldaten, gefailleerde kooplie-
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den en gesjeesde studenten. Dit beeld heeft tot op heden standgehouden.
Ook een auteur die zich in het begin van deze eeuw verdiepte in het leven
aan boord van de schepen der vo c, J. de Hullu, omschreef deze mensen en
vooral de soldaten als 'Duitsers of andere vreemdelingen, die als afgedankte of gedeserteerde militairen of om andere redenen de wijk naar Holland
hadden genomen. Platzak, het hoofd vol muizenissen, zon- 2. MelchisédecThévenot (ca.
der werk .. .'3 In de inleiding uit 1980 van de heruitgave van 1620-16 92) was uitgever van
.

..

De Hullu's artIkelen lezen we dat 'een baan bIJ de voc,
marine en leger over het algemeen alleen vervuld kon worden door armoedzaaiers, nog niet getrouwd en zonder zorg
. '4 G
.. D
h' d'
voor een gezm.
aastra sch nJ··ti·
tm zIJn
e [Jesc te ems van

de v 0 c dat in ieder geval de soldaten voortkwamen uit de
onderste maatschappelijke lagen en dat er zich onder hen
zeer veel buitenlanders bevonden. 'Dienstneming bij de
V 0 c was een noodsprong, een laatste keuze van diegenen
die elders op de arbeidsmarkt geen plaats hadden kunnen
vinden.'5 En nog zeer recent schreef de auteur van een stu.
. .
dIe over zeevarenden van het West-Fnese platteland m de
periode 1680-1720, dat de vaart op Azië geen goede naam
had en door de plattelandsbevolking werd gemeden omdat
' h oppers en kl eme
. cnmme
. . 1en'
. 1u kkel'mgen, h
h et ' mIS
ernesc
.

.

..

6

waren dIe dienstnamen bIJ de v 0 c.
Tijdgenoten noch recente onderzoekers hebben dus een
erg gunstig beeld van de achtergronden van de v 0 c-dienaar.
.

?

..

.?

Maar IS dat terecht. ZIJn het geen stereotIepen.

Dit boek is voortgekomen uit nieuwsgierigheid naar de persoonlijke ervaringen van het v 0 c -personeel, naar hun achtergronden, verwachtingen, hun motieven en perspectieven,
en daarmee ook naar de vraag hoe rechtvaardig dat negatieve beeld is. Over het hogere personeel is de laatste jaren een
aantal studies verschenen.? De beleving door het lagere
vo c-personeel daarentegen - de honderdduizenden soldaten, matrozen en ambachtslieden - zowel op de schepen als
in de vestigingen in Azië, is tot nu toe slechts incidenteel
onderwerp van onderzoek geweest. 8
De officiële bedrijfsadministratie in het vo c-archief in
het Algemeen Rijksarchief te Den Haag is een historische
goudmijn. Daaruit valt op lange-termijnniveau veel te reconstrueren over het personeel, over zijn herkomst, over
ziekte- en sterftepercentages, over criminele aspecten en
over verdiensten en carrières. Het hieruit verkrijgen van inzicht in de persoonlijke en meer alledaagse kanten van het
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Relations de divers vayaBes curi-

eux(ParijsI663-I672).Van
Jean Thévenot (1633-1667)
verscheen in 1693 Dess Herrn

Thevenats Reysen in Europa
dA'r.'
.
'
sta, un 'J nw, wannnen
Behandelt wird van der marBenlandischenReise ... (Frankfurt
A'

16 93).
3. Gecit. uit Bruijn en Lucassen 19 80 , p. 83.
4. Idem, p. 18.
5· Gaastra 199 1, p. 88. In andere bewoordingen herhaald in
Bruijn en Gaastra (1993,
p. 200) over veel mannen die
in de achttiende eeuw in Delft
bdienst
d namen:
f
h 'poor
G vaga-h'
on s rom teerman lllterland', voor wie in Europa
geen toekomst meer bestond.
6. Boon 199 6, p. 130.
7. Over Robertus Padtbrugge:
Pabbruwe z.j.; over Nicolaas
de Graaff: Barend-van Haeften 1992, over Jan Albert Sichterman: Kühne-van Diggelen
1995; en over Eyso de Wendt:
Gaastra 1994. Lequin (1982)
heeft op een even minutieuze
aIs systematische wijze het
v0 c-personeel in de vestiging
Bengalen aan het begin van de
achttiende eeuw onderzocht.
In zijn voetspoor heeft Neeser-van Houten (1980) dat
gedaan voor Suratte. Maar
beiden onderzochten het
hogere, het 'gequalificeerde'
personeel.
8. Over de soldaten Carolus
Van der Haeghe, Reijnier
Adriaensz en Gottfried Preller
door respectievelijk Parmentier en Laarhoven 1994, Paasman 1993 en Van Gelder
1996a.

bedrijf is echter moeilijk. Toch kunnen uiteenlopende soorten bronnen
hierover informatie verschaffen. De criminele archieven van de v 0 c bevatten veel materiaal, maar daar ligt de nadruk per definitie op het uitzonderlijke, op misdaad en overtreding. De notariële archieven en de kerkeraadsarchieven in het Nationaal Archief (Arsip Nasional) in Jakarta kunnen het
inzicht verrijken, maar omstandigheden van praktische aard maakten mij
een onderzoek aldaar onmogelijk. Persoonlijke brieven zijn slechts sporadisch bewaard gebleven, in elk geval zijn ze te schaars om er een studie op
te baseren. Er bleef dus slechts één soort bron over dat inzicht kon bieden
in het dagelijks leven van de vo c-dienaar: het autobiografische reisverslag.
Daarvan zijn er tientallen bewaard gebleven, van Nederlandse, maar nog
meer van Duitse origine.
Van de bijna één miljoen mensen die tussen 1602 en 1795 in dienst van de
v 0 c naar Azië zijn vertrokken, was globaal de helft buitenlander. Van hen
vormden Duitsers verreweg het grootste deel; zij speelden dan ook een
belangrijke rol binnen de voc. Voor deze studie heb ik om verschillende
redenen Duitse en geen Nederlandse reisverslagen als bron gekozen.
Ten eerste zijn ze veel persoonlijker en gedetailleerder dan de Nederlandse teksten. Waar de Nederlander vooral verslag doet van droge nautische feiten, van zakelijke waarnemingen van landen en volkeren, Of juist
van extreme situaties zoals schipbreuk en muiterij, daar schrijft de Duitser
veel meer over zijn persoonlijke belevingen en de alledaagse gebeurtenissen. De Duitse reisverslagen kunnen in de meeste gevallen dan ook evengoed 'autobiografie' als 'reisverslag' worden genoemd.
Ten tweede berichten de Duitsers op een kritischer wijze over de Compagnie. De Nederlanders konden in principe bij publicatie nog wel eens
gehinderd worden door vo c-censuur of zij voelden zich mogelijk meer
gebonden aan hun eed op geheimhouding.
Ten derde stammen de meeste Nederlandse reisverslagen uit de zeventiende eeuw, terwijl de Duitsers ook in de achttiende eeuw over hun OostIndisch avontuur bleven schrijven, waardoor een completer beeld verkregen kon worden.
Ten vierde zijn de meeste persoonlijke Nederlandse reisbeschrijvingen
geschreven door mannen in de wat hogere rangen, namelijk door chirurgijns en predikanten. 9 Mij zijn slechts de memoires bekend van één NoordNederlandse matroos en niet één van een Noord-Nederlandse soldaat. JO
De meeste Duitse beschrijvingen daarentegen stammen in de eerste plaats
van militairen in een lage rang en daarnaast van enkele door chirurgijns,
van een matroos, van een opperkoopman en van een predikant. Vooral de
soldaten hadden een goede gelegenheid de onderkant van het v 0 c-bestaan
waar te nemen. Juist deze stemmen uit de lagere rangen maken de Duitse
verslagen zo bijzonder. II
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Bijlage II van deze studie geeft een uitvoerig historiografisch overzicht
van het verschijnsel van verslagen van Duitse Oost-Indiëvaarders. Hier
volstaan daarom enkele algemene opmerkingen. In de Nederlandse geschiedschrijving is sedert het einde van de vorige eeuw tot aan de Tweede
Wereldoorlog sporadisch aandacht aan dit type bron besteed, en wel voornamelijk in tijdschriftartikelen. Enkele Duitsers kregen afzonderlijke aandacht en verschillende malen zijn ze opgevoerd ter illustratie van een studie over de voc. Tussen 1930 en 1932 publiceerde de Nederlander L'Honoré Naber zijn dertiendelige serie ReisebeschreibunBen von deutschen
Beamten und KrieBsleuten im Dienst der Niederländischen West- und Ost-Indischen KompaBnien 1602-1797. De reeks bevat de verslagen van elf OostIndiëvaarders. Op één na dienden ze in de zeventiende eeuw. De reeks
werd voortijdig gestaakt. In 1940 publiceerde H. Terpstra zijn Buitenlandse
BetuiBen van onze koloniale Beschiedenis, een levendige studie gebaseerd op
de verhalen van drie door L'Honoré Naber gepubliceerde Duitse reisverslagen. Dit is de enige en tot nu toe de laatste studie die in Nederland aan
dit type bron is gewijd. Hoewel, zoals gezegd, de belangstelling voor de
v 0 c vanaf de jaren zeventig stormachtig is gegroeid, bleef 9. Nicolaas de Graaff, Wouter
het onderzoek naar de individuele lotgevallen van de v 0 c- Schouten en Abraham Bo.

.

. .

dIenaar beperkt. SporadIsch wordt een DUItser geciteerd
vanwege zijn beeldende weergave der gebeurtenissen.
Anders is de historiografische situatie in Duitsland. Kort
. de Twee de Hl
.
voor en m
vvere ldoor1og b estond er een naZlStisch gekleurde belangstelling voor de geschiedenis van
Duitsers in vo c-dienst. Het accent lag zwaar op de stamverwantschap van Duitsers en Nederlanders en op de van.

.

. ..

zelfsprekende rol van DUItsers m Nederlands Oost-Indle.
Pas vanaf de jaren zeventig is een hernieuwde, modernere
belangstelling waar te nemen voor de Duitse v 0 c-dienaar.
···
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D Ie
IS met voortge omen UIt een sc 00 0 UIt een ISClp me,
maar enerzijds uit een toenemende interesse van germanisten voor het genre van het reisverslag, anderzijds uit de stu· door h'IStOrICI
.. van d
E
' D aar komt nog
d Ie
europese
expansIe.
..
.
. . .
..
bIJ dat m een aantal lokale en regIOnale hIstOrIsche tlJdschriften aandacht aan plaatselijke Oost-Indiëvaarders is
besteed. Tezamen levert dat een versplinterd en heterogeen
bestand van Duitse secundaire literatuur op, variërend van
bibliografische artikelen, heruitgaven, facsimiles, artikelen
gewijd aan één reiziger, tot grotere studies over Duitse reisbh" .
"b' d
I
ld'
J
esc rIJvmgen van een ge Ie ,voora van n la en apan.
Tenslotte zijn er nog enkele Engelstalige studies over
Duitse v 0 c-dienaren verschenen. De belangrijkste bijdrage
staat in de monumentale meerdelige reeks van Donaid Lach
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gaert waren chirurgijn; Seyger
van Regteren was ziekentrooster en Pieter van der Burg
assistent.
Jan Ambrosius Hoorn uit
A
d
1
mster am voer a s matroos.
Hij diende de voc van ns 8
totIn8 en publiceerde in 1819
10.

op n-jarigeleeftijd zijnherinneringen. Reijnier Adriaensz
diende van 16 79 totI689 als
soldaat en liet zijn handgeschreven herinneringen na; hij
was afkomstig uit Antwerpen
(Nederlands 5cheepvaartmuseum Amsterdam A I V -2,
nr. 122; Paasman 1993)·

Vergelijk ook Bitterli 199 1:
'D' "b
.
d Z hl d
Ie u erwJegen e a
er
erhaltenen Reiseberichten
stamrnt, wie immer wieder
Il.

betont werden muIS, entweder
von Geistlichen, Arzten oder
Naturforschern ... ' (p. 76 ),
en: 'Über das verhalten der
gewöhnlichen Matrosen, 501daten und Handelsleute, über
die Motive ihrer Reise und die
Art ihres Interesses sind wir
oft recht unzureichend unterrichtet' (p. 78).

en Edwin van Kley, Asia in the Making of Europe. Van deel 111, verschenen
in 1993, geeft het tweede gedeelte van de eerste band, 'The Printed World',
een uitvoerige beschrijving van de gedrukte zeventiende-eeuwse teksten
over Azië; hoofdstuk VII behandelt de Duitse en Deense literatuur.
ZOEKTOCHT NAAR DE BRONNEN

In de eerste fase van mijn onderzoek heb ik in kaart gebracht wat in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw in het Duits gepubliceerd is over
Azië en speciaal over de gebieden waar de v 0 c gehandeld heeft. Dat
betreft reisbeschrijvingen, landbeschrijvingen en natuurwetenschappelijke verhandelingen, zowel oorspronkelijk verschenen in het Duits, als vertaald uit andere talen. In totaal heb ik 154 Duitstalige non-fictionele teksten
gevonden die een reis in v 0 c-verband of een beschrijving van een gebied
waar de Compagnie actief is geweest, tot onderwerp heb- 12. De belangrijkste bibliograben. Binnen dat corpus heb ik mij geconcentreerd op de fieën en bibliografische artike.

.

.

relsteksten. In de DUItse en Nederlandse lIteratuur over de
v 0 c waren ongeveer twintig titels van gedrukte reisteksten
bekend en enkele handschriften. Bibliografisch onderzoek
maakte in eerste instantie duidelijk dat er meer titels bestonden en ook dat veel titels meermaals herdrukt waren. 12 Aanvullend onderzoek in binnen- en buitenlandse bibliotheken
leverde nog meer gedrukte uitgaven en bovendien nog een
aantal handschriften op.13
Het resultaat van deze speurtochten was een bestand van
47 Duitse vo c-dienaren van wie een reisbericht is overgeleverd. Aangezien enkelen meer dan één tekst hebben nagelaten en er bovendien, zoals gezegd, veel titels zijn herdrukt, al
of niet in gewijzigde vorm, kwam het totaal aantal teksten
op 79. Dit zijn 35 eerste drukken, 30 herdrukken en 14 handschriften. Van die handschriften, alle geschreven in gothisch
cursief schrift, zijn er acht nooit eerder bestudeerd en de
andere zes slechts gedeeltelijk. Het is zeer waarschijnlijk dat
zich in Europese bibliotheken en archieven nog meer 'Ostindische Reisen' in handschrift bevinden. 14 Daarnaast heb
ik nog een reis roman gevonden die geschreven is door een
teruggekeerde v 0 c-soldaat. ls
De teksten van de 47 Duitse voc-veteranen vormen de
basis voor dit boek. Het waren personen met een zekere ontwikkeling. Ze konden lezen en schrijven en hadden vaak een
ambachtsopleiding achter de rug. De meesten dienden als
militair in een lage rang; slechts een enkeling is zijn v 0 c-
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len zijn in alfabetische volgorde: Dh arampa I-Fnc
. k 19 8 4,
Griep 1990, Hennings 1786,
Itscherenska 1970, Kirsch
1990, Kratz 1981, Lach en Van
Kley 1993, Landwehr 1991,
Plewe 1978, Stuck 1784-87 en
Übleis 1980.
13. Onderzoek in Duitse
bibliotheken: Staatsbibliothek
PreulSischer Kulturbesitz in
Berlijn, bibliotheek van het
Museum für Völkerkunde in
Berlijn, Herzog August
Bibliothek in Wolfenbüttel,
Forschungsbibliothek in
Gotha, Niedersächsische
Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen, Universitäts- und Landesbibliothek
Sachsen-Anhalt in Halle, bibliotheek van de Franckesche
Stiftungen in Halle, Württembergische Landesbibliothek in
Stuttgart, Bayerische Staatsbibliothek in München. In
Engeland: British Library in
Londen, National Library of
Scotland in Edinburgh. In
Denemarken: Kongelige Bibliotek in Kopenhagen. In Zweden: Kunglila Biblioteket in
Stockholm. In Zwitserland:
Stiftsbibliothek in Sankt
Gallen.

carrière in een hogere rang begonnen of heeft weten op te klimmen. Allen
stamden uit Duitssprekende gebieden. Dit wil niet zeggen dat ze noodzakelijkerwijs afkomstig waren uit het territorium van het Heilige Roomse
Rijk. Twee vac-militairen kwamen uit Sleeswijk, dat tot Denemarken
behoorde, één auteur kwam uit Zwitserland, één uit Oostenrijk en één uit
Rusland (Sint-Petersburg).16 De geboorteplaatsen van de Duitse auteurs
zijn op pp. 66-67 op een kaart aangegeven.
In dit boek behandel ik in het algemeen alleen personen die in Nederland dienst hebben genomen bij de va c en die in de een of andere schriftelijke vorm hun persoonlijke ervaringen in een meer dan terloopse opmerking hebben nagelaten. Dit betekent dat een aantal bekende Duitse va cdienaren niet zijn opgenomen. Engelbert Kaempfer bijvoorbeeld, de beroemde Japan-reiziger wiens invloedrijke History ofJapan in 1727 postuum
in het Engels verscheen, komt in dit boek slechts zijdelings voor. Hij nam
namelijk pas dienst bij de va c in Ispahan, waar hij op een 14. Zo heeft er een uit drie
gezantschapsreis in Zweedse dienst was gearriveerd. Ook delen bestaande handgeschre.

.

.

.

ven levensbeschrijving in het

Georg Everhard Rumphms en Johan Nleuhof, afkomstig mt Nederlands bestaan van Joan
respectievelijk Hanau en Bentheim, ontbreken. Hoewel zij Josua Ketelaar (Elbing 1659 veel en invloedrijk over Azië hebben geschreven, de een over Galnron 17 18 ), zie Vogel 1937,
128. Van het manuscript van
de sch eIpen en d e f1 ora van d e M 0 Iu kken, d e and er over p.
G
N
' I
eorg aporra s even moet
China, zijn hun geschriften nauwelijks persoonlijk van aard. nog een tweede deel bestaan
De veelschrijvende reiziger Jacob Haafner is om een andere hebben. Een nakomeling van
reden niet opgenomen. Hoewel geboren in Halle, verhuisde ~ohann Wilhelm ~o.gel bezat
..

••

..

...

In

1812 nog een edItIe van

hl) al op achtjange leeftIjd naar Nederland en schreef hIJ mt- diens reisverslag met originele
sluitend in het Nederlands, zodat hij als een Nederlander tekeningen en eigenhandige
beschouwd kan worden. Isaac Sunderman uit Langenberg aantekeningen (Ernesti 1812,
. M
d
d
I
H"
d I d
p. 59)· Johann Daniel Buttner
munster aarentegen oet we mee. IJ verne er an ste (H a IIe I 690-173°,) d'Ie a Is soIweliswaar ook, hij publiceerde in het Nederlands, maar hij daat uitvoer en in Kaapstad
kwam pas op volwassen leeftijd naar Nederland en schreef chirurgijn werd heeft een dag.. d enkb eelden voor
' ,"
k Bovend'Ien nc
. h tte register
bijgehouden. Een
over ZIJn
ZIJn vertre.
h' d
.
k I
ac ttIen e-eeuws Ulttre se
hij zich tot een Duits publiek.
hiervan berust in de ZuidNiet alle behandelde va c-dienaren hebben Azië bereikt. Afrikaanse Bibliotheek in
Peter Kolb reisde als passagier naar de Kaap en deed daar Kaapstad (Nienaber en RavenHart 1970, p. I). Ook van Duitvan 1705 tot 1707 astronomische waarnemingen in dienst sers in dienst van de W I C
van een Duitse baron die hem had uitgezonden. Pas daarna moeten nog niet bestudeerde
trad hij daar in dienst van de vac. Otto Friedrich Mentzel handschriften te vinden zijn
(Ibold e.a. 1995, p. IS noot 16).
kwam eveneens niet verder dan de Kaap. Hij werkte daar in IS. Andreas Pinxner, die
dienst van de Compagnie van 1733 tot 1741, het jaar dat hij schreef onder de naam Dacier,
deserteerde. Het schip Blijdorp waarop Peter Carl Zimmer- Die hitziiJe lndianerin 17°1.
16. Uit Sleeswijk Andersen en
mann uitvoer heeft zelfs de Kaap nooit gehaald. Het leed in
Iversen; uit Bern Herport; uit
1733 schipbreuk op de uiterste westkust van Afrika. Zim- Oostenrijk Fernberger en uit
mermann overleefde en kwam uiteindelijk in het Caribisch Sint-Petersburg Zimmergebied terecht, waar hij zich vestigde. Maar hij heeft wel zijn mann.
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Titelpagina van Jörg Franz Müllers reisverslag. Tekening, r681.
Stiftsbibliothek Sankt Gallen
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fantasieën over een toekomst in Azië en de periode van aanmonstering beschreven.
Zimmermann wilde naar Azië, maar is nooit aangekomen. Het omgekeerde kwam ook voor: de Oostenrijker Christoph Carl Fernberger von
Egenberg wilde helemaal niet naar Oost-Indië. Deze militaire officier
scheepte zich in 1621 te Amsterdam in als kok op een koopvaardijschip
waarvan de kapitein beweerde dat het Venetië als bestemming had. Tot
Fernbergers verbazing zeilde het naar Afrika. Het leed bij de Kaapverdische eilanden echter schipbreuk. De opvarenden werden opgepikt door
een Nederlandse vloot die via Straat Magelaen naar Azië zeilde. Zo belandde Fernberger in Batavia, waar hij in dienst trad van de voc. Hij reisde
uitvoerig rond, naar Siam, China, Japan, de Molukken en Perzië, en keerde
pas na zeven jaar terug in Europa. Hoewel Fernberger dus niet in Nederland bij de v 0 c was aangemonsterd, heb ik hem toch bij uitzondering
opgenomen vanwege de gedetailleerde beschrijvingen van zijn belevenissen in dienst van de Compagnie.
De vroegst beschreven reis, die van de Wurtembergse chirurgijn Andreas Ultzheimer, vond plaats tussen 1603 en 1609. Het laatste behandelde
bericht is een van de brieven van Karl August baron von Wollzogen, commandant van een Wurtembergs regiment, uit Batavia, gedateerd 5 februari
1792 en uitgegeven in 1794. Nagenoeg de hele periode van het bestaan van
de Compagnie is dus gedekt, waarbij aangetekend moet worden dat de
meeste beschreven reizen werden gemaakt tussen 1660 en 1740}7
VRAGEN

Hoewel vele vragen zich aandienen, concentreert deze studie zich op de
volgende hoofdkwesties: wat waren de achtergronden van deze 47 Duitsers, vertonen ze overeenkomsten, is er van hen een maatschappelijk profiel te schetsen en behoorden ze inderdaad tot het uitschot van de maatschappij zoals de literatuur ons wil doen geloven? Welke voorstellingen
kunnen zij van het dienstverband met de vo c en van een verblijf in Azië
hebben gehad? Wat heeft hen gemotiveerd om dienst te nemen? Waren het
louter overwegingen van materiële aard, of speelden ook andere beweegredenen, zoals nieuwsgierigheid en avontuurzin een rol? Als ze hun ervaringen onderweg hebben opgeschreven, hoe gebeurde dat dan en met welk
publiek voor ogen hebben ze die na terugkeer te boek 17. Van één Oost-Indiëvaarder
gesteld? In welke vorm hebben ze dat gedaan en in hoeverre heb ik ondanks intensieve
. . .
naspeuringen het reisverslag
hebben hteraire conventIes een rol gespeeld? Hoe hebben ze me
. t kunnen Vlll
. den. H et
zich als Duitsers gevoeld ten opzichte van de Nederlanders betreft het in 1802 uitgegeven
en wat vonden ze van de v 0 c als werkgever? Hoe, tenslotte, relaas van de bakkersgezel
k
d Johann Caspar Röhrig uit
. .
.h
hebb en deze reIZIgers
ZlC weer unnen aanpassen aan e B·lrken tield , d·le III
.
1773 was
Duitse samenleving en hoe hebben ze achteraf deze cruciale uitgevaren als matroos.
periode in hun leven beoordeeld?
19

D

onuirgegeven handschrifr

D

gedrukre bron

5J
[ __ ;J_n
12

I

I

I

17 . . 1

7

I

6
5

05

10

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

~

28

II

1

75

80

85

47

1

~~

29

39

1

38 1 1

I

70

~

GJ
~
40 ~1

B

I

15

430

1

134

30

GJ G I

15

36

00

14

I

1600

~

16

1

GJ

1

35

~

[TI
4

1

G

CU

37

1

~

10

o

1

21

1

~

1

22

1

1

I

23

GSJ

1

I GiJ

,6

49

45

44

T

90

95

1700

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

De beschreven reizen uitBezet in de tijd

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ultzheimer
Verken
Fernberger
Schmidlapp
Wurffbain
Wagner
Merklein
Von der Behr
Andersen
Saar
Schmalkalden
Iversen
Herport
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1602-16°9
16°7- 1612
1622-1628
1618-1628
1632-1646
1642-1668
16 44- 16 53
16 44- 16 5°
16 44- 16 5°
1645-1660
1646-1652
1655-1668
1659-1668

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tappe
Schreyer
Müller
Muche
Hoffmann
Burckhardt
Schweitzer
Parthey
Meister
Vogel
Frik
Hesse
N. N. Dantzig

1668-1682
1668- 1677
1669-1682
167°- 1683
1671-1676
1674-1681
1676- 1682
1677- 1686
1677- 1688
1678-1688
1680- 1685
1680-1683
1684-1688

27 Langhansz
28 SUIlderman (I)
29 Sunderman (2)
3° Raetzel
31 . Wintergerst (I)
3 2 Wintergerst (2)
33 Weerda
34 Trevennot
35 Kolb
3 6 Worm
37 Barchewitz
38 Zimmermalm
39 MentzeI
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1693-1696
1692-1698
17°°- 17 10
16 94- 1707
16 99- 17°3
17°5- 17°9
16 97- 17°1
171O-??
17°4- 17 13
17°9- 17 19
1711 -1722
1733- 1733
1733- 174 1

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5°

PreIIer
Heydt
Schwartz
Reichart
Schröder
Naporra
Wolf
Morgenstern
Von Wurmb
Von Wollzogen
Röhrig

1727- 1735
1734-1741
1734- 174 1
1734- 1735
1736 - 1744
175 2- 175 6
175 1- 177°
1770 -1783
1774-178 1
1787- 1799
1773- 177 6

90

95

1800

Dit boek is niet het verslag van een systematisch onderzoek naar de
juistheid der opvattingen van deze Duitsers over Aziatische samenlevingen, godsdiensten, economie, of naar de juistheid van hun observaties van
de flora en fauna van de bereisde gebieden. 18 Het gaat in de eerste plaats
over de subjectieve beleving van deze v 0 c-dienaren, ingebed in hun economische, sociale en culturele context.
WERKWIJZE

Hoe nu zijn reisverslagen, of in dit geval autobiografische reisverslagen te
bestuderen? Reisverslagen worden door Nederlandse historici om verschillende redenen genegeerd en gewantrouwd. Het is een lastig soort
bron, die niet overzichtelijk in een bibliotheek of archief voorhanden is.
Reisverslagen zijn heterogeen van karakter omdat elke auteur zijn eigen
wijze van waarnemen en noteren heeft. Daar komt nog bij dat de in handschrift overgeleverde reisverslagen vaak moeilijk te ontcijferen zijn. Het
zijn, anders gezegd, tijdrovende bronnen. Het reisverslag wordt bovendien
gemeden omdat het idee bestaat dat de auteurs elkaar altijd overschreven,
dat ze niet altijd goed gedocumenteerd waren, dat hun waarneming subjectief was, dat ze maar kort in het beschreven land hadden verkeerd en vaak
lang na terugkeer hun bevindingen aan het papier toevertrouwden. Dergelijke algemene oordelen zijn weinig zinvol. Niemand immers kan ooit het
totale bewaard gebleven corpus van duizenden gedrukte en handgeschreven reisverslagen die in Europa alleen al voor 1800 zijn geschreven, gelezen
hebben.
Niet alleen historici staan gereserveerd tegenover het reisverslag, historisch-letterkundigen delen die houding, maar om een andere reden. Zij
rekenen dit genre wegens de niet-literaire stijl niet tot de schone letteren,
tenzij het om gerenommeerde auteurs als Montaigne, Hooft of Goethe
gaat. 19 Zo is het reisverslag tussen wal en schip gevallen: enerzijds niet systematisch of betrouwbaar genoeg, anderzijds te weinig literair.
De bronnen voor dit onderzoek, autobiografische reisverslagen, zijn op
verschillende manieren te benaderen. Er bestaan daarvoor geen modellen.
In Nederland zijn geen studies verricht waarin dit soort teksten systematisch is bestudeerd, al bevatten de hierna te noemen onderzoeken daartoe
wel aanzetten. Frank-van Westrienen beschrijft in haar dissertatie De
Groote Tour (I983) opkomst en ontwikkeling van de Nederlandse 'Grand
Tour' -reiziger. Rietbergen heeft een poging gedaan de verschillende benaderingsmogelijkheden van het reisverslag te categoriseren en wel aan de
hand van de drie boeken van de v 0 c-dienaar Johan Nieuhof. Hij laat zien
dat een geïntegreerde benadering vanuit vijf disciplines vruchtbaar kan
zijn voor een begrip van de cultuurhistorische betekenis van deze teksten.
Hij geeft voorbeelden uit de geschiedwetenschap, de culturele antropolo-
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gie, de kunstgeschiedenis, de bibliografie en de letterkunde. Barend-van
Haeften promoveerde op één reiziger, de chirurgijn Nicolaas de Graaff, die
zestien zeereizen maakte, waarvan vijf in dienst van de voc. Een recente
studie van Brefeld heeft pelgrimsreizen tot onderwerp. Zij analyseerde
laat-middeleeuwse verslagen van pelgrimsreizen en bewees door middel
van de zogenoemde factoranalyse dat een groot aantal daarvan terugging
op één bron. 20
Veel meer onderzoek naar inhoud en betekenis van reisverslagen is
gedaan in Duitsland, zowel door germanisten als door historici en historisch antropologen. Als inspiratiebron voor dit boek hebben dan ook twee
gedetailleerde Duitse studies over reizigers en hun reisverslagen gediend.
Het ene is het proefschrift van Jill Bepler over de Europese reizen van hertog Ferdinand Albrecht von Braunschweig-Lüneburg (1636-1687) en zijn
reisaantekeningen. Het andere is het uitvoerige artikel van Jürgen Lauchner over de Memminger broodbakker Martin Wintergerst, die tussen 1699
en 1709 tweemaal als konstabelsmaat, dat wil zeggen als assistent van de
kanonnier, voor de v 0 c is uitgevaren. 21 Beide studies combineren een historische en een literair-historische benadering. Bepler reconstrueerde heel
nauwkeurig de betekenis van het reizen voor een Duitse vorst in de barok
en plaatste zijn reizen en zijn eigenhandige reisverslagen in de culturele
denkwereld van het vorstelijke milieu waarin hij opgroeide. Lauchner
beschikte over veel minder materiaal dan Bepler, maar ook hij slaagde erin
de sociale positie van Wintergerst na diens twintigjarige zwerftocht over
de aardbol en de functie van de literaire kunstgrepen in zijn reisverslag
overtuigend te duiden. In het voetspoor van deze studies heb ik ook de teksten van deze 47 v 0 c-dienaren benaderd. Er is echter één groot verschil. Ik
heb er niet voor gekozen één reiziger uitputtend te bestude- 18. Zie hierover Lach en Van
ren - dat kan altijd nog -, maar ik heb er zoveel mogelijk Kley 1993·
. . om te ZIen
. 0 fh et onvergel"kb'
19· Het tij keert wat dat betreft
opgespoorcl ,JUIst
IJ are Ind"cl
lVI u- we
I, gezIen
. de stud'les van d e
en zijn geweest of dat ze overeenkomsten vertoonden.
neerlandici Barend-van HaefMijns inziens zijn reisverslagen en autobiografieën alleen
vruchtbaar te bestuderen wanneer dat gebeurt zowel vanuit
een literair-historische als vanuit een historische hoek. Ik
heb dan ook geprobeerd deze twee benaderingswijzen te
combineren. De literair-historische traditie van het reisverslag en van de autobiografie in Duitsland wordt behandeld
in hoofdstuk 3. Ik heb daar beschreven hoe deze teksten tot
stand kwamen: van herinneringen of aantekeningen tot de
eindversie van een handschrift of tot volwaardig drukwerk.
Ik heb gekeken naar de compositie van de teksten en naar
inhoud en functie van voorwoorden, opdrachten en lofdichten. Een van de problemen bij dergelijke teksten is het vast-
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ten 1992, Spies 1994 en Roeper 1996 naar respectievelijk
Nicolaas de Graaff, Olivier
Brunei en Willem IJsbrant
Bontekoe; van de anglist Van
Strien 1993 naar Engelse reizigers in Nederland; en van de
romaniste Van Strien-Chardonneau 1994 over Franse reizigers in Nederland.
20. Respectievelijk: Frank-van
Westrienen 1983, Rietbergen
1986, Barend-van Haeften
1992 en Brefeld 1994.
21. Bepler 1988; Lauchner
1985/86 .

Titelprent van het Diarium oder TaBe-Buch van Johann von der Behr
(Breslau 1669). Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
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stellen of bepaalde delen op te vatten zijn als beschrijvingen van de werkelijkheid of dat het literaire frases zijn. Om dat zo goed mogelijk te kunnen
bepalen ben ik in de eerste plaats vergelijkend te werk gegaan. Wanneer
bepaalde frases keer op keer in verwante bewoordingen en ook nog grammaticaal in een overeenkomstige structuur voorkwamen, kon de conclusie
nauwelijks anders luiden dan dat het hier een cliché, een literaire topos
betrof. Daarnaast heb ik ook een aantal fictieve en satirische reisverslagen
bestudeerd waarin eveneens reizen naar de Oost een rol spelen. Die onthullen genadeloos wat in een bepaalde periode werd gezien als holle frase.
Een veelgebruikt cliché hoeft overigens allerminst een waardeloze mededeling te zijn of als onwaar te worden opgevat.
De tweede invalshoek, de historische, brengt ons op het probleem van
de waarheidsgetrouwheid. Om er achter te komen ofhet beschrevene waar
gebeurd is of op zijn minst in principe 'waar gebeurd' kan zijn, heb ik de
teksten ook op een historische manier bekeken. Een aantal tekstelementen
heb ik vergeleken met andere historische bronnen en met de gegevens die
uit reeds gepubliceerd vo c-onderzoek naar voren zijn gekomen. Vooral
het vo c-archiefleverde daarvoor materiaal. Gegevens uit scheepssoldijboeken, het verslag van een vo c-chirurgijn die op hetzelfde schip voer als
een van de behandelde Duitsers, en biografische gegevens zoals die in
Duitse publicaties naar voren zijn gekomen, konden worden afgezet tegen
mededelingen van de auteurs van de reisverslagen. Dat wil niet zeggen dat
ik de 'officiële' v 0 c-bronnen per definitie heb opgevat als onverbiddelijke
ijkpunten, als de maatstaf waartegen de 'subjectieve' autobiografische
bronnen moeten worden afgezet. 22 Omdat de reisverslagen nogal eens
melding maken van verstekelingen, zou het aantal opvarenden naar Azië
bijvoorbeeld wel eens hoger geweest kunnen zijn dan uit de archieven blijkt.
Bovendien gaf niet iedereen bij de aanmonstering zijn juiste naam of zijn
werkelijke geboorteplaats op. En over de betrouwbaarheid van de officiële
scheepsjournaals merkt Johann Peter Reichart op dat die nooit heel precies
kunnen zijn, omdat ze door verschillende personen worden bijgehouden
en er zoveel afwijkingen bij de positiebepaling zijn.23
BETROUWBAARHEID

Alle auteurs benadrukken hun eigen betrouwbaarheid. Men kan zelfs spreken van een obsessie om de lezer te overtuigen van het waar- 22. Vergelijk ook Van de Pol
heidsgehalte van hun tekst. Ze hebben, zo schrijven ze zon- (199 6 , pp. 58 -6 5), die in navol. . .
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aan en niet te vergeten in de voorwoorden van romans. Het
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is moeilijk te generaliseren, en in laatste instantie moet elk reisverslag op
zichzelf worden bestudeerd en beoordeeld. Maar voor zover de historische
feiten waren te controleren zijn de bestudeerde reisbeschrijvingen opvallend betrouwbaar. 24 Ook al is de tekst jaren na terugkeer aan het papier
toevertrouwd, dan nog kloppen data en personen over het algemeen wonderlijk wel. Dat zal enerzijds te maken hebben met het feit dat men dagboekaantekeningen had gemaakt, anderzijds met de gewoonte dat men
veel van zijn belevenissen herhaaldelijk vertelde, waardoor ze goed in het
geheugen stonden gegrift.
Goed vergelijkingsmateriaal vormden de scheepssoldijboeken. Wel
blijkt dat de aantallen opvarenden, zieken en doden aan boord nogal eens
afwijken van de getallen die uit de officiële v 0 c-archieven naar voren
komen. Wanneer dat het geval is, dan zijn de getallen in de reisverslagen
hoger. Men zou kunnen denken dat dit gedaan is terwille van de dramatisering van het verslag. De reis werd op die manier nog verschrikkelijker. Zo
noteerde de soldaat Johann Schröder, die in 1738 uitvoer op het schip Ananas, dat bij aankomst op de Kaap van de 346 opvarenden er 78 waren overleden. De voc-archieven geven daarentegen respectievelijk 198 opvarenden en 12 overledenen. Overdreef Schröder? Met evenveel recht kan men
opperen dat de vo c-tellingen niet altijd even exact zijn geweest. Herhaaldelijk wordt bijvoorbeeld gemeld dat er verstekelingen aan boord waren; zij
stonden niet genoteerd in de scheepssoldijboeken. 25 Daar komt bij dat chirurgijns aan boord en de medische inspecteurs op de Kaap of in Batavia
misschien wel andere criteria hanteerden ten aanzien van ziekte dan de
vo c-soldaat die zijn makkers maandenlang had zien wegkwijnen.
In enkele gevallen was het mogelijk reisverslagen onderling te vergelijken. Zowel Albrecht Schmidlapp als Christoph Carl Fernberger bevonden
zich op hun terugreis uit Azië in 1627/28 aan boord van het schip Frederik
Hendrik. In grote lijnen komen hun handgeschreven verslagen overeen,
maar er zijn twee typen afwijkingen. Een eerste verschil zit hem in de iets
uiteenlopende dateringen. Fernberger schrijft dat men op I oktober uit
Batavia is vertrokken, Schmidlapp op 12 november. Dat verschil blijft tot
de Kaap zo groot; daarna blijft Fernberger enkele dagen tot enkele weken
vroeger dateren dan Schmidlapp. Omdat de datering van de laatste overeenkomt met de gegevens uit de officiële vo c-archieven moeten we hem
tot nader order als de meest nauwkeurige beschouwen. 26 Een tweede verschil betreft de vermeldingen van bijzonderheden. Beiden noteerden
behalve de posities van het schip ook bijzondere voorvallen aan boord. Zo
beschrijven ze beiden een storm op de Indische Oceaan en een maansverduistering, Fernberger dateert die op 30 april na het passeren van de linie,
Schmidlapp op 20 januari aan de Kaap. Schmidlapp is uitvoeriger en gedetailleerder. Hij beschrijft bijvoorbeeld twee voorvallen die iedereen aan
boord beroerd moeten hebben, maar die bij Fernberger niet voorkomen:
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de ontdekking van verstekelingen, kort nadat men in de Indische Oceaan is
gekomen en het vangen en verwonden van haaien na het vertrek van SintHelena.
Een verwant beeld komt naar voren bij de vergelijking van twee andere
reisverslagen. In 1632 vertrok van Texel een vloot van drie v 0 c-schepen.
Aan boord van het schip Zutphen bevond zich de tot gouverneur-generaal
benoemde Hendrik Brouwer met zijn vrouwen dochtertje. Als adelborst
voer mee Johann Sigmund Wurffbain uit Neurenberg. Van Brouwer is het
dagregister bewaard gebleven, van Wurffbain verscheen, lang na zijn dood,
een reisverslag op grond van zijn aantekeningen. 27 Ook hier stemmen de
verslagen in grote lijnen overeen. Brouwer doet vooral verslag van de navigatie, de rantsoenering van het voedsel en de rechtspleging aan boord.
Wurffbains tekst, geredigeerd door zijn zoon, richt zich op een lezerspubliek waaraan het een en ander uitgelegd moet worden over het scheepsleven en over de plekken die aangedaan werden. Deze tekst moest dus informatief en onderhoudend zijn. Zo is er een groot tekstfragment ingelast
over de dramatische tocht van het schip Batavia in 1629, dat na een muiterij
schipbreuk had geleden op de kust van Australië. Verderop is nog een
groot stuk over Sumatra ingelast. Ook hier kan worden vastgesteld dat er
geen tegenstrijdigheden tussen de teksten bestaan, maar wel dat de twee
auteurs verschillende bijzonderheden vermelden. Zo rept de 24. Detailstudies waarbij
tekst van Wurffbain met geen woord over de veroordeling gebruik gemaakt is van reis..
verslagen van Duitse va cvan een soldaat en enkele matrozen. De soldaat was tijdens d'lenaren d eIen d'Ie menmg.
.
zijn wacht gaan slapen in zijn kooi. De matrozen hadden Lauchner over Wintergerst:
hun maten in hun slaap gepest, peper in hun neus geblazen, het grootste deel van zijn
'hält jeder Nach. h t en ges Iach ts d eIen met een zwart mengse I van informatie
h un gezlC
.. f
d d
.
.
..
pru ung stan un erwelst
buskrmt en olIe mgewreven en met bezems op hun naakte sich als von hoher, oft fraplichamen geslagen. Hun straf bestond eruit dat ze driemaal pierenderverläfSlichkeit'
vanaf de grote ra in zee werden geworpen, en uit laarzing, (19 85/ 86 , p. 18; zie ook p. 50 ).
.

.

Van Opstall over Verken: 'een

dat WIl zeggen dat ze met een kort dIk touw tegen het ach- precies levendig verslag' (Van
terwerk geslagen werden, variërend van 24 tot 100 maal. Opstal! 1972, p. xv); Vogel
Deze straffen werden voltrokken ten aanschouwe van de over Worm: 'maakt een
. .
betrouwbaren indruk' (1937,
.
volledIge bemanmng en Wurffbam moet ze zeker hebben p.12I.)
gezien. Waarom hij deze sensationele voorvallen niet ver- 25. Schmidlapp meldt verstemeld heeft, is onduidelijk.
kelingen tijdens zijn terugreis
Nergens tekenen de auteurs onwaarschijnlijkheden op en ~ Ih62 7 (hf·bl?9). '~ls b~;mdenk
SIC auc IS wel en verstec in die zin onderscheiden deze teksten zich duidelijk van fic- linge .. .' (Trevennot, f. 12). In
tionele reisverhalen. Men moet natuurlijk wel bedenken dat 1778/79 bespreken de Heren
deze teksten geschreven werden met de hoop op een zeker x v II het probleem van verstekelingen (va c 4993, 186).

. .

posltlef effect op de lezer. De teksten hebben een sterk ver- 26. DAS 111, pp. 30 -31.
antwoordingskarakter. De auteur toont zich van zijn beste 27. Respectievelijk va c IIOS
zijde. Handelingen van de schrijver zelf die afkeurenswaar- en Wurffbainl686 (RDB
dig waren, worden dan ook zelden genoemd.
VIII).
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Een windroos als frontispice
van het JournaZ- ader TaBeBuch van Christoph
Schweitzer (Tübingen
1688). Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

Voor dit boek zijn veel meer Duitse reisteksten over het octrooigebied
van de vo c bijeengebracht dan in andere studies, zoals Terpstra's Buitenlandse BetuiBen van onze koloniale expansie (1940) of Kirsch' Die Reise nach
Batavia (1994). Het behandelt bovendien, anders dan Kirsch, niet alleen
personen uit de zeventiende, maar ook uit de achttiende eeuw. Dit boek wil
niet zoals Dharampal-Frick in haar Indien im SpieBel deutscher Quellen
(1994) het beeld reconstrueren dat in Duitsland van de beschreven gebieden bestond. Primair is mijn oogmerk: de reconstructie van de subjectieve
beleving van de Duitse Oost-Indiëvaarder binnen de sociale, economische
en culturele omstandigheden.
Hiermee hoop ik ook de weg te effenen voor onderzoek dat buiten het
bestek van deze studie valt. Om twee thema's te noemen: ten eerste een
vergelijking van reisverslagen en van de beleving van Oost-Indiëvaarders in
vo c-dienst met die in dienst van Engelse, Franse, Brandenburgse, Oostendse, Deense en Zweedse compagnieën. Ten tweede bieden de nieuw
gevonden bronnen de mogelijkheid tot een nauwkeurige reconstructie van
de levens van enkele afzonderlijke Duitse v 0 c-dienaren. Daarvoor komen,
gezien hun gedetailleerde en onderhoudende autobiografische reisverslagen, vier personen in aanmerking. Ten eerste de Elzasser Jörg Franz MülIer, die de Compagnie als militair diende van 1669 tot 1682 en twee uitvoerige handschriften heeft nagelaten, waarvan één geïllustreerd. Ten tweede
de veelzijdige Thüringer Johann Wilhelm Vogel, die van 1678 tot 1687 als
28

opzichter in de goudmijnen op Sumatra heeft gewerkt. Vogels herinneringen zijn viermaal, in verschillende edities, gedrukt en bovendien is het
manuscript van de eerste uitgave bewaard gebleven. Ook schreef hij boeken over handelsrekenen en over de huidverzorging van de vrouw. Ten
derde Ernst Christoph Barchewitz, zeemleerbereider uit Erfurt en korporaal op de Molukken. Ten vierde verdient Georg Naporra, afkomstig uit
een gehucht in Oost-Pruisen, een monografie. Hij voer in 1752 uit op het
schip De Drie Papegaaien en bleefin Azië tot 1756. Hij is de enige van de 47
onderzochte Duitsers die is uitgevaren als matroos en voor zover mij
bekend ook de enige die, en dan nog wel op minutieuze wijze, het leven van
een zeevarende op een v 0 c-schip beschreven heeft.
De opbouw van dit boek is als volgt. De eerste twee hoofdstukken hebben
een sociaal-economisch karakter. Hierin concentreer ik mij op de v 0 c als
bedrijf, op het personeel en op de Duitse Compagnie-dienaren en schets ik
een profiel van de 47 behandelde Duitsers. Het derde en vierde hoofdstuk
zijn literair-historisch van aard. Daarin analyseer ik de traditie in Duitsland van het reisverslag en van de autobiografie en wordt het probleem van
de waarheid zoals zich dat destijds aandiende aan de orde gesteld. Bovendien behandel ik een aantal fictieve reisteksten. Pas daarna volgen de
hoofdstukken die inhoudelijk op de reisgeschriften ingaan. Daar heb ik ze
als bron gebruikt voor een beschrijving van de loopbaan van Duitse v 0 cdienaren en voor de beantwoording van de gestelde vragen.
Tenslotte nog iets over de terminologie. Er bestaat in de literatuur geen
eenduidige terminologie voor reisteksten. Dat zal wel altijd zo blijven, omdat er zoveel soorten teksten zijn die een reis beschrijven. Het scheepsjournaal zoals dat aan boord werd bijgehouden en het itinerarium dat landreizigers bijhielden zijn de meest feitelijke varianten. Aan de andere kant
staan de reisbeschrijvingen met veel persoonlijke observaties. Meer in het
algemeen zal ik de term reisverslaB hanteren en de term reisverhaal reserveren voor een fictieve tekst. Omdat, zoals in hoofdstuk 3 blijkt, de behandelde teksten zowel elementen bevatten van journalen als van autobiografieën, komt voor de meeste teksten de term autobioBrafisch reisverslaB in
aanmerking.
De 47 optredende Duitsers namen dienst bij de voc en voeren vanuit
Texel, Hellevoetsluis of Rammekens naar Batavia, Colombo of Kanton. In
hun eigen terminologie voeren ze naar 'Oost-Indië', naar 'Indië', naar
'Azië', naar 'de Oost'. Deze termen zal ik daarom ook hanteren. Om
dezelfde reden gebruik ik voor de mensen die de reis naar de Oost maakten
de term 'Oost-Indiëvaarder', hoewel die term ook wel wordt gereserveerd
voor de schepen der vo c.

29

Het Oost-Indisch Huis in Amsterdam in de Hoogstraat. Tekening door
Reinier Vinkeles, 1768. Gemeentearchief Amsterdam.
Links zijn de uithangborden van kroegen en logementen te zien.

HOOFDSTUK I

De v 0 c en haar personeel

EEN JONGEN UIT SAKSEN

In de vroege ochtend van de vijfde mei 1727 besteedde een jongeman uit
Saksen, in zijn logement in Amsterdam, meer dan gewone aandacht aan
zijn uiterlijk. Hij poederde zijn haar, legde er een vlecht in en stak zich, hoewel hij geen militair was, in Pruisische soldatenkleren: blauwe onderkleren, een rode lakense jas en witte beenkappen. Deze jongeman heette
Johann Gottfried Preller. Hij was drie maanden tevoren uit Saksen in
Amsterdam aangekomen na een enerverende voettocht van twee maanden. I Hoewel hij noch soldaat was noch enige zeemanservaring bezat,
wilde hij naar Oost-Indië. Aangezien hij bij aankomst in Amsterdam, op 29
januari van dat jaar, nog maar zeven stuivers bezat, had er weinig anders
voor hem opgezeten dan zijn intrek te nemen in het logement van een
zogeheten volkhouder, de plek waar zovele vreemdelingen aanspoelden.
Preller vond zo'n logement in de Dirk van Hasseltsteeg bij een zekere Jan
Stuiver. Hier kreeg hij kost en inwoning tot hij aangenomen zou worden bij
de v 0 c en kon uitvaren.
Jan Stuiver was er alles aan gelegen om Preller en enkele andere Duitsers die bij hem logeerden dienst te laten nemen bij de voc. Zij kregen dan
namelijk een voorschot op hun gage en bovendien een schuldbrief. De
logementhouder zou die schuldbrief, ter waarde van ISO gulden, en een
deel van dat handgeld krijgen in ruil voor de geboden kost, inwoning en een
scheepskist met daarin de benodigdheden voor de lange reis naar Azië.
Jan Stuiver had Preller en zijn medegasten wat leren exerceren en op die
vijfde mei stak hij hen in oude soldatenuniformen, waarvan hij een ruime
voorraad bezat. Zo ging Preller met enkele lotgenoten te voet naar het
Oost-Indisch Huis aan de Hoogstraat, nog geen tien minuten lopen van de
Dirk van Hasseltsteeg. Er heerste een enorme drukte. Er was zoveel volk,
schrijft Preller, dat het leek alsof er aangemonsterd kon worden voor acht
in plaats van voor vier schepen. Na een uur wachten gingen de deuren van
het Oost-Indisch Huis open, waarna een geweldig gedrang ontstond. Sommige mannen kropen over de hoofden van anderen naar voren, er werd
gestompt en geslagen en enkelen vielen in katzwijm. Toen er voldoende
mannen binnen waren werden de deuren gesloten. Degenen die buitengesloten waren bleven dringen en konden slechts met geweld worden verdreI. Over het leven van PrelIer:
ven door met ijzeren staven gewapend vo c-personeel.
De gelukkigen die binnen waren werden één voor één in Van Gelder 199 6a.
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de bewindhebberszaal toegelaten, waar ze door enkele achter een lange
tafel gezeten bewindhebbers werden gemonsterd. PrelIer moest een aantal
exercities uitvoeren en werd uitgevraagd over zijn militaire loopbaan. Hij
gaf wat namen op van commandanten onder wie hij gediend zou hebben
en werd aangenomen als soldaat voor negen gulden in de maand. 'Ik hield
mijzelf', schreef hij later, 'voor de gelukkigste mens ter wereld omdat ik
aangenomen was.'2 Later die dag dient zich een man aan die PrelIers plaats
naar de Oost wil innemen. 'Maar', schrijft PrelIer, 'daar zou ik zelfs voor
duizend gulden niet op zijn ingegaan.'
Drie vragen dienen zich aan bij dit verhaal. Ten eerste: waarom meldden zoveel mannen zich aan bij de Compagnie? Wisten ze niet wat voor
zware arbeid hun te wachten stond en welke risico's ze liepen? Al eerder, in
1694, had een andere Oost-Indiëvaarder vergelijkbare taferelen gezien, en
dezelfde bezetenheid beschreven, 'terwijl het toch met alle recht de naam
mag dragen van zich voor slaaf te verkopen'.3 Ten tweede: hoe gebruikelijk
was het dat een Duitser zo zijn best deed om aan te monsteren? En ten
derde: waarom werd iemand als PrelIer eigenlijk aangenomen, terwijl hij
geen enkele maritieme of militaire ervaring bezat?
Om die vragen te beantwoorden is het noodzakelijk kort de geschiedenis, de organisatievorm en vooral het personeelsbeleid van de v 0 C te behandelen. 4
OPRICHTING, BLOEI EN VERVAL VAN DE VOC

Toen Johann Gottfried PrelIer aanmonsterde bestond de vo cal 125 jaar. In
zekere zin was het een routineus bedrijf geworden, met periodiek georganiseerde wervingscampagnes voor de vloten die twee- of driemaal per jaar
uitvoeren, met de terugkeer van de retourvloot in de zomer en de daaropvolgende veilingen van de Aziatische producten. De vo C was voortgekomen uit een in 1602 door de overheid afgedwongen fusie tussen een aantal
zogeheten voorcompagnieën. Dat waren Hollandse en Zeeuwse gelegenheidsondernemingen die op de Oost voeren en vandaar peper en specerijen haalden. Door hun onderlinge concurrentie hadden deze ondernemingen elkaar zo verzwakt dat de verkoopprijzen en dus de winstmarges daalden. Door de fusie ontstond een sterk bedrijf dat zeer wel in staat was de
Spanjaarden en Portugezen met wie de jonge Republiek in oorlog was, niet
alleen economisch maar ook militair afbreuk te doen. Doel 2. PrelIer, f. 56r.
van de Compagnie was, kort gezegd, het inkopen van pro- 3· Langhansz. 17°5. p. 20.
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. .
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Een vergadering in het Oost-Indisch Huis in Amsterdam. Tekening door
Simon Fokke, 1771. Gemeentearchief Amsterdam.
Aanwezig is een aantal Amsterdamse bewindhebbers, twee advocaten
van de Compagnie, stadhouder Willem v en diens representant. In de zaal
hangen kaarten van Azië en schilderijen van vestigingen in de Oost. Boven
de schouw is een schilderij van het Kasteel van Batavia te herkennen. Links
daarvan hangt een gezicht op de stad Raiebagh in India en daaronder een
gezicht op Ambon. Deze schilderijen hangen tegenwoordig in het Rijksmuseum.
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de eerste plaats textiel zoals katoenen stoffen en zijde, en verder porselein,
koffie en thee namen een steeds groter deel van de lading in.
De bestuursstructuur en de rechten van de Compagnie waren vastgelegd in het 46 paragrafen tellende octrooi van 1602. Dit was de concessie
die de Staten-Generaal aan de vo c had verleend. Dat octrooi omvat verregaande en voor die tijd hoogst ongebruikelijke bevoegdheden van zowel
commerciële als militaire, juridische en staatsrechtelijke aard. De v 0 c had
het alleenrecht gekregen om naar Azië te varen en handel te drijven ten
oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van Straat Magelaen. Wie
vanuit Nederland buiten de Compagnie om naar Azië voer riskeerde verbeurdverklaring van schip en goederen. De Compagnie mocht uit naam
van de Staten-Generaal personeel werven, waaronder militairen, handelscontracten aangaan, forten bouwen, oorlog voeren en vrede sluiten. De
Compagnie kreeg dus een aantal soevereine rechten die gewoonlijk uitsluitend waren voorbehouden aan een staat.
De v 0 c was een gedecentraliseerd bedrijf. In de zes steden waar een
voorcompagnie gevestigd was geweest, of waar er juist een in oprichting
was, kwam een vestiging of 'kamer'. Dat betrof Amsterdam, Middelburg
(daar heette de kamer 'Zeeland'), Hoorn, Enkhuizen, Delft en Rotterdam.
Elke kamer bezat een grote mate van zelfstandigheid. Zij brachten zelf het
kapitaal bijeen voor de uitrusting der schepen, voor de aankoop van het zilver en goud waarmee in Azië werd ingekocht, zij wierven hun eigen personeel en bouwden zelf schepen. Ze huurden, kochten en bouwden hun eigen
kantoren en pakhuizen. Elke kamer organiseerde ook de opslag en veiling
van de retourgoederen.
De Compagnie werd in de eerste plaats gefinancierd door middel van
aandelen. De grootste inleg vond plaats in Amsterdam, de op een na grootste in de kamer Zeeland. Daarop volgden de kleinere kamers. De verhouding tussen de ingelegde bedragen weerspiegelt ruwweg de in het octrooi
vastgestelde verdeelsleutel, een compromis tussen de deelnemende voorcompagnieën. Deze verdeelsleutel bepaalde de hoeveelheid door de afzonderlijke kamers te bouwen en uit te reden schepen en de in- en verkoop van
goederen in Azië en Nederland. Amsterdam zou de helft van die activiteiten op zich nemen, Middelburg een kwart en de kleinere kamers elk een
zestiende. Deze verdeling is ook terug te vinden in het aantal directieleden,
de bewindhebbers. Amsterdam kreeg uiteindelijk twintig bewindhebbers,
Middelburg twaalf en de kleinere kamers elk zeven. Uit deze lokale directeuren werd de centrale directie gekozen, een college van zeventien bewindhebbers, in de wandeling de Heren x VII genoemd.
In Azië was het bestuur, anders dan in de Republiek, centraal geregeld.
In Batavia zetelde het hoogste gezag, de gouverneur-generaal en de Raad
van Indië, die alleen verantwoording verschuldigd waren aan de Heren
x v I I in Nederland. Vanuit Batavia werden bestuur, handel en alle militaire
activiteiten in de vestigingen gecoördineerd.
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Na de oprichting van de 'Generale Vereenichde Geoctroyeerde Oostindische Compagnie', zoals de va c bij de oprichting in 1602 officieel werd
genoemd, heeft het bedrijf zich in Azië snel uitgebreid. In een systematische strijd met de Portugezen, die vanaf het begin van de zestiende eeuw de
specerijenimport uit Azië hadden gemonopoliseerd, verwierf de va c stap
voor stap sleutelposities. Allereerst richtten de Nederlanders zich op de
Indonesische archipel met het handelscentrum Bantam. De Compagnie
kreeg de controle over Straat Sunda en in 1619 stichtte Jan Pietersz. Coen
Batavia. Hier zou het bestuurscentrum komen en tevens de centrale ontmoetingshaven voor de Nederlandse schepen. Hier ook werden reusachtige pakhuizen aangelegd voor de opslag van de overal in Azië ingekochte
goederen. De Molukken vormden het tweede aandachtsgebied van de
Compagnie. Hier kwamen kruidnagels, nootmuskaat en foelie vandaan.
Met harde hand wist de Compagnie het monopolie af te dwingen. Op
Banda werd de door de Compagnie gecontroleerde nootmuskaatteelt geconcentreerd, en later op Ambon de kruidnagelteelt. Peper groeide op te
veel plaatsen om er ooit het monopolie over te verkrijgen, maar met kaneel
lukte dat wel, dankzij de definitieve verovering van Ceylon in 1656 op de
Portugezen. Al eerder was het strategisch gelegen Malakka veroverd, en zo
beheerste de va c de twee routes tussen de Indische Oceaan en de Stille
Oceaan: Straat Sunda en de Straat van Malakka. Gestaag breidde het aantal handelsvestigingen zich uit van Mocha aan de Rode Zee, Gamron, het
huidige Bandar Abbas aan de Perzische Golf, Suratte in Noordwest-India,
posten aan de Coromandelkust en in Bengalen tot Birma, Formosa en
Japan in het oosten. In 1652 had de va c op Kaap de Goede Hoop een verversingsstation ingericht waar schepen op de heen- en op de terugreis verplicht waren aan te leggen. De Kaap groeide snel en langzaam maar zeker
werd het achterland gekoloniseerd.
Het netwerk van handelsvestigingen in Azië breiddde zich snel uit. De
Compagnie ging daarbij zeer pragmatisch te werk, uitgaande van de politieke en militaire situatie ter plekke. In het ene geval door zuivere machtspolitiek, in het andere door akkoorden met inlandse vorsten. In de achttiende eeuw bezat de Compagnie zo'n 25 vestigingen in Azië, waar weer
vele vestigingen aan onderhorig waren. De grootste vestigingen bevonden
zich op Java, Ceylon, de Molukken, aan de Coromandelkust en Kaap de
Goede Hoop. Op sommige plaatsen handhaafde de Compagnie zich
slechts tijdelijk.
De Nederlanders infiltreerden in het uitgebreide eeuwenoude netwerk
van de Aziatische handel, dat zich uitstrekte van China en Japan via de
Indonesische archipel, India en Ceylon tot aan het Midden-Oosten. Zij
handelden in Azië niet alleen in specerijen, katoen, linnen en edelmetaal,
maar ook in zilver en koper uit Japan, tin uit Malakka, porselein uit China,
sandelhout uit Timor, slaven uit Mozambique en zelfs olifanten uit Ceylon.
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De va c-kantoren kochten dus zowel in voor de Europese als voor de Aziatische markt.
De va c was een enorm bedrijf met tientallen inkoopkantoren in Azië en
zes verkoopkantoren in Nederland. Bovendien functioneerde zij als transportonderneming en militaire macht. Grosso modo is de Compagnie zeer
succesvol geweest. Het eind van de Compagnie kondigde zich aan in de
tweede helft van de achttiende eeuw. De structurele oorzaken daarvan
waren voor de tijdgenoot niet altijd zichtbaar, maar recente onderzoeken
komen tot zes samenhangende ontwikkelingen die haar op den duur funest zijn geworden. s Ten eerste veranderde het goederenpakket. Ten gevolge van een verhoogde vraag in Europa werden meer massagoederen
aangevoerd waarover de Compagnie geen monopolie bezat, zoals textiel,
koffie en thee, maar waarvan de verwervingskosten hoog waren. Het aandeel van dure producten waarop veel winst gemaakt kon worden, de monopolieproducten zoals kruidnagels, nootmuskaat, foelie en kaneel, nam
daarentegen relatief af. Ten tweede stegen de beheerskosten. De handelsposten moesten beschermd worden tegen de groeiende concurrerende
macht van de Engelsen en Fransen. Daarvoor waren meer militairen nodig
en meer kruisende schepen. Deze ontwikkelingen deden de personeelskosten sterk stijgen. Ten derde, en dit punt hangt met het vorige samen, nam
de sterfte onder het personeel in Azië sterk toe waardoor steeds meer manschappen naar de Oost moesten vertrekken en de Compagnie in toenemende mate genoegen moest nemen met onervaren en ook vaak fysiek
ongeschikte mannen. Ten vierde was er corruptie. Hoewel de particuliere
handel voor het va c-personeel ten strengste verboden was, kwam die toch
op grote schaal voor, wat de Compagnie enorme schade heeft berokkend.
Van hoog tot laag leed de Compagnie aan deze 'kanker voor de Compagnie', zoals de directeur van Bengalen het in I7IO noemde. Of nog plastischer: de 'stinckende wonde, die moeilijk te genesen is', om met gouverneur-generaal Van Imhoff te spreken. 6 Ten vijfde: in het laatste kwart van
de achttiende eeuw werd meer dividend uitgekeerd dan er winst werd
gemaakt, waardoor een chronisch gebrek ontstond aan liquide middelen en
er geleend moest worden. Ten zesde sloot de boekhouding in Nederland
niet aan op die in Azië. Hierdoor kon men niet goed vaststellen welke
inkomsten en uitgaven met welke activiteiten verbonden waren en had men
niet altijd een juist inzicht in de winstmarges van elk product afzonderlijk.
Die waren veel lager dan men dacht of daalden zelfs tot nul. 5. Over het verval zie Steur
Over de precieze invloed van deze factoren bestaat geen 19 84; Dillo 199 1; Gaastra 199 1
..
.
en De Vries en Van der Woude
overeenstemmmg m de hteratuur. Zo wordt ook wel gesteld
1995·
dat ondanks de in moderne ogen weinig efficiënte boekhou- 6. Geciteerd bij Lequin 1982,
ding de Compagnie toch betrekkelijk effectief kon functio- pp. 84 en 85·
neren.? Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat het niet 7. Westera 1992, p. 100.
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ondenkbaar is dat de v 0 C juist dankzij de vele mogelijkheden tot corruptie
zo lang heeft kunnen bestaan. Het vooruitzicht om op officieuze wijze in
de Oost fortuin te maken moet menigeen daarheen hebben gelokt. Zij tapten het bedrijf weliswaar geld en goederen af, maar hielden het tegelijkertijd draaiende.
Ondanks de structurele negatieve ontwikkelingen bleef de Compagnie
de gehele achttiende eeuw bestaan. De genadeklap kwam met de Vierde
Engelse Oorlog (1780-1784). Toen wist de superieure Engelse vloot het
scheepvaartverkeer tussen Azië en de Republiek stil te leggen. De retouren
bleven uit, waardoor de liquide middelen nog verder uitgeput raaktën. In
Azië kon men door gebrek aan edelmetaal niet meer inkopen, terwijl de
voorraden in de pakhuizen bleven liggen. Door de oorlog en door slecht
beleid bouwde het bedrijf een miljoenenschuld op. Dankzij grote leningen
van de overheid bleef het bedrijf nog wel op de been en maakte het zelfs
weer winst. Maar in 1796, een jaar nadat de Fransen de Republiek waren
binnengetrokken, had de Compagnie een schuld van bijna 120 miljoen gulden. De staat nam deze schuld over en zo viel, terwijl de Engelsen de OostIndische vestigingen één voor één innamen, definitief het doek voor de
'Loffelijcke Compagnie'. Omdat het octrooi niet meer verlengd werd, hield
de vo c formeel op te bestaan op I januari 1800.
HET PERSONEEL VAN DE COMPAGNIE

De v 0 c had zeer veel personeel in dienst: in Nederland, in Azië en op de
schepen. De aantallen fluctueerden in de tijd, maar in de achttiende eeuw
was de voc verreweg de grootste Nederlandse werkgever geworden. In
grote trekken is aan te geven om hoeveel mensen het ging.
In Nederland had elke kamer zijn eigen administratie, werf en pakhuizen en ook de zorg voor het werven van het eigen personeel. Elke kamer
had zijn kantoren voor de boekhouding en de personeelsadministratie. In
de pakhuizen waren sjouwers en garbulateurs of kruidlezers aangesteld,
terwijl op de werven timmerlieden, smeden, zeilmakers en touwslagers
werkten. Op de werf van de grootste kamer, die van Amsterdam, werkten
in de achttiende eeuw tussen de 1000 en de 1300 man, die van Middelburg
gaf aan 600 tot 700 man werk, die van de kleinere kamers aan 150 tot 200
man.
De Compagnie had ook een groot effect op de werkgelegenheid in de
stad. Talloze bedrijven leverden aan de v 0 c: hout, touw, pek, teer, ijzer,
zeildoek, wapens en munitie voor de schepen, en enorme hoeveelheden
voedsel en drank voor de opvarenden. Dankzij de geïmporteerde Aziatische producten ontstonden nieuwe industrieën, zoals katoendrukkerijen
en suikerraffinaderijen, en nieuwe winkels, zoals kruideniers-, stoffen- en
porseleinwinkels en koffie- en theezaken. Tenslotte profiteerden talloze
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Aantal v 0 c -dienaren dat naar de Oost vertrok en het aantal doden
onderweg, alsmede het aantal dat terugkeerde naar Nederland

logementhouders, leveranciers van persoonlijke uitrustingsstukken als
scheepskisten, kleren en kooigoed van de Compagnie en niet te vergeten,
zoals in elke havenstad, de hoeren. 8
Het aantal werknemers in Azië was vele malen groter dan in Nederland.
Op de tientallen vestigingen waren duizenden mensen nodig voor bestuur,
beheer, defensie, het bouwen van woonhuizen, pakhuizen en schepen en
voor de geestelijke en de lichamelijke gezondheidszorg en onderwijs. Dat
betekende werk voor bestuurders, soldaten, kooplieden, klerken, ambachtslieden, predikanten, schoolmeesters en chirurgijns. Daar kwamen
nog de matrozen op de schepen bij die het intra-Aziatische verkeer onderhielden. Het aantal personeelsleden in Azië bedroeg in 1687-1688 ruim
11.000 en in 1700 ruim 18.000. Daarna begon het aantal sterk te stijgen: in
1753 tot bijna 25.000, het grootste aantal dat er ooit geweest is. In 1780
waren het er 18.500,9 Het aantal militairen was verreweg het grootst. Het
meeste personeel was gestationeerd in Batavia, op Ceylon en op de oostkust van Java.
Twee- of driemaal per jaar zeilde een vloot uit Nederland naar Azië.

40

16 9 0

1700

85
80
75
o
65
60

g 55
o
~ 50

§ 45

~40

'"c..

~ 35

~ 30
25
20

15
10

5
o
1700

~

17 10

1720

1730

~.

1740

1750

III
1760

1770

1780

nWn
1790

1795

Men voer op grote retourschepen van 500, 1000 of in de achttiende eeuw
zelfs 1200 ton, maar ook op kleinere schepen als fluiten, jachten en fregatten. Aan boord bevonden zich in de eerste plaats zeevarenden (officieren,
onderofficieren en matrozen) en soldaten. Daarnaast ging nog een klein
aantal ambachtslieden en passagiers mee. Uit de bewaard gebleven personeelsadministratie blijkt hoeveel personen er jaarlijks uitvoeren. In de
beginjaren van de Compagnie, tussen 1602 en 1610, voeren 8500 mensen
naar de Oost. Dat aantal liep snel op tot meer dan 40.000 tussen 1690 en
1700 en nog grotere aantallen in de achttiende eeuw. In de periode 17601770 vielen de piekjaren. In die tien jaar waagden 85.500 personen de oversteek. De schatting is dat in totaal 973.000 personen in 8. Over de Compagnie in
dienst van de Compagnie naar Azië zijn vertrokken en dat Nederland zie Van Gelder en
.

..

er 366 .9 00 , dus mmder dan een derde, Zijn teruggekeerd.IO
Ruwweg voeren in de zeventiende eeuw jaarlijks 4000 man
per jaar weg en in de achttiende eeuw 7000. Dit betekende
een groot b eroep op d e arb el'd smarkt, en d e N ed erIan d se
beroepsbevolking kon dit dan ook nooit opbrengen.

41

Wagenaar 1988; speciaal over
Amser
td
' het mi'dden
amm
van de achttiende eeuw zie
Gawronskil996.
9· Gaastra 199 1' pp. 85 en 86.
IO.DAS I,P.144.

PROBLEMEN MET DE PERSONEELSWERVING

Door het groeiende scheepvaartverkeer tussen Nederland en Azië had de
Compagnie in de achttiende eeuw steeds meer zeevarenden nodig. Maar
ook in Azië zelf groeide de behoefte aan personeel. Het bedrijfhad in Azië
steeds meer mensen nodig voor het beheer, voor de defensie en als bemanning op de schepen. Maar elke toename van personeel werd weer geheel of
gedeeltelijk tenietgedaan door een desastreuze ontwikkeling: het sterftecijfer op de schepen naar Azië, en vooral op de vestigingen aldaar, steeg
alarmerend. De sterfte op het traject van Nederland naar de Kaap bedroeg
in de periode 1700-1750 zeven procent, en voor het stuk van de Kaap tot
Azië iets meer dan tien procent. In de periode 1750-1780 stegen dië percentages respectievelijk tot acht en tot een kleine twaalf procent. II In Batavia
brak in 1733 een malaria-epidemie uit die een enorm aantal slachtoffers
maakte, en in de volgende jaren werd het leven in de stad steeds ongezonderY Van tijd tot tijd konden de schepen vanuit Batavia niet op tijd uitvaren
omdat er te weinig zeevarenden waren, en ook de schepen voor de interAziatische handel waren onderbemand of konden niet uitvaren.
In Azië trachtte de Compagnie de personeelstekorten op te vangen
door de recrutering van Aziatische soldaten, matrozen en ambachtslieden.
Inheemse soldaten dienden de v 0 c al in de zeventiende eeuw,13 en in 1706
werden inheemse matrozen aangenomen voor de intra-Aziatische vaart. 14
Voor de schepen naar Europa wierf de Compagnie vanaf 1781 ook systematisch Aziaten, vooral Chinezen, Javanen en Bengalezen. ls Daarnaast deed
men een onophoudelijk beroep op de Heren x v I I in Nederland om meer
en vooral bekwaam personeel te sturen.
Dat men in Azië met personeelstekorten kampte wil nog niet zeggen
dat men in Nederland die zorg voortdurend deelde. De Compagnie-directie probeerde altijd en overal de kosten te beheersen, dus ook die van het
personeel. Wanneer men de resoluties van de Heren x v I I van de achttiende eeuw doorbladert, dringt zich niet onmiddellijk het beeld op van een
permanent personeelstekort, en als deze kwestie ter sprake komt gaat het
in de eerste plaats om zeelieden en dan nog wel ervaren zeelieden, en niet
om soldaten. Ook de levendige beschrijvingen van een veel te groot aantal
werkzoekenden dat zich bij de poort van het Oost-Indisch Huis in Amsterdam verdringt, wekken niet de indruk dat men om manschappen verlegen
zat. 16 Wegens overaanbod werden in sommige jaren mannen doorgestuurd
van Amsterdam naar andere kamers. In 1772 besloten de Heren x v I I een
aanzienlijke vloot van dertig schepen uit te rusten, en wel wegens 'het aanhoudende gebreck van volk in Indiën' en juist omdat men in Nederland 'een
ruyme toevloed van het selve heeft'. I7
De Compagnie kon, vanuit Nederlands perspectief gezien, in het algemeen beschikken over voldoende personeel. Alleen incidenteel ontstonden
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problemen, die in hetzelfde jaar per kamer konden verschillen. Het probleem was niet zozeer een gebrek aan werkwilligen in het algemeen, als wel
een gebrek aan een bepaald deel van het personeel, namelijk ervaren zeelieden. Al in 1692 constateerden de Heren XVII 'schaarsheyt van 't zeevarend volk of matrosen'.18 In 1740 slaagde de kamer Amsterdam er niet in
het benodigde aantal zeevarenden te vinden. 19 Vijf jaar later, in 1745, spraken de Heren X VII hun bezorgdheid uit over een onvoldoende aanbod van
ervaren zeelieden. Men besloot zich te beraden op middelen om dit probleem op te lossen. In 1761, tijdens de Zevenjarige Oorlog, moesten de
bewindhebbers constateren dat van de 28 schepen die volgens het besluit
van het jaar daarvoor hadden moeten uitvaren, er 16 nog niet vertrokken
waren. De oorzaak daarvan was het gebrek aan zeevarenden, die elders
voor een hogere gage gingen varen. 20
Het gebrek aan ervaren personeel is ook af te lezen uit de voorstellen tot
oplossing van het probleem. Die oplossingen getuigen overigens van een
geringe vindingrijkheid der bewindhebbers en van een des te grotere zuinigheid; ze waren bovendien incidenteel van aard. Zo gaven de Heren X VII
van tijd tot tijd de afzonderlijke kamers toestemming de gages te verhogen.
Toen in 1619 de kamer Amsterdam moeite had ervaren stuurlieden te vinden, verhoogde hij hun maandelijkse gage van 55 tot 70 gulden. 21 In 1692 en
in 1693 besloot de Compagnie matrozen en soldaten 'kost- Il. DAS I, pp. 162-167.
of loopgelt' te betalen, dat wil zeggen dat zij zeven tot acht 12. Zie hierover Van den Brug
stuivers per dag ontvingen, gerekend vanaf de dag dat ze 199
13. V4.an 0 am, I, p. 605: aI'In
waren aangemonsterd. Zij ontvingen dat geld pas wanneer 1685.
ze aan boord waren. Het jaar daarop bood men bovendien 14· Dillo 199 2, p. 87·
.. dis.
Idem p. 104' Bruijn 1976
· d e eeuw zIJn
e
"
,
nog een extra maand gage. 1n d e ach ttlen
gages eveneens enige malen tijdelijk verhoogd. In 1761 bij- ~(/~~sse in 1680; Langhansz
voorbeeld mochten de kamers overgaan tot een verhoging in 1693; Raetzel in 1694; Prelvan een of twee gulden per maand voor het volk èn voor de Ier in 17 27: Schräder in 1738 en
. .
. ,
,
Naporra in 1752. Trevennot,
onderoffiCIeren, dIe tot 14 gulden verdIenden. Maar, zo f. 4: 'der gemeinlich sich in das
werd eraan toegevoegd, men dient daar voorzichtig mee te Ost-Indische Haus eindrinzijn opdat 'het waare belang van de maatschappij altoos in genden erschräcklichen
des Volckes'.
agt werd e genomen.' 22 D e noo d'm d
eze'Jaren moet h
oog"
zIJn Menge
17. N otuIen 30 septemb er 1772
geweest, want het besluit werd in 1762 herhaald. Opmerke- (vac 134).
lijk genoeg werd daarbij aangetekend dat men geen onder- 18. Van Dam, I, p. 61 3.
2 ) 87 (va c
.
l'mgen en oud ge d'Ien- 19· Dillo
sch el'd h oeilCde te maken tussen meuwe
f199
f ' p.
11.153, ·3 en 9 .
den van de Compagnie. Kennelijk liet men dat ervaringscri- 20. Resoluties Heren XVII,
terium varen. Ook het handgeld werd verhoogd: van twee tot I april 1761 (vac 130).
drie maanden. Bovendien stelden de Heren x VII vast dat de 21. Van Langeraad 18 97, p. 61 9.
. .
22. Resoluties Heren x VII,
volkhouders voor Iedere soldaat dIe ze aan boord brachten I april 17 61 (va c 13 0).
drie gulden zouden ontvangen. De kamers moesten verder 23. Resoluties Heren x v I I,
overwegen of er nog andere middelen te verzinnen waren 10 maart 1762, 7 mei 1762,
26 oktober 1762 (va c 131).
om meer zeevarenden en soldaten aan te trekken. 23 Tien jaar

43

later blijkt er een overvloed aan 'volk voor Indiën' te zijn.24 In 1776 is de
situatie weer omgekeerd en wordt het handgeld voor ervaren matrozen tot
vier en voor onervaren matrozen tot drie maanden gage verhoogd. Wanneer deze maatregel onvoldoende effect zou hebben, dan mochten de
kamers aan ervaren zeelieden een eenmalige premie van maximaal 18 gulden uitloven, een bedrag dat in 1778 tot 25 gulden werd verhoogd. 25 Het
dienstverband van de matrozen werd verkort en de aanbrengers van 'volk'
ontvingen een hogere beloning. Regelmatig deed de Compagnie een
beroep op de stedelijke weeshuizen om weesjongens te leveren. Dat klinkt
dramatischer dan het in werkelijkheid geweest is. Het gebeurde namelijk
nooit onder dwang, en de verplichte minimumleeftijd steeg van dertien
naar veertien en later naar zestien jaar. 26
In 1780 laat de kamer Zeeland een noodkreet horen. Men kan, schrijven
de bewindhebbers, nog niet de helft van de nodige soldaten werven en dat
werd geweten aan de afschrikwekkende praktijken der volkhouders. 27 Dat
ook de lage betaling een oorzaak zou kunnen zijn van het wegblijven van
personeel drong slechts langzaam door. Pas in 1780 stelden de bewindhebbers van de kamer Amsterdam vast dat de hoge schuld waaronder de uitvarende soldaat gebukt ging (namelijk een schuldbrief van 150 gulden die hij
na aanmonstering ontving) en de daaruit voorvloeiende 24. vac 134.
'bekrompen staat, waar in hij zig in Indien bevind', de voor- 25· Na de Vier~e Engelse.Oor.
log, toen er mmder wervmgsnaamste oorzaken waren waardoor de bUItenlander van de pro biemen waren, wer den
V 0 c-dienst werd afgeschrikt. Het zette hem, nog steeds vol- deze verhogingen weer
gens de bewindhebbers, ook aan tot desertie, vooral naar de teruggedraaid (Dillo 199 2,
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d ' 28
pp. 87-88
93-94).
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..van an ere naties.
26. BrlllJn
1976. p. 241 e.v.;
BehoorhJk laat, pas vanaf 1770, werden voor deze proble- over weesjongens in Zeeland:
men oplossingen van meer structurele aard aangedragen. Van der Doe en Wiggers 1987;
Voorgesteld werd op te houden met het systeem van de volk- in Leiden: Leget 1977: in Delft:
.
,. ,
Hallerna 1957.
houders, dIe ook wel zIelverkopers werden genoemd, en 27. Brief van de kamer Zeeland
daarvoor in de plaats ruime, gezonde, door de Compagnie aan de Heren x VII, 28 februbeheerde opvanghuizen voor v 0 c-personeel te bouwen. ari 17 80 (va c 73. f. 225)·
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. en verI'ICh te pannen
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opvang met sanitaire voorzieningen is niets terechtgeko- hofraad F.H. Metzingk voor
men.29
een behoorlijk opvanghuis in
. Z eeIan d A
Amsterdam
te bouwen (A R A
Versch I'llen d e vo lkhoud ers en vo lkhou d sters m
rch'Ie fR adermacher, 23 6)'
.
hadden in de achttiende eeuw wervers in dienst die perso- Ook de Zweedse arts en botaneel moesten zoeken in Maastricht, Venlo, Sluis, Sas van nicus Thunberg oppert dit als
Gent en Breda. 30 In 1780 deed de Compagnie een proef met oplossing (Thunberg 1792-94,
p. 75). In 1776 kwam Hendrik
een speciaal aangestelde werver die voor de kamers Delft en Meijers Hendriksz uit MiddelRotterdam tweehonderd man moest aanbrengen, zowel burg met een rapport onder de
matrozen als soldaten. Hij ontving voor elke man 40 gulden, titel Rejlectien over de Equipaae, waarin hij voorstelde een
voor welk bedrag hij ze dan wel moest kleden en voeden tot 'equipage-huis' in het Nieuwe
ze aan boord gingen. Deze wervers kregen een officiële, Diep bij Den Helder te bouwen

44

voorgedrukte brief mee, waarin stond dat de va c nog 'eenig Boodsvolk en
Soldaten' nodig had en dat de drager van dit document gekwalificeerd was
om gedurende twaalf maanden in Holland te werven. Hij moest er zich
daarbij wel voor wachten mannen van het Staatse leger of van de admiraliteiten aan te nemen)'
Afnemend animo
Het is opvallend dat in de achttiende eeuw meer personeel aanmonsterde
uit gebieden die niet traditioneel op de scheepvaart waren georiënteerd en
dat dus weinig of geen ervaring bezat: mannen uit de Nederlandse steden
alsmede steeds meer buitenlanders en dan nog wel in toenemende mate uit
de landinwaarts gelegen gebiedenY
Men heeft hiervoor een verklaring gezocht in de stagnering van de
bevolkingsgroei van de Republiek, waardoor het land, nog minder dan
voorheen, kon voldoen aan de groeiende vraag van de va c naar personeel.
Ook is erop gewezen dat de aantrekkingskracht van de va c voor ervaren
zeelieden toch al verloren was gegaan en dat veel zeevarenden bewust
kozen voor een baan bij een andere tak van de zeevaart, zoals de Europese
koopvaardij, de walvisvaart, of de vaart op West-Indië. Daar waren de reizen korter en veiliger en de lonen hoger. De va c, anders gezegd, werd
door zeevarenden langzamerhand gezien als een tweede keus.3 3
Behalve bovengenoemde factoren moet men mijns in- (vo c 4987 en A R A, Archief
ziens ook de risico-afweging in de verklaring betrekken. Radermacher, 23 6 ). J. H. van
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zowel voor soldaten als voor matrozen. Een verklarmg zou plaatsen. In 17 80 publiceerde
kunnen zijn dat juist vlak vóór deze periode de va c gecon- Guilelmus Titsingh zijn
fronteerd werd met enorme verliezen van schepen. Het aan- Bedenkingen Over De Schaars-

tal gevallen van schipbreuk viel gemiddeld over de hele
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echte rampjaren geweest. In totaal staat van 246 va c-schepen vast dat ze tussen I602 en I795 zijn vergaan. Maar liefst
10 7 gingen verloren in de periode I700-I750 . Nog nauwkeu.
.
nger afgebakend: tussen I7 2I en I74 8 verloor de Compagme
89 schepen, en nog preciezer: tussen 1720 en I730 37.3 5 Het
jaar I722 bijvoorbeeld verliep rampzalig. Vijf schepen ver-
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heid Van Zeevarend Volk ...

waarin hij eveneens pleitte
voor opvanghuizen.
30. A R A, ArchiefRadermacher,23 6 .
31. D e tekst van een exemp Iaar
afgegeven in Middelburg op 22
december 17 80 is opgenomen
als bijlage 5 bij Verdoodt 1977'
een an der exemp1aar wer d"lil
1794 afgegeven in Amsterdam
(voc 4990).
32. B~uijn 197 6 , p. 237·
33. Zie Van Royen 1992.
34. Bruijn en Lucassen 19 80 ,
P.24.
35· DAS I, pp. 75 en 91.
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Verlies aan va c -schepen, per 10 jaar bijeenBenomen

gingen op de heenreis bij de Kaap en zes op de terugreis bij Mauritius. In
1737 gingen nog eens acht schepen op de terugweg naar de kelder.
Het nieuws over dergelijke rampen arriveerde snel in Nederland. Kranten berichtten erover, en over twaalf rampen van va c-schepen zijn sensationele pamfletten verschenen, met titels als RampspoediBe Reize Van Het
O. I. Schip De NaarstiBheid.3 6 Daarnaast raakte een nieuw genre liedjes in
zwang, namelijk op het vergaan van va c-schepen. Een voorbeeld daarvan
is Het WaerachtiB en droeviB verhael, van het EllendiB veronBelukke van het
Huis Ternisse in 1720. Ook op het vergaan van de schepen Amsterveen en
Samson in 1722, en op de elf schepen die in een 'schrikkelyk onweder' in
hetzelfde jaar bij Kaap de Goede Hoop vergingen, verschenen liedjes in
druk. Een onderkuiper die deze storm had meegemaakt op het schip Geertruida, dat zwaar gehavend Kaap de Goede Hoop bereikte, maakte er een
negentien strofen tellend lied op. Een soldaat op datzelfde schip verbaasde
er zich over dat dit gedicht bij zijn terugkeer in Amsterdam al gedrukt was
en dat de liedjesverkopers het al uitventten)? Een zelfde treurige rampenpiek zou zich herhalen tussen 1770 en 1795. Op het verongelukken van het
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1800

retourschip Mentor in 1780 bij Kaap de Goede Hoop maakte een soldaat
aan de Kaap een liedje met de regels

Dit Bedicht dat is nOB heden
Op de Kaap de Goede Hoop
Maar het zal in korte tijden
Zijn in Amsterdam te koop.38
Het effect van dergelijke rampen op de publieke opinie is moeilijk vast te
stellen, maar de verhalen die in gedrukte vorm de ronde deden zullen ook
zeker mondeling zijn rondverteld en gezongen in herbergen en trekschuiten, bij uitstek plaatsen waar het nieuws werd uitgewisseld. In ieder geval
zal dit soort tragedies, die zo sterk het risico van de Oost-Indiëvaart benadrukten, de animo om dienst te nemen bij de va c niet hebben verhoogd.
En hoevelen zullen er niet geweest zijn die voor de eer bedankt hebben,
zoals de Amsterdamse pruikenmaker Jacobus Huysman, die in 1720 van
zijn va c-schip gedeserteerd was 'omdat hij een ander schip sag vergaan',39
Dit negatieve imago moet nog versterkt zijn door de toenemende ziektegevallen en de stijgende mortaliteit op de schepen en in Azië. Tussen
1660 en 1730 was de sterfte op de uitgaande schepen gemiddeld 9,5 procent; tussen 1730 en 1780 12,3 procent. 40 In 1733 brak in 36. Landwehr 1991, ms. 430Batavia een malaria-epidemie uit die tot 1738 duurde. Vóór 445
· "d
ld' h
.
k
37· ScheurleerI914, III,
d Ie
tIJ over ee III et eerste par na aan omst 5 tot 10 pro- P.239. BarcheWI'tZ 17 62, p. 643.
cent van het va c-personeel, na 1733 liep dat op tot 40 à 50 In I737Verscheen een Treurprocent en in 1775 zelfs tot 60 à 70 procent. 41 Deze slachting DiBtoP het verongelukken van
· N d I d "d
nog eens acht retourschepen
ond er h et personeeI moet 00 k III e er an zIJn oorge- aIweer b"IJ de K aap. (P aasman,
drongen en de populariteit van een reis naar de Oost danig 199 1; Scheurleer 19 14, I I I).
hebben verminderd.
38. Paasman I99Ia, 112.
In achttiende-eeuwse Duitse reisverslagen komen op- 39. Van de Pol 1996, p. 144.
40. DAS I, pp. 162 en 163.
merkingen over het moordende karakter van het Aziatische 41. Van den Brug 1994, p. 59.
klimaat steeds vaker voor. Van de duizenden die hier komen, 42. Morgenstern 1786, p. 17.
schrijft een va c-officier in 1771 in een brief uit Batavia, blij- 43. Sumatra: 'der Europaer
kirchhoff': Hesse, R D B x,
ven er nauwelijks vijftig in leven en van hen maken er nog p. 61. Het eilandje Lethy werd
geen vijf fortuin. Oost-Indië is allang niet meer wat het in 1714 'het kerkhof der Eurotwintig of dertig jaar geleden was. Wel kan men hier als offi- peanen' genoemd (Barchewitz
1762, p. 186). Wolf hoort in
cier snel carrière maken omdat er wel dertig per jaar ster1752 Batavia omschrijven als
venY Het is dan ook niet merkwaardig dat Batavia inmid- 'der Europäer kirchhof' (1782,
dels de bijnaam gekregen had van 'het kerkhof der Europe- 1,41). Haafner (I, p. 104) over
anen', of 'het graf der Duitsers', of zelfs 'het graf der Am- 'de Hollandsche etablissementen' die met recht 'het graf der
sterdammers'.43 Bepaald geen opmerkingen die onderne- Europeërs' worden genoemd.
mende jongemannen aanspoorden om die kant op te gaan. Wollzogen in 1791 over BataHet perspectief van het dienstverband bij de va c werd lang- via: 'das Grab der Deutschen'.
(Wurmb en Wollzogen 1794,
zaamaan slechter en hierin ligt op zijn minst een deelverklaP·4 0 5)·
ring voor het toenemend gebrek aan ervaren personeel.
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Tegelijkertijd doen eigentijdse opmerkingen vermoeden dat de reputatie van zeevarenden afbrokkelde. Guilelmus Titsingh, boekhouder van de
kamer Amsterdam, publiceerde in 1780 een pamflet over het teruglopende
animo voor de zeevaart. Hij schrijft daarin dat men een matroos of een
jongen die varen ging als 'een slegt kerel' beschouwde 'en een ondeugende
gast, die niet wil oppassen'.44 Amelanders, zo heette het in 1786, voeren op
alle delen van de wereld behalve op Oost-Indië, enkelen uitgezonderd. Dat
gold namelijk als 'een schande en een gevolg van een losbandig leeven,
waartoe zy zelden vervallen'.4S
KWALITATIEVE ACHTERUITGANG VAN HET PERSONEEL

Gebrek aan ervaring
Problemen met het aantal mensen dat zich aandiende bij de v 0 C waren
incidenteel van aard. Bij de Oost-Indische huizen van de zes kamers bleven
zich mannen verdringen die als matroos of als soldaat wilden uitvaren.
Daar stond tegenover dat opmerkingen over onervarenheid van het zeevarend personeel toenamen. Ook het feit dat de zeevarenden uit steeds verder
gelegen gebieden in Europa kwamen doet vermoeden dat een groeiend
aantal mannen geen ervaring ter zee bezat. Voor soldaten is datzelfde
patroon vastgesteld en ook van hen is gezegd dat ze minder goed voor hun
taak berekend waren. Dat verband staat niet vast. Een man hoeft niet uit
een kuststreek te komen om een ervaren soldaat te zijn. Wel is het zo dat
velen die als soldaat aanmonsterden in het geheel geen militaire ervaring
bezaten, zoals Johann Gottfried Preller, maar dat zal altijd wel zo geweest
zijn. Zij werden aan boord en anders na aankomst te Batavia genoegzaam
gedrild. Maar de matrozen moesten acht of negen maanden lang een schip
voort laten zeilen en onderhouden.
Klagen over de kwaliteit van het personeel was geen typisch achttiendeeeuws verschijnsel. Men komt gedurende de hele periode van het bestaan
van de Compagnie klachten tegen. In 16n had de kamer Zeeland nog 20 tot
22 man nodig voor het op vertrek staande schip Oranje, 'aangesien er zich
veel rabauwen onder het volk dat aangenomen is bevinden, ende die haer
ontsien te werken'.46 En in 1614 klaagt de eerste gouverneur-generaal van
Indië, Pieter Both, over het allerbelabberdst niveau van het personeel dat
hij alom aantreft, en dat 'de meeste vagabonden ende 't schuym van 't
vaderlandt hier compt'.47 Isaac Sunderman, die tweemaal de reis naar
Indië maakte, voor de eerste keer in 1692, schrijft later hoe weinig hij wist
van varen en van Azië en dat hij uit domheid en onwetendheid had aangemonsterd. Ook herinnerde hij zich later over zijn leven aan boord 'de dommigheden der Landluiden, die eerst uit het Bos komen, en nooit Zee of
Zout-water gesien hebben'.48 De Dordtse dominee François Valentijn, die
ook tweemaal naar Indië is gereisd, merkte over zijn thuisreis in 1714 op dat
48

veel gevaren voortkomen uit onvoorzichtigheid en onkunde der stuurlieden. Hij wijt dat aan het gemak waarmee tweede en derde stuurlieden werden aangenomen, 'schoon geheel onbequaam'.49
Het probleem wordt in de achttiende eeuw echter veel ernstiger. De
Compagnie heeft steeds meer mensen nodig en neemt het niet zo nauw
met de selectie. Uit verschillende verhalen van opvarenden blijkt hoe ze op
oneigenlijke gronden door de selectie gekomen zijn. Georg Naporra, een
jongeman uit Oost-Pruisen die vrijwel geen zeemanservaring had, werd in
1752, gestoken in de kleren van een Oost-Indiëvaarder en met alleen wat
vluchtige kennis van de streken van het kompas, aangenomen als matroos.
Hij verhaalt uitvoerig hoe er gesjoemeld werd met de aanmonstering.
Reeds aangenomen mannen ruilden met afgewezen personen die niet door
de selectie waren gekomen wegens gebrek aan bekwaamheid of vanwege
een lichamelijke handicap. In 1767 lieten de vroedschap en schepenen van
Middelburg een waarschuwing drukken aan het adres van de zielverkopers
in de stad die 'bevarene Matroosen, en welgedresseerde Soldaten' aan de
Compagnie beweerden te leveren. Maar in plaats daarvan kwamen ze aanzetten met 'onervarene en gantsch onbedrevene persoonen ... ende wel
byzonder Matroosen'.5 0 De zielverkoper die iemand bij de Compagnie
aanbrengt onder een gefingeerde naam zou worden gestraft. Dat dit niet
een probleem van vandaag of gisteren was blijkt uit de mededeling in deze
waarschuwing dat tegen dergelijke praktijken al in 1680 opgetreden was.
Een Duitser die in 1776 uitvoer stelde vast dat het scheepsvolk grotendeels
onbevaren wasY De kamer Zeeland klaagt in 1780 over de abominabele
kwaliteit van het volk dat de zielverkopers aanbrengen. Men kan wel zeggen, schrijven de Zeeuwse bewindhebbers, dat zij behoren 'tot het uytschot van het Menschelijk geslagt', dat ze gedeserteerd zijn, dan wel
'vagabondeerende uyt hun vaderland zijn getoogen, ja zelve 44· Titsingh 1780, p. 7.
veele moglijk, na door de justitie gestraft te zijn' .5 2
45· In de Tegenwoordige staat
van Friesland (Amsterdam
1786),11, p. 362, geciteerd
Slechte fysieke conditie
door Van Royen 1992, p. 27.
De Compagnie hield er geen medische, laat staan een psy- Omstreeks 1800 werd het tot
een schande gerekend dienst te
chologische keuring op na. Hooguit werd gevraagd welke
nemen op Oost-Indië of op
ervaring men had en of er een getuigschrift overlegd kon oorlogsschepen (Bruijn 1976b,
worden. Wat de Compagnie voor ogen stond waren gezon- p.162).
de, krachtige en natuurlijk energieke mannen. In de inlei- 46. Leupe 1872, p. 307.
47. Rietbergen 1987, I I, p. 310.
ding is al beschreven wat een auteur als Trevennot als de 48. Sunderman 17I1, p. II.
modelsoldaat van de v 0 c beschouwde: een trouw, gehard 49. Valentijn 1724-26, 1v, 2,
en bescheiden man. De werver die in 1780 matrozen en sol- p.166.
50. Van der Doe en Wiggers
daten moest engageren kreeg nauwkeurig omschreven wat 1987, p. 210.
er van hen verlangd werd. Ze moesten minimaal vijf voet 51. Wurmb en Wollzogen
lang zijn, dat wil zeggen zo'n anderhalve meter, gezond van 1794, p. 44·
lijf en leden, en zonder gebreken. Hun leeftijd mocht niet 52. VQ C 73, f. 225.
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lager zijn dan 18 jaar; de maximum-leeftijd was 40.53 De soldaten van het
Wurtembergse regiment dat de vo c in 1786 huurde, moesten aan een verwant signalement voldoen: niet kleiner dan vijf voet en een duim (volgens
Hollandse maat), niet jonger dan 17 en niet ouder dan 40. En uiteraard zonder gebreken, 'kriegstüchtig' en overal inzetbaar. s4
Verspreide uitspraken over de werkelijke fysieke condities geven een
onthutsend beeld. De scheepschirurgijns legden al in de zeventiende eeuw
het verband met de slechte behandeling van de opvarenden door de zielverkopers. Ze hebben gebrek aan kleren, schrijft zo'n chirurgijn in 1696, en
dat komt doordat ze hun uitrusting van de zielverkopers hebben gekregen.
Die maken de naïeve vreemdeling wijs dat ze toch snel in warme streken
zijn en daarom geven ze linnen in plaats van wollen plunje mee, waardoor
ze doodziek worden. ss Een paar jaar later verzucht een collega eveneens
dat de oorzaak van de vele zieken en doden aan boord gezocht moet worden in de houding van de zielverkopers. Zij dreven de mensen 'soo naackt
en bloot' aan boord, zonder voldoende kleren. Bij slecht weer hebben ze
dan geen gelegenheid droog goed aan te trekken. s6 Op 16 december 1772
schrijft de chirurgijn Hendrik Kaamans vanaf het schip Oost Capelle, dat
bij Texel op het punt stond uit te varen, dat er voor de chirurgijn op een
Oost-Indisch schip veel meer werk te doen was dan op de koopvaardij. Hij
heeft al 22 zieken en drie doden, 'sijnde volk van de Zielverkooper, die als
sonder Leeven aan boord kwaamen .. .'57 Kaamans overdreef niet: van de
355 opvarenden overleden er in de drieëneenhalve maand tot de Kaap
107.58 Niet minder ellendig is het beeld dat de Duitser Johann Jacob Volkmann schetst, die in de jaren zestig de Republiek meermalen bezocht. Hij
beschrijft de onschuldige jongemannen die door zielverkopers opgesloten
worden, met mooie woorden worden zoetgehouden en 'elend und ausgemergelt' aan boord komen. Wie niet sterk van gestel is, sterft onderweg, of
blijft anders levenslang 'elend' . De meesten van deze ongelukkigen zijn volgens hem Duitsers. S9
De opsteller van een plan tot verbetering van het equipagebedrijf
schrijft in 1776 aan de Heren x v I I dat ze het wel met hem eens zullen zijn
dat het de schuld van de zielverkopers is dat de arme drommels 'de maag
verswakt, de zinnen verbijstert, de lighamen bedorven' aan boord komen.
En dat het verwonderlijk is dat deze mensen, die dan ook nog eens de
zware scheepskost moeten verteren, levend de Kaap bereiken. Ook kapitein Laurens de Sille, die op 4 januari 1780 op het punt staat uit te zeilen op
het schip Amsterdam, ziet het somber in. In een brief over de opvarenden
schrijft hij: 'Wij hebben elendig volk, veele kinderen, swakke, off oude luijden, die nu geheel sijn afgemartelt. God beware ons! als wij naar zee gaan.
Nimmer heb ik droeviger Equipage gevonden.'6o
Dit soort opmerkingen komt in de achttiende eeuw vaker voor, zowel in
de journaals van de chirurgijns, die de slechte lichamelijke toestand uitge-
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breid beschreven, als in de geschriften van degenen die
structurele oplossingen zochten voor deze ellende. Het is
moeilijk te beoordelen of die conditie in de achttiende eeuw
inderdaad achteruitging en de Compagnie eerder genoegen
nam met geheel opgebrande lieden. Misschien valt dit verschijnsel op omdat er meer bronnen uit die periode bewaard
zijn gebleven. Ook zou het kunnen zijn dat men onder
invloed van de Verlichtingsideeën meer oog kreeg voor dit
soort misstanden onder de zeelieden en soldaten, en dat er
daarom met meer compassie over geschreven werd. Zeker is
dat het zoeken naar structurele oplossingen beïnvloed is
door humane Verlichtingsideeën. Maar dat neemt niet weg
dat deze schilderingen van de allerellendigste fysieke toestand der opvarenden illustratief zijn voor een ontwikkeling
die statistisch vastligt: in de achttiende eeuw was de mortaliteit op de schepen en in Azië angstwekkend toegenomen. 61
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AANTALLEN EN HERKOMST

Op het schip Amsterdam waarmee Gottfried Preller in mei 1727 naar
Oost-Indië vertrok was 50 procent van de opvarenden afkomstig uit de
Republiek, 41 procent uit Duitssprekende gebieden, 5 procent uit Scandinavië en de rest is onbekend. De officieren waren vrijwel allen Nederlanders. 1 Een Duitser die twintig jaar eerder dan Preller had aangemonsterd
schreef al: 'Gewig ist es, dag unter der Miliz kaum zehen Holländer, sondern eitel Fremde, Polacken, Schweitzer, Westphälinger, ete. sind.'2 Dit
patroon was geen uitzondering. De Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden heeft altijd veel vreemdelingen aangetrokken, voornamelijk
politieke en religieuze vluchtelingen en werkzoekenden die zich hier tijdelijk of permanent vestigden. Het Staatse leger bestond voor ongeveer de
helft uit vreemdelingen en bij de verschillende takken van zeevaart, de
koopvaardij, de admiraliteit, de walvisvaart, de v 0 c en de wIe trof men
verwante percentages buitenlanders aan.3 De Amsterdamse admiraliteit
schreef al in 1659 dat 'de oorlog te water uyt dese landen voor een groot
gedeelte met uytheemsch bootsvolck gevoert' werd. 4 Omstreeks 1725
kwam 49 procent der onderofficieren en manschappen van de admiraliteit
uit het buitenland en omstreeks 1755 zelfs 55 procent. 5 Van de bemanningsleden van de Nederlandse walvisvaart kwam tussen 1745 en 1785 55 procent uit het buitenland en 26 procent uit Nederland; van de rest is de herkomst onbekend. Van de buitenlanders kwam verreweg het grootste deel
uit Sleeswijk-Holstein en Neder-Saksen. 6 Ook bij de voc hebben altijd
buitenlanders gewerkt. Er is berekend dat gedurende de hele periode van
het bestaan van de Compagnie ongeveer 60 procent van de I. Van Gelder 1996a, p. 40.
soldaten en 40 procent van de zeevarenden uit het buiten- 2. Worm 1737, p. 93·
. .
3. Zwitzer schat dat de verland afkomstIg IS geweest. Tot ongeveer 1660 was het aantal h ou d'mg N ed erIand
bUlten'
ersdoor de v 0 c aangenomen buitenlandse soldaten 65 pro- landers bij het Staatse leger
cent, het aantal buitenlandse zeevarenden 35 procent. Tot schommelde tussen de 40 en
· 1 d
d
60%. Dat betrof soldaten en
1700 d aald e h et aan d ee I van d e b UIten an ers, maar aarna ondera ffi'
h
lCleren. voor et
trok het weer aan. De tendens zette zich voort; omstreeks aantal officieren houdt hij
1770 dienden onder de soldaten 80 en onder de zeevarenden een percentage aan van 75
50 procent buitenlanders de Compagnie.? Ook bij de (Zwitzer 1991, p. 61).
4· Hart 1976, p. 194·
ambachtslieden die dienstnamen bij de Compagnie doet 5· Bruijn 19770 p. 154·
zich een dergelijk beeld voor. Van de ambachtslieden die tus- 6. Leinenga 1995, p. 135.
sen 1720 en 1750 dienstnamen schommelde het percentage 7. Gaastra 1991, p. 81.
H
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Nederlanders tussen de 40 en de 55 procent en van de Duitsers tussen de
20 en de 30 procent. 8
Deze getallen maken duidelijk dat er jaarlijks duizenden buitenlanders
werk vonden op Nederlandse schepen. 9 De Hollandse ha- 8. Opper 1981, pp. 172'174.
vensteden bezaten dan ook een kosmopolitisch karakter. 9· Voor enkele kamers is hier
.
.
onderzoek naar gedaan. Van
Maar waar kwamen al dIe bUItenlanders vandaan?
de k
O left'IS lil
. de eerste
amer
Onder die nieuwkomers in Nederland zijn Duitsers niet drie decennia van de achttien·
de meest opvallende en zeker niet de meest bestudeerde, de eeuw 49,9% van het hoog·
maar wel de grootste groep. De Zuid-Nederlanders, de stfke kade~ oP. doesclfhepend
d
.
.
. a omstlg Uit e t; ge uren e
Joden en de hugenoten, naar WIe wel veel onderzoek IS de eeuw loopt dit percentage
gedaan, kwamen in grote groepen en in een beperkte perio- terug tot 30,7. Van de gewone
de naar Nederland terwijl de Duitse immigratie gestaag en zeevarenden is 46,2% tussen
.
' .
.
1700 en 1745 uit Delft afkom·
permanent IS geweest. Het gmg om enorme aantallen DUIt- stig; daarna daalt dit percenta.
sers, vooral tijdens de Dertigjarige Oorlog, die heel Midden- ge. Een vergelijkbare trend
Europa tussen 1618 en 16 4 8 teisterde. Naar schatting was in doet zich voor bij de soldaten:
. .
tussen 1700 en 1720 komt
de zeventiende en achttiende eeuw 5 procent van de N eder- 46,5/0
01 't 0 lfi d
Ui e t; aarna Ioopt
landse bevolking geboren in Duitsland. JO Van de bruiden en dat aandeel terug en moet de
bruidegommen die tussen 1600 en 18 0 in Amsterdam voor kamer een groter beroep doen
de eerste maal in ondertrouw gingen, was 18,2 procent af- oPdPersohneei van buiteh~ dl~'k
.
.
•
I I '
.
sta en oogstwaarsc lJn IJ
komstIg UIt DUItsland. In de zeventIende eeuw was de mi- ook van ver buiten de Repu.
gratie uit de staten en steden die het dichtst bij de zee lagen, bliek, welke tendens zich in de
namelijk Sleeswijk-Holstein Hamburg Bremen Oost _Fries- tweede helft van de eeuw
,
'.'
voortzet. De gemiddelde
land en Oldenburg het grootst. In de achttiende eeuw kwam bezetting bestaat vanaf 1745
het merendeel van de Duitse immigranten uit Neder-Sak - nog maar voor 12 tot 15% uit
senY Naar schatting trokken omstreeks 175 0 jaarlijks Delftenaren. Het aandeel
.
.
kaderleden uit Delft bleef echo
33. 000 werkzoekende DUItsers naar de Repubhek, hoewel ter constant. A'li
.
an mi talren
die niet allemaal bleven. Sommigen trokken door naar ande- leverde de stad steeds minder,
re landen, anderen werkten als seizoenarbeider en keerden aan het eind van de eeuw nog
. t
maar een paar procent (Van
weer naar h UIS erug.
S h
c ouwenburg,19 88 en
Er is een vaker aangehaald citaat van de va c-chirurgijn 19 89). Op de Rotterdamse
Nicolaas de Graaff die de vaart op Azië goed kende. De schepen was gedurende de
Graaff was tussen 1639 en 1683 vijfmaal in dienst van de achttiende eeuw gemiddeld
'..
..
68,7% uit de Republiek en
va c naar Oost-Indle gevaren. In 1701 werden postuum zIJn 27,3% uit het buitenland
herinneringen, de Oostindisc Spic[Jcl, gepubliceerd. Daarin afkomstig. In het begin van de
schrijft hij dat de vac een toevluchtsoord was voor 'Polak- eeuw was nog 80% afkomstig
uit de Republiek, na 1730 daal·
ke, Sweeden, Deenen, Noor-Iuyde, Jutte, Hamborgers, Bre- de datt0t ongeveer 60/0
01
mers, Lubekkers, Dantsikers, Koninxbergers, Hoogduytse, (Voortman 1994, pp. 29'30).
Oosterlingers Westfaalders Bergse Gulikse Kleefse en In Zeeland lag in de achttiende
voorts alderh~nde Moffen, P~epe, K~oete en ~annekemaij- ,eeudw het perc6en(tEagehbuiten.
an ers op 53,
nt oven
ers en andere groene kassoepers, die 't gras nog tussen de 19 89, p. 101).
tanden steekt'.13 Nu behoorde De Graaff tot het ervaren, 10. DAS 1,154·
hogere va c-kader waardoor bij hem vaak een laatdunken- 11. Hart 197 6 , p. 144, en Nuste·
,
ling I985,P·44·
de toon doorklinkt over het gehalte van het lagere scheeps-

°

54

volk. Maar wat opvalt is de geografische logica in zijn opsomming. Na
Polen en Scandinaviërs noemt hij de inwoners van de Noord-Duitse steden
aan de Oostzee en daarna van de Duitse gebieden die aan Nederland grenzen. Het laatste rijtje slaat ook geheel op Duitsers. Dit beeld 12. Hart 1976, p. 126.
stemt voor die periode overeen met de cijfers. 14 Het meren- 13· Jutte: afkomstig uit Jutland;
.
.
knoeten: scheldwoord voor
deel der bUitenlanders op de schepen van de Compagme Duitsers; hannekemaaiers zijn
kwam in de zeventiende eeuw uit Noorwegen, Denemarken, seizoenarbeiders, vooral
de Duitse Noordzeekust en de Baltische landen, precies de afkomstig uit Munster, die in
Nederland kwamen maaien;
gebieden die De Graaff aanduidt. IS
kassoepers: scheldwoord voor
In de achttiende eeuw nam het aantal mannen uit de Duitsers, afgeleid van Kasgebieden die dieper in Duitsland lagen toe. Dit waren veelal suben in Oost-Pruisen (De
personen zonder enige zeemanservaring of militaire achter- Graaff 1930, p. 47).
14. In de scheepssoldijboeken,
grond. Gottfried Preller, afkomstig uit Zeitz in Saksen en waarop deze cijfers berusten,
staan onder andere de naam
uitgevaren in 1727, is daar een voorbeeld van.
Per kamer konden deze percentages variëren. De buiten- en de geboorteplaats vermeld
van degenen die aanmonsterlandse zeevarenden die in de achttiende eeuw dienst namen den. Hoewel ze in het geheel
bij de kamers Hoorn en Enkhuizen kwamen aanvankelijk waarschijnlijk een goede indivooral uit het Oostzeegebied, dat gefunctioneerd lijkt te heb- catie geven, zijn ze niet opti' d ' van mensen met er- maal betrouwbaar.
Er kwab en aIs een fl eXI'b eI arb
el sreservOlr
11
I
men geva en van remp açanvaring ter zee. Naarmate de eeuw voortschreed werden er ten voor, zoals Mentzei dat
meer vreemdelingen geworven. De uit het buitenland af- beschrijft (1784); ook de strafkomstige soldaten en ambachtslieden kwamen meer uit de fen die de Compagnie daarop
stelde, wijzen op dit verschijnDuitse landgewesten. Gemiddeld kwam 51 procent van de sel. Vaak werden valse namen
soldaten uit het buitenland (45 procent van het totaal uit opgegeven en foutieve geboorDuitsland en het Oostzeegebied) en 44 procent uit de Repu- teplaatsen. In individuele
gevallen is dat aan te tonen.
bliek. Voor het lagere zeevarende personeel lag het iets Martin Wintergerst liet zich
anders: 61 procent kwam uit de Republiek en 35 procent uit inschrijven onder de valse
den vreemde (20 procent uit Duitsland en het Oostzee- naam Maarten Leendertsz.
van Drent (vo C 12239 en
gebied).I6
12711; Lauchner 1985/86, p. 56
In Rotterdam kwamen de buitenlanders eveneens in de e.v.), en reist later als Hans
eerste plaats uit de Duitstalige gebieden (56 procent). De Mayer von Ymst door Europa
rest was afkomstig uit Frankrijk, de Zuidelijke Nederlanden (Wintergerst, R D B X 1 I I ,
p. 135). Moritz geeft vele vooren Scandinavië.I7 Tussen 1700 en 1710 kwam 3 tot 7 procent beelden van Duitsers die een
van de bemanning van alle v 0 c-schepen uit de Zuidelijke verkeerde naam opgaven:
Nederlanden, vooral uit Vlaanderen en Brabant. Het is plaatsnamen werden soms
achternamen, laatste woonvanzelfsprekend dat, gezien de geografische nabijheid, de plaatsen werden soms geboorkamer Zeeland het hoogste percentage Zuid-Nederlanders teplaats (Moritz 1938,
in dienst nam, tot zelfs 14 procent in 1700.18 Op het schip De p. 83 e.v.).
Bij, waarop de Duitser Isaac Sunderman in 1692 uit Vlissin- IS· Bruijn 19770 p. IS!.
16. Beers en Bakker 1990,
gen vertrok, waren de officieren volgens hem vooral gerefor- PP·77-7 8 .
meerde Zeeuwen en bevonden zich onder het gewone 17· Voortman 1994, pp. 29-30.
scheepsvolk in hoofdzaak Brabanders en Vlamingen, die 18. Verdoodt 1977, pp. 31-32.
19. Sunderman 1714, p. 10.
allen natuurlijk 'bitter Paeps' waren. 19
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Onder de buitenlandse werknemers van de va c waren de Duitsers dus
in de meerderheid. Aan het eind van de achttiende eeuw ging de Compagnie er zelfs toe over complete regimenten soldaten in te huren. Behalve
Franse en Zwitserse troepen waren dat vooral Duitse korpsen. De grootste operatie op dit gebied was de huur van een Wurtembergs infanterieregiment van tweeduizend man, dat in 1787 uitvoer. 20
RANGEN VAN BUITENLANDERS

Een Duitser die het Compagniebedrijf zeer goed gekend heeft, schreef in
de jaren vijftig van de zeventiende eeuw dat het voor een vreemdeling vrijwel onmogelijk was anders dan als soldaat naar de Oost te varen, van wat
voor goede kwaliteit hij ook was of met welk een gezond verstand hij ook
was gezegend. Voor iemand van goede stand, zo schreef hij , is dat behoorlijk zwaar, maar de Nederlanders nemen nu eenmaal de besten of degenen
die ze kennen. De auteur, Johann Sigmund Wurffbain, kon het weten. Hij
was niet de eerste de beste. Als zoon van een burgemeester van Neurenberg had hij een handelsopleiding genoten. Hij sprak Nederlands en Frans,
had aanbevelingsbrieven, maar kreeg tot zijn teleurstelling geen aanstelling
tot assistent-koopman. Hij moest aanmonsteren als adelborst, wat nog
altijd beter was dan als gewoon soldaat. Dit soort opmerkingen over achterstelling van de vreemdeling leest men herhaaldelijk. 21
Deze frequent voorkomende klacht was niet ongegrond. Het beleid van
de va c was er op gericht de posten van zeeofficieren en van hoge dienaren
in het bestuur en in de handel aan Nederlanders te geven. Tot officieren
mochten geen andere personen worden aangenomen dan 'goede patriotten en die de gemene saecke waere toegedaan ... ' en ook zag men liever geen
katholieken, Fransen, Engelsen of Schotten in Indië ambten bekleden. 22
Steekproeven genomen van va c-schepen die in de achttiende eeuw uitvoeren uit Hoorn en Enkhuizen laten dan ook zien dat maar liefst 92 procent der scheepsofficieren afkomstig was uit de Republiek. Van de onderofficieren kwam 76 procent uit de Republiek. Hoe lager de rang, hoe hoger
het percentage buitenlanders. 23
In Zeeland dient zich hetzelfde beeld aan. Tussen 1736 en 1740 was 86
procent van de officieren Nederlander en kwam 1I,8 procent uit het buitenland, vooral uit Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden. In een latere
periode, tussen 1772 en 1779, was het percentage Nederlandse officieren
gedaald tot 75, terwijl het aantal buitenlanders op de hogere posten gestegen was tot 22,8 procent. Zij waren in eerste instantie afkomstig uit Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden en in mindere mate uit Noorwegen en
Zwitserland. 24
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PROFIEL VAN DE DUITSE VOC-DIENAAR

In de literatuur bestaat een hardnekkig beeld van het lagere vo c-personeel
als een amorfe grauwe massa, een samenraapsel van allerlei geboefte en
klaplopers dat genoegen nam met een laag loon. Voor degenen die als
matroos of soldaat aanmonsterden zou deze daad een noodsprong zijn
geweest, een laatste kans om te ontkomen aan een uitzichtloze situatie in
Europa. 2s Daar komt bij dat men in de literatuur van deze eeuw het loonpeil bij de Compagnie als uitgangspunt heeft genomen om zich een beeld
van het personeel te vormen. Soldaten en matrozen verdienden zo'n 9 gulden in de maand. Omdat dit loon onvoldoende was om een gezin van te
onderhouden, is hieruit de conclusie getrokken dat ze ongehuwd waren en
dat dit lagere personeel tot de allerarmsten behoorde. Vanuit dit beeld is
het nog maar één stap naar het begrip 'pauper', en pauper roept weer associaties op met gebrek aan opleiding, ongeletterdheid, bedelarij en slechte
fysieke conditie, waarmee we weer terug zijn bij het beeld van de zeventiende-eeuwse chirurgijn Nicolaas de Graaff.
Dit behoeft nuancering. Ten eerste was dit ongunstige beeld afkomstig
van het hogere personeel, dat met Nicolaas de Graaff als meest plastische
woordvoerder een grote minachting aan de dag legde voor de gewone
matrozen en soldaten. Ten tweede kan men zich afvragen of dat loonpeil
wel zo laag bevonden werd. Het is zinvoller te kijken naar de totale bedragen die in principe bij de Compagnie te incasseren waren. De officiële gage
was daar slechts een onderdeel van. Weliswaar was het loon bij de v 0 C
lager dan bij andere takken van zeevaart, zoals de admiraliteit, de visserij,
de walvisvaart of de Europese koopvaardij, maar daar stond 20. Zie Dillo 1992. Zie ook
een aantal voordelen tegenover. De Compagnie bood om te hierna hoofdstuk s·
•
•
21. Müller vertrekt tot zijn
begmnen voor Jaren vast werk en men werkte elke dag, ter- teIeurste11"mg m I 66 9 sIech ts
wijl veellandberoepen maar een deel van het jaar uitgeoe- als adelborst (f. 38; hier en in
fend konden worden. Bovendien betaalde de soldaat of het vervolg betreft het altijd
matroos geen kost en inwoning, geen brandstof en geen Ms 1278: Ausführliche Denckh
würdiBe beschreibunB); Langbelasting, kosten die hem bij een betrekking aan land wel hansz hoopt op een officiersberekend zouden worden. Daar komt bij dat de gage aan- plaats, maar moet in 1693
zienlijk kon worden aangevuld. Zo kon men aan boord van genoegen nemen met de rang
van soldaat (1705, p. 52).
de schepen premies verdienen. Wie op een schip terugkeer- 22. Van Dam, I, p. 555.
de dat wegens oorlogsgevaar om Schotland heen terugvoer, 23. Beers en Bakker 1990,
kreeg een extra premie van twee maanden gage. Vanaf 1742 pp. 57 en 60.
24. Van der Doe en Wiggers
betaalde de Compagnie bovendien een zogeheten 'douceur' 1987, pp. 212- 213.
uit, een compensatiepremie die moest voorkomen dat de 25. Lucassen 198]:' ... the
opvarenden smokkelwaar mee terug namen; matrozen ont- worst imaginable alternative'
vingen 150 en soldaten 100 gulden. Ook op een niet-officiële (p. 150); Gaastra 1991, p. 88;
De Vries en Van der Woude
manier, door handigheid en geluk, kon men zijn inkomsten 1995, p. 73 6 .
opkrikken. In Azië was het altijd wel mogelijk iets bij te ver-
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dienen door een handeltje in het een of ander. Zelfs de zo Compagniegetrouwe Trevennot zegt daarover dat men door spaarzaamheid en 'erlaubten Nebenhandel' een kapitaaltje kon vergaren. 26 Militairen die bij
acties betrokken waren hadden recht op buit. Wie een kameraad had die
overleed kon nog wel eens testamentair bedacht zijn met een aanzienlijke
som. Naast de reguliere gage kon men ook nog verdienen met de 'voering',
dat wil zeggen met goederen die legaal mee teruggevoerd mochten worden. Wie het slim aanpakte kon buiten deze 'gepermitteerde' goederen nog
extra zaken meenemen.
Soldaten en matrozen die tamelijk zuinig hadden geleefd en misschien
nog wat extra hadden verdiend met privé-handel konden toch met enkele
honderden guldens huiswaarts keren. Ter vergelijking: het maximale jaarinkomen van een ongeschoolde arbeider in Nederland wordt voor de
zeventiende en achttiende eeuw geraamd op zo'n 240 gulden.27 Daarbij
moet men ook bedenken dat de gulden in Duitsland meer waard was dan in
Nederland. De nominale lonen waren in Duitsland lager dan in de Republiek. In de periode 1650-1799 verdiende een ongeschoolde arbeider in de
bouw's zomers per dag in Holland 18,3 stuivers, in Duitsland 8,2. Gezellen
verdienden respectievelijk 25 en 12,8 stuivers. 28 De gage bij 26. Trevennot, f. 78. Zie ook
de v 0 c was dan misschien wel laag, maar de nevenverdien- hierna hf~t. 8.
..
.
27. De Vnes en Van der
sten konden behoorhJk oplopen en de verdIensten waren Wou de 1995, p. 715.
vanuit Duits perspectief niet ongunstig.
28. Idem, pp. 706-707 en 723.
Een derde nuancering betreft de gehuwde staat. Het sys- Roeck (199 1, p. 7 2) geeft als
het jaarloon van een geschool. f .
ld d
d C
.
db ne,
teem van d e maan
mgeste
oor e ompagme
om de arb'd
. A b
.
.
.
el er m ugs urg aan
werknemers penodiek geld naar hun vrouw, kmderen of het begin van de zeventiende
ouders te laten overmaken, wijst op het verschijnsel van de eeuw 50 tot 60 gulden.
gehuwde voc-dienaar. Het feit dat iemand weinig verdien- 29· 'Boots-Gesellen,deren
de wil bovendien niet zeggen dat hij ongehuwd was. Iemand
kan natuurlijk vanuit een gehuwde, welvarende staat tot
plotselinge armoede vervallen of juist bewust aan de huwe..
.
hJksbanden ontsnappen. Oost-IndIëvaarders werden door
hun vrouwen uitgeleide gedaan en bij terugkeer stonden
vrouwen de mannen op te wachten aan de haven. 29 Natuur. h ond er h en 00k l'lCh te vrouwen, maar een
lIJ"k b evond en ZlC
Duitser schreef over zo'n terugkeer: 'vele vrouwen vroegen
naar hun mannen'. Hoewel het geen hard bewijs is, doen de
vele liedjes waarin vrouwen van Oost-Indiëvaarders voorko..

.

men toch vermoeden dat het geen ongewoon verschIJnsel IS
geweest. De Amsterdamse uitgever H. Soeteboom dichtte al
in 164 8 :

lek zeile Oost en west om vrou en kint te voeden
En dien met seil en lijfhet Vaderlant ten [Joeden30
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etlichen durch ihre Weiber
und Freundte in etwas das
Geleit gegeben wurde'

(Hoffmann, R D B v I I, p. u).
Ook Trevennot wijdt een
passage aan d'
evere hl'ICht en,
welche Frau und Kinder hinterlassen' (f. 3)·
30 . Deze regels sieren de titel.
S
b
D d
pagma van oete ooms er e
voornaemste Zee-BetoBt, 16 4 8 .
Vergelijk het ealis Liedt uit ca.
1666 ind'Enchuyser Yboeken,
waarvan de eers te vier regels
luiden 'Adieu mijn Wijf en

Kind'ren all ick gae om een
goe buijt te halen; I Als ick
weer by u koom, dan sall ick
alle man met Goudt betalen.'
(KB,5 E 43).

Of nog in 1780 in het Nieuw Lied, van drie die na Oost-Indien zouden varen,
waarin de auteur zijn besluit betreurt:

In plaes van Wittebrood met butter
Schaften wij de dro[Je Grutte
's Mor[Jens vroe[J al in de kouw.
Harde beschuit wierd ons [Je[Jeven,
Toen dO[Jt ik wel drimael zeven;
waer ik thuis al by myn VrouwY
Ook zal het vertrek naar de Oost door gehuwden wel eens als een opluchting zijn ervaren. Bij de beschrijving van het uitwuiven van de Oost-Indische vloot schreef een waarnemer dat het wenen en wuiven ook wel eens
geveinsd werd, omdat de vrouwen zich van hun 'optrekkers, droncaerts,
speelders en diergelijcke, nu eenmael vonden ontlast'y Bij terugkeer, na
jaren afwezigheid, kwam het voor dat getrouwde mannen een verrassing
wachtte: hun vrouw bleek meer kinderen te hebben dan bij het vertrek. Dit
was een veelvoorkomend thema in kluchten en liedjes, maar ook in de criminele archieven. 33
Een vierde kanttekening betreft het begrip 'pauper', of armoedzaaier,
waarmee degenen die dienst namen bij de v 0 c en dan vooral de buitenlanders werden geassocieerd,34 Het begrip 'arm' is minder eenvoudig dan het
lijkt. In de vroegmoderne tijd liep men een groot risico buiten eigen schuld
tot armoede of werkeloosheid te vervallen. Het noodlot kon ieder treffen.
Oorlogen, epidemieën, misoogsten, branden of de dood van een kostwinner, een faillissement, een verkwistende partner, ziekte, invaliditeit konden
iemand van de ene dag op de andere ruïneren. Anderen raakten door eigen
schuld, door drankmisbruik, slecht gezelschap of gokverslaving aan de
grond. 35 Deze wisselvalligheden hadden tot gevolg dat wel- 31. Scheurleer 1914, 111,
varende en ontwikkelde mensen van de ene dag op de ande- PP·39 2 -393·
.
32 . Schouten 16 76, p. 2. Verre tot d e b e d eIstafkon d en geraken. Indebeh an d eld e peno- ge li'k
kV D
(
J 00 an eursen 1994,
de was er nauwelijks sprake van een sociaal vangnet, laat p. 238) over getrouwde zeeliestaan dat dit op internationaal niveau bestond. Soms kon den in Graft: 'De frequente en
. een armen h UlS
. terech t; mannen d'Ie een amb ac h t langdurige
afwezigheid van de
men In
k
.
I' h
.. .
.
man on spannmgen ver IC hadden geleerd konden bIJ gIldebroeders aankloppen, ook In ten die anders wellicht onverandere steden. Wie dergelijke oplossingen te ongewis vond draaglijk zouden zijn geworkon ofwel emigreren in de hoop op werk, of zijn brood ver- den.'
.
33. Van de Pol 1996, p. 146.
dIenen als bedelaar.
34. 'Er schuilt geen enkele
De kijk van eigentijdse auteurs op deze mensen, de verlie- overdrijving in wanneer wij
zers, is negatief. Zwervende lieden worden afgeschilderd als stellen, dat de v 0 c de straten
schoon hield van bedelaars en
onontwikkeld, van lage komaf en werkschuw, zo niet crimi- werklozen' (De Vries en Van
neel. Maar noch het een noch het ander hoeft waar te zijn. der Woude 1995, p. 73).
En onuitputtelijk zijn de verhalen van de 47 Duitse Oost- 35. Zie ook Noordegraaf 1995
Indiëgangers over ontmoetingen met landgenoten die door

59

over 'De arme'.

het noodlot waren getroffen. Een enkele keer krijgen we een glimp te zien
van de weg die deze mensen moesten gaan. De lotgevallen van Gottfried
Preller geven daar een voorbeeld van. Preller was in het najaar van 1]26 te
voet uit Saksen vertrokken naar Amsterdam met het doel dienst te nemen
bij de vo c. Hij was niet afkomstig uit de armste klasse; hij was goed
gekleed, had geld op zak, maar had ook pech. Hij werd min of meer geronseld door een groepje Pruisische officieren in de buurt van KasseI. Met
grote moeite wist hij te ontsnappen. Enkele dagen later werd hij beroofd
door zigeuners, hij verdwaalde, raakte in een sneeuwstorm de weg kwijt en
door het lange lopen kreeg hij blaren die ontstoken raakten. Hij genas maar
ten dele en bereikte vrijwel zonder geld Keulen. Ondanks alle tegenslag
wilde hij 'ehrlich' blijven en zijn reis op een fatsoenlijke wijze voortzetten,
binnen de regels van de wet. Daarom liet hij zich een officiële bedelbrief
maken, een 'Supplic', waarin zijn lotgevallen beschreven stonden. Bovendien had hij nog getuigschriften en een pas uit Saksen, zodat hij kon aantonen dat hij een eerlijk man was. Dat leverde hem genoeg op om, zij het met
een krap budget, verder te reizen naar Amsterdam, waar hij ruim twee
maanden na zijn vertrek uit Saksen arriveerde. Hij had toen precies zeven
stuivers op zak.
Bedelen was een vak en het is onjuist om bedelaars gelijk te stellen met
onontwikkeld uitschot. Het voorbeeld van de in 1746 in Berlijn geboren slager Johann Gottfried Kästner maakt eveneens duidelijk dat zich onder
deze zwervende marginale individuen ontwikkelde mensen bevonden.
Kästner was als kind aan één oog blind geworden, verloor tijdens zijn
Wanderschaft een arm en werd bedelaar van beroep. Dankzij zijn teruggevonden aantekeningen is te reconstrueren hoe rationeel, systematisch en
ook lucratief hij te werk ging, welke routes hij koos en wat hij precies verdiende,36
In een cynische opsomming schetst de veelbereisde v 0 c-chirurgijn Nicolaas de Graaff in zes categorieën de mensen die dienst namen bij de v 0 c
en de perspectieven die daar voor hen bestonden. Allereerst noemt hij de
Nederlanders. Daar zijn zowel personen bij die vroeger misschien in aanzien hadden gestaan, maar die door 'quaat fortuyn of door eenig ongeval,
in armoed sijn vervallen'. Er gaan aanzienlijke kooplieden en reders die
hun kapitaal zijn kwijtgeraakt en die het door goede relaties in Oost-Indië
ver kunnen schoppen. Er gaan kleine middenstanders en handwerkslieden,
die vertrekken wegens een ongunstig economisch klimaat. Zij zullen tot
het middenkader behoren: onderkoopman, boekhouder, assistent, sergeant of ziekentrooster. Dan gaan er nog allerlei 'Ligtmisse', mee, losbollen
van redelijke komaf die hun kapitaal erdoor hebben gejaagd met gokken en
feestvieren. Met enig geluk brengen zij het tot sergeant of korporaal. Zo
niet, dan zullen ze 'naar 't kalfsvelluysteren', dat wil zeggen de trommels
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moeten volgen en soldaat blijven; voor matroos zijn ze onbekwaam. Tot
een nog verderfelijker categorie behoren de handwerkslieden die te lui zijn
om te werken en niets liever doen dan drinken en dobbelen. Eenmaal in
Indië kunnen ze, als ze tenminste hebben leren werken, overal worden
ingezet. Met nog meer minachting bespreekt De Graaff de laagste categorie, die van schurken en leeglopers 'die somtijds de Galg drie dubbelt hebben verdient'. Van hen kan men met de nodige tucht goede matrozen en
soldaten maken. Eenmaal terug in het vaderland verbrassen ze in een
razend tempo hun zuurverdiende geld, waarna hun weinig anders overblijft dan opnieuw aan te monsteren.
Na deze opsomming gaat De Graaff over op de buitenlanders die in
groten getale naar Oost-Indië gaan. Het zijn, volgens hem, werkloze paupers die in de armen van een zielverkoper kunnen geraken en zo naar de
Oost kunnen komen. Het zijn voor een deel 'arme stumppers en jakhalse',
die als ze in Holland of Oost-Indië een betrekking hebben gekregen er prat
op gaan van voorname komaf te zijn. Het is geen fraai beeld dat De Graaff
schetst. Opvallend is wel dat hij een duidelijk onderscheid maakt tussen
degenen die buiten hun schuld tot armoede zijn vervallen en zij die door
eigen schuld aan de bedelstaf zijn geraakt. Hooguit degene die van goede
komaf is maakt kans op een voorspoedige carrière in de Oost.37
De Graaffs boek dateert van 1701 en zijn ervaringen beslaan de periode
tussen zijn eerste reis naar Oost-Indië in 1639 en zijn dood in 1688. Er is
nog een andere bron, uit een iets latere periode, die ons inlicht over reisrnotieven. Trevennot schetst eveneens een beeld van de Oost-Indiëvaarder. In
Der getreue Reise-Gefehrte nach Ost-Indien und wiederum zurück geeft hij
een interessant inzicht in het perspectief van een aankomende buitenlandse v 0 c-dienaar in de eerste helft van de achttiende eeuw. Wie het krap
krijgt, maar spaarzaam en oplettend leeft kan een gelukkig leven leiden,
maar wie krap komt te zitten en maar doorgaat met geld uitgeven en in
weelde baden zal er uiteindelijk tussenuit moeten knijpen, voor zijn schuldeisers vluchten en als soldaat naar Oost-Indië vertrekken. Op de reis daarheen en in het 'Indischen Ophir' zelf zal hij zich realiseren dat hij er slecht
aan toe is. Hij zal vertwijfeld raken, ziek worden en uiteindelijk creperen.
Om nu deze mensen de helpende hand te bieden heeft de auteur dit traktaat geschreven. Misschien kunnen zij door het lezen ervan hun levensstijl
verbeteren, zodat het niet zover hoeft te komen. En wie toch gaat zal in dit
traktaat vele goede raadgevingen aantreffen.
Arm door eigen schuld, dat zijn, aldus Trevennot, in de eerste plaats de
luiaards en de losbollen. Zij willen van jongs af aan niet deugen en in die
levenshouding veranderen ze niet, ook niet in Azië. Anderen zijn door het
ongeluk, door God toegebracht, tot armoede vervallen. Vervolgens differentieert hij deze laatsten naar beroepsgroep en naar de oor- 36. Zie Ulbricht 1994.
zaak van hun ongeluk, waarbij hij ook de perspectieven ver- 37· De Graaff, 1930, pp. 37-4 8 .
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meldt. In zijn opsomming figureren dan de koopman wiens klanten failliet
zijn gegaan, of wiens goederen geroofd of door brand verloren zijn gegaan;
de officier die door de vrede werkloos is geworden en die liever als gewoon
soldaat naar Indië vertrekt dan dat hij in een lage rang in Europa moet blijven; de ambtenaar in civiele dienst die door nijd en afgunst in het verval is
gestort.
Dan noemt Trevennot de grote groep werklozen, goedwillende maar
beklagenswaardige lieden die buiten hun schuld geen werk kunnen krijgen
en die er niet toe komen om te gaan bedelen. Daaronder bevinden zich studenten zonder vrienden en zonder middelen, theologen die geen beschermer of vermogende verwanten hebben, juristen zonder vrienden en begunstigers. Die laatsten komen ondanks hun geleerdheid die een eerzaam
ambt verdient, zoals secretaris bij een belangrijk heer, niet aan een baan.
Ze zouden al blij zijn wanneer ze een stuk brood konden verdienen als
kopiist. Maar dat wordt overgelaten aan onwetende lieden die slechts akten
overschrijven zonder de inhoud te begrijpen. Dan zijn er ook nog de medici, bij wie de genezing van hun eerste patiënten niet gelukt is en die daarom
van niemand het vertrouwen winnen, koopmansleerlingen, geplaagd door
noodlottigheden, en ambachtslieden wie het geld ontbreekt zich in een
beroep in te kopen. Al deze lieden besluiten ten einde aan het algemeen
verderf te ontkomen naar de Oost te gaan.
Wat staat hun daar, nog steeds volgens Trevennot, te wachten?
De theoloog kan bij gegoede families godsdienstonderricht geven of
anderszins als onderwijzer werken. De jurist kan carrière maken en dat
lukt des te beter als hij gereformeerd is en niet katholiek. Een lutherse jurist
kan huisleraar worden, maar een katholieke jurist heeft het zeer moeilijk in
het gereformeerde Nederlandse klimaat. Een medicus krijgt problemen
omdat de Compagnie alleen maar chirurgijns in dienst heeft. Officieren
hebben het evenmin makkelijk en zullen genoegen moeten nemen met een
lage rang, al wil de Compagnie ook dat liever niet. Voor de vele handwerkslieden liggen er echter goede kansen. Deserteurs en afgedankte soldaten
worden aangenomen omdat ze ervaring hebben. Wat de matrozen en de
zee-officieren betreft, die zijn op het water in hun element terwijl ze zich
op het land ellendig voelen. Ze zijn dus geknipt voor de voc. Wie echter
teer van ziel of gestel is kan beter geen zeeman worden. Daar zijn geharde,
arbeidzame en godvrezende lieden voor nodig. Een opvallende overeenkomst tussen De Graaff en Trevennot is hun nadruk op de ongewisheid
van het lot. Men was overgelaten aan de eigen inventiviteit en de goedwillendheid van beschermers.
Uit een onderzoek in de raadsprotocollen van de stad Münster blijkt dat
in de zeventiende en achttiende eeuw ook hiervandaan vele jongemannen
naar Oost-Indië vertrokken. Ze behoorden meestal tot de ambachtslieden
en een aantal van hen was gehuwd en had kinderen.3 8 Overeenkomstig
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deze bevindingen zijn de conclusies van een onderzoek naar de afkomst en
het opleidingsniveau van de soldaten in het Staatse leger. Ook daar heeft
een hardnekkig beeld bestaan van geronselde paupers en geboefte. Maar
ook daar bleken ambachtslieden als wevers, kleermakers, schoenmakers,
timmerlieden, smeden en metselaars dienst te nemen evenals landarbeiders. Ook hier zal de aantrekkingskracht hebben gelegen in blijvend werk,
voedsel en onderkomen en niet te vergeten de kans op een aandeel in de
buit.3 9
In de geschiedenissen van de 47 behandelde Duitsers komen geregeld
verhalen voor van lotgenoten die ooit in goeden doen waren, van adel
waren of gestudeerd hadden en in geen enkel opzicht geschikt waren voor
het harde scheepsleven of voor het werk in Azië. Zo liep er in 1752 aan de
haven van Dantzig een 42-jarige meesterbakker uit Stralsund rond die
door zijn spilzieke vrouw, die hem bestal en uiteindelijk wegliep, in het verderf was gestort. Hij had huis en goed moeten verkopen en werkte nog
twee jaar als gezel, dus beneden zijn stand, om zijn kinderen op te voeden.
Maar omdat hij zestien jaar lang eigen baas was geweest en als gezel vrijwel
niets verdiende, kon hij dat niet volhouden. Hij besteedde zijn kinderen uit
en besloot naar Indië te gaan. 40 Een ander hoorde op Java het verhaal van
een ooit welgestelde Amsterdammer die handelde op Portugal, maar door
de catastrofale aardbeving van Lissabon in 1755 de helft van zijn vermogen
was kwijtgeraakt; faillissementen deden de rest. De man was met zijn oudste zoon naar Indië vertrokken en had er inmiddels fortuin gemaakt.41 De
soldaat Johann Jacob Saar uit Neurenberg ziet hoe tijdens de veldtochten
op Java vooral zijn kameraden 'von guten vermöglichen Eltern gebohren'
het uiterst zwaar hebbenY Ik betreur het, schrijft een ander, die zelf in
1695 vertrokken was, dat vaak 'wackere, honette, ja auch gelehrte Leute
und besonders Teutsche' buiten hun schuld zo'n onmenselijke behandeling
aan boord moeten meemaken. En eenmaal op het schip krij- 38. Lahrkamp 1966; hij noemt
gen juist degenen die eerder op universiteiten of schrijfkan- als beroepen: smid, wond..
.
meester, kleermaker lakenbetoren hadden gewerkt SPlJt van hun aanmonstermg. 43 Gott- reider, timmerman, hoefsmid
'
fried Preller citeert uit een gedicht over het zeeleven deze en barbier.
39· Zwitzer 1991, p. SS, en
regels:
idem 1995, pp. 176-177.
40. Naporra 1757, ff. 143-148.
Hier muft der Edelmann
41. Morgenstern 1786, p. 205.
Gleich wie der Bauer dran
42. Saar, RDB VI, 130.
En hij merkt daarbij op dat hij met eigen ogen gezien heeft 43. Raetzel, ff. 14r-I4V en 24r.
44. PrelIer, f. 9IV. Wurmb en
dat graven en baronnen mee naar Indië zijn gevaren en dat Wollzogen waren van verarmze bij de arbeid niet ontzien werden. 44
de adel.
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47

SCHRIJVENDE DUITSE OOST-INDIËVAARDERS

Ongeveer een miljoen mannen zijn in dienst van de vo c uitgevaren naar
de Oost. Van hen zijn er naar schatting 366.900, dus iets meer dan een
derde teruggekeerd. Ongeveer de helft van de uitvarenden was uit het buitenland afkomstig. Wanneer we er van uitgaan dat ook van degenen die
terug zijn gekeerd de helft vreemdeling is geweest en dat van hen tachtig
procent uit Duitsland afkomstig was, dan moeten er zo'n honderd tot honderdvijftigduizend Duitsers ooit zijn gerepatrieerd naar Europa. Dat wil
niet zeggen dat ze ook weer terugkeerden naar hun plaats van herkomst.
Sommigen bleven in Nederland, anderen zwierven verder door Europa en
weer anderen voeren opnieuw uit met de voc.
De 47 vo c-dienaren van wie ik de autobiografische teksten heb gevonden, vertonen opvallend veel overeenkomsten, maar kunnen getalsmatig
niet representatief zijn voor 'de' Duitse v 0 c-dienaar, als men al van zo'n
ideaaltype zou kunnen spreken. Wel moeten er veel meer van dit soort
mannen hebben bestaan. Ten eerste schrijft iemand als Trevennot zijn
traktaat precies voor dit soort mensen, en ten tweede schrijven ze zelf
voortdurend over landgenoten die een verwante achtergrond hebben. Ik
denk dan ook dat we mogen spreken van een aanzienlijk contingent van
ontwikkelde Duitsers in v 0 c-dienst.
Wanneer we die kenmerken rubriceren, ontstaat het volgende beeld.

Geografische herkomst
Vrijwel allen zijn geboren in centraal gelegen delen van het Heilige Roomse Rijk. Ze komen uit steden of uit de directe omgeving daarvan. Geografisch gezien komen ze in de zeventiende eeuw uit Saksen, Thüringen,
Zwaben, Franken en Wurtemberg. Staatskundig komt dat ongeveer neer
op het keurvorstendom Saksen, de hertogdommen Wurtemberg, SaksenWeirnar, Saksen-Anhalt en Saksen-Gotha en de Rijkssteden Neurenberg,
Frankfurt en Ulm. In de achttiende eeuw blijven er mannen komen uit deze
gebieden, maar nu ook in toenemende mate uit nog oostelijker gelegen
gebieden, uit Pruisen en Silezië. Niemand komt uit katholieke gebieden,
zoals Beieren, of uit de dicht bij Nederland gelegen Duitse gewesten, en
slechts twee zijn afkomstig uit Sleeswijk-Holstein.
Twee factoren zullen bij deze geografische concentraties een rol hebben
gespeeld. Ten eerste hebben Wurtemberg, de omgeving van Neurenberg
en delen van Saksen zeer veel te lijden gehad van de Dertigjarige Oorlog
(1618-1648). Veel jongemannen zijn daar toen en ook later weggetrokken.
De tweede verklaring is dat juist in de gebieden waar zij naar terugkeerden
een bloeiend cultureel klimaat bestond. Er waren drukkers en uitgevers, of
er was een hof met een belangstellende vorst. Deze factoren maakten de
kans dat een reisgeschrift werd uitgegeven groter. Aanvankelijk betrof dat
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Neurenberg, Frankfurt, Tübingen, Ulm en in Sleeswijk-Holstein de hertogelijke residentie te Gottorp, later ook Saksische steden, Dresden en Leipzig~ en in Brandenburgs gebied Breslau en Berlijn.

Leeftijd
Van 18 van de 47 personen is bekend wanneer ze het ouderlijk huis verlieten: gemiddeld op hun 17de jaar. Dat kon zijn omdat iemand in de leer ging
bij een meester of naar school ging in een dorp of stad. Naporra werd bijvoorbeeld al op zijn negende bij een oom en tante in huis gedaan omdat hij
daar naar een school kon. Van in totaal 30 personen is bekend wanneer ze
aanmonsterden: gemiddeld was dat op hun 24ste jaar. Niemand was jonger
dan 19, maar er waren uitschieters naar boven. Wintergerst was 29, Reichart 30 en Von Wurmb zelfs 32 jaar. 45 Van nog vijf anderen is bekend dat
ze enkele jaren werkend rond hadden gereisd alvorens dienst te nemen; ook
zij zullen begin twintig zijn geweest.
Drie personen zijn voor een tweede maal uitgevaren. Van de soldaat
Volquard Iversen is niet bekend hoe oud hij toen was. De tot ziekentrooster
gepromoveerde soldaat Isaac Sunderman voer uit op zijn 21ste en nogmaals op zijn 29ste jaar. Konstabelsmaat Martin Wintergerst vertrok de
eerste maal op zijn 29ste en de tweede maal op zijn 35ste. Eén persoon, de
chirurgijn Christoph Frik, is zelfs driemaal uitgevaren: op zijn 20ste, op
zijn 35ste en nogmaals na zijn 39ste.
Opvallend is de gemiddelde leeftijd van de militairen van het garnizoen
in Batavia in 1765. Op het moment van indiensttreding waren ze gemiddeld iets ouder dan 27 jaar. Van 77 'gequalificeerde', dat wil zeggen hogere
va c-dienaren, in de vestiging Bengalen in de achttiende eeuw was de leeftijd bij indienstreding lager: 22 jaar. 46
AchterBrond en opleidinB

Tien auteurs vermelden iets over hun sociale achtergrond. Drie personen
komen uit een regentemnilieu. De vader van Wurffbain was advocaat en
burgemeester van Neurenberg, die van Saar advocaat in dezelfde stad,
die van Schmalkalden burgemeester van het kleine Friedrichroda. Von
Wurmb en Von Wollzogen waren van verarmde adel. Eén had een chirurgijn als vader, één een predikant en één noemt zich van 'bürgerliche Stande'. Er is een zoon bij van een molenaar, van een smid, van een bleker, en
twee noemen hun ouders werkelijk arm.
45. Bij deze berekening is ook
Allen hebben lezen en schrijven geleerd. Enkelen vermel- C~spar ~öhrig op~en~men,
..
..
wiens reisverslag met IS terugden dat ze op de Latijnse school hebben gezeten en Latijn gevonden, maar van wie
. weI
hebben geleerd, en één kent een beetje Grieks. Ze hebben biografische details bekend
godsdienstonderwijs genoten en kunnen soms een muziek- zijn.
instrument bespelen of zijn geschoolde zangers. De mees- 4 6 . L6eqUin 19 82 ,1, pp. 4 2
enl4 .
ten hadden een ambachtsopleiding achter de rug en waren
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H ESSENI. Ultzheimer: Bolheim, 1578
2. Verken: Leipzig, ?
3. Fernberger: bij Wenen , ca. 1598
4· Schmidlapp: Stuttgart, ca. 1595 .:'
5. Wurffbain: eurenberg, 1613
6. Wagner: Dresden! eustadt, 1614
7. Merklein: Windsheim, 1620
8 . Von der Behr: Leipzig, ca . 1620
9. Andersen: Tandem, ca. 1620
10 . aar: eurenberg, 1625
11. . chm alkalden : Friedrichroda,
ca. 1630
12. lversen: Husum, ca. 1630
13. Herport: Bern, 1641
14· Tappe: Bernburg, 1649
15. Sch reycr: Lobenstein, ?
16. Müller: Ensisheim, 1646
17· Muche: Breslau. ca. 1649
18. Hofflllann: Bischhausen, 1651
19· Burckhardt: Halle, 1652
20. chweitzcr: ruttgart,?
21. Parthey: Franckenberg, ca. 1653
22. Meister: Brückc an der Helme,
16 53
23. Vogel: Ernstroda, 1657
24. Frik : Ulm, 1659
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25· Hes e: Ottendorf, 1658
26. N. . Dantzig: ?,?
27. Langhansz: Breslau, ?
28 . Sunderman: Langenberg, 1661
29. Raetzel: Alsleben, ca. 1675
30. Wintergerst: Memmingen, 1670
31. Weerda: Oldenburg, ?
32. Trevennot: ?, ?
33. Kolb: D örflas, 1675
34. Worm: Döbeln , 1688
35. Barchewitz: GroB-Sömmerda, ?
36. Zimmermann: oord-Oost
Duitsland, ?
37. MentzeI: Berlijn, 1710
38. PrelIer: Wurzen, ca. 1705
39. Heydt: Constadt, ca. 1705
40. Schwartz: Beutelspach, ?
41. Reichart: Streitdorff, 1703
42. Schröder: Nazza, ?
43· apor ra: Brozowen, 1731
44· Wolf: Röbel, 1730
45. Morgenstern : H ameln, ?
46. R öhrig: Birkenfe.ld, 175 1
47. Wurmb: Wolkramshausen , 1742
48. Wollzogen: Meiningen, 1764

gezel. Enkelen hadden gediend als militair, in twee gevallen
als officier. Anderen hadden gewerkt, doorgaans als klerk of
bediende bij een handelsfirma of een winkelier. Slechts vier
hadden eerder zeereizen gemaakt.

Godsdienst
Verreweg het merendeel van de 47 Duitsers was lutheraan,
twee waren gereformeerd en twee waren katholiek; een van
die katholieken was echter tegen wil en dank op een va cschip terechtgekomen. Het restrictieve beleid van de Compagnie ten opzichte van katholieken en het vooruitzicht niet
te kunnen biechten en te zullen sterven zonder het sacrament der stervenden, moet katholieken hebben afgeschrikt
om dienst te nemen bij de va c. Een zestienjarige, katholieke Vlaamse kruideniersbediende schrijft in 1656 aan boord
van een va c-schip naar de Oost zijn verwanten over het
ontbreken van de mogelijkheid om het katholieke geloof
openlijk te belijden: 'dit is de meeste swarichheijt die ic
weet'.47 Hoe serieus dat bezwaar wel was mag blijken uit het
geval van een lid van een roversbende in Gelderland die in
1694 gearresteerd was en ter dood veroordeeld dreigde te
worden. Hij vertelde zijn ondervragers dat hij dat liever
wilde dan naar Oost-Indië te worden gestuurd, omdat wanneer hij zou sterven hij 'in sijn sonden soude smooren ende
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Parade van de Schwäbische
Kreistruppen op de Münsterplatz te Ulm. Tekening
door Paul Wille, r677.
Ulmer Museum

daerom liever met berouw door de justitie woude sterven ende seeckerlijck
inden hemel soude comen .. .'4 8

Burgerlijke staat
Allen waren bij hun vertrek ongehuwd. Alleen de chirurgijn Christoph
Frik, die na repatriëring trouwde en vier kinderen kreeg, keerde op zijn
35ste jaar gehuwd weer terug naar Azië. Drie mannen zijn in Azië getrouwd: Zacharias Wagner, Johann Conrad Raetzel en baron von Wollzogen.
Rang bij aanmonstering
Van de 47 Duitsers kregen er 33 een militaire rang, wat niet wil zeggen dat
ze ook miliqire ervaring bezaten; 23 mannen voeren uit als gewoon soldaat, acht als adelborst, twee als sergeant en één als luitenant. Er ging één
persoon mee als onderkoopman, één als passagier, één als predikant, vier
als chirurgijn, één als secretaris van een groep mijnwerkers en één als
essayeur, dat wil zeggen als controleur van het goudgehalte in de goudmijnen van Sumatra. Van hen die tot de zeevarenden behoorden voer er één
uit als busschieter, één als konstabelsmaat en slechts één als gewoon
matroos. Eén persoon is niet aangemonsterd in Nederland.
Samengevat blijkt dat de 47 Oost-Indiëvaarders ongehuwde mannen zijn
geweest van voor in de twintig, lutheraans van geloof, met een redelijke
educatie en meestal geschoold in een ambacht. Ze waren afkomstig uit de
buurt van grote steden in Wurtemberg, Saksen en Saksen-Gotha en later
ook uit Brandenburg en Silezië.
In het bestand van de 47 onderzochte Duitse Oost-Indiëvaarders zijn
drie typen te onderscheiden:
I. Degene die vanaf jonge leeftijd jarenlang een zwervend en werkend
bestaan leidt. Op zijn vaak avontuurlijke levenspad in en buiten Europa
gaat hij ook voor een paar jaar naar de Oost. Na terugkeer geeft hij zijn
avontuurlijke loopbaan weer een andere wending, wat niet wegneemt dat
hij zich op latere leeftijd permanent ergens kan vestigen. De dienst bij de
va c is slechts een onderdeel van dit bestaan. Uit dit patroon valt de relatief
hoge leeftijd bij aanmonstering te verklaren. Een voorbeeld is Johann Peter
Reichart die op zijn twaalfde het ouderlijk huis verlaat, allerlei baantjes
heeft, in Frankrijk belandt, naar Canada vaart, in Den Haag als suikerbakker en lakei werkt, op een Deens schip naar West-Indië vaart, via Kopenhagen weer in Nederland arriveert en aanmonstert bij de va c. 47. Arickx 1965, p. 188.
Hij maakt dan een reis naar China en keert na twintig jaar 4 8 . Egmond 1994. p. 4 8 . Dat
.
..
.
lutheranen en katholieken het
zwerven naar hUlS terug, waar hIJ trouwt en een zaakje in Azië vanwege hun geloof
opzet.
vaak moeilijk hadden wordt
2. Degene die éénmaal een reis met de va c maakt met de uiteengezet in hfst. 5.
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bedoeling geld te verdienen, terug te keren naar zijn plaats van herkomst, te
trouwen en een betrekking te vinden. Tot dit type hoort Gottfried PrelIer,
de jonge Saks uit het begin van hoofdstuk 1. Hij diende zeven jaar in Batavia als soldaat en korporaal, keerde met 326 gulden naar Saksen terug en
trouwde binnen een jaar. 49
3. De jongeman die na een ambachtsopleiding als gezel op Wanderschaft
gaat. Het was voor de Duitse gezel verplicht om na zijn opleiding rond te
trekken om bij verschillende meesters te gaan werken, ervaring op te doen
en zijn brood te verdienen. Dit was een volstrekt normaallevensperspectief. Afhankelijk van zijn vak duurde zo'n periode drie tot zes jaar. so Hoewel de actieradius van een dergelijke gezel een paar honderd kilometer
bedroeg, zijn enkelen toch ver daarbuiten terechtgekomen, bijvoorbeeld in
Nederland. Daar hebben sommigen zich zonder vooropgezet plan aangemeld bij de vo c.
Uit het voorgaande blijkt dat de vo c een toenemende behoefte aan manschappen had. Aan de vraag kon goed voldaan worden door de vele buitenlanders die naar Nederland trokken, in de eerste plaats Duitsers. Dat ze
geen ervaring hadden in militaire of zeevaartkundige zaken schijnt het
bedrijf weinig verontrust te hebben. Als de schepen maar bemand werden
en het ritme van de vaart tussen patria en Azië gehandhaafd bleef. Gottfried PrelIer was een van de kleine maar onmisbare radertjes in de v 0 cmachinerie. Een onooglijk radertje waarvan er enkele honderdduizenden
hebben bestaan. Voor PrelIer moet dit een cruciale en beslissende fase in
zijn leven zijn geweest, die hij maar ternauwernood heeft overleefd. En hoe
afschuwelijk hij zijn zeven Indische jaren ook gevonden heeft, hij achtte het
de moeite waard ze aan het papier toe te vertrouwen, voor zijn vrienden en
voor zijn kinderen. Dat hebben ook tientallen van zijn lotge- 49. Dit type stemt enigszins
noten gedaan. In welke traditie hun teksten stonden en hoe overeen met wat Lucassen de
.
arbeidsmigrant noemt (1988,
ze waren gecomponeerd wordt lil het volgende hoofdstuk pp.? 6- ?8) .
uiteengezet.
50. Elkar 1983, p. 91.
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HOOFDSTUK

3

Tussen journaal en autobiografie

REISVERSLAGEN IN HET ALGEMEEN

De Augsburgse arts en botanicus Leonhart Rauwolff had tussen 1573 en
1576 een grote reis door het Midden-Oosten gemaakt om kruiden en planten te bestuderen, te tekenen en te verzamelen. In 1582 publiceerde hij zijn
Aigentliche beschreibung der Raifl inn die Morgenländer. Maar volgens het
voorwoord was het reisverslag in zijn tijd eigenlijk al overbodig geworden.
Hij had het boek evengoed niet kunnen schrijven. Dergelijke 'raygbüchlein', zo schrijft hij, werden namelijk zo veel gedrukt en 'der Welt sitten
unnd gelegenheit dermassen beschriben, das kein winkel, wie man pflegt
zusagen, zufinden, der nit durchgesucht worden'. Toch concludeert hij, na
de nodige redeneringen, dat er nog plaats voor zijn boek is, omdat hij iets
nieuws te melden heeft.
Sedert de Europese mens zijn blik verruimde door te reizen, aanvankelijk in Europa zelf en later naar het Heilige Land, het Midden-Oosten en
Rusland en nog later naar Zuid- en Noord-Amerika, naar de noordelijke
ijszeeën, Afrika en Azië, heeft hij daar verslag van gedaan. Hoe meer en
hoe verder er werd gereisd, hoe meer reisverslagen er verschenen. Het
publiek bestond uit de thuisblijvers en uit degenen die zich opmaakten om
zelf ook op pad te gaan. Het aantal reisverslagen nam zo toe dat het een
algemeen gehoorde verzuchting werd dat er zoveel versche- I. Een dergelijke verzuchting
nen. Een verzuchting die al vier eeuwen aanhoudt. 1
valt nu ook te beluisteren ten
. .

Rauwolffs opmerkIngen werden In de volgende eeuwen
in alle mogelijke toonaarden herhaald. Het zijn uiteindelijk
standaardformules geworden aan het begin van elk reisver..
h aa.I Ze vormen de opmaat tot h et argument om JUIst
.
. ,
ondanks dIe vele reeds verschenen relsboeken toch dit ene
onderhavige boek te schrijven en te publiceren. Dergelijke
opmerkingen werden doorgaans geschreven door de uitge.

.

.,

.

ver of In leder geval In dIens opdracht door een retOrIsch
geschoold auteur. Ze waren wervend bedoeld en moesten de
potentiële lezer overhalen tot de aanschaf van het boek.
.

aanzien van de wetenschappelijke literatuur over reisteksten.
Vooral in Duitsland bestaat in
de germanistiek een grote
belangstelling voor dit onder.
D .
werp; ZIe voor recente mtse
publicaties: Bepler 1994,
noot 1 en 2.
2. 'Nostre nation a changé de
goust pour les lectures et au
lieu des romans ... les voyages
sont venus en crédit et tiennent Ie haut bout dans la cour
et dans la ville' (gecit. bij Robel
19 87, p. u). Kort daarop

Maar ook erudIete waarnemers constateerden dat het aantal
reisverslagen onoverzienbaar werd en andere genres dreig- schreef de beroemde Franse
de weg te vagen. De Franse dichter en medeoprichter van de reiziger Jean Thévenot in het
voorwoord van zijn Relation
Académie Française Jean Chapelain schreef in 1663 dat het d'un voyage fait au Levant, dat
reisverhaal de roman verdrong. 2 Een halve eeuw later uitte
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Anthony Shaftesbury zich op vergelijkbare wijze wanneer hij opmerkt dat
reisverslagen 'are in our present days what books of chivalry were in those
of our forefathers') En zo zijn er tientallen citaten te geven die alle duiden op een golf van reisverslagen die de Europese boekenmarkt bleef overspoelen.
SOORTEN REISVERSLAGEN

De meeste studies over reisverslagen herhalen elkaar in de constatering dat
er geen algemeen overzicht van het Europese reisverhaal bestaat en dat de
bibliografieën ontoereikend en verouderd zijn. Die klacht is niet ongegrond. Maar niet alleen door de hoeveelheid reisverslagen, ook door de
grote onderlinge verschillen zal het wel nooit tot één standaardwerk komen. Verschillende pogingen tot rubricering zijn ondernomen en telkens
stuitten latere onderzoekers op onvolkomenheden in de rubriceringen of
op mengvormen en deed de roep om een defmitieve rubricering en een
goede bibliografie zich opnieuw horen. 4
Binnen de omvangrijke familie van reisteksten of reisgeschriften, om
deze neutrale overkoepelende termen maar te gebruiken, kan men twee
grote groepen onderscheiden: enerzijds teksten die als gereedschap voor
de reiziger dienden en anderzijds de eigenlijke reisverslagen. Tot de eerste
categorie behoort de zogeheten apodemische literatuur. Daaronder worden reisinstructies verstaan, dat wil zeggen teksten die voorschrijven hoe
men dient te reizen, hoe men zich onderweg moet gedragen, wat men dient
te observeren en op welke manier men een reisdagboek kan bijhouden. Het
zijn teksten met een sterk didactisch karakter, met titels als De arte pereBrandi, L'art de voyaBer utilement of Der kluBe und vorsichtiBe PassaBier.
Voorts behoren tot het gereedschap van de reiziger kosmografieën, dat wil
zeggen historisch -geografische beschrijvingen van de aarde, en verder reisgidsen, routebeschrijvingen en land- en stadsbeschrijvingen.
De eigenlijke reisverslagen, aan de andere kant, teksten waarin verslag
van een reis wordt gedaan, komen in vele vormen voor: het feitelijke van
dag tot dag bijgehouden reisjournaal of itinerarium, het meer descriptieve
reisverhaal, de berijmde reis en de reis brief. Hier is het voldoende om enige
orde in de onderscheiden genres aan te brengen naar reisdoel.
Vanaf de middeleeuwen zijn daar de pelgrimsreizen naar het Heilige
Land, naar Rome, naar Santiago de Compostella, of naar een kleiner bedevaartsoord; voorts zijn er de militaire reis, waaronder vaak veldtochten
tegen de Turken; de diplomatieke reis, de reis van wereldlijke of geestelijke
vorsten om hun macht in hun territorium te bevestigen; de handelsreis
vooral in Europa, maar ook veel naar de Oriënt; de pereBrinatio academica
van studenten die van de ene naar de andere universiteit reizen, de reizen
van hoogleraren die op weg zijn om te doceren aan een universiteit, de
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Kavaliersreisen voor jonge adellijke lieden en de Wanderschaftsreisen van
ambachtsgezellen die hun opleiding moesten afronden bij gildemeesters in
andere steden. Vanaf de zestiende eeuw voeren de Portugezen en Spanjaarden naar Oost- en West-Indië, wat een eerste hausse van verslagen van buiten-Europese land- en zeereizen heeft opgeleverd. Daar kwamen in de volgende eeuw nog de verslagen bij van de Nederlanders. In de achttiende
eeuw beleefde het reisverslag nog een tweede, veel grotere hausse. Oude
geschriften werden herdrukt en er verschenen steeds meer reisverslagen
van wetenschappelijke expedities. Ook de verslagen van wat men tegenwoordig 'technische spionagereizen' zou noemen kwamen in zwang. Dat
waren reizen van ambtenaren die ontwikkelingen in de landbouw en de
techniek in andere landen bestudeerden.
De tot nu toe opgesomde reizen hadden een praktisch doel. Vanaf de
zeventiende eeuw waren daar reizen met een meer ontspannend of educatiefkarakter bijgekomen: de Grand Tour, de badreis naar kuuroorden en de
BildunBs- en bibliotheekreis. Aan deze functies is al te zien welk een heterogeen gezelschap auteurs, onderscheiden in opleiding, herkomst en reismotief zich op de Europese wegen heeft bevonden: soldaten in legerverband, ontslagen na het aflopen van de oorlog of ge des er- er zoveel mooie reisbeschrij·
teerd, kooplieden met hun handelswaar, studenten, vrome vingen zijn en dat die hem
.
hebben aangezet om ook te
't b" L h
. (geC!.
Pelgnms, professoren, kwakkelende burgers op weg naar gaan reIZen
IJ 0hun kuuroord, vorsten met hun hofhouding, handwerkslie- meier 1980, pp. 8-9).
den met niet meer bagage dan hun gereedschap: een schaar, 3· Characteristicks ofMen,
. , .
d
Manners Opinions Times 17 1l
een h amer, een zaag, en avontuners met welmg meer an ( . 'd b" S '
'8
geclteer IJ tewart 197 ,
een grote mond.
P. 18 9).
Elk van deze soorten reisverhaal is weer onder te verde- 4· Watt 1978, pp. 5-6; Robel
len naar de landsaard van de auteur. En elke auteur heeft 19 87, p. 33 noot 71: een bibliografie 'ist ein dringliches Desiweer zijn eigen stijl en compositie en zijn eigen receptuur deratum der Forschung'.
van eigen observaties, mondeling of schriftelijk overgelever- 5. Enkele recente titels: Biende feiten en verwerking van persoonlijke gevoelens. De een tjes 1967 over Duitse reizigers
in Nederland; Van Strienschrijft met en de ander zonder literaire pretenties, de een Chardonneau 1994 over Franmet didactische oogmerken, de ander met een cynische kijk sen in Nederland; Van Strien
op de mensheid. Hoewel er duizenden reisbeschrijvingen 1993 over Engelsen in Nederzijn uitgegeven, tijdens het leven van de auteur of ook lang land; Frank-van Westrienen
1983 over de Grand Tour; Bredaarna, toch bevinden er zich in archieven en bibliotheken feld 1994 over pelgrimsreizen;
Ohler 1986 over reizen in de
nog duizenden in handschrift.
M<}czak 1995
middeleeuwen;
Een standaardoverzicht van deze familie van reisteksten
over reizen in Europa in de
bestaat niet. Wel is er een enorme variatie aan monografieën zeventiende eeuw. Zie over
verschenen over thematische deelonderwerpen. Zo bestaan Duitse reisverhalen in het
er studies over Duitse pelgrimsreizen, Nederlandse Grand- algemeen vooral Mitrovich
1957, Watt 1978 en Brenner
Tour-reizigers, Engelse, Franse en Duitse reizigers in Ne199 0.
derland en boeken over afzonderlijke reizigers. 5
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HOEVEELHEID REISVERSLAGEN

Om orde in de chaos te scheppen verschenen al vanaf de zeventiende eeuw
bibliografieën van reisgeschriften. 6 En ook toen al werd opgemerkt dat
een volledige opsomming ervan 'aussichtslos' was.? Een van de uitvoerigste voorbeelden daarvan is de tussen 1784 en 1787 verschenen bibliografie
van Gottlieb Heinrich Stuck, waarin 3452 titels zijn opgenomen. Ook verschenen er bibliografieën die alleen reizen naar bepaalde werelddelen vermeldden. Zo'n werk over het Nabije Oosten en Azië, verschenen in 1786,
geeft 1372 titels. De samensteller verontschuldigt zich dat zijn werk 'noch
mangelhaft und unvollständig' is. 8
In 1740 en 1770 was het aanbod van 'Erbeschreibungen und Rëisen' op
de Buchmessen 1,8 procent van het totaal; in 1800 bij een sterk vergroot
aanbod 4,5 procent. 9 Ook de meerdelige reeksen reisverslagen of excerpten daarvan, die in de achttiende eeuw een hausse beleefden, waaronder
ook reeksen speciaal voor de jeugd, wijzen op een ongehoorde populariteit. IO De All[Jemeine deutsche Bibliothek van 1786 schrijft dat een nieuw
compendium van reisbeschrijvingen 'bei der schreckligen Büchermenge,
die man nicht alle kennen, geschweige denn lesen kann, für die stärkste
Classe von Lesern ein wahres BedürfniE' isY
De meest volledige en betrouwbare indicatie van het aantal Duitstalige
reisbeschrijvingen geeft het onderzoek van de Eutiner Lan- 6. Viatoriumsivebibliotheca
desbibliothek. 12 Men streeft ernaar een complete berede- peregrenatium, 2 delen (Ulm
. b e- E1644),
zie Teuteberg
19 8 9.
neerd e b 1'bl'IografiIe samen te ste11en van D'
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schrijvingen. Voor de periode 1700-1810 is men op het astro- buchlein (Tübingen 1655).
nomisch aantal van twaalfduizend titels gekomen, inclusief 7· Mitrovich 1957, p. 2.
·
. h
'
D aarb....
.
8. Hennings 17 86 p Il9
verta1mgen
m
etDUItS.
IJ ZIJn 00 k fi'
lCtIeve reIzen
B'bli
.
I
ografi"
leen all"een over.
opgenomen. Wanneer we dit aanvullen met enkele gegevens Oost-Indië geven ook Walvan de periode vóór 1700, dan komen daar voor de zestiende baum in 1754 en Bernstein in
eeuw nog negentig en voor de zeventiende eeuw nog min- 17 83 ..
·
.. 13
9· WJttmann 1991, p. 112.
stens tweehonderd titels bIJ.
10. Voor Duitsland alleen al:
Voor enkele aparte genres van het reisverhaal zijn in de Allgemeine Historie der Reisen
twintigste eeuw bibliografieën gemaakt. Een onderzoek zu Wasser.un~ zu Lande, 21
. .
.
h
8
8 k
delen (Lelpzig 1747- 1774);
naar relsmstrUctles, versc enen tussen 151 en I 10, omt "eue Samm Iung der merk"
wurop een totaal van driehonderd titels. 14 Een telling van Duitse digstenReisegeschriften,24
pelgrimsreizen tussen 1300 en 1700 levert een aantal op van delen (Frankfurt 174 8 -17 6 7),
. Sammlung
der besten und neu1700.15 E en tell'mg van N e der1an d stalige vers1agen van relR . b h 'b
J\T

· ..

esten else esc rel ungen,

zen naar Oost-Indle, verschenen tussen 159 6 en 16 95, 35 delen (Berlijn 1763-1802),
noemt 56 titels. Het aantal edities is een veelvoud hiervan. 16 Bibliothek der neuesten ReisebeEen studie naar fictieve reizen die tussen 17 00 en 1800 ver- schreibungen, 21 delen (Frank·
.
furtjLeipzig 1780-1798),
schenen, geeft 215 titels, waarvan de meeste m het Engels, Johann Bernouilli's Sammlung
Frans en Duits. 17
kurzer Reisebeschreibungen,
16 delen (178I-1787) en
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DUITSE REISVERSLAGEN OVER AZIË

De vroegste berichten over Oost- en West-Indië zijn geschreven door
Spanjaarden, Portugezen en Italianen. Zij hadden de eerste buiten-Europese contacten over zee gelegd. Al in het eerste decennium van de zestiende eeuw nam het aantal zo toe dat er bundels reisverslagen werden
gedrukt, vaak met uittreksels uit reisverslagen. Een invloedrijk voorbeeld
daarvan is NaviBationi et ViaBBi van de Italiaan Giovanni Battista Ramusio,
voor de eerste maal verschenen in Venetië tussen 1550 en 1559, uitvoerig
geïllustreerd in drie foliodelen. Ook in de andere zeevarende landen Spanje, Portugal, Frankrijk en Engeland verschenen dergelijke verzamelbundels. Is
De Duitse staten hebben tot ver in de negentiende eeuw nooit koloniën
van betekenis bezeten. 'Während wir Deutschen in den Saufstuben sitzen'
en elkaars goede naam te grabbel gooien, zo schreef een Duitser in de
zeventiende eeuw, 'spazieren die Holländer bei einem Glas Rheinwein in
der Stille die gantze Welt durch'. 19 Dat ontbreken van Duitse koloniale successen neemt niet weg dat er in Duitsland heel veel gepubliceerd werd over
buiten-Europese gebieden, vooral over Azië en Zuid-Amerika. De Duitse
compilator Erasmus Francisci, wiens monumentale encyclopedische werk
de Ost- und West-Indischer wie auch Sinesische Lust- und Stats- Sammlung der besten ReiseGarten in 1668 verscheen deelt mee dat er over Azië zoveel besehreibungen, 34 delen
'Relationen, Reisebesch:eibungen, Schiffahrts-Erzehlun- (TrGopp~tu/BdriIb'~~Slt784- It789 )8'
gen, ja gantze grosse bücher' uitgegeven zijn, dat men beter
zelf naar Indië kan reizen dan ze allemaal te lezen. zo En in
·· Allerneueste und wahrhaiffite 0 sthet voorwoord van ZIJn
Indianische Reise-BeschreibunB, waarvan de eerste druk in
1730 verscheen, schrijft Ernst Christoph Barchewitz, die als
soldaat de va c op Banda had gediend, dat er zoveel be....
..
.. .
schnJvmgen van Oost-Indle door DUItsers verschenen ZIJn
dat Oost-Indië bijna zo vertrouwd is als Duitsland zelf.
Is dit nu allemaal retorische overdrijving of zit er een
l'
.
kern van waarh el'd'm,"> En om h
oevee
ute1s van reIzen
naar
Oost-Indië kan het uiteindelijk zijn gegaan?
Hoeveel Duitse boeken over Azië gaan is bij benadering

· van A"
. 1s m
. de tot nu
vast te ste11en. Een se1ectle
ZiaUsche Ute
toe beschreven elfduizend titels in het bestand van Eutin
levert het aantal van 4II op. Aangezien er van dat totaal nog
duizend titels beschreven moeten worden en deze bibliografie geen titels vóór 1700 bevat, moet het totaal aantal titels
over Azië, verschenen tussen 1600 en 1800, groter zijn dan
die 4II. Met een schatting van vijf- tot zeshonderd zal men er
niet ver naast zitten. Gemiddeld zou dat neerkomen op zo'n
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Il.
eCI eer IJ ewar 197 ,
pp. 54-55. Zie ook Boerner
19 82 .
12. Forschungsstelle zur histo. hR' k l ' h
nsc en else u tur, opgenc t
in 199 2 .

13· Harbsmeier 19 87, p. 337·
Mitrovich 1957, pp. 27 0 -3 04.
14· Kutter 1991, p. 39; Stagl
19 83.
IS. Teuteberg 1989, p. 219.
16. Roeper 199 2, bijlage I.
17· Gove 1941.
.. b"IJvoorb eeId
I8 . Beroemd zIJn
geworden de PrincipalNavigatiam, uitgegeven door Richard
Hakluyt(IS89) en Hakluytus
D
h
P h h' P'l
rost umus or ure as IS 1grimes (1625). Zie hierover

Böhme1904·
19. Een uitspraak van de
mercantilist Johann Joachim
Becker, geciteerd door Bitterli
1991, p. 256 .
20. Geciteerd bij DharampalFrick 1994, p. 79·
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Een zeilschip op volle zee.
Tekening door Andreas
Josua Ultzheimer, 1616.
Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart.
Deze tekening staat
in het handschrift van
Ultzheimers WarhalftiBe
BeschreibunB ettlicher
Raysen ... Het schip lijkt
eerder geïnspireerd op een
zestiende-eeuwse prent
dan op een van de schepen
waarop de chirurgijn Ultzheimer in v 0 c -dienst naar
de Oost en de West heeft
gevaren.

drie boeken over Azië per jaar, dat wil zeggen in de zeventiende eeuw wat
minder en in de achttiende eeuw wat meer. Dat is inderdaad een behoorlijk
aantal.
Onder de Duitstalige reisbeschrijvingen naar Azië komen die naar
India het meest frequent voor. Een bibliografie leverde voor de periode
1477-1750 ongeveer 150 Duitstalige titels alleen al over India op, inbegrepen vertalingen in het Duits. 2 ! Hierin begrepen zijn ook boeken die geschreven zijn door mensen die niet in dienst van de va c hebben gereisd.
Mijn onderzoek naar Duitstalige boeken over va c-reizen en va c-gebieden leverde 120 titels (inclusief vertalingen) van gedrukte werken op, waarvan een aantal een of meerdere malen is herdrukt.
De eerste Duitstalige gedrukte Azië-beschrijvingen dateren uit de eerste jaren van de zestiende eeuw. Dit zijn vertalingen uit het Spaans, Portugees en Italiaans van berichten van Columbus, Vespucci en andere ontdekkingsreizigers. Zo verscheen al in 1508 in Neurenberg de bundel Newe unbekanthe landte Und ein newe Welte in kurtz verBanBer zeythe eifunden. Het
voorwoord belooft 'wunderbarliche und bysshere unerhörte Dinge' . In een
zeldzaam geval verscheen een origineel verslag van een Duitser.
Individuele Duitsers namen dienst bij vroege Spaanse, Portugese en Italiaanse expedities naar Oost- en West-Indië en naar Afrika. Duitse jezuïeten trokken naar India en China en lutherse predikanten hebben zich in de
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achttiende eeuw in India, in de Deense vestiging Tranquebar, gevestigd.
Enkele honderdduizenden Duitsers tenslotte zijn in dienst van de vo c
naar de Oost gezeild.
Deze verschillende soorten van Azië-reizen vonden hun weerslag in de
reisliteratuur. De geavanceerde drukkers- en uitgevershuizen in Neurenberg en Frankfurt profileerden zich met dit genre. Uit de zestiende eeuw
dateren enkele bijzondere verslagen van reizen naar Azië, zoals van Balthasar Sprenger (1509), een agent van het Augsburgse handelshuis der Welsers. De jezuïeten hebben aanzienlijke aantallen rapporten en brieven
gepubliceerd, evenals de lutherse missionarissen in India. Daarnaast zijn er
enkele individuele reizigers geweest die op eigen houtje naar Azië zijn
getrokken. Een voorbeeld is Johann Albrecht von Mandelslo uit Mecklenburg (1616-1644). Hij nam deel aan een gezantschapsreis van de hertog van
Sleeswijk-Holstein-Gottorf naar Perzië en trok alleen naar de Malabarkust
en vandaar verder landinwaarts. Ook bezocht hij Ceylon en Madagascar.
Zijn zeer populair geworden boek Morgenländische Reyse-Beschreibung
verscheen voor het eerst in 1658 in Sleeswijk.
Het Duitse lezerspubliek kon dus op grote schaal kennis nemen van
informatie over Aziatische landen. Allerlei soorten boeken kwamen op de
markt: kostbare foliobanden en eenvoudige pamfletachtige nieuwsberichten, geschreven door ooggetuigen of door thuisgebleven compilatoren,
summier en uitgebreid, al of niet voorzien van kaarten en illustraties van
mensen, planten en dieren. Een monument op dit gebied vormden de grote
series reisverslagen door de twee uitgevers De Bry en Hulsius in Frankfurt.
Zij namen daarbij de uitgeversformule van de reisverzamelingen over, die
een commercieel succes gebleken was voor Italiaanse, Spaanse en Engelse
uitgevers. De Bry en zijn zonen publiceerden tussen 1590 en 1634 het 27
delen tellende mammoetwerk Collectiones peregrinationum in lndiam
orientalem et lndiam occidentalem. 22 Dit werk was zeer succesvol, niet in de
laatste plaats door de vele fraaie gedetailleerde gravures. In totaal bevat de
serie meer dan 1500 illustraties en het is alleen al hierdoor van onmetelijke
invloed geweest op de Europese beeldvorming van de buiten-Europese
volkeren. De reeks beleefde vertalingen in het Duits, Frans en Engels.
Levinus Hulsius, een om het geloof uit Gent gevluchte uitgever, publiceerde in dezelfde periode in Neurenberg en Frankfurt een verwante reeks,
de 26 Schiffahrten. Beide series bevatten ook veel reisbe- 21. Dharampal-Frick 1984,
schrijvingen van Nederlanders, waaronder die van Jan Huy- 22" De vele heruitgaven en ver.
, .
talmgen hebben tot nu toe een
gen van Lmschoten, In de zeventlende en achttiende eeuw betrouwbare b'bl'
I lOgra fiIe
kwamen bij deze gestaag zwellende stroom Azië-berichten onmogelijk gemaakt, Men
nog vertalingen uit het Nederlands van reis - en landbeschrij - onderscheidt de serie wel in de
,
' b'le d van d e v 0 C I''Grotedl)
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vmgen
over geb'led en d'le tot h et octroOlge
d 'Kloccidenta'
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behoorden, Het was niet meer dan vanzelfsprekend dat bin-zen' (India orientalis, 12 delen),
nen de stroom van Duitstalige en in het Duits vertaalde reis- Zie Mitrovich 1957, p, 224,
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berichten ook de belevenissen van Duitsers in dienst van de v 0 c op de
markt kwamen.
De meeste geschriften van Duitse v 0 c-dienaren gingen veel verder dan
alleen een beschrijving van de reis en van de landen waar ze hadden gediend. Er zitten sterk autobiografische elementen in. Niet alleen beschrijven
velen hun leven vanaf hun jeugd, of nemen ze althans een autobiografische
aanloop voor ze aan de werkelijke reis naar Oost-Indië beginnen, ook
maken ze melding van hun persoonlijke gevoelens onderweg: angst, hoop,
opluchting, vreugde. Bovendien is er vaak een persoonlijke ontwikkeling
waar te nemen in de tekst. De auteur laat zien hoe en waardoor hij veranderd is. In die zin gaan deze teksten veel verder dan een reisverslag: ze
komen zowel voort uit de traditie van het reisjournaal als uit die van de
autobiografie.
DE TRADITIE VAN HET REISDAGBOEK

Sinds geletterde personen reisden, hebben ze onderweg aantekeningen
gemaakt. De apodemische literatuur beveelt hun dan ook het bijhouden
van een journaal aan om het geheugen te helpen, en geeft ook aanwijzingen
hoe dat gedaan moet worden. In principe bestonden er twee methodes: die
van het journaal en die van het grootboek. Het journaal is een van dag tot
dag bijgehouden feitelijke notering van praktische zaken, zoals de afgelegde afstand, de namen van de gepasseerde plaatsen, de namen van de herberg en de gemaakte kosten. Zo ontstaat een chronologische feitenkroniek, waarin ook letterlijk rekenschap van de gemaakte reis wordt afgelegd.
Men schreef deze gegevens op in een notitieboekje, het journaal, dagregister of diarium genaamd. Dit is het feitelijke geraamte van een reisverslag.
Het grootboek of Hauptbuch heeft een ander karakter. Hierin schrijft de
reiziger niet chronologisch, maar thematisch over de bijzonderheden van
een land, een streek, een stad, een gebouw of een persoon. Hij behoorde in
het geval van een stad bijvoorbeeld te schrijven over de geschiedenis, de
herkomst van de naam, de geografische ligging, de militaire versterkingen,
de middelen van bestaan, de wijze van bestuur en over beroemde inwoners
uit heden en verleden.
De apodemische literatuur, geschreven voor goed opgeleide jongelieden, schrijft voor dat de reiziger 's avonds zijn reisdagboek bijhoudt. Dat
wil zeggen: de beste vorm is om op de linkerpagina het itinerarium in het
net te schrijven, dus het zakelijke journaal, en op de rechterpagina het
Hauptbuch bij te houden waarin de bijzonderheden hun plaats kregen. Een
andere mogelijkheid was om een dagelijks aantekenboekje te hebben en
een apart boek voor uitgewerkte notities. Een advies in een zestiendeeeuwse Engelse reisinstructie luidt: 'By daie use your writing tables, at
night your book. Sleep not before you have cleared your table and charge
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your book with all things remarkable.'23 Waarschijnlijk werd hier met de
'writing tables' gedoeld op wastafeltjes of op leitjes. Op de Buchmesse van
Leipzig waren in de zeventiende eeuw schrijftafelt jes te koop.24 Ook tekenaars hadden 'tafeltjes' of 'tafeletten', dat waren kleine afwasbare bladen
van papier of perkament op zakformaat, waarop ze hun schetsen in de
open lucht maakten. 25
Velen hebben zich aan die richtlijnen gehouden en dat is dan ook de
reden dat zoveel reisverslagen uniform van compositie en inhoud zijn. Telkens vermeldt men in de vereiste volgorde de informatie over landen en
streken en telkens put men uit dezelfde bronnen. Maar niet iedere reiziger
hield zich aan die voorschriften. Sommigen waren te onmethodisch, te lui,
te slordig of juist te origineel. Anderen kenden de voorschriften gewoon
niet. Juist bij hen komen onsystematische, spontane en persoonlijke observaties voor.
Behalve de feitelijke reismededelingen over afstanden en prijzen en behalve de bijzonderheden over het waargenomene, kon nog een derde element genoteerd worden: persoonlijke lotgevallen, oordelen en observaties
en ook persoonlijke spirituele uitingen, zoals gebeden en gedichten. Die
observaties variëren van opmerkingen over het comfort en de properheid
van herbergen, reiskoetsen en schepen tot de kwaliteit van het genoten
voedsel en de ellendige staat der wegen. De opmerkingen van bespiegelende of gevoelsmatige aard konden het karakter hebben van euforie over de
schoonheid van een landschap, maar ook gevoelens van heimwee, spijt over
de zo onbezonnen ondernomen reis en vertwijfeling vanwege de gevaren.
Een voorbeeld daarvan zijn de gedichten en gebeden die Gottfried Preller
tussen 1727 en 1734 in Batavia in zijn wanhoop schreef. Een ander voorbeeld geeft de Zwanzi[Jjähri[Je WanderschaJft und Reisen van Johann Peter
Reichart, die vanaf zijn I2de tot zijn 33ste jaar door de wereld had gezworven, het laatst als busschieter op een vo c-schip naar China. Zijn weduwe
gaf het boek op eigen kosten kort na zijn dood in 1755 uit. Het was gebaseerd op 'seinem selbst verfagten schönen Lebenslauf' en bevat als aanhangsel gebeden en geestelijke liederen. Deze 'Seufzer urn Andacht im
Gebet', dat wil zeggen smeekbeden tot God om troost en hulp om op de
juiste weg te blijven, had Reichart zelf op zijn reis vervaardigd. 26
Vergelijkbare voorschriften voor zeereizen, gericht tot particulieren die
zelf reis aantekeningen wilden maken, zijn niet bekend. Maar de reizigers
ter zee, voor zover ze geen professionele zeelieden waren, namen het systeem van de landreizen over. Dat hier ook twee modellen bestonden blijkt
uit de opmerkingen van Johann Paul Wurffbain, wanneer hij in 1686 het
dagboek van zijn overleden vader uitgeeft. Hij volgt, schrijft 23. M~czak en Teuteberg 1982,
hij, dat dagboek, hoewel velen de voorkeur geven aan reis- P·3 16 .
boeken die thematisch ziJ'n ingedeeld, per hoofdstuk, 'in 24·vSchedndwaI9t7~,P.455.
25. an e e enng 1991.
gewisse Capitul nach denen Materien'. Maar hij vindt het 26. Reichart 1755, p. 506.
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'so genannte Journal und Tag-Register' betrouwbaarder. Daar staat tenminste in wat iemand werkelijk van dag tot dag heeft meegemaakt, terwijl
in de 'ReiR-Beschreibungen oder Erzehlungen leichtlich etwas zusammen
geschrieben und mit eingemischet werden kan', wat alleen maar gelezen of
gehoord is, maar wat niet uit de ervaring van de auteur hoeft voortgekomen te zijn en daarom gemakkelijk fouten kan bevatten. 27
De gewoonte van geletterde reizigers, ook uit de lagere standen, om op
hun landreizen aantekeningen te maken werd dus overgenomen door reizigers ter zee. Hun dagboeken zijn echter van een geheel andere aard dan wat
men gewoonlijk verstaat onder scheepsjournalen. Een scheepsjournaal of
dagregister had een praktische functie aan boord en werd bij de vo c, de
WIe en de admiraliteiten verplicht bijgehouden. De schipper of ae stuurman schreef afstand, koers, positie en weersomstandigheden op en doorgaans ook nog bijzonderheden die zich aan boord hadden afgespeeld, of
waarnemingen buitenboord. Zo leest men daar over ziektes, sterfgevallen,
overtredingen en bestraffingen, schade aan het schip en, wat de waarnemingen buitenboord betreft, over ontmoetingen met andere schepen, die
vreedzaam of gewelddadig konden verlopen, over vissen of vogels en over
natuurverschijnselen zoals het sint-elmsvuur. Vanaf ongeveer 1650 werd
dat bij de v 0 c gestandaardiseerd; men kreeg voorgedrukte, verticaal
gelijnde journalen in folioformaat mee. 28 In I747legde de Compagnie nog
eens vast hoe een dergelijk journaal diende te worden bijgehouden. Dat het
een strikt praktische functie had mag blijken uit artikel 1 van de toen uitgevaardigde Ordre WeBens het houden en Schryven der daBreBisters. Die bepaalde dat 'alle beuzelingen, niet tot de konst der Zeevaart dienende' geweerd moesten worden.
Niet alleen schippers en stuurlieden hielden aan boord een verplicht
journaal bij. Boekhouders noteerden de bedragen die de opvarenden schuldig waren of te goed hadden. Sedert 1695 waren chirurgijns verplicht een
journaal bij te houden over de ziekte, de behandelingsmethode en het overlijden van opvarenden. Omstreeks 1700 moesten ook de watermakers een
journaal bijhouden. Dat gebeurde in de jaren dat op de vo c-schepen werd
geëxperimenteerd met het destilleren van water. De watermakers moesten
de per dag gedestilleerde hoeveelheid water aantekenen.
Tenslotte moet nog het journaal worden genoemd dat de kooplieden te
land bijhielden. Zij moesten het 'notabelste, aldaar te lande binnen haren
tijt passerende' optekenen in hun 'memorieboeck of journaal'.z9 De Compagnie gaf nauwkeurige instructies uit waarop zij acht moesten slaan. Dat
gold eveneens voor de rapporten die de Compagnie liet opmaken over de
gebieden waar zij resideerde. Hierbij moest gelet worden op praktische
zaken als het staatssysteem, de handel en de producten van het land.3° Al
deze journalen waren praktische, verplicht bijgehouden bedrijfsjournalen.
Voor persoonlijke ervaringen was daarin geen plaats.
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Hoewel de Duitse vo c-dienaren van wie hier de teksten besproken
worden hun reisverhaal aanduidden als 'Journal', 'Diurnal', 'Diarium' of
'Tagebuch', is dit dus een geheel ander genre: het werd vrijwillig bijgehouden en het was ook niet zo methodischY Dat wil niet zeggen dat er geen
raakvlakken bestonden; soms werden passages uit een echt scheepsjournaai overgenomen. Ook in de vrijwillig bijgehouden aantekeningen komen
opmerkingen voor over weersomstandigheden, de koers, de afgelegde
afstand, over ziekte en dood en over ontmoetingen met andere schepen.
De ene keer is de vorm waarin dat gebeurt feitelijk, alsof het direct aan een
werkelijk scheepsjournaal ontleend is, de andere keer is het persoonlijk en
uitvoerig. Zo noteerde een vaandrig van de vo c op zijn terugreis in 1688
volgens een medepassagier 'alle Winde und Wetter, die Polus-Höhe, Gradus und Kurse')2 Waarschijnlijk kregen schrijvende soldaten of matrozen
soms inzage in de stuurmansjournalen, waaruit ze dan konden kopiëren.
Trevennot adviseerde degenen die voor zichzelf een 'Cours- 27. Inleiding bij Wurftbain
journal' willen bijhouden, om dat over te nemen van het offi- 1686, R D B VII I, p. 12 .
. I .
I
d
fti·
I h d
lf
28. Over het bijhouden van
Clë e Journaa van een er 0 ICleren, zoa s IJ at ze op ZIJn scheepsjournalen: Davids
heenreis had gedaan.3 3
1985, pp. 150-153, en Roeper
Een laatste vorm van noteren tenslotte is de brief. De 199 2, pp. 14- 17.
29. Instructie van 1617, art. 30;
inhoud van brieven kon verwerkt worden in een lopend verbij Van Dam, I, p. 595.
haal, maar vanaf het eind van de zeventiende eeuw werd het 30. Memorie Voor de Koopluyin briefvorm gestelde reisverslag een zelfstandig genre, den en andere Officieren ...
allereerst in Frankrijk. Ook enkele Duitse beschrijvingen Middelburg 1669.
31. Wel heeft Robert Boyle
van vo c-reizen zijn in briefvorm verschenen.3 4
regels voor waarnemingen
De Compagnie verbood het zonder toestemming open- ontworpen voor reizigers op
baar maken van aantekeningen die in haar dienst waren zee. Zie Stagl 1987 en Robel
1987, p. 371.
gemaakt. Het octrooi van de v 0 c legde vast dat in N eder- 32. De vaandrig was Johann
land alleen de Compagnie 'journalen, lees- en paskaarten, of Wilhelm Vogel (Meister 1692,
andere beschryvingen, memoriën en afbeeldingen der Oost- p.226).
33. Trevennot, ff·30-31.
Indische navigatiën ... ' mocht uitgeven. Wie zich daar niet
34· Kolb 1749, Morgenstern
aan hield riskeerde verbeurdverklaring van die publicaties 1786, Wurmb en Wollzogen
en een boete van duizend carolusgulden.3 5 De scheepsjour- 1794·
nalen van de v 0 c waren geheim. In Batavia en terug in 35. Van Dam, I, pp. 82-83. Zie
hierover ook Barend-van
Nederland werden ze samen met de bijgehouden kaarten Haeften 1992, pp. 60-66.
afgeleverd bij de kaartkamers van de Compagnie. Daar wer- 36. De herhaalde verordeninden de gegevens verwerkt in eveneens geheime kaarten. Al gen ter zake de geheimhouding wijzen hier al op. De
deze verordeningen namen niet weg dat bedrijfsgevoelige Amsterdamse advocaat Lauzaken in handen van vreemden kwamen.3 6 Later werden de rens van der Hem bezat een
instructies herhaald. In de artikelbrief van 1658 heet het dat grote collectie topografische
tekeningen, met onder andere
alle journalen, kaarten, geschriften, of aantekeningen van
materiaal dat via Joan Blaeu
redes, stromen, havens, kapen, hemeltekenen, koersen en uit het v0 c-archief afkomstig
alle 'appendentiën' van de zeevaart gemaakt, geannoteerd, moet zijn geweest (Van Gelder
geschreven of gekregen, ter hand gesteld moesten worden en Van der Waals 1992).
OO
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van de gouverneur-generaal of van de bewindhebbers, op straffe van verbeuring van drie maanden gage. Deze regels bleven in deze bewoordingen
bestaan. Een v 0 c-dienaar deelde mee dat ieder die met de handel in aanraking kwam een eed van geheimhouding moest afleggen, maar dat hijzelf
die eed niet had afgelegd en van een vriend allerlei commerciële details had
gekregen, die hij dan ook in zijn boek publiceerde.37 Trevennot schreef over
het bijhouden van een particulier dagboek dat 'die See-Officiers es ungerne sehen'. Een andere Duitser, die in 1752 uitvoer, schreef dat het streng
verboden was en dat hijzelf desondanks 'verstohlener Weise' een dagboek
had bijgehouden.38 Ook op de particuliere correspondentie tussen Azië en
Nederland oefende de Compagnie strenge censuur uit. 39 De enige Duitser
die zijn Oost-Indische avonturen in het Nederlands publiceerde, de ziekentrooster Sunderman, droeg zijn boekje onderdanig op aan de bewindhebbers van de Compagnie en vermeldde in de opdracht: 'ik sal ook niet schryven dingen die tegen U Ed. Directie en Koophandel stryden'.40
In Nederland was de controle van de v 0 C op de edities van beschrijvingen van vo c-reizen en van gebieden die tot het octrooigebied van de Compagnie behoorden een factor waar de uitgever rekening mee moest houden. Te veel openbare informatie kon het bedrijf schaden en in minstens
één geval is een uitgave daarom tegengehoudenY Voor dergelijke maatregelen hoefden de Duitse uitgevers niet beducht te zijn.
DE AUTOBIOGRAFISCHE TRADITIE IN DUITSLAND

Er bestaat geen communis opinio over de ontwikkeling van de Duitse
autobiografie. Het terrein is bij lange na niet ontgonnen en de meeste studies op dit gebied richten zich op de autobiografieën van geleerden, predikanten, schrijvers en staatslieden, of ze behandelen één bepaalde periode. 42 Hierna bespreek ik vier Duitse autobiografische tradities. Van alle
vier zijn de sporen terug te vinden in de behandelde Oost-Indische reisverslagen.
De religieuze autobiografie, geïnspireerd door het piëtisme, beschrijft
de bekeringsgeschiedenis van de auteur en is dan ook sterk op diens innerlijke beleving gericht. Deze teksten zijn opgebouwd in fasen: erkenning
van zonden, angst voor zonden, geloofstwijfel, verlossingsverlangen, gebed, openbaring en uiteindelijk de geloofszekerheid. Hoewel dit soort autobiografieën ver van het ruige soldaten- en zeemansleven van de v 0 c-dienaar lijkt te staan, moet de invloed ervan niet worden onderschat. Ook in
de Oost-Indische reisverslagen is de sequentie nood-gebed-redding-geloofszekerheid veelvuldig aanwezig.
Wortels van het autobiografische reisverhaal liggen ook in de tweede
traditie, die van het Haus- of Familienbuch. Dit waren aan een familie
gebonden kronieken, waarin generatie op generatie niet alleen bijzonder-
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heden over de verschillende familiegebeurtenissen, zoals geboortes, doop,
huwelijk en sterfgevallen stonden opgetekend, maar ook plaatselijke voorvallen, historische feiten en natuurverschijnselen. Dergelijke teksten werden bijgehouden voor het nageslacht en waren niet geschre- 37. Meister 1692, p. 265.
ven om te worden gepubliceerd. 43 Volgens de Duitse germa- ~8. Treve,nnot, f. 30. Naporra,
. N'1991 kwamen lilt
. d eze laml
r:
'1'Iekrome
. ken twee typen Vorrede
mst
M'I' . k R I C
van autobiografie voort die wel voor de openbaarheid werden geschreven en die veel sterker op de uiterlijke belevenis. h t. 44 H et ene IS
. de autob'lOgra fiIe van de
sen waren genc
geleerde die zijn opleiding, carrière, huwelijk en verdere
levensloop beschrijft. De andere loot aan deze stam is het
avontuurlijke levensbericht van enerzijds hoge militairen en
personen van adel die hun krijgsverrichtingen beschreven,
en anderzijds reizende burgers en ambachtslieden. In dergelijke teksten treft men ook een min of meer vaste indeling
aan: rechtvaardiging van de tekst, kindertijd, opvoeding,
reisavonturen als pelgrim, koopman, ambachtsleerling of
soldaat, huwelijk en burgerlijk beroep. Oorspronkelijk bleven deze teksten binnen de familiekring, maar in toenemende mate en met het oog op uitgave werden deze teksten
omgewerkt tot onderhoudende of stichtelijke lectuur voor
buitenstaanders. De auteur of zijn uitgever voegde resumés
toe, samenvattende maximes, waardeoordelen en anekdotes. In beide typen zit een sterk element van zelfrechtvaardiging. De auteur wil de lezer er keer op keer van overtuigen
welk een oprecht christelijk persoon hij is geweest en hoe
hij, dankzij het permanente godsvertrouwen, ziekte, doodsdreiging en talloze vormen van tegenslag op zijn zware reis
heeft overwonnen.
De derde traditie is die van het Wanderbuch. Gezellen,
dus jonge mannen die een ambacht hadden geleerd maar
nog niet de meesterproef hadden afgelegd en op Wanderschaft gingen, schreven in een speciaal reisboek op bij wie ze
hadden gewerkt en hoe lang. Sommigen werkten deze aantekeningen uit tot een ware autobiografie. 45 In vele van de
hier bestudeerde teksten zijn daarvan de sporen aan te wijzen.
Een vierde Duitse autobiografische traditie is de Leichenpredigt of begrafenispreek. Bij een begrafenis werd de
levensloop van de overledene voorgelezen: een tekst die
samengesteld was uit persoonlijke aantekeningen en dagboeken en die soms door de persoon in kwestie zelf voor de
gelegenheid was voorbereid. Deze gewoonte, waarbij het
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39. el m - oe Ol sz 1970,
PP.5-6.

40. Sunderman 17Il , opdracht
aan de HerenXVll.
41. Dat betrof de aantekeningen van Pieter van den Broecke in 1634 (Barend-Van Haeften 1996, p. 109).
42. Velten 1995 over de zestiende en Niggl1977 over de
achttiende eeuw.
43. Een onderzoek naar Duitse autobiografische teksten uit
de zeventiende eeuw leverde
127 teksten op. Daarvan waren
er 69, dus meer dan de helft
bestemd voor privé-gebruik of
voor de familie (Bernheiden
1988, p. 126).
44. Hier wordt in grote lijnen
het model gevolgd van Niggl,
die overigens niet de traditie
van de buiten-Europese reizen
noemt en de traditie van de
voor publicatie geschreven
autobiografische reisverhalen
van handwerkslieden veel te
laat stelt (NiggI1977. pp. 2930). Ook Wuthenow ziet drie
stromingen: het verslag van de
beroeps reis, de huis- en familiekroniek en de memoires van
grote mannen (1974, 22).
Wuthenow is realistischer dan
Niggl wanneer hij op de problemen van benoeming en
defmities wijst en opmerkt:
'Entstehende Literatur sorgt
sich nicht urn die Etiketten,
die späteres geschichtliches
Interesse ihr aus Ordnungsgründen aufprägt' (1992,
p.1268).
45· Schulz 1985, pp. 273-274
over het boek van de Elzasser
kleermakersgezel Johann
Gotthart. Zie ook Elkar 1983,
PP· 107-108.

Portret van Johann von der
Behr in zijn Diarium, oder
TaBebuch (Breslau 1668).
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.
Toen dit boek verscheen
was de auteur al achttien
jaar terug uit de Oost; het
gedicht en het schip op de
achtergrond verwijzen nog
naar zijn negenjarig dienstverband bij de v 0 c. Von
der Behr werd notaris te
Leipzig.

leven werd geschetst als een reis, was populair in de Duitse lutherse landen
tussen 1550 en 1750. Dit soort preken, een combinatie van devotielectuur
en biografie, werd veelvuldig gedrukt; schattingen komen uit op een totaal
aantal van 250.000.46 Een voorbeeld van zo'n begrafenispreek is de
Lebens-Lauff van Caspar Schamberger. Hij was een chirurgijn uit Leipzig
die van 1643 tot 1655 de vo c diende, onder andere op Deshima, waar hij de
grondlegger werd van het onderwijs in de anatomie, dat naar hem Kasuparuryü-geka werd genoemd. Uiteindelijk keerde hij terug naar Leipzig, waar
hij in 1706 overleed. 47
Wortelend in bovengeschetste vier autobiografische genres ontstond
dus een traditie van geschriften van handwerkslieden, maar ook van soldaten en matrozen, die hun leven zo belangrijk vonden dat ze er een beschrijving van maakten. 48 Het waren mensen die niet tot de top of zelfs maar tot
de middenklasse van de samenleving behoorden. Ze hadden geen universitaire opleiding genoten. Van de 121 auteurs van de 127 teksten die een eerste
onderzoek naar zeventiende-eeuwse Duitse autobiografieën opleverde,49
hadden er 84 kortere oflangere tijd een opleiding gehad aan een universiteit, of aan een 'Ritterakademie', een hogeschool voor adellijke jongeren.
Opvallend hoog is het aantal geestelijken onder hen, namelijk 46. De overigen, 30 in totaal, hebben hooguit enige tijd op een lagere school gezeten.
Onder hen bevonden zich een barbier, een stratenmaker, een lakenbereider, een suikerbakker, twee schoenmakers, twee soldaten, een koopmansknecht, de vrouw van een koopman en de vrouw van een metselaar. Dit
soort autobiografische geschriften van personen uit de lagere klassen was
in Europa geen ongewoon verschijnsel. Een onderzoek naar autobiogra-
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fieën van handwerkslieden in vooral Spanje, Frankrijk en Italië leverde
107 exemplaren op uit de periode 1400 tot 1800. 50 Ook in Nederland zijn
er voorbeelden van gevonden, al is het aantal geringY
Wanneer de beschrijving van het eigen leven en de beschrijving van een
langdurige reis binnen één tekst samenvallen kan men spreken van het
'autobiografische reisverslag'. Wanneer de auteur geen geleerde is of niet
heeft gestudeerd, zoals het geval was bij ambachtslieden en soldaten, wordt
wel de term 'ungelehrte Reise' gebruikt. De auteurs beschouwden zichzelf
blijkens hun voorwoorden uitdrukkelijk niet als 'letterkundigen' of'geleerden'. Het autobiografische reisverslag van Duitsers in dienst van de voc
behoort tot deze traditie. Ook van enkele Zweden en van een Noor in
vo c-dienst zijn dergelijke teksten bewaard geblevenY
46. Bepler 1994, p. 185. DergeDat het autobiografische reisverslag, geschreven door lijke 'Leichenpredigten' wer.

geletterde handwerkslIeden, een herkenbaar genre was geworden, mag blijken uit een opmerking van Georg Bernhard
Schwartz, een kuipersknecht uit Wurtemberg, die in 1734
·
h ad genomen b"IJ d e voc. In h et voorwoord
d lenst
van"
zIJn
..
..
",..
Retse m Ost-Indten Ult 1751 merkt hiJ op dat die ReIfsBeschreibungen von einem Barchewitz, Paradies, Langhans,
Wintergerst Kühn und mehrere anderer Handwercksleu.
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,

,
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ten, Ihre Llebhaber gefunden hebben. Schwartz op merking is adequaat. Barchewitz, Langhansz en Wintergerst
waren in dienst van de v 0 c naar Indië gevaren en hadden
I'
. look'
· h un b
a11e d ne
e evenlssen
gepubI'lCeerd , respectieve
IJ lil
1730,1705 en 1712. Barchewitz was daarvoor pruikenmaker
geweest en Wintergerst bakker. Johann Michael Kühn had
.
Iang aIs waI'
Jaren
vIsvaard er gewerkt en pubI'lCeerd e d aarover
zijn Merckwürdige Lebens- und Reise-Beschreibung (Gotha
174 1).

Niet iedereen keurde deze ontwikkeling van schrijvende
handwerkslieden goed. In de Neue Literarische Zeitung van
november 1802 staat een zure recensie van het toen zojuist
verschenen boek van de 'WeilSbacker' Johann Caspar Röhrig. In zijn Schicksale und Reisen had hij onder andere zijn
dienstjaren als matroos bij de v 0 c beschreven. Dat een
ambachtsgezel een dagboek bijhoudt valt te loven, aldus de
. komst 00k
" geschn'ft d'Irect na t hUlS
recensent, maar dat zIJn
"

gedrukt wordt gaat toch wel wat ver. Zo verschijnen er veel
te veel slechte boeken.
De 'Ostindianische Reisebeschreibungen' in dit boek
hebben hun wortels in twee tradities, die van het reisverslag
en die van de autobiografie. Zo ontstond een genre dat hier
voortaan omschreven zal worden als het 'autobiografische
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den ook verzameld. De dichter
. . J0 hH"
r I( 6
en Junst
ann oele
I 001683) uit Schweinfurt bezat
een collectie van 4000 exemplaren. (Wunder 19 88 P·3 0 3)·
d'
dAlb' h
Hertog Fer man
rec t
van Braunschweig-Lüneburg
bezat in 1685 van 752 personen 'Leichenpredigten' (Catalogus Wolfenbüttel 19 88,
p. 26 3). Zie ook Fahrenfort en
Van de Graft 1947, pp. 49-50.
47· MichelI99 0 .
48 . Enkele recent uitgegeven
voorbee Id en: Peter H ansen
Hajstrup, die zijn jaren (164316 54) als soldaat van de wIe
in Brazilië beschreef (Ibold
) d
.
I
e.a. 1995 ,en e anomeme so daat die op zijn veldtochten in
de Dertigjarige Oorlog een
dagboekje bijhield (Peters

~~~~rnheiden 19 88 , 12 4 e.v..
50. Amelang 1993. Zie hierover ook GriefSinger 19 8 1.
SI. Dzekkder I?09 2E,Pw'I~III'
52. we en. . . 1 man,
Een kort BeskriffninBh
(Wysingsborg 166 7),
N.M. Koeping BeskrifninB
(W' b ' 66 )) J B I'
ysmgs org 1 7,. re m,
BeskrifnunB (Upsala 175 8),
c.P. Thunberg, Resa (Upsala
1788-1793). De Noor Bolling,
Oost-Indiske Reise-boB, 1678.
53. Schwartz 1748, 'Vorrede'.
Paradies heb ik niet kunnen
thuisbrengen.

reisverslag'. In deze teksten zijn vier elementen altijd aanwezig. Op formeel niveau is dat de chronologische structuur, en op inhoudelijk niveau
een sterk religieus besef, de nadruk op het waarheidsgehalte en de zelfrechtvaardiging van de auteur. De auteur betoont zich een exemplarische
figuur. Dankzij zijn ongebroken geloof in de Voorzienigheid tijdens ogenblikken van rampspoed en vertwijfeling, zo luidt de boodschap, heeft de
reiziger alle gevaren, ziektes en andere tegenslagen op zijn levensweg kunnen overleven en is hij behouden teruggekeerd. Die belevenissen en hun
gelukkige afloop, die alle naar waarheid zijn opgeschreven, functioneren
als exempla, als voorbeelden van het ingrijpen van God in de loop van een
leven.
DE FORMELE KANTEN VAN HET
AUTOBIOGRAFISCHE REISVERSLAG

Het bestand van reisverslagen van 47 Duitse vo c-dienaren die in de Oost
hebben gewerkt bestaat uit 14 handschriften en 35 eerste drukken. Tellen
we de herdrukken of gereviseerde nieuwe drukken erbij dan komt het aantal teksten op 79. De meeste van deze Duitse reisverslagen zijn uitgegeven
in kwarto of octavo. Slechts vijf titels verschenen in folio. Die waren duurder en ook voor een kapitaalkrachtiger publiek bestemd. s4 Het aantal pagina's varieert. Het kleinste boekje, Die Batavische Seefahrt van Jan Weerda
uit 1715, telt 48 bladzijden, terwijl de tweede druk van Johann Gottliebs
Worms Ost-Indian- und Persianische Reisen uit 1737 maar liefst I280 bladzijden beslaat.
Over het algemeen bestaat er een relatie tussen de plaats waar de OostIndiëganger zich na terugkeer vestigde en de nabijheid van een stad met
een uitgeverij, de mogelijkheid tot patronage, kortom de aanwezigheid van
een cultureel klimaat. Dat gold bijvoorbeeld voor Neurenberg, Ulm en
Tübingen, Rijkssteden met geïnteresseerde geleerden. De steden waar in
de vroege fase de vo c-reizen werden uitgegeven waren de boekencentra
bij uitstek: Neurenberg en Frankfurt. Later verschoof het zwaartepunt
naar het noorden, naar Saksen waar een liberaal censuurbeleid bestond
(Dresden, Halle, Leipzig, Gotha, Erfurt, Chemnitz, Altenburg) en nog
noordelijker naar Hannover en Berlijn. Opvallend is dat geen van de behandelde boeken in een katholieke stad als Augsburg of Keulen is gedrukt.
Van enkele van deze reisverslagen werden vertalingen in het Latijn, Nederlands en Engels gepubliceerd. ss
De formele opbouw van de boeken volgt een algemeen patroon dat niet
exclusief is voor reisbeschrijvingen, maar in vele boeken voorkomt. Na de
titelpagina volgt soms een titelprent, die op allegorische wijze de zin van de
desbetreffende reis of van het reizen in het algemeen uitdrukt. Een prozatekst of een vers verklaart op een volgende pagina deze prent. Enkele boe86

ken hebben een portret van de auteur, voorzien van een lofdicht. Daarop
volgt een opdracht aan een vooraanstaand persoon, doorgaans een vorst,
soms aan een college, zoals de burgemeesters of raad van een stad. Daarna
komt een voorwoord, waarin de uitgever het boek legitimeert. Een enkele
maal bevat dit voorwerk nog een of meer lofdichten op de auteur. Na de
hoofdtekst komen vaak nog twee soorten bijlagen voor: de tekst van het
paspoort dat de v 0 c de auteur heeft gegeven bij zijn vertrek uit Azië, en
een opsomming van de goederen en de waarde ervan die het retourschip,
of zelfs de hele retourvloot, van de auteur had meegenomen. Soms zijn er,
ook als bijlagen, nog lange, zakelijk geschreven hoofdstukken aan toegevoegd met geografische en commerciële informatie over de bereisde landen. Een register en een lijst met errata sluiten doorgaans het boek af.
HET VOORWERK: OPDRACHTEN, VOORWOORDEN
EN VERZEN

Met de bewerking van het reisverslag was het boek nog niet gereed voor de
zetter. Het kon zoals we zagen nog worden opgesierd met een aantal tekstelementen, te weten een voorwoord, een opdracht aan een voornaam persoon en een lofdicht op de auteur.
In de opdracht draagt de auteur in nederige bewoordingen zijn werk op
aan een persoon of instantie die in hoog aanzien staat. In dat laatste geval
kon zo'n instantie een aantal exemplaren afnemen die ze dan weer als
geschenk kon gebruiken. De auteur kon daarvoor een be- 54. Verken 1612, Andersen en
drag ontvangen, ofhij werd beloond met een ambt.s6
Iversen 166 9 en 16 96, Saar
1672, Kolb 17 19 en Heydt 1744·
..
h b k
D e Op d rach t WI'lde een aanb evel'mg ZIJn
van et oe en 55. In het Nederlands: Andertegelijk een waarborg tegen kritiek en een garantie voor de sen, Iversen, Saar, Herport,
waarheid van het geschrevene. Sebastian Franck schrijft al Frik, Schweitzer, Hesse en
. h et voorwoord
1 b h (T"b'
Kolb;
in het Latijn: Verken; in
m
van"
ZIJn UT
He t uc
u mgen 1534) ,een h
et E
ngels: Sh'
c weltzer en
omvangrijke beschrijving van de vier werelddelen, dat hij Frik.
zijn materiaal uitsluitend had ontleend aan schrijvers die 56. Wittmann 1991, p. 66;
hun 'historien' aan grote koningen en keizers hadden Verkruijsse 199 0 en 1991. Zie
verder hfst. 8.
gewijd. Het was immers niet te verwachten dat zij aan vor- 57. Neuber 19 89b, p. 56.
sten leugens zouden opdragen. s7 De vo c-soldaat Johann 58. Von der BehrI668, 'Dedivon der Behr droeg zijn reisbeschrijving op aan zijn 'Hoch- catio' ..Een portret v~n Berlich
.
hangt m de voormahge rechtsgeehrten Herm und Vomehmen Patron' Burchard Berhch, za al van L"
elpzlg, thans stads'Hoff- und Justitien Rathe' te Dresden. Diens naam zou een historisch museum.
zeker schild vormen 'wider aller Neider und Lästerer giffti- 59· MeisterI692 in zijn 'Vorge pfeile' .5 8 Een ander hoopte dat de naam van de Saksische r6edeo" k'
d I d
o. 0 man ere an en
keurvorst Johann Georg I V hem beschermde tegen 'alles waren ze gemeengoed in boeUnrecht und beeinträchtigung'.s9 Hoewel dit stereotiepe ken. Zie bijvoorbeeld voor de
frases zijn die allerlei vormen konden aannemen waren ze voorwoorden in Nederlandse
,
' r o m a n s in de zeventiende en
niet zonder praktische functie. 60
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Van de 35 eerste drukken van de onderzochte reisverslagen zijn er negen
opgedragen aan een vorst, zeven aan een college van stadsbestuurders, één
aan bewindhebbers van de voc en twee aan privé-personen; 17 hebben
geen opdracht. Het kwam voor dat er gelijktijdig edities verschenen met
verschillende opdrachten. 61 In latere drukken kon de opdracht aan een
andere persoon of een ander college gericht zijn.

De opdracht inhoudelijk
De opdracht stamt, gezien de stijl en de geleerde citaten, doorgaans niet
van de auteur, maar van de uitgever, een redacteur of een aangetrokken
beroeps schrijver. Zij bevat een aantal vaste elementen die in wisselende
volgorde en in verschillende bewoordingen hun plaats vonden. Ondanks
de variatie in lengte en stijl zijn ze te herleiden tot vier thema's die keer op
keer terugkeren en die men dan ook moet opvatten als literaire clichés. Het
zijn: de rechtvaardiging van het reizen in het algemeen, de rechtvaardiging
van het reisverhaal zelf, de benadrukking van de bescheidenheid van de
auteur en de onderstreping van het waarheidsgehalte van de tekst. Elk van
die topoi is doorgaans op een logische wijze opgebouwd: een stelling, een
tegenwerping en een sluitende redenering met een conclusie. Deze topoi
zijn geen exclusief verschijnsel voor Oost-Indische reizen, of voor Duitse
reisverslagen. Ze passen in de literaire conventies van de Europese reisliteratuur. 62
De rechtvaardifJinfJ van het reizen. Reizen was geen vanzelfsprekende bezigheid. Wie in de middeleeuwen reisde had
doorgaans een welomschreven praktisch doel: een pelgrimsreis, een handelsreis, een diplomatieke missie. Reizen
zonder zo'n doel, het doorkruisen van de wereld uit nieuwsgierigheid bijvoorbeeld, was een bezigheid die niet onomstreden was. In de ogen van de katholieke kerk liep de reiziger het gevaar in contact te komen met vreemde godsdiensten en staatsinstellingen. In zijn Confessiones (400 n.c.)
had de kerkvader Augustinus curiositas al gekenmerkt als
iets negatiefs. Hij achtte het verbonden met eveneens negatiefbeladen begrippen als superbia (hoogmoed) en voluptas
(vleselijke lust). Curiositas zou de reiziger maar op verkeerde
gedachten brengen; zijn referentiekader zou zich op gevaarlijke wijze kunnen uitbreiden buiten de door de kerk begrensde orde. Uiteindelijk zou de teruggekeerde reiziger een
bedreiging voor die orde kunnen gaan vormen. Ook Bernardus van Clairvaux sprak zich expliciet uit tegen het reizen en
noemde in 1I27 'nieuwsgierigheid' het tegendeel van
'bescheidenheid'.63
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achttiende eeuw: Pol 1987. Zie
voor een afbeelding van de
aanbieding van een boek, de
daadwerkelijke dedicatie, de
prent in de Duitse vertaling
van Varthema's reisverslag
Die ritter/ich und lobwirdiB rays
des BestrenBen und über all
anderweyt eifarnen ritters und
lantfarers herren Ludowico
Vartomans von B%nia (Augsburg 1515).
61. Van de Orientalische ReisebeschreibunBe van Andersen en
Iversen uit 1669 bestaan twee
varianten. De ene heeft een
dedicatie aan Christoffel
Gabel, de politiek invloedrijke
stadhouder van Kopenhagen.
In [670 verloor Gabel zijn
macht en waarschijnlijk is
daarom de opdracht uit de
toen nog verkrijgbare exemplaren verwijderd (Lohmeier
[980, pp. 23-25). Van de reis-

Met de toename van het aantal reizigers, vooral vanaf het eind van de
zestiende eeuw, verscheen een stortvloed van geschriften die het reizen in
positieve zin benadrukten. Deze apodemische literatuur had een educatief
karakter en was vooral gericht op de jonge reiziger van goede komaf. Zij
beredeneerde de zin van het reizen, legitimeerde de reis en gaf aanwijzingen over hoe men zich onderweg moest gedragen en wat men moest waarnemen. Op die wijze werd de nieuwsgierigheid gestimuleerd, of althans in
bepaalde banen geleid. Hoewel de geschriften die voor het reizen pleitten
verre domineren, bleven er toch tot in de zeventiende eeuw geleerde teksten verschijnen die het reizen afkeurden.
De argumenten vóór het reizen werden ontleend aan klassieke auteurs,
aan het Oude Testament en uiteindelijk ook aan de praktische commerciële realiteit. In r669 haalde de Zwitser Albrecht Herport in de opdracht van
zijn Oost-Indisch reisverslag bezwaren tegen het reizen aan die ontleend
waren aan de klassieke auteurs. De Spartanen lieten hun kinderen niet reizen 'opdat ze niet de pest van vreemde zonden mee naar huis zouden
nemen'. Socrates meende dat reizen geen zin had omdat je nu eenmaal met
jezelf reist en dus niet verandert, een argument dat terugkeert bij Horatius
in zijn bekende regel 'Coelum non animum mutant, qui trans mare currunt'. Herport vertaalde dat met de regels

Wie manchen gibt es wohl, der zwar weit schiffet hin,
verändert nur den Ort, behalt den alten Sinn?
De Romeinen waren, nog steeds volgens Herport, van
mening dat vreemde kunst en vreemde talen de menselijke
deugd zouden bederven. Herport brengt hier tegenin: 'Unerfahrenheit ist unanstendig an einem gemeinem Mann', ja,
het kan zelfs schadelijk zijn. Herport schoolt zich tot schilder, reist naar Holland en ziet daar zoveel zeldzame en

onbekende zaken en personen uit verre landen dat hij een
grote nieuwsgierigheid opvat en alles zelf in Indië wil gaan
zien. 64
Een ander filosofeert over het reizen als volgt: niet iedereen kan van huis weg, want als iedereen maar op reis zou
gaan, wie zou dan het land bebouwen en de buitenlandse vijand weerstand bieden? Maar als iedereen thuis zou blijven,
hoe zouden we dan weten hoe het er in de onbekende delen
van de wereld uitziet? Reizen was dus goed. 65
In de zeventiende en in afnemende mate in de achttiende
eeuw werd het argument gehanteerd dat reizen de mens de
ogen opent voor de veelzijdigheid van de Schepping. Door
te reizen bewijst men God dus eer.
Ook praktische bezwaren moesten in het voorwoord
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beschrijving van Martin
Wintergerst uit Memmingen
in Zwaben uit 17I2 zijn vier
versies bekend, elk met een
andere opdracht, respectieve·
lijk aan de burgemeesters en
raad van Kempten, Ulm, Lindau en Kauffbeuren (Lauchner
1985/86 , p. I09)·
62. Zie Barend-van Haeften
1992, p. 86; Neuber 1989 a en
b; Osterhammel 1989 a en b;
Pol 1987.
63. Zie over de opmars van
nieuwsgierigheid in de vroegmoderne tijd: Daston 1994,
Stagl 1995 en Labhart 1960.
64. Herport in zijn opdracht
aan het bestuur van de stad
Bern in 1669. Ook Von der
Behr haalde de Spartaanse
wetgever Lycurgus aan die zijn
onderdanen het reizen verbood (Voorwoord in 1669).
65. Müller in zijn voorwoord.

ontzenuwd worden. De reiziger krijgt te kampen met hitte en kou, regen
en wind, hij moet vaak grof boerenvoedsel eten en op stro slapen en wat
een ontberingen moet hij niet op zee lijden! Maar daar staat toch het nut
tegenover! Hoeveel kennis is er niet opgedaan, hoeveel heidenen zijn er
niet bekeerd, hoeveel rijkdommen vergaard en hoe zijn onze spijzen niet in
smaak verbeterd dankzij de vele specerijen die reizigers uit de Oost hebben
gehaald? 66

De rechtvaardiBinB van de reisbeschrijvinB. De argumenten ten gunste van de
reisbeschrijving lopen parallel met die voor het reizen zelf. Ook ten aanzien van het schrijven wordt erop gewezen dat de veelvormigheid van de
Schepping geëerd wordt en dat hierdoor toch vooral Gods grootheid
wordt gevierd, 'zu Ausbreitung Göttlicher mannigfaltiger Wunderwercke', zoals het in een voorwoord heet. 67
Maar er zijn, zo gaat een andere redenering, al zo veel reisbeschrijvingen over Azië. Waarom is het dan nodig opnieuw daarover iets te publiceren? ' ... es fehlet an Ostindien-Fahrern, und Ostindianischen Itinerariis so
wenig, als an Steinen im Felde', schrijft de een. En een ander laat zijn OostIndische reis uitgeven, hoewel dergelijke werken 'fast in allen Buchladen zu
finden sind'.68 De tegenwerping is, dat de reeds bestaande boeken verouderd zijn, of zich concentreren op bepaalde gebieden, of te dik en te wijdlopig zijn of juist te dun. Het onderhavige werk daarentegen is geheel bij de
tijd, beschrijft gebieden die in andere boeken nog niet of lang geleden
beschreven zijn. Bovendien is dit boek nu eens beknopt, respectievelijk
heel uitgebreid. Het lezen verkort op een verantwoorde wijze de tijd. De
lezer hoeft zich ook niet zo te vermoeien. Dat heeft de reiziger al gedaan.
De lezer kan warmpjes bij de kachel zitten en zich aangenaam vermaken
met het lezen over datgene wat anderen in storm en golven en onder de
barbaarse volkeren hebben moeten uitstaan. 69 In het negende deel van de
West-Indische reizen, gepubliceerd door De Bry in 1602, werd ook al de
behaaglijke functie van het reisboek vermeld, immers 'in dies en Historien
kan einer in seinem Bett oder in seiner Schreibstuben gleichsam als in
Indien herumspatzieren ... ' Of zoals de zeventiende-eeuwse geleerde bibliothecaris Adam Olearius in een gedicht de reiziger tegenover de lezer stelt:
Will man durch die wilde Seen,
Und durch frembde Länder Behen,
Trif.ft man solche Wunder an,
Die man kaum erzehlen kan.
Wie niet in de gelegenheid is op reis te gaan moet dit boek maar ter hand
nemen. Hij kan dan
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· ..... in der Stuben stehen,
Und gleich als durchs Penster sehen
Wie es in den Länder steht,
Und es in dem Meer zugeht.7°
De betrouwbaarheidstopos. Aan reizigers en hun verhalen kleeft vanouds
het odium dat ze onbetrouwbaar zijn. Ze kunnen iedereen iets op de
mouw spelden. Er is een oud spreekwoord, schrijft een voormalige vo csoldaat in 1705 in het voorwoord van zijn Neue ast-Indische Reise, dat zegt
dat hij die veel te vertellen heeft Of veel moet weten Of veel moet liegen. Volgens de schrijver is het zeker zo gesteld bij de zeevaarders, die altijd meer
vertellen dan ze eigenlijk weten. Op de schepen gebeurt het namelijk vaak
dat men over een of andere plaats waar de verteller nog nooit is geweest
veel 'vorgeschwaget' krijgt, wat dan nog met vloeken en zweren kracht
wordt bijgezet, alsof het de zuivere waarheid is. Zelf wil hij alles 'ohne Aufschneiden mittheilen'.7 I
Het was voor auteur en uitgever zaak de lezer te overtuigen van de
waarheidsgetrouwheid van het reisverhaal. De reiziger, zo wordt de lezer
daarom keer op keer verzekerd, heeft alles uit eigen ervaring opgetekend.
Hij heeft alles zelf meegemaakt, zelf gezien, of zelf in han- 66. Opdracht bij Wurftbain
den gehadJ2 Niet langer oude teksten, of verhalen uit de 1686 (R D B VIII, pp. 5-7)·
.
d
h'd 67· Langhansz 17°5, 'Vorrede'.
twee d e 0 fd erd e h and vormen d e garantIe voor e waar el, 68. Bijvoorbeeld het voormaar de empirie, de eigen waarneming.
woord bij Wurftbain 1686;
De bescheidenheidstopos. In verschillende bewoordingen kan
de schrijver van de opdracht de bescheidenheid van de
auteur naar voren brengen. Zijn komaf, zijn geringe opleiding en zijn eenvoudige stijl lijken op het eerste gezicht kenmerken die tegen hem en zijn boek pleiten, maar in werkelijkheid werken ze juist als een aanprijzing. De auteur erkent
dat hij maar van eenvoudige afkomst is, maar hoopt toch dat
degene tot wie hij de opdracht richt en die sociaal gezien
veel hoger staat, het boek wil aanvaarden. Er zijn al veel
schrijvende reizigers 'von hohem Stande', schreef Martin
Wintergerst in zijn opdracht in 1712, maar zouden de heren
burgemeesters van Kauffbeuren nu misschien niet iets willen lezen 'vom untern Stande'? Dat de auteur niet heeft
gestudeerd, geen geleerde of letterkundige is, wordt expliciet vermeld. Ik geef mij niet uit voor een 'Historiographum', schrijft een van hen bijvoorbeeld. En in het voorwoord van een ander reisverhaal lezen we dat de auteur 'kein
Gelehrter von Profession' ist.7 3 Het hele werk, zo wordt
eraan toegevoegd, is misschien maar van weinig waarde en
de stijl is gebrekkig.74 Maar wel heeft de auteur alles zo pre-
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Barchewitz 1730, 'Vorrede', en
Langhansz 1705 in zijn 'Vorrede'.
69. Schwartz 1748, voorwoord.
70. Olearius, 'Vorrede an der
günstigen Leser' .
71. Langhansz 1705, 'Vorrede'.
72. Schweitzer 1688 schreef
alleen op 'was er auiS selbst
eigner Experience glaubwürdig darzuthun weiiSt'.
73. Meister 1692 in zijn 'Vorrede' en Zimmermann I n l in
zijn 'Vorbericht'.
74. Langhansz in 1705 in zijn
opdracht aan de Raad van
Breslau: dit 'unansehnliche
Werck' en 'mein geringschäiSige Arbeit' en 'Der zierliche
Schreib-Arth halben muiS ich
mich billich entschuldigen' .
Zimmermann I n l , p. 38:
'meine ungeschickte Feder'.
Reichart 1755, voorwoord:
'meine unwürdige lallende
Stimme und einfältige Feder'.

~

Een Chinese koopman. Tekening van Caspar
Schmalkalden, 1650-1660. Forschungs- und
Landesbibliothek, Gotha.
Het bijschrift luidt:

Sucht iemand Kaufmannschaft und kostbar
teure Wahren,
dann ist nunmehr erlaubt in unser land zu
fahren,
Wir haben saidenwahr und raines Porcelan
macht Mars uns nicht berühmbt, so hats
die Kunst gethan.

cies en duidelijk proberen op te schrijven dat zijn standgenoten het ook
kunnen begrijpen. Dit is een frase die niet alleen een wervend karakter
heeft, omdat de auteur met het boek ook op een minder literair of geleerd
publiek mikt, het is en passant ook de nogal gewrongen zinsbouw van
eigentijdse Duitse barokliteratoren en van kamergeleerden die zo op de
hak wordt genomen. Dat soort kritiek is al in de zestiende eeuw aan te treffen. De Straatsburger stadsarts Michael Herr gaf in 1534 de Duitse vertaling uit van een bundel reisverslagen, de Novus Orbis. In het voorwoord
schrijft hij dat hij het zo begrijpelijk mogelijk ('auff das verstendlichst')
heeft vertaald en dat hij het niet met 'vil zierlichen worten oder reden der
rethoricken geziert' heeft, opdat het niet met 'vil unnutz geschwetz verdunckelt' is)5 Ook de va c-konstabelsmaat Martin Wintergerst schrijft
bijna twee eeuwen later in zijn voorwoord dat voorname mensen zelfs vaak
liever 'eine sonst richtige Erzehlung von einem gemeinen Mann anhören',
dan dat ze een tekst lezen waar de zaak 'mit viel übriger Rhetoric nur verfinstert wird')6
De eenvoudige komaf van de auteur en zijn ongekunstelde stijl moeten
het boek de indruk van waarheidsgetrouwheid verlenen. Een veel voorkomende bescheidenheidstopos is ook de mededeling dat de auteur zelf nooit
een publicatie had overwogen, maar dat goede vrienden of invloedrijke of
geleerde personen er nu eenmaal sterk op hadden aangedrongen)7
Het voorwoord
De voorwoorden rechtvaardigen het boek, moeten de lezer nieuwsgierig
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maken en benadrukken hoe nieuw, betrouwbaar en lezenswaardig het is en
wat voor een oprechte, christelijke persoon de auteur wel is. Ze bevatten
thema's die verwant zijn aan de topoi in de opdrachten. Het is meer een
kwestie van distributie van de vier topoi over opdracht en voorwoord.
Beide tekstdelen hebben een wervende functie, maar er bestaat een verschil in functie. Terwijl het voorwoord gericht is tot de lezer in het algemeen, is de opdracht werkelijk bedoeld voor de aangesprokenen.
Verzen
Ook verzen maakten deel uit van het voorwerk. Het waren lofdichten op de
auteur en op zijn ondernemingslust. Sommige stonden geheel in de traditie van renaissancistische lofdichten waarbij de vergelijking met Odysseus
voor de hand lag. Zo werd Johann Verken, die in 1612 was teruggekeerd na
een vijfjarige militaire carrière in de Oost, bezongen als een 'Gradivi Martiaproles', een krijgshaftige nakomeling van Mars. Hij had de kolkende oceanen van Neptunus doorkruist, vreemde volkeren ontmoet en oorlogsgevaren doorstaan; weer thuisgekomen werd hij geleid naar de Tempel van de
Roem. 'Gloria Verckiadae toto cantabitur orbe', zo besluit dit vers: de
roem van Verkens zoon zal over heel de wereld worden bezongen.7 8
Later in de zeventiende eeuw gaf men de voorkeur aan teksten waarin,
zoals in veel contemporaine poëzie, een spel gespeeld werd met vergelijkingen van het leven met een pelgrimstocht. Favoriet in reisboeken is ook
de metafoor van het leven als een scheepsreis: God is de loodsman, de
hemel de laatste veilige haven.
75. Geciteerd bij Böhme 1904,
Illustraties
Bij het voorwerk horen ook portretten, vergezeld van prijzende gedichten in het Latijn of Duits. Soms is er ook een
allegorische titelprent opgenomen. Daarin wordt de scheepvaart verbeeld als een reis door het leven. Andere prenten
tonen mensen, dieren en producten uit Azië, die in een vaak
vernuftige compositie verenigd zijn en de rijkdom van het
Oosten verbeelden.
In verreweg de meeste boeken is de hoofdtekst verlucht
met prenten van volkstypen, landstreken, flora en fauna. In
enkele gevallen zijn dat primitieve prentjes vervaardigd
door iemand die het voorgestelde nooit zelf aanschouwd
heeft. In andere gevallen zijn het veel serieuzere afbeeldingen, gebaseerd op eigenhandige tekeningen van de auteur, of
overgenomen uit andere boeken.79 In het boek van Georg
Meister staan realistische gravures van vruchten en bomen.
Johann Wolfgang Heydt was als topografisch tekenaar actief
op Java en Ceylon. Zijn Allerneuesten Geographisch- und
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p.61.
76. Wintergerst 1712, R D B
XII, pp. JO-II.
77. Von der Behr 1668. 'Vorrede': 'auf vieler Freunde Ersuchen'; Schweitzer 1688:
'einiger hohen Patronen und
guter Freunde'; Frik 1692 in
zijn 'Voransprache'; Wintergerst 1712, R D B X I I, p. JO.
78. Dit vers van Johann ScheIlenberg, rector van het gymnasium te Freiburg, komt alleen
voor in Hulsius' editie van
Verkens tekst, deel I I, Eylffte

Schiffahrt,1612.
79. Zo zijn de afbeeldingen
van Hottentotten in Parthey,
Meister en Kolb ontleend aan
Olfert Dapper, Umbständliche

und eigentliche Beschreibung
van Africa (Amsterdam 1670),
en die in Schweitzer aan
Andersen.
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Topographischen Schauplatz is de neerslag daarvan: lIS grote Titelprent en titelpagina
gravures.
Ook enkele van de handschriften bevatten illustraties. In
drie zeventiende-eeuwse handschriften staan gekleurde
tekeningen van locaties, volkstypen en van flora en fauna die
met elkaar samenhangen. Ze maken deel uit van van een
aantal getekende series die tussen 1660 en 1690 in Europa
heeft gecirculeerd. 80
COMPOSITIE

De meeste van de bestudeerde teksten, zowel de gedrukte
als die in handschrift, komen overeen in opbouw. Na het
voorwerk, dat wil zeggen de opdracht en het voorwoord aan
de lezer, na een portret van de auteur en in enkele gevallen
een fraai gecomponeerd opdrachtvers gericht tot de auteur,
volgt het eigenlijke reisverhaal. Het autobiografische karakter, waarmee het zich dus onderscheidt van het zuivere reisjournaal, blijkt al wanneer de auteur begint met een schets
van zijn jeugd. Daarin zit vrijwel altijd de literaire topos vervat van de schrijver die al in zijn jonge jaren zoveel reisver-
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van Christian Burckhardts
Ost-Indianische ReiseBeschreibunB (Halle I
Leipzig 1693). Koninklijk
Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde, Leiden

slagen las en die er toen al van droomde verre landen te bezoeken. Jan Huygen van Linschoten gebruikte dit beeld al in zijn lntinerario van 1596 en het
blijft een staande frase tot ver in de achttiende eeuw. 81
Het jeugdverhaal kan kort oflang zijn. School, opleiding, betrekkingen,
soldaten- of zeemansleven komen aan bod voor men in Nederland arriveert. Anderen beginnen pas bij hun aankomst in Amsterdam. Alle auteurs
vertellen over de situatie in Amsterdam, over de rol van de zielverkopers,
over het aanmonsteren en over de vaart naar de rede. Na het relaas van de
chaotisch verlopende inscheping volgt een uiteenzetting over de indeling
van de manschappen aan boord, de taken en het voedsel. 80. In dat van Schmalkalden,
Van de zeereis zijn terugkerende thema's: storm, sterfgeval- in een van de twee handschrif.

. . .

len, ZIekte, gevallen van sodomIe, de waarnemmg van VIssen
en vogels. Ook wordt melding gemaakt van tussenstops in
Engeland, op San Jago, de Kaap, onveranderlijk niet een
··· van de KhOl'kh'
d
k
. Batavla.
.
beschnJvmg
Ol en e aan omst m
Hierna volgen de Aziatische jaren, die des te interessanter
en gevarieerder zijn naarmate de auteur op meer posten
heeft gediend. Een auteur als Gottfried Preller daarentegen

ten van Müller en in het verloren handschrift van Muche.
Van de laatste bevinden zich
losse tekeningen in de Staatsbibliothek Berlijn (Libri pictu' ) D Ik
.
rat! A5. e vo stypensene
hangt samen met het Lockealbum in de British Library
(zie Gallop 1995) en met vier
tekeningen (Carte di Castello,

heeft zeven jaar op het Kasteel te Batavia uitgezeten en dus 79,80,81,82) in de Biblioteca
nauwelijks iets van het land gezien. Zijn relaas is dan ook Laurenziana in Florence (zie
voornamelijk een klaagzang over zijn eentonige soldatenbe- Bassani en Tedeschi 199 0 ).
82

staan.
Aan het eind van het boek schrijft de auteur dat hij weer
verlangt naar het vaderland en dat hij toestemming krijgt te
· terug word"
vertre kken. D e reIS
t m mmder woor den verteld
.
. .
.
dan de heenreIS. Dan volgen de afmonstermg, de UItbetahng
en de tocht terug naar het 'Vaterland' waarna met een 'Gott
sei gedankt' het boek wordt besloten. Trots vermeldt de
..

.

schrIJver nog de lengte van de totale reIS. Johann Jacob
Mercklein heeft in negen jaar tijd 17.887 Duitse mijlen afgelegd. Ook wordt vaak de tekst van het paspoort opgenomen,
.
.
zoals we zagen een soort attestatIe van de Compagme.
Enkele teksten hebben een geheel ander karakter. Die
Batavische Seifahrt van Jan Weerda is een gedicht over zijn
reis met voetnoten en al, gevolgd door een Maleis-Duitse
woordenlijst. Isaac Sunderman publiceerde een conglomeraat van attestaties, brieven, herinneringen en religieuze
bespiegelingen. Trevennots tekst is een wijdlopige handleiding voor de potentiële voc-soldaat en Heydts Schau-platz
is een royaal van commentaar voorzien prentenboek.
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Schmalkalden is een geval
'
'
apart. D
e Uitgave
van J
oost Uit
1983 is onvolledig. Bovendien
trof ik ook nog delen van het
manuscript ofkladversies in
K nh ' (
k")
ope agen met te emngen
en in Göttingen aan. Zie ook,
over de tekeningen van Isaac
Beeckman: Scalliet 1997· De
primitieve houterige tekeningen in het afschrift van het
journaal van Ultzheimer doen
geforceerd aan. Tweemaal
wordt een Nederlands OostIndisch schip afgebeeld; maar
het zijn veel oudere, zestiendeeeuwse schepen van een soort
dat Frans Huys naar Breughel
graveerde. Zie afb. op p. 76.
81. Zie Van Gelder 1993.
82. Van Gelder 1996a. Het
Kasteel te Batavia was het
grote fort vanwaaruit de gouverneur-generaal het hele
vo c-gebied bestierde.

Titelpagina van de reisbeschrijving van Johann
Verken (Frankfurt r6I2).
Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam.
Deze prent komt alleen
voor in deze editie van
Theodor de Bry, r6I2

FASERING

Gedurende de hele periode dat de vo c bestond zijn er Duitsers meegevaren op de schepen van de v 0 c en gedurende die twee eeuwen hebben Duitsers over hun ervaringen geschreven. In de frequentie daarvan zijn drie
fases vast te stellen.
1602 -1662

Tussen 1602, het jaar van de oprichting van de voc, en 1662 is maar één
reisverslag van een Duitse vo c-dienaar in druk verschenen, dat van de soldaat Johann Verken, in twee delen uitgegeven in I6I2 en 1613 in Frankfurt
door zowel De Bry als Hulsius. De uitgaven van De Bry verschenen in een
prestigieuze reeks van Oost- en West-Indische reizen in folio, zowel in een
Duitse als in een Latijnse editie. 83 Het enige andere Duitse boekje over een
Aziatische vo c-reis in dit tijdvak kan weinig Duitsers hebben bereikt. Dat
waren bewerkte brieven van Johann Sigmund Wurffbain, door zijn vader
uitgegeven in 1646, maar door de teruggekeerde zoon direct weer uit de
handel genomen. 84 Het Duitse publiek bleef overigens niet geheel verstoken van informatie over Azië. Er verschenen tussen 1605 en 1660 verschillende vertalingen uit het Nederlands van voc-reizen. 8s Uit deze periode
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stammen echter wel vier Duitse handschriften van va c-dienaren, die destijds niet zijn uitgegeven. 86
Het kleine aantal verslagen van Duitse va c-dienaren vóór 1660 hangt
waarschijnlijk samen met het feit dat nog niet zoveel Duitsers naar Nederland kwamen en ze àls ze kwamen met het oog op een overzeese carrière,
eerder dienst namen bij de w 1 C. Vele Duitsers kozen daarvoor en dienden
in Brazilië. Ook van de Duitsers in w 1 c-dienst is een tiental reisbeschrijvingen bewaard gebleven. Toen Brazilië in 1654 weer in handen van de Portugezen was gekomen, verdween de keuze voor Brazilië.
Een andere factor die het verschijnen van reis geschriften verhinderd
heeft is de Dertigjarige Oorlog. De bloeiende Duitse boekcultuur kreeg
fatale klappen. De grote uitgeverijen in Augsburg, Neurenberg en Frankfurt hadden enorme schade ondervonden en de decimering van de bevolking had het aantal koopkrachtige boekenlezers sterk doen dalen. Tussen
16w en 1619 brachten de Duitse uitgevers op de jaarlijkse Buchmessen gemiddeld 1587 nieuwe titels op de markt. Tussen 1632 en 1641 was dat aantal
gedaald tot 660. Na de Vrede van Westfalen herstelde het 83. De Bry had in 1598, 1599
aanbod zich geleidelijk maar pas laat in de achttiende eeuwen 1600 ook al Linschoten uit,
.. .
gegeven. Hulsius' editie van
werd het aanbod van voor de DertigJange Oorlog weer ge- Verkens tekst verscheen in
haald. 87
1612 in kwarto en werd herdrukt in 1623.
84. Het is een verward en slor1662- 1750
dig werkje en de jonge WurffDe tweede fase begint in 1662. Vanaf dat jaar zet een hausse bain heeft later ook niets meer
in van Duitse literatuur over Azië. Met het verschijnen van uitgegeven.
de reisbeschrijving van de va c-soldaat Johann Jacob Saar 85. Jan Harmensz. van Bree
(Frankfurt 1605 en 1608), Stebij de belangrijke uitgever Felszecker te Neurenberg werd ven van der Hagen (Frankfurt
het startschot gegeven voor een hele reeks memoires van 1606 en 1612), Wybrand van
teruggekeerde Duitse Oost-Indiëgangers. Het volgende jaar Warwijck (Frankfurt 1608 en
1640), Cornelis Matelief
al bracht het andere grote Neurenbergse uitgevershuis, dat (Frankfurt 1608), Willem
van de familie Endter, de WahrhaJtige Beschreibungen zweyer Cornelisz Schouten (Arnhem
mächtigen Königreiche, Jappan und Siam uit. Dit boek bevatte 1618), Joris van Spilbergen
(Frankfurt 1620 en 1625),
beschrijvingen van Japan door onder anderen François
Adolph Decker over de NasCaron en van Siam door Joost Schouten, vertaald uit het sause vloot (Straatsburg 1629),
Nederlands. Ook bevat deze bundel een korte instructie Bontekoe (Frankfurt 1648) en
over het reizen naar Oost-Indië van Johann Sigmund Wurffbain, het Kurtzer Bericht, en het Journal van de chirurgijn
Johann Jacob Mercklein.
De volgende jaren kwam er nog veel meer Oost-Indische
leesstof op de Duitse markt. In 1666 verscheen de vertaling
van het uitvoerige, invloedrijke, geïllustreerde boek van
Johan Nieuhof over het Nederlandse gezantschap naar
China. In 1668 verscheen een boek dat niet een reisverhaal
was, maar een liefst 1762 bladzijden tellende compilatie van
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Generale BeschreibunB van
Indien van Johan van Twist
(Amsterdam 1648).
86. Dat van Ultzheimer,
teruggekeerd in 16 JO, van

Michael Hohreiter, teruggekeerd omstreeks 1620 (handschrift verloren gegaan), van
Albrecht Schmidlapp teruggekeerd in 1628 en van Caspar
Schmalkalden, die in 1652
terugkwam.

geografische, natuurhistorische en etnografische informatie over Azië
door Erasmus Francisci, een jurist die wegens zijn onuitputtelijke en succesvolle schrijverschap tot een der eerste Duitse broodschrijvers gerekend
wordt. Het droeg de barokke titel Ost- und West-Indischer wie auch Sinesischer Lust- und Stats-{Jarten. Dit invloedrijke compilatiewerk, opgedragen
aan keizer Leopold I, bestaat uit drie delen, respectievelijk gewijd aan
botanische, geografische, geologische en architectonische onderwerpen en
tenslotte aan staatkundige, maatschappelijke en religieuze zaken. Francisci
stelt de lezer de wereld voor als een tuin waarin hij naar hartelust kan grasduinen. De stof wordt opgediend in de vorm van gesprekken tussen de
Nederlandse scheepskapitein Floris, de Engelse matroos Angelott en de
Duitse geleerde Sinnebaid.
Eveneens in 1668 kwam het Diarium, oder Ta{Jebuch uit van de vo c-soldaat Johann von der Behr, waarin veel was overgenomen van Mercklein en
Saar. In 1669 publiceerde Adam Olearius de twee reisverslagen van de
vo c-soldaten Andersen en Iversen. Deze uitgave is zeer populair geworden en werd herhaaldelijk genoemd in latere reisteksten en in literatuur
over reisteksten. Olearius was de bereisde bibliothecaris van Friedrich I I I,
hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorf en werd in zijn eigen tijd al uitbundig geprezen als auteur en bezorger van reisgeschriften. 88
In de jaren zestig van de zeventiende eeuw werd dus de trend gezet: vertalingen uit het Nederlands van de grote gezantschapsreizen en vertalingen
van Nederlandse reizen van chirurgijns en predikanten boden ruime informatie over Azië en over de voc. In 1670 publiceerde Erasmus Francisci
een tweede gigantische compilatie, de Neu-polierten Geschichts-, Kunst- und
Sittenspie{Jel ausländischen Völker. 89 Ook in de volgende decennia bleven er
Duitse vertalingen verschijnen van Nederlandse boeken over Azië. 90 Tegelijk kwam een gestage stroom van oorspronkelijke reisbeschrijvingen van
Duitsers van de persen, die vooral als militair naar Oost-Indië waren gegaan. Enkelen springen eruit omdat hun werk, gemeten naar de herdrukken, populair is geworden. Van de avonturen van de mijnadministrateur uit
Gotha, Johann Wilhelm Vogel, verschenen vier verschillende edities; van
het boek van de Dresdener hovenier Georg Meister vijf edities en van de
Oost-Indische reisbeschrijving van korporaal Ernst Christoph Barchewitz
vier. Drie van de bewaard gebleven handschriften werden geschreven tussen 1696 en 1700. Het schrijven ervan zal zijn geïnspireerd door de ongekende populariteit van het genre. 91
Die populariteit houdt aan tot ongeveer 1750. Daarna neemt het aantal
beschreven vo c-reizen af. Wolf, vertrokken in 1751, en Naporra een jaar
later, zijn de laatste vertegenwoordigers van de 'ungelehrte' v 0 c-reizen.
Wolf publiceerde pas in 1782 en 1784 het tweedelige verslag van zijn leven
op Ceylon. Naporra beschreef zijn leven als matroos kort na zijn terugkeer
in 1757, maar dit verslag is nooit uitgegeven. De Schicksale und Reisen van
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de bakker Johann Caspar Röhrig, die tussen 1773 en 1776 de va c diende,
verscheen pas in 1801.
Een factor die met de hausse in Duitse Oost-Indische reisliteratuur na
1660 zou kunnen samenhangen, is dat de uitgevers in Neurenberg zich na
de Vrede van Westfalen in 1648 langzaam herstelden, en dat er pas lang
daarna een publiek was dat geld aan lectuur wenste te besteden. Een voorbeeld van deze behoedzame verkenning van de markt geeft 87. Wittmann 1991, p. 76.
Olearius. Hij schrijft dat hij de tekst van de Oost-Indiëvaar- 88. D.G. Morhofnoemde hem
..

der Jurgen Andersen wel had opgetekend - dat moet omstreeks 1651 zijn gebeurd -, maar dat hij toen niet goed wist
of er wel een publiek voor zou zijn. Hij wachtte eerst af of
·
d e relsver
.
h aa1 van uvon M and e11
h et d oor h em gere d 1geer
s0
wel succes zou hebben. Toen dat in 1658 uitkwam en evenals
de tweede druk succes had, begon hij aan de editie van
Andersen en Iversen samen. Ook de andere boeken die Olearius uitgaf waren uiterst populair. Ze werden herdrukt en
vertaald en stimuleerden andere uitgevers waarschijnlijk om
zich ook op dit pad te begeven. De generatie die in de laatste
fase van de Dertigjarige Oorlog Duitsland had verlaten kon
vanaf de jaren zestig haar verhaal kwijt.92
De hausse van gedrukte Duitse vac-reizen vond dus
plaats tussen 1660 en 1750, na de hausse van hetzelfde genre
in Nederland. Al direct na de Eerste Schipvaart naar Indië,
die van 1595 tot 1597 duurde, werden daarvan journaals en
bewerkingen uitgegeven. Grote compilaties van dergelijke
journaals bleken uiterst succesvol vanaf 1645, toen Isaac
Commelin Begin ende Voortgangh, Van De Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie samenstelde, een bundel met tien verhalen van reizen van voorcompagnieën en elf va c-reizen. Hiervan verschenen verschillende edities en de formule werd door enkele andere
Amsterdamse uitgevers nagevolgd. Na 1670 neemt de belangstelling in Nederland voor Oost-Indische reisverhalen
juist af. Wel is het opvallend dat er dan geschriften van enkele Duitse vac-dienaren in het Nederlands vertaald worden. 93 Dat wijst erop dat er wel een Nederlands publiek voor
dit soort persoonlijke reisbeschrijvingen geweest moet zijn,
maar dat auteurs van eigen bodem ontbraken.
1750 -1800

In de jaren tachtig en negentig van de achttiende eeuw valt
een herleving van het genre te constateren. Enkele auteurs
publiceren hun herinneringen jaren na dato. 94 In deze perio-
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'elegans exemplum instituendi
Itinerarii' (gecit. bij Unsicker
1974, p. 23). Hij publiceerde het
verslag van zijn eigen reis naar
Moskou en van de reis van
"
M d I lP'"
v on
an e s naar erZle en
Oost-Indië. In datzelfde jaar

°

verscheen de Oost-Indische
reis van de Berner schilder
Herport en een Duitse vertaling van het rapport dat de
gewezen Raad extraordinaris
Johan Thijssen over de toestand in Oost-Indië had gepubliceerd. Het verslag van een
ander Nederlands gezantschap,
en wel naar de keizer van
Japan, van de hand van Amoldus Montanus, verscheen in
1670 in een Duitse vertaling.
Ook de vertaling van Nieuhof
werd dat jaar herdrukt.
89· Zie Hultsch 1936, pp. 36
en9!.
90. In 1672 verschenen herdrukken van Saar en van Wurffbain,
en van Merklein samen met
Caron. In Amsterdam gaf Van
Waesbergen de Duitse vertaling uit van de beschrijving van
India door Philippus Baldaeus.
9!. Muche 1696, N. N. Dantzig
1699 en Müller 170!'
92. Wurffbain was in 1632 in
dienst van de v 0 c getreden;
Saar, Von der Behr, Andersen
en Merklein allen in 1644.
93. Andersen en Iversen
(Amsterdam 1670), Saar, Iversen en Herport (Amsterdam
1671); Frik, Hesse en Schweitzer (Utrecht 1694).
94. Wolf in 1782-1784, MentzeI
in 1785 en 1787, en Röhrig in
1801.

Frontispice van de OstIndianische FünfzehnJährige Kriegs-Dienste
van Johann Jacob Saar
(Neurenberg r672).
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.
In de banderolles staat
als commentaar op het
beeld:

Wir sehen und suchen weit
Durch viel Gefährlichkeit
Nicht ohne Krieg und Streit
Die abgelegne Leut
Und ihre reiche Beut

de maken twee andere genres opgang, of liever gezegd, er ontstaat een
splitsing. Enerzijds verschijnen er geografische werken zonder autobiografische elementen. Anderzijds worden reisteksten gepubliceerd die juist een
zeer persoonlijke en ook wel ironische toon hebben. Steeds vaker zijn dat
gebundelde reisbrieven. 95
In de achttiende-eeuwse reisliteratuur is een ontwikkeling waarneembaar - onder invloed van een veel algemenere tendens tot systematische
onpersoonlijke beschrijvingen -, waarbij het accent komt te liggen op
geografie, botanie, zoölogie, etnologie, religie, geschiedenis en economie.
Deze thema's nemen de plaats in van de beschrijving van de reis zelf. Men
streeft daarbij naar een systematische objectieve berichtgeving. 96 Dat er
meer boeken verschenen met een thematisch karakter, dat wil zeggen met
aandacht voor geografie of voor botanie, wil niet zeggen dat de belangstelling daarvoor eerder niet bestond. Die was er wel degelijk. Maar die informatie had een andere vorm. Talloze autobiografische reisbeschrijvingen
hadden ofwel wetenswaardige inlassingen in de hoofdtekst, ofwel hele bijlagen vol geografische en etnografische informatie. Iemand als Barchewitz, wiens boek in r730 verscheen, slaagt er nog goed in om greep op zijn
informatie te houden en een journaal, feitelijke informatie, eigen belevenissen en morele bespiegelingen op een vanzelfsprekende wijze te integre-
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ren. Hij zegt ook uitdrukkelijk te hopen dat de geografen en botanici iets
aan zijn boek zullen hebben. 97 Nieuw in de late achttiende eeuw is dat men
die elementen apart gaat uitgeven. 9 8
Waarom het genre van het Oost-Indische autobiografische reisverhaal geschreven door een persoon afkomstig uit de lagere klassen, omstreeks 1740
verdwijnt is niet duidelijk. Ofwel er is geen belangstelling meer voor de
Oost, ofwel er is geen belangstelling meer voor de 'ungelehrte Reise' , ofwel
dit type Oost-Indiëvaarder verdween. Ik denk dat de eerste twee verklaringen afvallen. Er bleven boeken over Azië en over de vo c verschijnen. Ook
het genre van de 'ungelehrte Reise' bleefbestaan. De conclusie dringt zich
op dat de enigszins ontwikkelde handwerksman, het type waartoe de
meeste van de behandelde auteurs behoren, niet langer aanmonsterde bij
de voc. Het feit dat degenen die in de achttiende eeuw dienden aanmerkelijk korter in Azië bleven dan in de zeventiende eeuw duidt al op een afnemend animo. Deze verklaring stemt overeen met de vaststelling dat het
niveau van de v 0 c-dienaren daalde. Wie een vak beheerste en gelegenheid
had zich mondeling en schriftelijk te informeren over Azië 95. Morgenstern in 1786;
zal zijn geluk minder snel in de Oost zijn gaan beproeven. Wurmb en Wollzogen in 1794,
. . . en de herdruk van twee brieven
. .
.
Het nsICO werd te groot. Het IS heel goed mogehJk dat dIt van vvoIIzogen lil
.
1797.
type reiziger eerder zijn keus liet vallen op emigratie naar 96. Wuthenow 1980, p. 144.
Noord-Amerika. In de achttiende eeuw zijn zo'n honderd- 97· Barchewitz 1730, voorduizend Duitsers naar Noord-Amerika geëmigreerd. Dit w80~~d. b Id .. W I
.
..
.
. .
9 . voor ee enzlJn awaren Jonge geletterde mannehJke DUItsers, JUISt het type baum 1754, een compilatie uit
waartoe ook de hier behandelde Duitse Oost-Indiëvaarders oudere boeken en Dieshorn
behoorden. 99 De overtocht was minder gevaarlijk en Ame- 1759. De Deen Adolph EschelsKroon had de Compagnie
rika bood betere perspectieven.
18 jaar gediend, waarvan 8 jaar
Wie van verre kwam, misschien niet kon lezen en arm op Sumatra. In 1781 verscheen
was, liep in Nederland grote kans in handen van de zielver- zijn gedetailleerde geografische en handels technische
kopers te vallen. Die speldden hem de mooiste verhalen op beschrijving van Sumatra.
de mouwen dan monsterde hij wel aan. De enige schrijven- In 1797 verschenen postuum
de Oost-Indiëvaarders in de late achttiende eeuw waren de MerckwürdiBkeiten van
Wurmb.
degenen die al in een hoge rang uitvoeren, goede connecties
99. Bailyn 1994, p. 202, en
bezaten en daardoor in de Oost carrière konden maken.
Fertig 1994, p. 234.
Hf
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Waarheid en fictie

BEWIJZEN VAN BETROUWBAARHEID

Een van de vroegste bundels van buiten-Europese reisverslagen werd in
1502 gepubliceerd in Lissabon. Dit boek, Marco paulo. Ho livro de Nycolao
veneto, begint met een brief van de oorspronkelijk uit Duitsland afkomstige
uitgever, Valentim Fernandez, aan koning Manuel en koningin Leonora
van Portugal! De brief vangt aan met de zin: 'Virnos oje cousas maravilhosas', hetgeen betekent: Wij hebben wonderbaarlijke dingen gezien. Dit is
niet zomaar een zin, het is een regel uit Lucas 5: 26. Het is een zin die de
smaakmaker is voor elk reisverslag. Immers, men leest die verhalen om het
andere, om kennis te nemen van het wonderbaarlijke, het onbekende. Maar
juist dat onbekende riep twijfels op. Had de reiziger dat wat hij beschrijft
wel gezien en niet verzonnen, of uit de tweede hand vernomen? En als hij
het werkelijk gezien heeft, heeft hij het dan wel goed beschreven? Hoe
geloofwaardig was hij? Kan de lezer hem geloven? Anders gezegd, hoe kan
de auteur de lezer overtuigen? Het reisverhaal is altijd verdacht, de reiziger
is altijd in het defensief. Het is een obsessieve zorg van de reisauteur om de
waarheid te bevestigen.
Direct na de eerste publicaties over de reizen naar Amerika werd dit
zichtbaar. De geschiedschrijving en de geografie van de renaissance werden in eerste instantie beoefend door geleerden die zich beriepen op oude
klassieke bronnen. Zij verwoordden hun inzichten in een retorisch geschoolde stijl. Zij maakten een streng onderscheid tussen het ware en het
niet ware, tussen historia enJabula, een onderscheid dat weer terugging op
het al in de late oudheid geformuleerde verschil tussen res Jactae en res fictae? Of, zoals Sebastian Franck in het voorwoord van zijn Weltbuch. Spiegel und Bildnis des ganzen Erdbodems (Tübingen 1534) schreef: 'Mär
(sprookjes) sucht man in fabeln, die warheyt aber in hystorien. Yedoch
soltu das nit gleich für luge achten, das in unseren landen ungewont, etwa
gleich ungleüblich scheint.'3
Maar met de opmars van de reisverslagen kondigde zich een probleem
aan. Ten eerste viel er nu weinig meer te verifiëren bij de oudere schrijvers,
en ten tweede werden die verhalen geschreven door personen uit een andere klasse en met een andere, een lagere of zelfs in het geheel geen opleiding.
Degenen die traditioneel 'historia' bedreven, professoren, predikanten,
humanistisch geschoolde burgers, hadden de nieuwe gebieden niet zelf
bezocht en omgekeerd, de reizigers die er wel waren geweest, waren geen
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geleerden maar matrozen, soldaten, chirurgijns en kooplieden. Anders
gezegd, de traditionele autoriteiten op het gebied van de geografie en de
geschiedenis verloren, althans op het gebied der reisbeschrijvingen, hun
monopolie.
De nieuwe reizigers moesten nu op hun beurt 'waarheidsgaranties' ontwerpen. Een beproefde methode om betrouwbaarheid te garanderen was
het inschakelen van een geleerde bij het bewerken van de tekst. Hij kon de
tekst superviseren of er ook commentaar aan toevoegen, de zogenoemde
'inlassingen'. Zo werd de tekst opgewaardeerd. Ook een aantal hiervoor
genoemde topoi in de opdrachten en voorwoorden hebben die functie. Ze
moesten de lezer van de waarheid van het gebodene overtuigen.
Maar er is nog iets anders gaande, iets wat ik bij gebrek aan beter maar
de 'eenvoudsgarantie' noem. Het lijkt mij dat er een proces optreedt van
omkering. Alles wat in de geleerde wereld als een brevet van betrouwbaarheid gold wordt gespiegeld: op het gebied van de traditionele autoriteiten,
op het gebied van de afkomst en het ontwikkelingsniveau van de auteur en
op het gebied van diens stijl. De reiziger, zo wordt keer op keer in alle reisbeschrijvingen nadrukkelijk verklaard, heeft alles zelf gezien en zelf beleefd. Boekenkennis wordt in twijfel getrokken of zelfs geridiculiseerd. Zo
staat al in de titel van Sebastian Francks Weltbuch uit 1534 dat hij zijn informatie over nieuwe werelden en eilanden niet uit Berosus, I. Zie Böhme 1904, pp. 3-4.
Jean de Mandeville of Sint Brandaan en 'dergelichen fabeln' 2. Heitmann 1970, p. 260.
3. Geciteerd bij Dharampalhaalt, maar uit 'angenummen, glaubwirdigen erfarnen welt- Frick 1994, p. 43·
schreibern'.4 De auteur heeft de informatie dus niet van 4. Met Berosus wordt verwehoren zeggen of uit boeken. De Oost-Indiëvaarder Jürgen zen naar een wereldgeschiedenis die aan het eind van de vijfAndersen is niet tot de geleerden te rekenen, zegt zijn uitgetiende eeuw geschreven werd
ver, maar God heeft hem goede verstandelijke eigenschap- door Giovanni Nanni onder de
pen gegeven en een juist oordeelsvermogen en geheugen. S naam van Berosus, een auteur
De hovenier Georg Meister, die tien jaar lang in tuinen in uit de derde eeuw v.Chr. Jean
de Mandeville is de auteur van
Azië had gewerkt, schrijft dat hij niet alleen noteerde wat hij een destijds zeer populair reiszelf Bezien heeft, maar alleen wat hij met zijn handen heeft verhaal uit de veertiende eeuw,
dat waarschijnlijk een vervalaanBeraakt.
sing is. Met Sint Brandaan
Ook het accent op de eenvoudige komaf van de auteur, wordt gedoeld op het literaire
zijn niet-wetenschappelijke opleiding en zijn niet-literaire epos De reis van Sinte Branstijl moeten we in dit licht zien. Duidelijk wordt dat al ver- daan, dat sedert de tiende
eeuw in Europa circuleerde.
woord door Montaigne in zijn essay over het kannibalisme,
5. 'Er ist zwar unter die
geschreven omstreeks 1580. Hij vertelt daar over een man Gelehrten nicht zu rechnen,
die tien of twaalf jaar in Amerika had gewoond en hem daar Gott hat ihm aber gute naturauitvoerig verslag van deed. 'Die man', schrijft Montaigne, /ia verliehen, dafS er neben
gutem judicia auch ein scharf'was een eenvoudige, ruwe klant, wat iemand geschikt fes GedächtnifS (welche beyde
maakt om als getuige de waarheid te spreken. Want ontwik- nicht allezeit beysammen) in
kelde mensen observeren zorgvuldiger en merken meer din- diesem Wercke verspüren lässet' (Olearius, 'Vorrede').
gen op, maar zij voorzien ze van commentaar; en om hun
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Titelprent van Georg
Meisters Der Orientalisch-

Indianische Kunst- und LustGärtner (Dresden 1692).
Het portret is vervaardigd naar een schilderij van
A. Batlowsky.
Het gedicht luidt:

Hier siehstu einen Mann den
Indien geliebet,
Und in Botanicis var andern
sich geiebet;
Doch hieldt er Sachsen
werth als Meister seiner
Kunst
Wodurch er sich erwarb defl
heren grosse gunst.

interpretatie gewicht en overtuigingskracht te geven kunnen zij er niet aan
ontkomen de geschiedenis enigszins te veranderen; zij geven de dingen
nooit louter weer zoals ze zijn, maar verdraaien en verhullen ze om ze in
het beeld te passen dat zij ervan hebben.'6 Zo schrijft de Oost-Indiëvaarder Johann Wilhelm Vogel in 1690 ook dat hij geen 'Oratorische Worte'
gebruikt omdat die hem als een 'non Literato' nu eenmaal niet bekend
zijn.?
Eenvoud van afkomst èn eenvoud van stijl werkten dus als een garantie
voor de waarheid van het beschrevene. Tegenover de kamergeleerdheid van
de wetenschappelijke auteur staat de man van de praktijk, tegenover de
autoriteit van klassieke schrijvers of van de bijbel staat de empirie, tegenover de goede komaf van de welgemanierde geleerde staat de eenvoudige
reiziger zonder veel culturele bagage, maar met een scherp en onbevangen
oog, en tegenover de sierlijke retorische wendingen staat diens eenvoudige
schrijfstijl. Achter de warme kachel en in moeders kamertje, waar altijd wel
iets goeds te eten of te drinken is, is het gemakkelijk om andermans boeken
over te schrijven, schrijft Johann Rist. Maar je neus in de rauwe buitenlucht
steken en op de Tataarse en Kaspische bergen en op de zeeën te zwerven
waar de gruwelijke winden je om de oren razen, dat is wat anders.
Ook impliciet vallen er strategieën waar te nemen die de lezer het gevoel
van waarheid moeten geven. Een daarvan is wat Stewart noemt het 'micrologisches Realismus'. Dat betekent het opnemen en nauwkeurig benoemen van allerlei details, zoals plaatsen, data, afstanden, hoeveelheden, prijzen, die zo concreet en zelfs verifieerbaar zijn, dat de lezer zal geloven dat
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4

ook de rest wel waar zal zijn. De vraag is of dit inderdaad een bewuste
'Beglaubigungsstrategie' is geweest, en niet veel eerder de sporen zijn van
het aloude itinerarium of reisjournaal, waarin dat soort noteringen nu eenmaal de praktische hoofdmoot vormden. 8
Alle bezweringen dat het beschrevene waar gebeurd was, konden uiteindelijk nooit alle scepsis wegnemen. Zo schrijft het tijdschrift Der Patriot
in 1725 dat er schrijvers zijn die in hun boek 'sprookjes van verre' verwerken. 9 En in Zedlers Universallexicon uit 1742 leest men onder het trefwoord
'Reisebeschreibung' dat er maar weinig goede reisverslagen bestaan en dat
de slechte 'viele Fabeln in die Historie' gebracht hebben.
Om tot de 47 in dit boek behandelde Oost-Indiëvaarders terug te keren:
alle overtuigingsstrategieën komen in hun geschriften voor. Enerzijds is
het onjuist te beweren dat reisverslagen per definitie onbetrouwbaar zijn,
anderzijds komt het bij auteurs die controleerbaar exact zijn wel eens voor
dat ze zich vergissen, of zelfs dat ze zich terwille van de compositie een
onnauwkeurigheid permitteren. Om de orde van die vergissingen of ingrepen aan te geven volgen hier enkele voorbeelden.1O
Eenmaal vlecht een v 0 c-dienaar een avontuur in zijn verhaal dat niet
heeft plaatsgevonden. De chirurgijn Christoph Frik beschrijft de schipbreuk van zijn schip Ternate ter hoogte van Zuid-Afrika. Hij vertelt hoe hij
over land de Kaap bereikt en vandaar met het schip Europa in Batavia aankomt. Maar uit de v 0 c-archieven blijkt dat de Ternate weliswaar bij Tristan da Cunha op de rotsen is gelopen, maar vervolgens via de Kaap naar
Batavia is gezeild. Il Nu beschikte deze Frik over een ruime fantasie. Ook in
Azië maakte hij opvallend veel schipbreuken mee en dan nog wel met schepen die niet in de archieven zijn terug te vinden. Ook al merkwaardig is dat
op de heenreis de tachtigjarige schipper stierf, terwijl de schipper op de
retourreis tegen de negentig liep. Dit is het enige voorbeeld van een auteur
die zo gemakkelijk met de feiten is omgesprongen. Omgekeerd beschrijft
een anonieme Duitse soldaat op dramatische wijze de schip- 6. Montaigne 1993, p. 249.
breuk van De Gele Beer in de Indische Oceaan ten westen 7· Vogel 16 9 0 , voorwoord.
8. Zie over het probleem van
van Sumatra, een voorval dat ook in de archieven te vinden de waarheid: Stewart 1978 (hij
is. Hij verhaalt van de opvarenden die op een eiland overle- laat in de achttiende eeuw ontven, een boot bouwen en psalmen zingen, waarmee hij wikkelingen beginnen die al
van veel eerder dateren),
menig lezer zal hebben geïmponeerd. Wel schrijft hij er tot
Adams 1983, met name het
tweemaal toe bij dat hij de gebeurtenis niet zelf heeft meege- hoofdstuk 'The Truth-Lie
maakt, maar het verhaal van een der overlevende matrozen Dichotomy', en Neuber 1989b.
9. Stewart 1978, pp. 25-26.
heeft gehoord. I2
10. Zie ook in de inleiding.
Een voorbeeld van controleerbare lacunes is te vinden in Il. Ludian Schaling (1992)
het relaas van de matroos Georg Naporra. Zijn scheepsreis heeft deze verdraaiing der feikomt tot in de details overeen met de gegevens in de v 0 c- ten als eerste gesignaleerd. Zie
DAS I, 1415.3.
archieven. Eenmaal echter vermeldt hij een geval van sodo- I2. N. N. Dantzig, f. 168.
mie op zijn schip De Drie Papegaaien, met naam en toe-
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naam van de daders, dat in de criminele archieven van de
va c niet voorkomt. Daar wordt wel een ander geval aan
boord van dit schip vermeld, maar dat wordt nu juist weer
niet door Naporra beschreven, terwijl de arrestatie en de
veroordeling hem onmogelijk ontgaan kunnen zijn. Vergat
hij dat laatste geval? En is dat eerste nooit gerapporteerd?
Men kan er slechts naar gissen.
Eén ding hebben de onderzochte teksten gemeen: ze
bevatten Been ongeloofwaardige voorvallen, er is geen sprake van gefantaseerde, irreële gebeurtenissen. De werkelijkheid op de schepen en het leven in Azië was al fantastisch
genoeg. Alles had in principe zo kunnen verlopen, of heeft
zich elders of op een ander tijdstip zo voorgedaan. Het lijkt
erop dat de genoemde afwijkingen van de werkelijkheid zijn
voortgekomen uit compositionele overwegingen. Alsof de
auteur of de redacteur het drama wilde spreiden. Niet te veel
stormen, niet te veel sodomie en niet te veel schermutselingen met piraten bij elkaar, maar liefst zorgvuldig gedoseerd.
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Titelprent en titelpagina
van Eberhard Werner Happels Der Asiatische OnaBamba (Hamburg r673).
Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel

FICTIEVE REIZEN

Het kwam bij de Duitse reisverslagen voor dat een auteur, of zijn redacteur,
elementen toevoegde of met verhaalonderdelen schoof om verhaaltechnische redenen. Men maakte het reisverslag spannender met een schipbreuk,
een storm, een gevecht met een Turks kaperschip en in Azië met een onfortuinlijke onmoeting met een krokodil. Hoewel hier dus met de waarheid,
dat wil zeggen in de meeste gevallen met de chronologie gemanipuleerd
werd, wil dat niet zeggen dat zo'n voorval onmoBelijk was: het bleef altijd
binnen de grenzen van wat werkelijk had kunnen gebeuren.
Met het reisverhaal is het anders gesteld. Met het begrip reisverhaal
wordt bedoeld de beschrijving van een fictieve reis. Hier zijn verschillende
vormen in aan te wijzen, die elkaar overlappen. Er waren auteurs die een
hele reis, die in principe werkelijk gemaakt had kunnen zijn, uit hun duim
zogen. Er zijn ook reizen die irreëel zijn en als zodanig ook herkenbaar
waren. Soms zijn dat avontuurlijke reisromans die zich in bestaande gebieden afspelen, soms zijn het schelmenromans en soms zijn het utopische
romans die in verre onbekende oorden spelen en impliciet commentaar
geven op maatschappelijke omstandigheden in Europa.
De scheiding tussen fictieve en non-fictieve reisteksten is niet waterdicht. In vorm en inhoud bestaan er overeenkomsten. De structuur van
reisverhalen kan die van ware reisverslagen volgen. Ook hier vindt men de
opdracht aan een hooggeplaatst persoon en een voorwoord met de gebruikelijke topoi en vervolgens een beschrijving van de jeugd, de reis en de
terugkeer van de auteur. Ook in de voorwoorden van reisverhalen kunnen
alle registers opengetrokken worden om de lezer te laten geloven dat het
een waar verhaal is. En wat de inhoud betreft: verzonnen reisverhalen ontleenden feitelijkheden aan waarheidsgetrouwe reisverslagen.
Het is niet de bedoeling omstandig uiteen te zetten welke varianten er
binnen de fictieve reisteksten bestaan. 13 Wel is het van belang er enkele te
noemen omdat ze inhoudelijk en formeel raakvlakken hebben met de
Oost-Indische reizen. Ook in deze romans figureren namelijk jongemannen die in Duitsland op reis gaan, in Nederland belanden, op Nederlandse
schepen reizen en wonderlijke avonturen beleven op hun reizen naar Azië.
Dergelijke boeken waren populair. Ze werden gepubliceerd door dezelfde
uitgevers als de 'ware' reisverslagen en ze werden waarschijnlijk gelezen
door een zelfde publiek. 14 Evenals het niet-fictieve reisver- 13. Zie hierover Adams 1962
slag werkten ze mee aan de beeldvorming over Azië. Er en 19 83, en Buijnsters 19 84.
. .
. .
14. Zo schafte Ferdinand
bestond m mhoud en vorm een zekere wlsselwerkmg.
Alb rech t van B
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De oriëntaalse roman
Het is opvallend dat tegelijk met de hausse in Duitstalige
Aziatische reisverslagen die in 1660 aanving, ook de oriën-
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Lüneburg zich niet alleen de
nieuwste reisliteratuur aan,
hij kocht ook gefmgeerde reisverhalen en schelmenromans
(zie Bepler 1988).

taalse roman tot bloei kwam. Het zijn exotische liefdesgeschiedenissen die
zich afspelen in Turkije, Perzië, India of China. IS In dergelijke romans treft
men een mengeling aan van fictie en waar gebeurde geschiedenissen. De
auteurs stonden dan ook in direct contact met personen die zich professioneel met reizen bezighielden, hetzij werkelijke reizigers, hetzij uitgevers
van reisverslagen. Voor de eau leur locale werd ruimschoots geplukt uit
geografische werken en reisverslagen.
Een van de meest productieve auteurs op dit gebied was Eberhard Werner Happel (1647-1690), uitgever in Hamburg van de krant de Courir en
een van de eerste Duitsers die van de pen konden leven. In hoog tempo
produceerde hij 'Geschicht Romane', een term die precies het menggenre
aangeeft. Zijn Asiatische Onogambo (Hamburg 1673) is een liefdesgeschiedenis over een Tataarse prins Onogambo die keizer van China wordt. Voor
dit werk leunde Happel zwaar op China Illustrata van Athanasias Kircher
en op het boek over het Nederlandse gezantschap naar Peking van Johan
Nieuhof.
Happels Der lnsulanische MandorelI (Frankfurt 1682) handelt over
Podella, de dochter van een Sumatraanse koning, en een Chinese prins,
Dalappo, die elkaar niet mogen krijgen, maar die door een Engelse ridder,
Mandorell, geholpen worden. Historische gebeurtenissen, zoals de verovering van Ceylon door de Nederlanders komen erin voor, het verlies van
Formosa en gebeurtenissen op Java, Borneo en Sumatra. Happel ontleent
elementen aan allerlei contemporaine reisgeschriften, zoals aan Herports
belevenissen op Formosa. In Der Frantzösische Cormantin (Olm 1687) over
een Franse ridder met de naam Cormantin nam hij letterlijk het hele schipbreukverhaal van de vo c-soldaat Jürgen Andersen over, dat zich bij de
kust van China had afgespeeld en dat in Olearius' Orientalische ReiseBeschreibunge was opgenomen. Ook ontleende hij veel aan Nieuhofs boek
over China. 16
Een andere romanschrijver, Heinrich Anselm Ziegier, schreef het zeer
populair geworden Asiatische Banise uit 1689 over prinses Banise van Pegu.
Deze liefdesgeschiedenis speelt in Achter-Indië. Ook Ziegier heeft eigentijdse geografische boeken geraadpleegd.'?
Een geheel ander literair genre dat zich in Azië afspeelt, is het Duitse
jezuïetendrama. In de zestiende en zeventiende eeuw werden als instrument van de contrareformatie ongeveer veertig Duitse toneelstukken geschreven waarin de katholieke martelaren in Japan de hoofdrol vervulden. 18
De avonturenroman
In de avonturenroman onderneemt de hoofdpersoon een reis. Een voorbeeld is Des See-capitains Franz Urban Bawiers merckwürdige Reisen und
Begebenheiten seine Kriegsdienste zu Lande Seefahrten nach Ost- und Westindien (Frankfurt en Leipzig 1752). Bawier monsterde in 1710 in Middel-
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burg op een kaperschip aan. Een andere avonturenroman waarin de v 0 C
een rol speelt, is Heinrich Vogels BesehreibunB seiner dreysigjähriBen zum

Theil BlüekliBen zum Theil unBlüekliBen Seereisen, nebst der Gesehiehte seines
Lebens (Leipzig 1797). Vogel reisde naar Nederland, waarvan hij een uitgebreide beschrijving geeft. Daar monstert hij aan op een Engelse OostIndiëvaarder en vaart onder andere naar Batavia en de Molukken. Deze
plaatsen krijgen eveneens een uitvoerige, op andere literatuur gebaseerde
beschrijving. 19
Een sub genre van de avonturenroman is de schelmenroman. Hier is de
held een antiheld, afkomstig uit de lagere regionen van de maatschappij;
het leven wordt in het absurde getrokken, de maatschappelijke verhoudingen geridiculiseerd. Het boek is een lachspiegel. Een verschil tussen de
schelmenroman en het reisverslag is de strategie van de hoofdpersoon ten
opzichte van gevaarlijke situaties. De schelm maakt gebruik van zijn eigen
vindingrijkheid en neemt het lot in eigen hand. De auteur van het reisverslag wendt zich in nood tot God en smeekt om zijn behoud.
Enkele Duitse schelmenromans zijn aantoonbaar geïnspireerd door buiten-Europese reisverslagen. Dat is het geval bij het meest beroemde Duitse
voorbeeld uit de zeventiende eeuw: Simplieius Simplicissimus van Hans
Jakob Christoph von Grimmelshausen. 20 Het is het levensverhaal van een
simpele boerenjongen die de wonderbaarlijkste avonturen meemaakt, tot
grote roem en rijkdom komt, weer tot armoede vervalt en uiteindelijk kluizenaar wordt. De hele geschiedenis is, volgens het nawoord, door Simplicissimus opgeschreven op het eiland Kreutz, daar door een Nederlandse
zeekapitein gevonden en meegenomen naar Europa. Grimmelshausen
ontkende zijn gegevens onder meer aan De Bry's serie van West- en OostIndische reizen en aan Erasmus Francisci. 21 Een andere, 15. Zie hierover Hultsch 1936.
kleinere, uiterst humoristische roman is SehelmuJsky's war- 16. ~ie Lohmeier 19 80 , p. 6;
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Wasser und Lande van Christian Reuter, waarvan het eerste
deel verscheen in 1696. Deze roman steekt door zijn absur· . avonturen van d e h eld d e
d e woor dkeus en krank zmmge
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draak met het hele genre van het reIsverslag. Het IS een satlre, die dan ook is opgedragen aan een 'Hochgebohrner
Potentate' die een liefhebber is van 'curiösen Büchern und
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19. Ook andere reisromans
bevatten overlappingen met
het 'ware' Oost-Indische reisverhaal, zoals Der Philosophische Seefahrer(Berlijn 1740).

neuen Sachen. NIets IS gelogen, verzekert de hoofdfiguur,
de ondernemende antiheld Schelmuffsky, geboren te Schel- 20. Der Abentheuerliche Simmerode. Ook hij had er, zoals zovele reizigers, van jongs af plicissimus Teutsch (1668) en
.
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aan naar gesnakt vreemde landen te bereIzen. En mIsschIen,
als ik dan terugkom, zo zegt hij tegen zijn moeder, ben ik
een beroemde kerel voor wie iedereen zijn hoed zal afnemen
l D e Iezer moet d eze gevaarI"k
aIs h 1)·· met me sprek
en 'WI.
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reisbeschrijving beslist niet voor een 'blo~e Aufschneiderey
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und Lügen' houden, omdat 'Sapperment' - zoals het hele boek door de
favoriete krachtterm van de held luidt - alles waar is, en 'der Tebelholmer
nicht ein eintziges Wort erlogen ist'. De held reist via Amsterdam, waar hij
twee jaar lang een uitbundig leven leidt, naar India. Hier bezoekt hij zelfs
het hof van de grootmogol in Agra, aan wie hij zijn boek opdraagt.
In een ander sub genre, het imaginaire reisverhaal, reist de hoofdpersoon naar onbekende landen. Hij treft er een maatschappij aan die een
positief spiegelbeeld is van de Europese samenleving. Zo kan hij impliciet
commentaar geven op misstanden in Europa. Dit genre was in de achttiende eeuw buitengewoon populair. Een bibliografie van imaginaire reisverslagen vermeldt 215 titels die tussen 1700 en 1800 zijn verschenen, waarvan
59 oorspronkelijk in het Duits. 22
Nog een ander sub genre is de robinsonade. Hierin komt de hoofdpersoon terecht op een eiland, waar hij in isolement leeft en uiteindelijk (na
een slecht leven) tot bekering komt. Weinig boeken hebben in de achttiende eeuw zo'n indruk op het Europese lezerspubliek gemaakt als Daniel
Defoe's The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of
York, Mariner. Oorspronkelijk in 1719 in het Engels verschenen, werd het al
in het jaar daarop in een Duitse vertaling uitgegeven en vele malen herdrukt. Onder invloed van deze vertalingen verschenen in de loop van de
achttiende eeuw in heel Europa navolgingen. Wel namen sommige uitgevers alleen wegens de grote populariteit de naam Robinson in de titel op,
terwijl het betreffende boek een gewone avonturenroman was. In Duitsland alleen al verschenen onder andere Der Teutsche Robinson (Hall in
Schwaben 1722), Der Sächsische Robinson (Leipzig 1722), Der Schlesischer
Robinson (Breslau en Leipzig 1723), Der Amerikanische Robinson (Dresden
1724), Der Niderländische Robinson (1724), Der Thüringinscher Robinson
(Gotha 1740) en Der Brandenburgische Robinson (z.p. 1744).23
In deze boeken is het zeevaartbedrijf een van de thema's, compleet met
verblijf in Amsterdam, aanmonstering bij de va c en barre, avontuurlijke
tochten over de oceanen, verlaten paradijselijke eilanden, schatten en gevonden manuscripten. Ook hier maakt de auteur gebruik van elementen
uit Oost-Indische reisverslagen.
Een der meest gelezen Duitse romans uit de vroege achttiende eeuw
was het boek van de arts Johann Gottfried Schnabel, de Wunderliche Fata
einiger See-Fahrer (Nordhausen 1731-1743), beter bekend als Insel Felsenburg. Het boek handelt over Albertus Julius uit Saksen, die voor de Dertigjarige Oorlog naar Amsterdam gevlucht was, op een schip naar Oost-Indië
terechtkomt en op een rots eiland strandt (waarschijnlijk Tristan da
Cunha), waar hij met zijn nakomelingen een paradijselijke protestantse
staat sticht. Er bestaat geen sociale hiërarchie, privé-bezit is afgeschaft en
iedereen leeft er gelukkig. Het eiland dient zelfs als een asieloord voor
mensen die in Europa in nood zijn geraakt.
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Een ander voorbeeld is Jean Peter van Antersons Fataler Schiffs-Capitain
(Erfurt 1745). De held van ditlaatste boek is de commandant van een vo cfregat, dat in 1730 uitvoer. Het schip strandt op het 'Eiland van de rust',
onder koning Perez Doemmering. Het eiland en zijn bewoners worden in
al hun paradijselijkheid beschreven; na drie jaar vaart de kapitein weer verder, bereikt de Molukken en keert na zes jaar terug op Texel. In het tweede
deel vaart Anterson op een admiraliteitsbodem naar Oost-Indië.
Fictieve reisverhalen bevatten elementen uit non-fictieve reisverslagen.
Omgekeerd is dat veel minder het geval. De avontuurlijke reisromans hebben zich parallel ontwikkeld met het reisverslag, als een anti-genre. Het is
een vorm van literatuur die met zijn klemmend beroep op de waarheidsgetrouwheid ook hinderlijk voor de oprechte reisverslagenauteur moet zijn
geweest, inhoudelijk en commercieel een concurrent. Het reeds aangehaalde, invloedrijke weekblad Der Patriot signaleert in 1725 het verschijnsel dat
bepaalde schrijvers iets willen publiceren dat ook verkocht wordt. Daartoe
voegen ze 'Mährlein aus der Ferne' toe en laten die nog graveren ook,
opdat het bedrog 'so viel bunter sey, und desto mehr Abgang finde'.24 Een
chirurgijn die veel gereisd had, wilde de lezer overtuigen van het waarheidsgehalte van zijn boek en bezweert dan ook in het voorwoord van zijn
Reisen und Schiffahrten uit 1735 - dus vijftien jaar na de eerste Duitse vertaling van Robinson Crusoe - dat men in zijn boek beslist geen 'abenteuerliche Robinsons Sachen' zal vinden. 2s En de vac-soldaat Johann Heinrich
Schröder schrijft in 1749 in het voorwoord van zijn Seifahrer dat, als het
hem om roem te doen was geweest, hij zijn boek wel doorspekt zou hebben
met onvermoede schipbreuken, overwonnen monsters en andere avonturen om de nieuwsgierigheid van zijn publiek naar het verre Oost-Indië te
prikkelen.
In één geval is aan te tonen dat een voormalig va c-dienaar zich aan dit
genre wijdde. In 1701 verscheen een roman met de titel Die hitziBe lndianerin oder ArtiBe und courieuse BeschreibunB derer ost-indianischen Frauens-Personen, welche sowohl aus Europa in Ost-Indien ziehen oder darinnen Beboren
werden, die sein Bleich aus vermischten oder reinem heidnischen Geblüte derer
Indianer. Het boek beschrijft de belevenissen van een va c- 22. Gove I94I; zie ook Buijndienaar die zich 'der Dacier' noemt en die door een ervaren sters I9 84·
.
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vrIend, Probando, wordt rondgeleId op het schIp waar ze
mee naar Batavia varen. Probando vertelt gedetailleerd hoe
veil en slecht de meevarende vrouwen wel niet zijn. Onlangs
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Andreas Pmxner steekt. HIJ was geboren m 1674 m Hermannstadt in Dacië, vandaar zijn schrijversnaam. Hermannstadt is het huidige Sibiu in Roemenië. Pinxner studeerde
kort in Wittenberg en trok naar Amsterdam. Daar monsterde hij aan bij de va c en voer op 31 december 1694 op het
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23. Der Niderländische Robinson is overigens geen robinsonade maar een schelmenroman. Het betreft de tweede
druk van Der kurzweiliBe Avan. .
I'
tuner lilt I7I4, een verta mg
van Den vermakelyken Avanturiervan Nicolaas Heinsius uit
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24. Geciteerd bij Stewart I978,
PP.25- 26 .
25. Volckart I735, 'Vorbericht'.

schip De Stad Keulen uit als soldaat. Hij diende enkele jaren in Batavia en
keerde in 1698 terug. 26
Het boek heeft wel iets van het zeer populair geworden boekje 't Amsterdamse Hoerdom uit 1681. Ook daarin krijgt een argeloze hoofdpersoon
alle aspecten van het bedrijf der hoeren uitgelegd. Maar terwijl dat nog in
een droom gebeurt, vindt de kennismaking in Die hitzige lndianerin in het
volle leven plaats. Op het schip varen vier vrouwen mee, die allen een
schandelijk leven achter de rug blijken te hebben. Dalie is een voormalige
garnalenpelster, dochter van een vilder uit Antwerpen, die als hoer
gewerkt heeft in het Amsterdamse bordeel De Rijzende Zon en later in de
Ridderstraat. 'Geile Grete' is een oude prostituée en Nilgye (Neeltje), die
zich verstopt had in het kabelgat om zo bij haar vriend Clemens te kunnen
blijven, heeft eveneens in het leven gezeten. Zij is zo verzwakt en door de
luizen en pokken aangetast dat ze aan boord sterft. Tenslotte is er nog een
Duitse hoer uit Frankfurt die zich als matroos verkleed had, ontdekt wordt
en mag trouwen met de boekhouder. Op Sint-Helena, op de Kaap en in
Batavia worden eveneens vrouwen aangetroffen die allen een slecht en
oneervol leven hebben geleid. Over al die levens wordt uitvoerig verteld en
het hele boek zit niet alleen vol hoererij, er komen ook staaltjes in voor van
incest, nymfomanie en bestialiteit. Op Sint-Helena bijvoorbeeld treffen de
helden van het verhaal een Portugese vrouw aan die jaren een verhouding
met een baviaan heeft gehad. Er is eigenlijk maar één vrouw 26. vo C 5415. Pirumer reisde
in het boek die deugt, een uit India afkomstige slavin op de terug naar zijn geboortestad;
' I'
later vertrok hij naar Turkije,
K aap. Z IJ" gee f t p'mxner aanIel'd'mg tot b
esplege mgen over
h" . h d ' I
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de vooroordelen tegenover zwarten: die ontstaan uit onwe- bekeerde. In 1704 volgde een
tendheid. Zelf begon hij zich door zijn eigen ervaring een nieuwe editie met de titel Die
erlauchtete Sklavin.
. . f oord ee I over zwarten te vormen.
and er, pOSItie
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De reis naar Nederland

WEG VAN HUIS

De twintigjarige Georg Naporra had last van 'Schweermuth' toen hij zich
eind april 1752 opmaakte om van Koningsbergen naar Amsterdam te
varen, waar hij dienst wilde nemen bij de vo c. Hij nam afscheid van zijn
vrienden zonder te zeggen wat zijn plannen waren. Toen hij naar de kade
liep waar zijn schip lag, kon hij zijn tranen niet onderdrukken en hield hij
een zakdoek voor zijn ogen. 'Nu ga je de wereld in', zei hij tot zichzelf, 'en je
hebt geen enkele vriend of bekende, behalve God die je enige hulp is. Een
ambacht heb je ook al niet geleerd, hoe zal het je vergaan?' Maar aan boord
van het Hollandse schip bleek zich een gezelschap van vijftien passagiers te
bevinden dat plezier maakte; er werden verhalen verteld en muziek gemaakt en zo verdwenen N aporra' s 'Melancholische gedancken'. I
Toen Naporra uit Koningsbergen vertrok, had hij het ouderlijk huis allang verlaten. Op zijn negende jaar was hij uitbesteed bij een oom en een
tante en vanaf zijn veertiende werkte hij als koopmansknecht in Koningsbergen. Waarom vertrokken zoveel Duitse jongemannen van huis? Was
het noodzaak, was het nieuwsgierigheid? En hoe normaal was dat weggaan eigenlijk?
De hier behandelde toekomstige Oost-Indiëvaarders verlieten het ouderlijk huis op een gemiddelde leeftijd van 17 jaar, terwijl hun leeftijd bij
aanmonstering bij de v 0 c op omstreeks 24 jaar lag. De beslissing om naar
de Oost te gaan stond dus niet noodzakelijkerwijs in verband met het vertrek van huis. Aan het Oost-Indisch avontuur konden jaren voorafgaan van
werken en zwerven in Europa en soms daarbuiten. De Wurtembergse chirurgijn Andreas Josua Ultzheimer bijvoorbeeld vocht in Hongarije tegen
de Turken, reisde naar Venetië, voer vijfmaal op Nederlandse schepen naar
Zuid-Amerika en eenmaal naar Afrika, voor hij in 1604 aanmonsterde bij
de voc. Hier wordt dan ook een onderscheid gemaakt tussen vertrekrnotieven en aanmonster-motieven.
Enkele Oost-Indiëvaarders schrijven dat ze om economische motieven van
huis waren vertrokken. Jürgen Andersen uit Sleeswijk-Holstein zag dat
zijn ouders te arm waren om hem te onderhouden zodat hij zijn 'Brodt
unter Frembden suchen muste'. Alvorens naar Nederland te gaan diende
hij een tijd als musketier in Duitsland. In dit geval stootte armoede iemand
uit en trok de oorlog hem aan: het leger was hier werkgever. I. Naporra 1757, ff. 134-136.
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Twee jongens nemen geld
aan van een wervende officier. Prent door Christian
Richter, 17de eeuw. Kunstsammlungen Veste Coburg.
Het versje luidt:
Nim hin das Werbegelld, ob
du gleich Jung von Jaren
Das Huren lernstu bald,
fluchen mustu nicht sparen

Het omgekeerde kwam ook voor. De oorlog heeft vele jongemannen van
huis en haard verdreven omdat de steden en het platteland verwoest waren.
En zelfs wanneer een dorp of stad gespaard bleef, betekende de gedwongen
inkwartiering van soldaten een zware last voor de inwoners. 2 De achttienjarige Johann Sigmund Wurffbain, die in Nederland al ervaring in het
koopmansvak had opgedaan, keerde in 1632 terug naar zijn geboortestad
Neurenberg. Maar, zo schrijft zijn zoon later, de 'hächst-verderblich30.jährige Krieg' verliep zo rampzalig dat de handel geheel te gronde was
gericht en er geen hoop op herstel bestond. Daarom nam Wurffbain het,
zoals hij schrijft, zware besluit zijn geluk in Oost-Indië te beproeven.3 En
ook om het geloof moeten velen hun land hebben verlaten. Een Duitser die
zich in Batavia bevindt, schrijft in 1645 dat hij tot zijn 'droeffheyt' begrepen
heeft dat 'onse waere gelooffs genooten [dat wil zeggen lutheranen] veele
plaatsen en steden in Duijtslandt (vermits de bloedigen ende lancdurigen
oorlogen) 't eenemael verlaeten' en zich in Hollandse steden vestigen. 4
Ook kon de oorlog iemands terugkeer naar Duitsland na een verblijf in
den vreemde belemmeren. Toen Samuel Brun, een chirurgijn uit Bazel, in
1620 van een reis naar Guinea in Amsterdam terugkeerde, wilde hij wel
weer eens naar Zwitserland. Maar toen hij vernam dat de Spaanse generaal
Spinola op veldtocht in de Palts rondtrok en dat de situatie zeer onzeker
was, zag hij daarvan af. Het risico om door Duitsland te reizen vond hij te
groot en hij monsterde aan bij de West-Indische Compagnie. 5 Engelbert
Kaempfer, die in 1684 op een Zweedse gezantschapsreis in Ispahan was
beland, besloot niet meer terug te keren. De oorlog met de Turken die
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Wenen belegerden en de agressieve politiek van de Franse koning Lodewijk x I v benamen hem de lust. Hij besloot op eigen houtje verder te reizen
en 'liever een ongerust en ongemakkelyk leven van een Reyziger te leiden,
dan door t' huys te komen en my zelven bloot te stellen voor een gedeelte van dien nasleep van rampspoeden, in welk myn Vaderland gewikkelt
was'.6
De oorlog vernietigde niet alleen het perspectief van een bloeiende handel, van een geregelde en rijke oogst en een veilig bestaan in het algemeen,
hij vormde ook een permanente bedreiging van het individuele lot van
jonge weerbare mannen, omdat ze het risico liepen geronseld te worden
voor het leger van een van de vele strijdende partijen. Tijdens de talloze
oorlogen die ook na de Dertigjarige Oorlog op Duits grondgebied werden
uitgevochten waren op de Duitse wegen en zelfs tot in de Republiek ronselaars actief.7 Elke man liep gevaar. 'Menschenräuber', noemde de bisschop
van Würzburg hen. 8 Ronselaars bedienden zich van allerlei trucs en dat
hoefde lang niet altijd met drank of geweld gepaard te gaan. Wie in een
onbewaakt ogenblik een geldstuk van een ronselaar aannam committeerde
zich al en kon zich eigenlijk al geen vrij man meer noemen. De kuipersgezel
Johann Philipp Otten uit Straatsburg overkwam dat tijdens zijn Wanderschaft in 1656. In een herberg in Augsburg manoeuvreerde een werver een
rijksdaalder in zijn' Schiebsack'. Dat was het begin van een 31 -jarige carrière als soldaat die hem door heel Europa, Noord-Afrika en zelfs tot in Azië
zou voeren. Jörg Franz Müller beschrijft hoe hij in 1669 op zijn reis naar
Amsterdam bij Leer in Oost-Friesland aangesproken werd door een Hollandse kapitein die hem een baan in het leger aanbood.9 Gedetailleerd vertelt Gottfried Preller, die in de winter van 1726 op 1727 vanuit Saksen door
Duitsland naar Amsterdam liep, hoe hij bijna werd ingelijfd in het Pruisische leger. In de buurt van Frankfurt spraken twee officieren en een musketier die per kar door Hessen trokken hem aan. Preller mocht meerijden,
maar weigerde. Tenslotte gaf hij toe, op voorwaarde dat hij achter op de
wagen, waar hij alleen gehurkt kon zitten, plaats mocht nemen. De wagen
bleek echter een heel andere richting op te gaan en toen Preller dat merkte
sloeg de schrik hem om het hart. Maar de militairen paaiden 2. Theibault 1995, p. 89.
hem met mooie woorden, beloofden hem gouden bergen in 3· Wurffbainl686, RDB
het leger en probeerden hem zelfs een handgeld van honderd gulden in de zak te steken. Na een mislukte ontsnappingspoging werd Preller geboeid. Slechts met de grootste
. WIst
. h IJ s nach
d
'
moeIte
ts te ontsnappen
oor
UIt h et raam van
een herberg te sprmgen. HIJ hIeld er een pamsche angst aan
over voor alles wat maar leek op een Pruisisch uniform.
Zelfs de in blauwe kielen gehulde en met blikkerende schop-
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dam, Archief 213, nr. 231.
5· Brun [162 4], 1930, p. I.
6. Pil'
Kaempfer 1733
p. I.
I'd .
7· re er Signa eer e lil 1727
zelfs in het geheim opererende
Brandenburgse ronselaars in
Amsterdam (PrelIer, f. 48v ).
8. Fertig 1994, p. 209.
pen bewapende turfstekers die hij later in Brabant in de 9. Otten 16 91; Müller, f. 20.
verte zou zien, joegen hem nog de stuipen op het lijf. Vijf
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van zijn kameraden die zich eveneens op weg naar Amsterdam hadden
begeven, liepen ook in de armen van ronselaars. Twee van hen konden niet
wegkomen en de drie anderen verging de lust tot verder reizen; zij keerden
terug naar Saksen. IO De negentienjarige Joachim Nettelbeck, die na enkele
zeereizen in Europa, naar Afrika en West-Indië in 1757 naar zijn geboortestad Kolberg in Pommeren terugkeerde, vond daar geen rust. Het leger van
Frederik de Grote recruteerde op hardhandige wijze jongens van veertien
jaar en ouder. Het was, schrijft Nettelbeck, 'eine Schreckenszeitung für
alle Eltern jener Zeit, sowie für alles junge Volk, das eine Flinte schieppen
konnte'. Hij beschrijft de onbarmhartige exercities van de geronselde
recruten, vaak onder de ogen van hun familieleden, en maakt begrijpelijk
waarom velen, onder wie hijzelf, op de vlucht sloegen, hoezeer hij de grote
keurvorst ook was toegedaan. Wie daartoe ook maar enigszins in staat
was, schrijft hij, onttrok zich aan deze slavernij door de vlucht naar het buitenland, 'und ging dadurch dem Staate gewöhnlich für immer verloren'.lI
De oorlog leidde dus op verschillende manieren tot een permanente
mobiliteit op grote schaal. De weerbare mannelijke bevolking trok weg
omdat de economie was ingestort, dorpen en steden waren verwoest of
omdat de kans op inlijving bij een leger te groot werd. Maar ook het aflopen
van de oorlog bracht weer werkloze mannen op de Europese wegen. De
afgedankte militairen, vaak niet meer gewend aan een burgerbestaan, keerden niet terug naar hun geboortestreek. Onder de 47 Duitsers die dienst
namen bij de v 0 c waren zes oud-militairen die in verschillende oorlogen
hadden gevochten. 12
Ook andere redenen worden genoemd om het vaderland te verlaten.
Een koopmanszoon uit Neurenberg verlaat op negentienjarige leeftijd het
ouderlijk huis omdat zijn vader hem tegen zijn zin tot koopman wilde
maken en hij bovendien niet met zijn stiefmoeder kon opschieten. 13 Een
jongeman van 21 jaar verlaat in 1680 Saksen vanwege 'die schädliche
Pest'.'4 Anderen slaan op de vlucht voor schuldeisers na een faillissement,
of voor een juridische vervolging na moord of doodslag, een motief dat
geen van de 47 Oost-Indiëgangers van zichzelf noemt, maar wel van anderen. Eenmaal is vast te stellen dat een jongeman, een chirurgijnsleerling uit
Ulm, van huis vlucht omdat hij niet wil deugen. In zijn memoires rept hij
met geen woord over zijn wangedrag, maar uit de bronnen van het chirurgijnsgilde blijkt dat hij nooit had willen deugen, dat zijn moeder hem door
en door verwend had en dat hij bovendien een meisje zwanger had gemaakt.'S Slechts één van de Oost-Indiëvaarders erkent ruiterlijk dat hij in
zijn jeugd op het verkeerde pad dreigde te raken. Omdat zijn ondeugden en
ongehoorzaamheid zo toenamen en omdat hij zijn studie niet ernstig
genoeg opvatte, verliet hij op achttienjarige leeftijd het huis. Hij gaf daarbij
gehoor aan het motto:
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Wer Vater und Mutter nicht will gehorchen,
der muft dem Kalbsjdle folgen 16
Vele Duitse jongemannen verlieten hun geboorteplaats omdat de periode
van hun Wanderschaft was aangebroken. Zoals we zagen was in Duitsland
vanaf de zestiende eeuw een jongeman na zijn opleiding bij een ambachtsgilde verplicht een aantal jaren rond te trekken. In die periode reisde de
gezel van stad tot stad om bij verschillende meesters ervaring op te doen en
om de kost te verdienen. Afhankelijk van het vak duurde zo'n Wanderschaft
drie tot zes jaar. Had de gezel een tijd met goed gevolg bij een meester
gewerkt, dan ontving hij een 'Lehrbrief', waarin fraai gekalligrafeerd
beschreven stond dat de betreffende jongeman naar tevredenheid van zijn
baas gewerkt had. Deze 'Lehrbriefen', die vanaf de achttiende eeuw ook in
voorgedrukte vorm werden gebruikt, vermeldden de geboorteplaats van de
gezel en zijn signalement: lengte, haar- en oogkleur. Op zijn ra. PrelIer, f. s1V.
Wanderschaft kreeg de gezel hiervan een kopie mee, de n. Nettelbeck 19 21 , p. 60.
.
.
...
Wintergerst wordt in 1688 bij
Kundschaifit. Het waren aanbevelmgsbneven en ldentlteltsbe- Fu Id a een paar dagen gevanwijzen tegelijk en daarom onontbeerlijk bij het reizen, bij het gen gehouden omdat hij geen
oversteken van grenzen, bij het binnengaan van steden en bij dienst wil nemen. Röhrig
i 'mg-ch'IrurglJn
.. d"Ie m wordt
in 177 0 bedreigd door
. d en van een b etrekk'mg. E
h et vm
en leer
P .. h
I
rUlSlSC e ronse aars.
1715 bij Wolfenbüttel door 'Spig-Buben' werd beroofd van 12. Ultzheimer in 1596 tegen
zijn 'Attestata' en 'Lehr-Brief' raakte dan ook in grote pro- de Turken; Andersen omblemen. Hij moest wachten tot hem nieuwe papieren wer- streeks 16 4 0 als musketier in
den toegezonden. 17
De meeste van deze 'fahrende Gesellen' trokken niet
eens zo ver weg en bleven binnen een afstand van enkele
honderden kilometers van hun geboorteplaats. Ze werkten
nu eens hier, dan weer daar om uiteindelijk terug te keren.
Anderen knoopten aan deze Wanderschaft reizen vast naar
andere landen in Europa of zelfs naar Afrika, Oost- of WestIndië. Daniël Parthey had zes jaar in Duitsland en Scandinavië rondgetrokken, zijn 'handwerck nach', alvorens hij in
1677 in Amsterdam belandde, waar hij aanmonsterde bij de
VOC. 18 Zijn Wanderschaft liep dus enigszins uit de hand en
hij zou pas vijftien jaar na zijn vertrek weer thuiskomen.
Ernst Barchewitz had het vak van zeemleermaker geleerd.
Hij reisde met zijn broer vanuit Erfurt via Hamburg naar
Amsterdam en probeerde werk te vinden. Dat lukte niet
omdat, naar hij zegt, de meesters in de winter geen gezellen
aannemen. Hij keerde terug naar Duitsland, ietwat benauwd dat hij uitgelachen zou worden omdat zijn reis mislukt was, maar het volgende jaar probeerde hij het opnieuw.
Toen vond hij eindelijk een betrekking in een heel ander vak,
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Duitsland; Wintergerst omstreeks 1688/89 met de
Venetianen tegen de Turken;
Schröder omstreeks 1730 in
Brabant en in Hongarije tegen
de Turken. Morgenstern werd
na de Silezische oorlog (17561763) afgedankt. Wollzogen
was opgeleid tot officier aan
de Hohe Karlsschule in Stuttgart, maar had nooit aan gevechten deelgenomen. Wurmb
was kapitein in het Saksische
leger.
13. Übleis 1980, p. 129, over
Saar.
14. Hesse, RDB x, p. 6.
IS. Dat betreft Frik wiens weinig deugdzame levensloop beschreven staat in het Meisterbuch van het chirurgijnsgilde
(Schmidlin 1934, p. 62, en
Lauchner 1985/86, p. 94).
16. Tappe 1704, 'Vorrede'.
17· Volckart 1735, p. 4·
18. Parthey 1687, p. 2.

namelijk als bediende van de gezant van de Duitse keizer in Den Haag. 19
Georg Meister was een ander geval. Deze hovenier uit Dresden trok uit
Duitsland weg om Europese tuinen te bestuderen en zich te bekwamen in
zijn vak. Hij monsterde, eigenlijk tot zijn eigen verbazing, onverwachts aan
bij devoc.
DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE OOST

Materiële motieven
Het is onmogelijk van de bijna één miljoen vo c-dienaren die ooit de reis
naar Oost-Indië hebben ondernomen de beweegredenen vast te stellen. 20
Hooguit zou men een verschil kunnen aangeven tussen de zeevarenden en
de andere personeelsleden. Voor de zeevarenden was het een vorm van
scheepsarbeid, die van de Europese koopvaardij, visserij en oorlogsvaart
verschilde door de grootte van de schepen, de grote hoeveelheid opvarenden, de lange duur van de reizen en het veeljarige dienstverband. Het is niet
waarschijnlijk dat de eventuele voordelen van Azië als exotisch gebied voor
hen een grote rol hebben gespeeld. De matrozen gingen zelden aan land en
als ze het al deden was dat van korte duur. In de achttiende eeuw nam het
animo voor dit scheepswerk bij ervaren Nederlandse zeevarenden af. Voor
de anderen, de vo c-dienaren in de militaire en civiele rangen, moet dat
anders hebben gelegen.
In de literatuur wordt doorgaans gesteld dat de beweegredenen om
dienst te nemen bij de Compagnie van economische aard zijn geweest. Het
zouden de leden van de onderste regionen van de Noord-Europese samenleving zijn geweest die deze stap namen uit wanhoop, uit armoede: een
laatste noodsprong om te ontkomen aan een uitzichtloos bestaan in Europa. Maar zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, wil 'arm' nog niet zeggen
'onontwikkeld' en ook niet 'van lage komaf'. Zeker was het materiële aspect voor velen de voornaamste reden. Toch is dat niet het hele verhaal, dat
wordt in de literatuur ook niet helemaal ontkend. Altijd wordt bij het vermelden van de economische motivatie een slag om de arm gehouden. 21
Op twee manieren wordt hieronder geprobeerd meer inzicht te krijgen
in die beweegredenen. Ten eerste door de opmerkingen te bekijken van
drie Oost-Indiëvaarders die zich hierover in algemene zin hebben uitgelaten: de Neurenberger Johann Sigmund Wurftbain, de Nederlandse chirurgijn Nicolaas de Graaff en de anonieme Duitser die zich Trevennot noemt
en die een soort handleiding voor de potentiële Duitse Oost-Indiëvaarder
heeft geschreven. Ten tweede wordt bekeken wat de 47 Duitsers, wier
beschreven levens de basis van dit boek vormen, te vertellen hebben over
hun eigen overwegingen en over die van anderen die ze hebben ontmoet.
Johann Sigmund Wurftbain diende de Compagnie van I632 tot I646 en
klom op van adelborst tot opperkoopman in Suratte. Hij diende het bedrijf
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gedurende die veertien jaren op verschillende plaatsen en heeft het goed
leren kennen. In 1663, twee jaar na zijn dood, verscheen zijn Instruction,
oder Kurtzer Bericht, wie eine Reise, sowohl zu Wasser, als zu Land, nach
Indien anzustellen sey. Het is een zakelijke uiteenzetting over de omstandigheden waaronder men naar Indië kan reizen. Hij noemt de vele bezwaarlijkheden en concludeert dat iemand die dat allemaal overwogen heeft
nooit uit 'Fürwitz' of 'Frembder Lust' naar Oost-Indië zal willen. Eerder
zal de aanleiding zijn 'Mangel der Nahrung, oder ungebührliche Ursachen'.22 Uitvoeriger is Nicolaas de Graaff, de in Alkmaar 19. Barchewitz 1730, pp. 1-37.
geboren chirurgijn die tussen 1640 en 1683 vijf reizen naar 20. ?bleis is de ee~ste die ~~e.

.

.

de Oost heeft gemaakt. WIe ZICh maar even In het vaderland
kan redden, schrijft hij, zal om 'een simpel maant-geIt niet
naar Oost-Indien gaan'. Zij die toch gaan, zo gaat hij voort,
" d
d f
zu11en d at d oen omd at ZIJ ' oor noot geparst, armoe e 0
andere ongelegentheden daar toe worden gedreven'. En dat
geldt zowel voor Nederlanders als buitenlanders.
Ook Trevennot gaat ervan uit dat iemand alleen naar de

per mgaat op motleven. HIJ
noemt werkloosheid, probIemen in de familie, reis- en

avontuurlust (19 80 , p. 12 9).
21. Jan Lucassen bijvoorbeeld
h "ti· M'
Lb'
sc rIJ t m tBrant a Dur tn
Europe (19 87), bij zijn verklaring voor migratie, dat een
economische invalshoek het
nadeel heeft dat andere
beweegredenen van sociale en

Oost vertrekt uit financiële overwegingen. Evenals De
Graaff maakt hij onderscheid tussen degenen die door eigen psychologische aard onderbeschuid en degenen die buiten hun schuld in nood zijn geko- licht blijven: 'Social and psyOOk
lOOk l' d
u
h'll
chological aspects of migrant
men, 0 fw e1tussen oneerlIJ e en eer IJ e Ie en. versc 1 en- worker's lives and therefore
de Duitsers schrijven achteraf expliciet dat ze in Nederland the full, human complexity of
uit armoede de stap naar een zielverkoper of rechtstreeks their decisionmaking process,
· hH'
to receive
naar h et 0 ost- In d ISC
UlS h ebb en gezet en b ed oe1en d aar are
. dall too likely
'11'"
( )
ma equate I ummatlon p. 5 .
ongetwijfeld hun 'eerlijke' armoede mee. 23 Peter Carl Zim- 22. Wurffbain, RDB VIII,
mermann vertrok in 1733 naar Batavia in de verwachting dat p. 22. De tekst werd gepublihet hem daar aan 'Gold und Silber' niet zou ontbreken en ceerd in 1663,1672 en 1686.
,

met 'gar zu sü~e Vorstellungen' over de grote rijkdommen
die hij daar zou verwerven. Vijf jaar later reisde Johann
Heinrich Schräder af in de hoop terug te keren 'als ein reicher Capitaliste' .24
Een aparte categorie v 0 c-dienaren wordt gevormd door
de militairen die de hertog van Wurtemberg aan het eind
van de achttiende eeuwen masse aan de v 0 c verhuurde. Zij
hadden geen keus: hun vorst had hen geronseld en zond hen
om zijn eigen overmatige kosten te dekken regelrecht van
Stuttgart naar Kaap de Goede Hoop.
Nieuwsgierigheid
In het begin van menig reisverhaal wordt als reisprikkel een
onbedwingbare jeugdige nieuwsgierigheid genoemd. Daar
leest men dat de auteur 'van jongs af aan geneigd is geweest
vreemde landen te bereizen'. Dit is een literaire topos die
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23. Schreyer in 1668: 'Der
Mangel. .. nöthigte mich mit
unter diese Zahl der OstIndienfahrer rechnen zu
lassen' (RDB VII,p.I2);
Schweitzer in 1676: 'aulS
Mangel Gelts' (RDB XI,
p. 4); Frik in 1679: 'meinen
damaligen Geldmangel' (Frik,
1692, p. 3); Worm in 1709: 'aus
Mangel des Gelds' (Worm,
p. 2); Trevennot, f. XIV: 'ein
vorgestossener Geld Mangel'.
Wurmb in 1774: 'Gewinn,
Gewinn ist doch nur immer
das grolSe Loosungswort aller
derer, welche die Reise nach
Indien unternehmen' (Wurmb
en Wollzogen, 1794, p. 19).
24· Zimmermann 1771, p. 7;
Schröder 1749, p. 5·

minstens teruggaat tot het eind van de zestiende eeuw. 25 Dat het motief
van de jeugdige nieuwsgierigheid in de zeventiende eeuw al een versleten
uitdrukking was, bewijst niet alleen het veelvuldig voorkomen ervan, maar
ook het satirisch gebruik in bijvoorbeeld Schelmuffsky, de populaire avonturenroman van Christian Reuter uit 1696. De held daarvan roept zijn
moeder toe 'ich will her seyn und fremde Länder und Städte besehen! Vielleicht werde ich durch mein reis en ein berühmter Kerl'. 26 Maar al is dit
motief een cliché, het sluit allerminst uit dat nieuwsgierigheid een rol heeft
gespeeld. Een serieus auteur als Pieter de Marees vraagt zich in zijn boek
over Afrika uit 1601 af waarom zoveel mensen in vredesnaam naar zee
trekken om op een stuk hout 'duysent peryckulen' te doorstaan. De eerste
reden, zegt hij, is nieuwsgierigheid, de tweede armoede. En de nieuwsgierigheid, licht hij toe, die is er 'om wat vreemts te sien, ende daer deur gheacht te worden'.2?
Johann Sigmund Wurffbain beschrijft in zijn traktaat Instruction, ader
kurtzer Bericht 'Fürwitz' of nieuwsgierigheid wel als drijfveer. 28 Maar voor
hem is het een verkeerd motief. Wie toch per se 'aus gebührlicher Lust,
frembde Länder zu besuchen' naar de Oost wil, doet er het beste aan over
land te reizen of met een Engels schip te vertrekken als passagier. Het is
beter in zo'n geval niet aan te monsteren bij de voc. 29
De cynische Nicolaas de Graaff moest eveneens toegeven dat er toch
wel voortreffelijke mensen via Nederland naar Oost-Indië zijn gegaan 'om
de vremde lande en weereld te besoeken')O
Ook Trevennot behandelt degenen die uit nieuwsgierigheid en zonder
praktische noodzaak naar de Oost reizen. Hij vindt dat thema zo belangrijk dat hij uitvoerig citeert uit een boek van de Fransman Jean Puget de la
Serre. In Die UnterhaltunB Butter Gemüther über den Eitelkeiten der Welt,
zoals het in de Duitse vertaling heet, gaat deze auteur uitvoerig in op het
begrip 'Fürwitz' als reismotiefy Het zijn vooral de rijken, die zonder
noodzaak, uit een 'thörichter Fürwitz' de wijde wereld intrekken en verre
reizen maken. Het is een 'Kindisches Vornehmen'. Zij lijden vrijwillig
ongemakken, leven onder goddelozen en worden geconfronteerd met duizenden gevaren. Bloemrijk schetst De la Serre de ellende van dit soort reizen. De reizigers lijden honger, pijn en dorst en andere 'Jammer und Noth',
en wel met geen ander verlangen dan om verre landen te bekijken zodat zij
een 'Fabel und ein Buch voller Mährlein davon machen könne'. Het is dom
en kinderlijk en volstrekt af te radenY Toch heeft Trevennot zelf uit geldgebrek èn uit nieuwsgierigheid de reis aanvaard. Aan boord kan men dat
laatste beter niet vertellen, zegt hij, want dat wordt tegen je gebruikt. Degenen die uit nieuwsgierigheid gaan worden getreiterd omdat ze de plaats
innemen van iemand die het financieel werkelijk nodig heeft.
Nog een Oost-Indiëvaarder die dit motief expliciet van zichzelf noemt
is Ernst Christoph Barchewitz en wel in het voorwoord van zijn Reise-
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Beschreibung uit 1730. Deze Erfurter had tussen 171I en 1722 de Compagnie
als korporaal in Oost-Indië gediend. Onder de reizigers kunnen we,
schrijft Barchewitz, drie typen onderscheiden: zij die uit wanhoop vertrekken, zij die reizen om iets te leren of om hun studie af te ronden, en zij die
op pad gaan 'aus purer Curiosität'. Tot de laatste categorie rekent hij zichzelf. Ik had een beroep, schrijft hij, en ik had mijn geld in het vaderland
kunnen verdienen, maar de reislust was te sterk.33 Gezien het onderhoudende en informatieve reisverhaal dat hij nagelaten heeft en dat vier edities
beleefde, is dat zeer aannemelijk.
Een specifiek soort nieuwsgierigheid treffen we aan bij Peter Kolb.
Deze wiskundeleraar vertrok in 1705 op dertigjarige leeftijd in opdracht
van zijn beschermheer, een Pruisische baron, naar de Kaap om daar astronomische en meteorologische observaties te doen.
Andere motieven
In de voorwoorden van reisverhalen, vooral in de zeventiende eeuw, wordt
vaak het motief aangehaald dat een jongeman de wereld is ingegaan om
Gods grootheid te aanschouwen, waarvan hij vervolgens in zijn reisbeschrijving verslag doet. Maar noch bij Wurftbain, noch bij 25. Rauwolffhad vanaf zijn
De Graaff of Trevennot komt dit motief voor en dat maakt jeugd 'grossen begur und lust
gehabt ... frembde nationes
het waarschijnlijk dat het hier een vroomheidstopos betreft. und mores zubesichtigen' in
In een andere vorm duikt het religieuze motief wel op. Rauwolff, Aigentliche beschreiJohann Christian Hoffmann, die voor predikant had gestu- bung (Augsburg 1582). Ook
Jan Huygen van Linschoten
deerd, vertrok niet alleen om vreemde landen te bekijken,
gebruikt dit beeld in zijn Itineeen argument dat wel erg clichématig klinkt, maar ook om raria uit 1592 (zie Van Gelder
de 'blinde heidenen' te bekeren.3 4 Hij werd inderdaad predi- 1993).
26. Reuter 1964, p. 19.
kant op Mauritius.
27. Pieter de Marees in zijn
Tegenover deze vrome motieven staan motieven die voorwoord tot de lezer (1912,
voortkomen uit de dwingende noodzaak te ontsnappen aan p. LXXIV).
de Europese maatschappij. Hetzij omdat men een zwaar 28. 'Fürwitz' is synoniem met
nieuwsgierigheid, maar heeft
misdrijf had gepleegd, hetzij omdat men grote financiële de negatieve connotatie van al
schulden had opgebouwd of zelfs failliet was gegaan. Al dan te overmoedige nieuwsgierigniet onder druk van de familie, om de familie-eer te redden heid.
of om althans de schade te beperken, zijn er velen naar de 29. Wurffbain, R D B VlIl,
p.22.
Oost vertrokken. Alweer Nicolaas de Graaff schept er ge- 30. De Graaff 1930, p. 48.
noegen in dat breed uit te meten. Het zijn verkwisters die 3I. L' entretien des bons esprits
hun erfdeel er hebben doorgejaagd, misdadigers die ge- sur les vanitez du monde (Brussel 1629). In 1634 verscheen in
schikt zijn voor het rasphuis. 35 Enkele Nederlandse gevallen Leipzig de eerste Duitse vervan zo'n overhaaste vlucht zijn goed bekend, maar van de taling.
47 Duitsers vertelt niemand zoiets van zichzelf, wel van an- 32. Trevennot, VlIIr-XlV.
33· Barchewitz 1730, p. 3·
deren.
34. Hoffmann, RDB VII,
In hoeverre het geheimzinnige Azië ook gezien werd als p.lO.
een paradijs van seksuele vrijheid en daarom aantrekkelijk 35· De Graaff 1930, pp. 44-46.

121

scheen is niet goed na te gaan. Slechts één auteur die de reis zelf heeft meegemaakt zegt daar iets over. Niet iedereen reist naar Azië om de natuur te
onderzoeken, schrijft hij, velen gaan ook uit wanhoop en uit 'Wollust'.3 6
Niemand schreef dat op, maar dat het een rol gespeeld heeft is niet onwaarschijnlijk. Ten eerste deden talloze liedjes met een scabreuze inslag de
ronde. Die schetsten op onverbloemde wijze hoe 'willig' de 'vrouwtjes' in
de Oost wel niet waren.37 Ten tweede maken vele auteurs melding van de
seksuele vrijheid die de Europese man geboden werd, waarbij het altijd 'de
anderen' zijn die daar gebruik van maken.3 8 En ten derde is er een obsessieve belangstelling voor de seksuele mores van de Afrikaanse en Aziatische
volkeren. Vooral polygamie en naaktloperij hebben de Europeaan gefrappeerd. Dat betrof onvermijdelijk de Khoikoi, een van de oorspronkelijke
volkeren van Zuid-Afrika, destijds Hottentotten genoemd. Elk va c-schip
deed de Kaap aan en alle opvarenden moeten iets van de Khoikoi hebben
gezien. Iedere beschrijving van de Kaap gaat in op dit volk en altijd wordt
beschreven dat ze naakt of bijna naakt rondliepen, waarbij de reizigers in
hoge mate geboeid blijken door de vrouwelijke geslachtsdelen. Zozeer dat
dit een toeristische attractie werd: de Khoikhoi lieten in ruil voor wat tabak
hun 'schamelheid' zien.
Verschillende oosterse romans, zoals Die hitzige Indianerin, doen er nog
een schepje bovenop door gedetailleerd in te gaan op de schandelijke promiscuïteit van de Afrikaanse en Aziatische, maar ook van de Europese
vrouwen in de Oost.
INFORMATIE OVER OOST-INDIË

Hoe, door wie, of door wat werd die nieuwsgierigheid naar de Oost (en
naar andere buiten-Europese landen) opgewekt? Hoe kon men zich een
voorstelling maken over die verre landen?
Op allerlei manieren sijpelde informatie over Azië in Europa door,
mondeling, schriftelijk en visueel. Talloze malen wordt beschreven hoe
fantastisch Oost-Indië werd voorgespiegeld, zowel door teruggekeerde
va c-veteranen als door de zielverkopers, die er alle baat bij hadden de
va c aan enthousiast gemaakte manschappen te helpen.
Enkele Duitsers schrijven dat ze thuis al bezeten waren geraakt van een
reis naar 00st-Indië.3 9 Een van de meest beeldende beschrijvingen daarvan stamt van Johann Wilhelm Vogel, die in 1678 als twintigjarige klerk op
de kanselarij van de hertog van Saksen-Gotha op slot Friedenstein in
Gotha werkte. Hij hoort daar een wat oudere klerk uitvoerig vertellen over
de reizen die hij in zijn jeugd naar Oost- en West-Indië gemaakt heeft.
Vogel vindt die verhalen zo fascinerend dat hij een geweldige drang voelt
om ook zo'n reis te maken. Hij vraagt ontslag, neemt afscheid, vertrekt
naar Amsterdam en zal tien jaar wegblijven. Vogel noemt die inspirerende
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verhalenverteller zelfs bij naam: Caspar Schmalkalden. En inderdaad heeft
deze Schmalkalden van 1642 tot 1646 de wIe in Brazilië gediend en daarna, van 1646 tot 1652, de va e. Van hem is in Gotha een geïllustreerd handschrift van zijn reizen bewaard gebleven en mogelijk heeft Vogel ook dat
onder ogen gehad. Een ander vertelt hoe zijn grote reislust was opgewekt
toen hij als gezel bij een apotheker werkte die veel over verre 36. Heydt 1744 in zijn voorlanden gelezen had en daarover vertelde. De man raadde woord, p. 93·
·
h
. d'
I d
37· Zie Paasman 199 1b , p. 6.
h em aan 00 k op reiS
te gaan en em vanUit ie verre an en 38. Bontekoe op Mauritius;
berichten te schrijven. 40
PrelIer op de Kaap; Naporra
Sommige jonge Duitsers horen op hun Wanderschaft, wordt in Batavia door een
.
. f
hoer aangeklampt maar moet
· d
d d'
Iangs d e wegen, 0 f m
e ste en ie een mtensie contact met er, schrIJ"ft h"IJ, mets
. ' van hebNederland onderhielden, over dat wonderlijke Azië. Johann ben.
von der Behr, die een klerkenbaantje in de buurt van Lübeck 39· Ambrosius Richshoffer uit
had kreeg het verlangen Frankrijk te bezoeken en nam daar- Straatsburg schrijft dat hij een
:
half jaar voor zijn vertrek in
toe m 1643 de boot van Hamburg naar Amsterdam, vanwaar 162 9 al tot zo'n reis besloten
hij verder zou reizen. Op die tocht hoort hij van een Holstei- had. Omdat er geen va c-vloot
ner schitterende verhalen over de 'Croesischen Schätzen' uitvoer, monsterde hij aan bij
16 77,ROB l,S)·
dewlc(
· voI mee Iag. D erge l"k
waar O ost-In d ië
ij e goud en b ergen trek - 40.
R
l fiE. 2V-3r.
ae tze,
ken des te sterker in de nacht, schrijft Von der Behr, wanneer 41. Vonder Behr, ROB IV,
'die Phantasie den Menschen am meisten beherschet', en zo p. 12. Ook de gebroeders Raetzei ontmoeten in 1695 in hun
liet hij zich overhalen naar de Oost te reizenY De anonieme
logement in Hamburg twee
auteur van een Ostindische Reise beschreibung vertelt dat hij mannen die uit Oost-Indië zijn
in 1683 in Keulen enkele Oost-Indiëvaarders tegenkwam die teruggekeerd (f. 4v).
hem 'verwunderungsvolle Dinge' over de Oost vertelden, 42. N.N. Dantzig, f. I.
43. Sunderman 1711, p. 20. De
waardoor hij het verlangen kreeg 'het wijdvermaarde, maar Duitse auteur van een deels
ver weg gelegen Oost-Indië te aanschouwen'.4 2 Ook de late- fictief reisverhaal schrijft dat
re ziekentrooster Isaac Sunderman wordt in 1692 onderweg omstreeks 1760 op alle wegen
van Duitsland naar Amsterin een herberg in het Duitse Limburg door twee Z wÎtserse dam overdreven verhalen over
jonggezellen overgehaald. Later zegt hij dat zijn besluit is Oost-Indië en Oost-Indiëvaarders worden verteld (Vogel
voortgekomen uit 'dommigheit en onwetentheit'.43
8).
Wie onderweg was en het besluit had genomen naar Azië 1797, p. 25
44. Müller ff. 3-5. Johann Grete gaan, kon zich al in Duitsland laten informeren over de gor Aldenburgk verneemt in
vraag naar v 0 e-volk. Met die informatie kon hij dan zijn 1623 in Neustadt aan de Weser
verdere reisplan maken. Jörg Franz Müller, een jonge ge- dat er 'eine grosse Flotta von
Ambsterdam in West-Indien
weermaker uit de Elzas, werkte een tijd in Hildesheim en liet zu lauffen im Werck were'
daar in 1669 informeren of de voe nog soldaten aannam. (West-Indianische Reifle,
Hij kreeg bericht dat dit inderdaad het geval was en dat de CoburgI627,inRoB I,P·7)·
45. Alvorens naar Amsterdam
condities bovendien 'ganz gueth und favorabel' zijn. Dat te vertrekken informeerde de
doet hem besluiten naar Amsterdam te reizen en dienst te apothekersgezel Schmidlapp
nemen. 44 Vooral in havensteden als Hamburg en Bremen uit Frankfurt in 1617 in Bremen, waar hij werkte, naar de
was men natuurlijk goed op de hoogte. 45
mogelijkheden tot een 'IndiaIn de Nederlandse havensteden bestonden nog betere nische railS' (Schmidlapp,
mogelijkheden om mensen uit te vragen over het Oosten. f. IV).
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Een Holsteiner hoort in Amsterdam in 1655 verschillende malen van
teruggekeerde Oost-Indiëvaarders wat een voortreffelijk vruchtbaar land
het is en wat ze daar voor 'wunder seltsame Dinge an Menschen, Viehe,
Erd und BaumGewächsen' gezien hadden. Aangezien ze ook nog een
'zimliche hand voll Gelt' meegebracht hebben en in zijn vak, het boekbinden, niet veel te verdienen valt, monstert hij aan. 46 Georg Meister, de hovenier uit Saksen, loopt in 1677 in het Amsterdamse stadhuis, waar hij de
schilderijen bewondert, een afgedankte Duitse luitenant uit het Oostenrijkse leger tegen het lijf, die hem overreedt mee te gaan naar Azië. De apothekersgezel, die in een apotheek in de Amsterdamse Warmoes straat
werkt, hoort daar van teruggekeerde Oost-Indiëvaarder 'vielen Indianische
curiosen Geschichten', waardoor hij nog meer aangemoedigd wordt om
naar de Oost te vertrekken. 47
Vergelijkbare informatie kreeg Barchewitz, die al langer met het plan
rondliep naar Oost-Indië te gaan en die een betrekking had bij de ambassade van de keizer van Duitsland in Den Haag. Daar kwamen vele teruggekeerde Duitse Oost-Indiëvaarders een reispas aanvragen. Met hen onderhield Barchewitz zich geregeld over de Aziatische landen en de rijkdommen. 'Sie schwaRten mir alle ein haufen Zeug vor, wie gut es daselbst wäre,
und wie viel sie hätten mit gebracht', waardoor 'het water hem in de mond
liep' en hij ook daarheen wilde vertrekken. En zo gebeurde het ook. 48
De zielverkopers, degenen die het volk aan de Compagnie leverden,
blonken beroepshalve uit in het voorspiegelen van de meest fantastische
toekomstmogelijkheden die het rijke Oosten bood. Zij vertelden aan de
eenvoudige buitenlanders de mooiste verhalen, zo schrijft een Wurtemberger die in 1675 aanmonsterde. 'En het wordt gemakkelijk geloofd. Ja, ze
geven zelfs zonder schroom een hamer en een beitel mee waarmee men de
diamanten van de klippen zal kunnen hakken.'49 En nog in 1734 schilderde
een Rotterdamse zielverkoper een Duitse kuipersknecht - die geneigd was
naar de Oost te reizen - hoe men aldaar de diamanten en andere edelstenen gewoon op straat kan vinden. so
Gelezen over Azië werd er ook; de vele reisteksten, geografische werken, godsdienstige traktaten en beschrijvingen van flora en fauna zijn daar
een indicatie voor. Maar of Oost-Indiëvaarders daardoor ook geïnspireerd
zijn geraakt is niet goed te bepalen. Dat zij boeken lazen, ook in de lagere
rangen, staat vast. In de nalatenschappen van matrozen en soldaten die
onderweg naar Azië overleden waren komen, behalve bijbels en gezangenbundels, geregeld andersoortige boeken voor, al worden er geen titels
genoemd. Van enkele Oost-Indiëgangers uit de betere kringen is het aannemelijk dat ze in het ouderlijk huis boeken onder ogen hebben gehad. Engelbert Kaempfer, die in 1676 als vijftienjarige in Krakau ging studeren en
later beroemd zou worden om zijn studies van Japan, zal in de bibliotheek
van zijn vader hebben rondgekeken, waar zich reisverhalen bevondenY De
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vaders van zowel Schmalkalden als Wurffbain waren burgemeester, en
men mag aannemen dat die ook een bibliotheek bezaten met reisbeschrijvingen. Heinrich Muche schrijft dat de verschijning in 1669 van Johan
Nieuhofs reis naar China, een jaar voor zijn vertrek, hem geïnspireerd
heeftY Gottfried Preller doodt de tijd in zijn Amsterdamse logement in de
Dirk van Hasseltsteeg met lezen, al vertelt hij helaas niet wat. Georg
Naporra had naar eigen zeggen in zijn jonge jaren 'unterschieden bücher
von Oostindien' gelezen die hem zeer fraai voorkwamen en die bij hem een
sterke lust tot reizen hadden opgewekt, zodat hij niet eerder had kunnen
rusten voor hij de beschreven plaatsen ook werkelijk had gezien. Maar na
zijn terugkeer vervloekte hij ze, omdat ze een jongmens verleiden en hij de
situatie heel anders ervaren had. s3
Nog een andere geschreven bron kan invloed hebben gehad. In de achttiende eeuw verschenen brieven, dagboeken en rapporten van Duitse lutheraanse missionarissen in India in druk. Deze Hallesche Berichten hadden
een grote oplage en bereikten grote delen van de protestantse bevolking in
Duitsland. Ze werden zelfs voorgelezen van de kansel en op gymnasia, en
menige Duitse jongeman moet hier een indruk van Azië aan hebben overgehouden. s4 Zeker iemand als Peter Kolb die in Neurenberg en Halle had
gestudeerd, onder andere Oosterse talen, moet deze Berich- 46. Iversen in: Andersen en
ten hebben gekend.
Iversen 166 9, p. 181.
h
I
d'
.
h
f. 15r.
·
.
O o k filctleve
relsver a en en avonturenromans Ie ZlC 47·8 Raetzel.
B h 't
in Azië afspelen, hebben hun invloed gehad. Avontuurlijke
reisromans hadden in formeel en inhoudelijk opzicht over1
1 b'd
·
.
eenkomsten
met d e non- filCtleve
relsvers .agen. n el e. ge.
.
vallen benepen de auteurs zlCh op waarheIdsgetrouwheId en
het kan zijn dat het ene genre niet minder dan het andere de
verbeelding heeft geprikkeld en tot een Indische reis heeft
aangezet. In ieder geval vertelt in 1774 een ziekentrooster op
een v 0 c-schip naar Batavia dat hij op reis was gegaan na
het lezen van reisbeschrijvingen in de trant van Robinson
Crusoe. SS
De nieuwsgierigheid naar verre landen werd ook visueel
opgewekt. Veel reisverhalen waren geïllustreerd met prenten van landschappen, volkstypes, flora en fauna. Twee
Oost-Indiëvaarders met een schildersopleiding die oosterse
voorwerpen en afbeeldingen van Azië hadden gezien, schreven later dat ze het 'origineel' nu ook wel eens wilden bekijken en daarom, gedreven door een 'lobliche Newgierigkeit'
naar de Oost waren vertrokken. s6 Maar ook hier zou het wel
eens om een standaarduitdrukking kunnen gaan.
In een tijd zonder openbare musea en met maar een
enkele vorstelijke menagerie was het aanschouwen van exo-
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4 . arc eWl z 1730, p. 37.
49.Schweitzer,RDB XI,P.4.
50. Schwartz 174 8 , p. 9·
SI. Onder andere een editie
h R
Gh h iji
van et eys- ese n t van
Jan Huygen van Linschoten,
voor het eerst gepubliceerd in
1595, een verzameling jezuïetenbrieven van John Hay (De
rebus laponicis, Antwerpen
1605) en 'Twee berichten van
de Oost-Indische Compagnie'
(Haberland 1993, p. 84)·
52. Muche, f. 4. De oorspronkelijke editie was verschenen
in 1665, de Duitse vertaling in
1666 en opnieuw in 1669 en
1675 (Landwehr 1991, nr. 541;
Rietbergen 1986, p. 39).
53. Naporra, 'Vorrede des
Verfassers'.
54. Pietas Hallensis 1995,
PP·7 1-7 2.
SS. Wurmb en Wollzogen
1794, p. 50.
56. Herport,RDB v,P·7;
Muche,f.4·

Een rariteitenkabinet. Tekening in een handgeschreven catalogus,
begin 18de eeuw. Archief van de Franckesche Stiftungen, Halle.
Foto: Franckesche Stiftungen.
Dit is het frontispice van de catalogus van het kabinet van Ferdinand
Kneuper, arts te Dessau. Kneuper begon deze verzameling na een bezoek
in 1714 aan het kunst- en rariteitenkabinet van de Franckesche Stiftungen
in Halle. Duidelijk is dat de nadruk op de naturalia ligt. Vooral tegen de
linkerwand lijken etnografica te zijn uitgestald

126

tische voorwerpen en van buiten-Europese dieren een zeldzame belevenis.
In heel Europa legden vorsten en vermogende burgers vanaf de zestiende
eeuw grote collecties aan van kunst, etnografica en naturalia, dat wil zeggen geprepareerde vogels en vissen, vlinders, gedroogde planten en gesteentes. Weinig personen uit de lagere regionen van de maatschappij zullen ooit een stap hebben mogen zetten in zo'n vorstelijke Kunst- und Wunderkammer. Maar in de grotere Duitse steden was het gemakkelijker om
zo'n collectie te bekijken bij een vooraanstaande burger. In het midden van
de zeventiende eeuw waren er in een stad als Ulm minstens twee van dergelijke verzamelingenY En uit deze stad is een aantal jongemannen naar
Azië vertrokken, mogelijk mede nadat ze zich verwonderd hadden over de
curiosa die hier stonden uitgestald, de wapens uit Japan, het lakwerk uit
China, de kleding uit West-Afrika. Van een van hen is het in ieder geval
zeker dat hij na terugkeer de verzameling van zijn stadsgenoot heeft
bezocht. s8 Teruggekeerde Oost-Indiëvaarders namen zeldzaamheden mee
zoals porselein, lakwerk, wapens, munten en kunstvoorwerpen en verder
gedroogde planten en geprepareerde of zelfs levende dieren. In 1683 vertoonde de Oost-Indiëvaarder Jörg Franz Müller in zijn geboorteplaats
Ruffach in de Elzas zijn mee teruggebrachte oosterse zeldzaamheden in
het openbaar in een huis dat hij had afgehuurd. De expositie 57. Die van de koopman Chriswerd door muzikanten aangekondigd. s9 In grotere steden toph Weickmann tussen 16 55
...
. .
en 1681, en die van de architecwaren dergehJke collecties samen met de stadsbIbhotheek tuurtheoreticus JozefFurttenpermanent opgesteld in openbare ruimtes als een stadhuis bach. Etnografica uit eerstgenoemde collectie zijn nog te
of een kerk. 60
zien in het stadsmuseum van
Ook trokken handelaren die exotica verkochten langs
Ulm.
dorpen en steden. Een Augsburger bierbrouwer bezag in het 58. Hans Wolfgang Braun
begin van de zeventiende eeuw met verwondering het schild in 1649 (zie Schmidlin 1934,
van een schildpad en de kop van een 'zeedraak' die een p.61).
59· Müller, f. 455.
marskramer had meegebracht. 61 Wonderlijke dieren als oli- 60. Bijvoorbeeld in Zürich in
fanten en neushoorns werden zo nu en dan vertoond op ker- de Wasserkirche, waar ook de
missen en jaarmarkten. Dat waren sensationele gebeurte- openbare bibliotheek was, en
in Winterthur (Barraud Wiener
nissen. Al in de zestiende eeuw werden in Duitsland geïllu- en Jezler, 1994); in Neurenberg
streerde reclameprenten verspreid die exotische dieren aan- (Hoppe 1994; Catalogus Wolkondigden. In 1627 bereidde zo'n pamflet in Neurenberg de fenbüttel 1988, p. 269); in
komst voor van 'ein frembder Mann aus Frankreich', die Frankfurt in het Bahrfüsserkloster (Schmidt-Linsenhoff
'etliche wunderbarliche Thiere' zou vertonen waaronder en Wettengl 1988, p. n).
een stekelvarken uit Barbarije en een Ichneumon (een soort 61. Roeck 1991, p. 26.
civetkat) uit Egypte. 62 In Augsburg werd twee jaar later een 62. Schilling 1990, pp. 147-149
en334·
via Nederland geïmporteerde 'eliphant' voor vijf kreuzer 63. Roeck 1991, pp. 26-27.
vertoond, die allerlei kunststukjes uithaalde. Het dier reisde Wenzei Hollar maakte er een
door naar Frankfurt, Neurenberg, Memmingen en vandaar reclameprent van. Later doet
ook de olifant Hanske Augsnaar Italië. 63 Andere Duitse pamfletten maakten reclame burg aan.
voor een mandril, een krokodil, een rinoceros, een zeehond,
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Een olifant, tentoongesteld in Frankfurt.
Tekening door Daniel Pfisterer, I7I6. Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart.
Boven de tekening staat:

Anno r697 im Pebruario ist ein solcher Elephant
van 2 Holländern zu Stuttgart in der Statt-Werckhaufl umbs gelt gezeiget worden. Die aufschrifft der
ausgehängten Tafel war: Alhie ifl on richt Africanische Olifant met sinen Künsten te sien.
De tekst spreekt van een Afrikaanse olifant, maar
het is een Indische.
Het gedicht onder de tekening luidt:
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Var alten Zeiten hielt mann dieses Ungeheuer
In schlachten mit dem Peind gar hoch und trefflich
theuer;
fetzt geiten sie nichts mehr. Wer nur die schönen
Zähn
Van Elfenbein bekommt, Lässt alles andre stehen

een kraanvogel, een kameel en een walvis. Aan het hof van hertog Ernst I
van Saksen-Gotha diende zich in 1670 een man aan die schelpen verkocht
en een casuaris vertoonde. Aan deze 'Indianischen Becker', ongetwijfeld
een teruggekeerde Oost-Indiëvaarder, werden vier rijksdaalders voor de
schelpen uitbetaald en twee daalders voor het tonen van de vogel. 64 De
inwoners van Breslau konden zich in 1688 vergapen aan een stekelvarken,
een leeuwen een tijger. 6s Van een neushoorn uit Bengalen, die in 1740/1741
op een va c-schip naar Nederland vervoerd werd is zelfs de hele twintigjarige Europese tournee gereconstrueerd. Het dier, Clara geheten, reisde
tussen 1744 en 1748 langs alle grote Duitse steden van Hamburg tot Wenen
en van Straatsburg tot Breslau. 66
De voorstelling die een potentiële Oost-Indiëvaarder van Azië had kan
niet anders dan beperkt en gesimplificeerd zijn geweest. 67 Zelfs de meest
verwoede lezer, iemand die alle beschikbare literatuur had doorgenomen
en met vele gerepatrieerde Oost-Indiëvaarders had gesproken, zou niet
meer dan een fragmentarisch beeld hebben kunnen krijgen van 'Azië' of
van een deel daarvan. Hoe kon men zich ook een idee vormen van een dergelijk ver en uitgestrekt werelddeel met zovele rijken en rijkjes, volkeren,
culturen, met aan het christendom zo geheel vreemde religies als het boeddhisme, het hindoeïsme en de relatief bekendere islam? Hoe kon men ooit
de complexe maatschappelijke hiërarchie van een continent als India doorgronden, de talen begrijpen, een indruk krijgen van de overweldigende
natuur en van het vaak moordende klimaat? Als men zich in de zeventiende eeuw al iets voorstelde, dan moet het een vereenvoudigd beeld zijn ge128

weest, maar wel een beeld met een magische gouden glans. De minimale
noties die men er van had waren de volgende: in Azië wonen heidenen; de
heersers zijn despotisch; er zijn veel wonderbaarlijke mensen, dieren en
planten te zien; de Aziatische landen zijn welvarend en vruchtbaar en men
kan er snel rijk worden. In Azië lagen dus perspectieven. Geïntrigeerd was
men altijd door polygamie, de weduwenverbranding in India en de vermeende seksuele vrijheid. In de achttiende eeuw nam de informatie realistischer en genuanceerder vormen aan en raakten ook de moeilijkheden om
daar te overleven beter bekend. Steeds vaker werd in de achttiende eeuw
Batavia, Java of zelfs heel Azië omschreven als 'het kerkhof der Europeanen'.
Dat de reis naar Azië een gevaarlijke zou worden moet men zich wel
enigszins hebben gerealiseerd. Het was gebruikelijk dat men zijn ouders
toestemming vroeg om van huis te gaan. 68 Maar enkele jongemannen die
thuis al het besluit hadden genomen om aan deze onderneming te beginnen, schrijven dat ze heimelijk het huis hebben verlaten zonder iemand van
hun plannen te verwittigen, uit angst tegengehouden te worden. Velen zullen geen flauw vermoeden hebben gehad welke beproevingen hen te wachten stonden op zee en in Azië. In 1774 verbaast baron Von 64. Zimmermann 1990, p. 9.
Wurmb er zich over met hoeveel 'Leichtsinn' mensen aan de 65· Muche, f. 17 2.
66 . Verheij 199 2.
. b'
69 cr I k '
d
reIS egmnen. lens otte moet 00 met vergeten wor en 67. Z'Ie over hetb eeldd at
dat velen zonder bewust motief de reis hebben onderno- Duitsers van India gehad kunmen; zij weten het besluit aan het noodlot of aan een godde- nen hebben vooral Dharampal-Frick 1994.
lijke beschikking.?o
68. De 19-jarige Zacharias
Wagner vertrekt in 1633 'ruit
einwilligung und Beliebem
NAAR NEDERLAND
meiner lieben Eltern' naar
Holland. Hij dient zes jaar in
Werving
Brazilië, keert terug naar
Hoe wisten die Duitsers dat er werk te vinden was bij de Dresden en vertrekt opnieuw
v 0 c? In de eerste plaats omdat de Republiek bekend stond met toestemming van zijn
ouders (ff. 3r en sr). De even
als een staat met een overvloed aan werk en behoorlijke oude Johann Jacob Saar
lonen. Wie daarheen trok was niet per definitie arm. Velen besluit in 1644 in Amsterdam
gingen naar Nederland omdat ze er meer hoopten te verdie- naar Oost-Indië te gaan en
nen dan in eigen land. Een dienstverband bij de vo c was vraagt zijn vader in een brief
om toestemming, die hij ook
een van de vele mogelijkheden die in de Republiek voor hen krijgt (Saar, RDB VI, p. n).
Ook Wurffbain ging met toeopenlagen.
stemming
van zijn ouders
Er zijn weinig aanwijzingen dat in het buitenland actief
(RDB VIII, p. 30).
geworven werd voor de v 0 c. Bekend is wel dat aan het eind 69. Wurmb en Wollzogen
van de achttiende eeuw in Oostende en Duinkerken voc- 1794, p. 3·
wervers op zijn getreden.?' Zelfs zijn er pogingen gedaan 70. Bijvoorbeeld Von der Behr:
'durch GO T T E S wunderliche
Italianen te wervenP In Hamburg werden in 1698 kolonis- Schickung' (R D B I v, 6).
ten voor de Kaap geworven. Toen werd een pamflet ver- 71. Raven 1978, p. 10.
spreid, de Richtige Wegweiser, die bestemd was voor 'allen 72. DAS 1,152.
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denenjenigen, so (aus Mangel der Nahrung) Allhie in Hamburg nicht subsistiren können'. Op de Kaap zou men eerlijk aan de kost kunnen komen;
alle te verstrekken gegevens hierover dienden 'allen nahrlosen Leuten zum
Trost und dem Vaterlande zum besten'.73
Wat de Republiek te bieden had, wat de Oost-Indische Compagnie
betekende en hoe het systeem van de zielverkopers werkte was in Duitsland wel bekend, want informatie ging snel. Langs de Duitse wegen werd in
de herbergen nieuws uitgewisseld over routes, gevaren en ook over de kans
op een baan bij de voc. Informatie over de kansen bij de Compagnie kon
ook per brief verlopen. Als Jan Stuiver, de Amsterdamse logementhouder,
de Sakser Gottfried Preller vertelt dat hij nog wel vijftig man kan gebruiken, biedt Preller aan naar zijn plaats van herkomst, Zeitz, te schrijven
omdat hij nog wel wat 'prave Kerels' kende die naar de Oost wilden. Acht
dagen na verzending krijgt hij al post terug.74
Nieuw in het personeelsbeleid van de vo c was het aannemen van complete regimenten. Dat gebeurde in de jaren tachtig van de achttiende eeuw
met Duitse, Franse en Zwitserse militairen.75 De grootste operatie op dit
gebied was de huur van het Wurtembergse Kaapregiment. De hertog van
Wurtemberg, Carl Eugen, verhuurde in 1786 aan de Compagnie voor
300.000 gulden een infanterieregiment van tien compagnieën van elk 175
man en een compagnie veldartillerie. Daarbij moest de voc nog 65.000
gulden voor het transport naar Holland betalen en jaarlijk 72.000 gulden
schadeloosstelling.7 6 Alles bij elkaar ging het om een kleine tweeduizend
man die met een aantal schepen werden overgevaren. Later volgden in
totaal nog elfhonderd man vervangingstroepen. 77
De Wurtembergse dichter Friedrich Daniel Schubart schreef in zijn
periodiek de Vaterländische Chronik van augustus 1787, dat men wel dacht
dat dit Kaapse regiment bestond uit een zootje goudzuchtige en liederlijke
'Schreibern, Exmagistern, Haarkräuslern und Kesselflickern'. Misschien,
schreef hij , bevond er zich in het korps wel een exemplaar uit 'de menselijke lompenkamer', maar de militaire tucht zou uiteindelijk toch zijn weldadig werk doen. En Schubarth schreef over deze door hun vorst verkwanselde soldaten zijn populair geworden Kaplied, dat hij op muziek zette. De
eerste strofe van dit optimistisch gestemde lied luidt:

Auf, auf! ihr Brüder und seid stark,
Der Abschiedsta{J ist dal
Schwer lie{Jt er auf der Seele, schwer!
Wir sollen über Land und Meer
Ins heif5e Afrika.7 8
Het lied rept vervolgens van het zware, verdrietige afscheid van het vaderland, van 'graue Eltern', broeders, zusters, vrienden en van het 'arme
Liebchen'. Maar in Afrika zal men gezond aan land springen, God danken,
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zingen en als Duitsers 'brav und gut' leven. Echter, van de tweeduizend
Wurtembergers en de elfhonderd man vervangingstroepen zouden er
maar honderd tot tweehonderd het vaderland ooit terugzien. Aanzienlijk
realistischer klinken dan ook de regels die Johann Gottfried Herder aan
deze hertogelijke transactie wijdde:

Sie sind in ihrer Herren Dienst
Sa hündisch treu, sie lassen williB sich
Zum Mississippi und Ohiostrom,
nach Kanada und nach dem Mohrenfels
Verkaufen. Stirbt der Sklave, streicht der Herr
Den Sold ein, doch die Witwe darbt,
Die Waisen zien den PfluB und hunBern. Nun
Das schadet nicht, der Fürst braucht einen Schatz.7 9
Het besluit om naar de Oost te gaan kon zijn genomen lang nadat men het
ouderlijk huis had verlaten. Het plan kon onderweg naar Nederland opkomen, of in Nederland zelf. Er was geen sprake van massale groepen, het
waren altijd individuen. Hooguit vertrok men met een goede vriend en
soms gingen twee broers samen op pad. 8o Sommigen troffen onderweg
landgenoten aan die hen op het idee brachten, of die evenals zij zelf van plan
waren naar de Oost te gaan. Gezamenlijk trok men dan naar Amsterdam. 81
Er bestonden vanuit Duitsland drie routes. Ofwel men trok over de Rijn
per schip naar Keulen en dan via Nijmegen naar Amsterdam. Of men reisde meer oostelijk, op oflangs de Elbe naar Hamburg. Daar ging men per
schip via de Noordzee en de Zuiderzee naar Amsterdam. 73. Moritz, 1938.
De derde route liep over land door Neder-Saksen naar Gro- 74· Preller, ff·49 V -5 2r·
ningen en dan via Leeuwarden naar Harlingen. Daar werd 756, vMo c .4t70 9 esn 47 10 .
7. on z 193 , pp. 321-322.
een schip naar Amsterdam genomen. Wat opvalt bij de meer n Commandant was de in
gedetailleerde verslagen over dit Europese deel van de reis is Straatsburg geboren kolonel
de grote onzekerheid en rechteloosheid en de vele beslis sin- TI hde~baGld VIIon Hcügell· Hi! over..
ee m a eop eyonm
.
gen dIe keer op keer genomen moeten worden. Beshssmgen I800. Zijn grafsteen en wapenover de juiste route, het logement, het oordeel over de bord bevinden zich aldaar in de
betrouwbaarheid van het gezelschap, de beste plaats om Dutch Reformed Church.
.

.

geld te WIsselen, de problemen met passen en gezondheidsverklaringen, moeilijkheden met de taal, het gevaar van dieven en ronselaars, de gebrekkige wegen, het slechte weer, de
.
moge lIJ"khel'd te verd
wa l
en'In moerassen, b ossen en op Ultgestrekte heidegebieden. En altijd is er het gevaar van een
slinkende beurs. Een jonge Duitse soldaat, die in 1635 het
oorlogsbedrijf beu is en van Frankfurt naar Nederland wil,
. . .

krIjgt te horen dat dat met mee zal vallen. Het zal veel geld
kosten en hij moet vrijgeleides hebben van Pruisen, Zweden,
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78. Schubart 1959, pp. II4, 318,
374-375.
79. Geciteerd bij Prinz I932,
P·303·
80. De broers Raetzel in 16 95
. "r I b
d b
Uit vv ege e en en e roers
Barchewitz in 1707 uit Erfurt.
SI. Langhansz treft in I693
AOP de bOdotvanHda~bourg naar
mster am nog rIe ostIndiëvaarders (I705, p. 4 I).
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Frankrijk, Keulen en Nederland. Later schrijft hij dat het met Gods hulp
gelukt is. Hij is door vijandelijk gebied gekomen, over de verraderlijke Rijn,
hij is aan de woeste en goddeloze boeren van Trier en Keulen ontkomen en
ontsnapt aan gedeserteerde soldaten die in de bossen iedereen overvallen,
plunderen en vermoorden. Hij is zijn zwaard en mantel kwijtgeraakt, heeft
afschuwelijk voedsel moeten eten en moest 28 mijl te voet door vijandelijk
gebied gaan. Hij zou uiteindelijk dienst nemen bij de West-Indische Compagnie. 82 In juli 1669 trok Jörg Franz Müller vanuit Hildesheim, waar hij
een tijd als geweermaker had gewerkt, naar Amsterdam. Hij verdwaalde,
belandde in een moeras en bereikte eindelijk in de nacht een herberg. Maar
men sliep daar al en niemand wilde opendoen. Müller trok verder en arriveerde bij een boerderij waar hij bier en brood kreeg. 83
Natuurlijk bestond er ook gastvrijheid. Als het even kon, had de reiziger
een aanbevelingsbrief bij zich voor de steden waar hij doorheen trok. Een
ambachtsgezel kon altijd aankloppen bij zijn vakgenoten en om bijstand
vragen. Gottfried PrelIer was geen gezel en zocht zijn onderdak in herbergen. Omdat hij beroofd werd en nauwelijks meer geld op zak had, durfde
hij niet veel te eten. Maar na enige tijd merkte hij dat het vertellen van zijn
angstige avonturen hem ook een kan bier en een stuk brood konden opleveren. In een herberg waar hij heeft overnacht, stopt de waardin hem zelfs,
na het ontbijt van brood, brandewijn en zout, met tranen in de ogen een
groot stuk rozijnenbrood toe. PrelIer hoefde niets te betalen en de vrouw
legde uit waarom. Zij heeft ook kinderen en ze weet niet hoe het hun zal
vergaan en wie hun ooit goed zal doen. Het laatste deel van zijn weg naar
Amsterdam voltooit PrelIer als bedelaar, voorzien van een officiële bedelbrief, 'gute Testimonia' en een pas uit Zeitz.

Onderkomen
Amsterdam was in de zeventiende en achttiende eeuw altijd het eerste reisdoel van immigranten in Nederland. Amsterdam is de moederstad van heel
Europa, schreef een Duitser die hier in 1692 arriveerde. 'Al wat in gantsch
Duitsland niet kan te recht komen, gaet na Amsteldam toe, daer sal u geseit
worden, wat u te doen verordineert is .. .'84 Jaar in jaar uit trok een gestage
stroom van Duitse handwerkslieden, geschoolde arbeiders 82. Stephan Carl Behaim (zie
en seizoenwerkers naar de Republiek. Ze hadden een slech- Ozment 1990, pp. 25 2-254).
f. 18.
· negatieve
.
b eeldvormmg
. wer d'm stand ge h ou- 883· Müller,
te naam en d Ie
S d
4. un erman 17Il, p. 24.
den door talloze populaire blijspelen waarin zij figureerden. 85. Leo Lucassen 1987 en
In deze 'moffenkluchten', vooral spelend in Amsterdam, Mertens-Westphalen 1993·
I d
Iompe kl ap Iop ers, b ed e- Vergelijk
ook de lange opsomkomen ZlJ.. naar voren asomme,
.
N' I
d G ff
.

laars, kwakzalvers en snoevende bednegers, praalhansen en
opsnijders die beweerden van hoge komaf te zijn. Doorgaans werden ze aangeduid als 'Poepen' 'Knoeten' en 'mof,
fen,.85 Met dit stigma moesten ze zich toch zien te redden.

133

mmg van lCO aas e raa
in hfst. 2. De Silezische stu-

dent Friedrich Lucae, die in
1666 in Leiden studeerde,
schrijft dat de straatjongens

Gevelsteen van herberg De
stad Ulm, Amsterdam, 1672.
Foto: Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse
Gevelstenen.
De steen is afkomstig
van de Nieuwe Looiersstraat 48 en duidde vermoedelijk een logement aan dat
gedreven werd door een
Duitser. De steen bevindt
zich tegenwoordig in een
muur in de Sint-Luciënsteeg.
Wie als buitenlander in een Nederlandse stad arriveerde, moest natuurlijk een onderkomen zien te vinden. Daarbij kwamen twee zaken van pas:
geld en aanbevelingsbrieven. In de literatuur wordt doorgaans vermeld dat
de buitenlander die in een Nederlandse havenstad arriveerde vanzelfsprekend in de armen liep van 'slaapbazen', de zielverkopers, die hun aan een
slechtbetaalde baan bij de de va c hielpen. Maar zo hoefde het allerminst
te lopen. Vreemdelingen hadden meestal wel een adres bij zich dat hen was
aangeraden en dat ze zo snel mogelijk opzochten. 86 Doorgaans waren dat
ook Duitsers die al sinds lang in de stad woonden. Zij hiel- hem vaak nariepen: 'muf, muf,
pen hun landgenoten aan onderdak, soms bij henzelf, soms hasenkopf' (18 54, p. 77)· Wolf
.
Iogement, en ZIJ" kond en b ovend'Ien b eml'ddeIen b"IJ h et werd
in 175 1f'in Amsterdam
meen
kal'
00
s mo aangesproken. 1n
vinden van een betrekking. Op alle niveaus bestonden loge- een voetnoot legt hij de term
menten voor bepaalde nationaliteiten. Zo namen Duitsers uit: het is een scheldwoord
.
k'm D e Gif
h un mtre
raa van aiden burB, D e Keurvorst van Sak - voor
k degenen die
d uit Neder.
.
sa sen wegens e zeevaart
sen m de NIeuwstraat, De Keurvorst van Keulen op de Zee- naar Holland komen en voor
dijk, De stad Wezel op de Geldersekade, of in logementen de Westfalers die voor de landmet meer algemene namen die naar de zeevaart verwezen arbeid komen (17 82 , p. 14).
.
".
87
.
86. Trevennot raadt dat ook
zoals De Dne bootsBezeIlen bIJ de NIeuwebrug. Een bUIten- dringend aan. Naporra heeft
lander was altijd blij om landgenoten te treffen. Dat wil in aanbevelingsbrieven vanuit
dit geval niet alleen zeggen Duitsers, of Duitssprekenden, Dantzig meegenomen.
.
.
.
87. Wagner logeerde in 1642 in
maar ook mensen afkomstIg UIt dezelfde DUItse staat of D e graazJ van aiden burg
stad. Gottfried Preller kwam met nog maar elf stuivers voor (Michel 1987, p. 62); Muche in
de poorten van Amsterdam aan. Het poortgeld kostte hem 16 70 in achtereenvolgens De
.
D h b
h" "
A
d
Drie Bootsgezellen de Koning
een stUIver. e er erg waar IJ zIJn eerste mster amse van Z weden en de K'eurvorst
nacht doorbracht berekende hem zeven stuivers voor een van Keulen; Langhansz in 1693
pint je bier, een pijp tabak, slaapgeld en voor het uur dat hij in de Keurvorst van Saksen
voor de haard had doorgebracht. Toen resteerden hem nog (1705, p. 52); de schrijver van
het Dantziger handschrift in
maar drie stuivers, waar hij een brood, een zak met appelen 1684 in de De stad Wezel (f. I).
en wat jenever voor kocht. Nu was hij helemaal blut, maar hij 88. PrelIer schrijft dat een eenvoudige slaapplaats 2 stuivers
had gelukkig nog een adres waar hij verder werd geholpen.
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Georg Naporra vindt op zijn eerste dag in Amsterdam de man die hem
is aanbevolen en hij krijgt met zijn metgezellen een slaapplaats op de vloer
bij een kleermaker in de Engelse Steeg. Dat kost zeven stuivers per week,
zonder maaltijden. 88 Logementen met een comfortabeler accommodatie
en met kost en inwoning kostten drie tot vijf gulden per week. 89 Naporra
prees zijn tweede gastheer, Jan Dirksen in De Burcht van Emden in de Hasselaarssteeg, om diens maaltijden. 's Ochtends was er koffie, weliswaar
zonder suiker, en wittebrood met kaas zoveel men wilde. 's Middags waren
er twee gerechten met bier, in de namiddag volgde thee en 's avonds kregen
de gasten warme ofkoude zoetemelk, wittebrood, gebakken vis met 'Salat'
(dat wil zeggen een soort groentenstamppot) of gekookte eieren eveneens
met 'Salat'. Men was er vrij en de bedden waren goed. 90
De nieuwkomer die wat geld op zak had kon rustig de kat uit de boom
kijken en zijn toekomst overwegen. Wie wilde gaan varen, zo schrijft een
Duitse chirurgijn die in 1715 in Amsterdam arriveerde, moet een goede
kapitein zoeken met een goed versterkt en snelvarend schip, voor een
goede ongevaarlijke reis kiezen en zich verre houden van zielverkopers. 91
Een jonge Duitser die in 1617 in Delft was aangemonsterd en vernam dat er
voorlopig nog geen vloot zou vertrekken had kennelijk voldoende fmanciëIe reserves om weer helemaal naar Stuttgart terug te reizen. per nacht kost, dus 14 stuivers
Daar nam hij afscheid van zijn moeder en vrienden en ver- per week (f. 44 v).
. .
89. Peter Hansen Hajstrup
trok het voorjaar daarop opmeuw naar Nederland. 92
betaald'
e lil I 644 2riJook Sdaa-I
Andere Duitsers waren in Amsterdam terechtgekomen ders (Ibold e.a. 1995); Vogel in
zonder nog het plan te hebben om naar Oost-Indië te ver- 16 78 4 tot 5 gulden (1716, 'Vortrekken. Ze waren op doorreis of zochten een betrekking bderic~t'); Volckalrdt in Amster-k
am lil 1715 4 gu en per wee
aan de wal. Nlcolaas de Graaff zegt over dergehJke DUItsers: (1735, pp. 8 en I2I). In Enkhui'Sommige hebbent geluk dat sy een baas krijgen, 't sy een zen werd in 1776 3 gulden per
schoester snijer of wever daar sy door de week werken en week betaald (Van Alphen
"
,
1988,p.15noot91).
Sondags aan de goeije luiden haar huise gaan, om een ale- 90. Naporra, f. 17 8.
moes, een luyterse Psalm singen of een kapittelleesen.'93 91. Volckart 1735, p. 35.
Zowel Zacharias Wagner als Volquard Iversen hadden in 92. Schmidlapp, f. 2.
d' d
93.DeGraaffl930,P·48.
' d
k W
Amsterd am al s b oekb m
er gewer t.
agner Ien e een 94. uvooraI'lil de eers te helfit
jaar bij de firma Blaeu en vertrok toen naar West-Indië. Na van de zeventiende eeuw was
terugkeer nam hij dienst bij de VOC. 94 Jörg Franz Müller eendienstverbandbijdewlc
dl'
h
in trek bij Duitsers' meerderen
.
h h
reIst, wanneer IJ oort at er voor Opig geen sc epen naar hebb en zoweI devvest
,;, ase
Id
de Oost vertrekken, naar Leiden. Daar komt hij in dienst bij Oost bereisd, zoals Johan
een Duitse geweermaker die zijn vader nog heeft gekend. 95 Nieuhof, Zacharias Wagner en
Ernst Christoph Barchewitz had een comfortabele baan als Caspar Schmalkalden. De
beroemde natuuronderzoeker
bediende en pruikenmaker bij de gezant van de Duitse kei- Georg Everhard Rumphius
zer in Den Haag. In I]II kreeg hij samen met twee Duitse werd in 1646 voor Brazilië
kameraden, de een lakei bij dezelfde ambassadeur, de ander geronseld, maar is daar nooit
.
aangekomen; later kwam hij in
apotheker, een onweerstaanbaar verlangen om naar AZIë te Azië terecht.
reizen, wat ze ook deden. Een andere Duitser had een avon•

00

oo
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tuurlijk leven achter de rug met reizen naar Noord- en Zuid-Amerika en
werkte als suikerbakker en lakei in Den Haag, voor hij in dienst van de v 0 C
een reis naar China maakte. 96
Velen verkeerden in de veronderstelling dat het gemakkelijk was in
Nederland een betrekking te vinden, maar dat viel tegen. Amsterdam bijvoorbeeld was een dure stad. Ik kon met een daalder in Duitsland meer
doen, schreef Jörg Franz Müller later, dan hier met vier of vijf. 97 Johann
Wilhelm Vogel arriveerde in juni 1678 uit Gotha in Amsterdam. Hij was
met vijftien rijksdaalders reisgeld van huis gegaan en daarvan zal op die
reis van een paar weken maar weinig over zijn geweest. Hij wilde beslist
naar de Oost, maar er vertrokken voorlopig geen schepen. Vogel probeerde
daarom dienst te nemen bij het Staatse leger als cavalerist. Hij reisde naar
Groningen omdat daar plaats zou zijn, maar dat bleek niet het geval. Vervolgens trok hij naar Zwolle, waar hij bij de infanterie kon dienen. Lang
duurde dat niet, want toen hij in oktober hoorde dat er schepen naar de
Oost zouden vertrekken nam hij zijn ontslag en monsterde hij aan bij de
Compagnie. 98 Ook Georg Naporra geeft aan hoe snel het geld hem tussen
de vingers gleed. Hij vertrok met 1I2 gulden op zak op 12 april 1752 uit
Königsberg. Het reisgeld ging op aan de scheepstocht naar Dantzig en vandaar met een ander schip naar Amsterdam, aan voedsel en drank, aan verlies bij het wisselen van geld en aan logies in Amsterdam, waar hij begin
juni arriveerde. In Amsterdam was alles erg duur en hij kwam dan ook krap
bij kas te zitten, terwijl de eerste vloot pas in september zou vertrekken.
Het aangeboden werk vindt men nogal eens te min. Een Duitser met
een opleiding als kelner en keldermeester kon in 1734 bij een Amsterdamse
wijnhandelaar werken, maar het enige wat hij daarmee verdiende was zijn
kostgeld van twee tot tweeënhalve gulden in de week. Hij verzuchtte dat
men zelfs met de beste aanbevelingsbrieven niet veel kon uitrichten. Vergeefs probeert hij het nog bij een haringbakkerij en een azijnkokerij.99 Een
andere Duitser probeert in Dordrecht bij herberg De Drie Moren aan de
slag te komen, maar de waard voegt hem toe dat hij geen kans maakt wanneer hij de taal niet spreekt en geen aanbevelingsbrieven bezit. lOo In drie
gevallen krijgt een Duitse jongeman een baantje aangeboden in een apotheek. Twee van hen bedanken voor de eer als zij zien dat de gezellen alleen
de vloer mogen aanvegen. 101
Wanneer het niet lukte een baantje te vinden of wanneer men te weinig
verdiende, het geld opraakte en het besluit naar Indië te reizen vaststond,
wendde men zich vroeg oflaat toch tot een zielverkoper of rechtstreeks tot
het Oost-Indisch Huis, zoals Parthey, een Duitser die al jaren werkend in
Europa rondreisde en in 1677 vanuit Amsterdam naar Londen wilde vertrekken. Oorlogsomstandigheden verhinderden dat, en omdat hij en zijn
kameraad geen werk konden vinden 'und unser weniges Geld allbereit aufgezehret war', zagen ze zich uiteindelijk gedwongen zich te melden bij de
Compagnie. 102
13 6

In de steden met een kamer van de v 0 c bestond een officieus systeem
van arbeidsbemiddelaars. Op het laagste niveau waren dat de aanbrengers
of de 'Kat en Hond'}03 Zij hingen rond bij de haven en spraken juist gearriveerde en kennelijk berooide en werkloze vreemdelingen aan met de bedoeling hen in bepaalde logementen te lokken. In 1752 werd het schip uit
Dantzig, waarop Georg Naporra in Amsterdam was gearriveerd, al voor
het goed en wel had aangelegd omgeven door bootjes met Duitssprekende
mannen die hem logies aanboden. 104 Maar de schipper waarschuwde hem
voor deze lieden.
In Amsterdam was de Nieuwebrug bij het IJ een geliefde 95. Müller, p. 34.
plaats voor ronselaars en koppelbazen. Die brug werd dan 9~. Reichart 1755, P·3?6. Ook
.
Zimmermann beslUIt In
ook wel 'de Moffenbrug' genoemd. 105 Daar werden meuw- Amsterdam om naar de Oost
komers benaderd met de vraag of ze logies en werk hadden,
wat meestal niet het geval was. De nieuweling werd vervolgens naar een volkhouder gebracht. Die keurde hen, en als
hij wat in hen zag, gaf hij de aanbrenger een paar glazen
brandewijn en een dukaat. De nieuweling kreeg bij de volkhouder of -houdster kost en inwoning tot het tijd was om
aan te monsteren. Hij of zij voorzag hem dan ook van een
kist en een uitrusting en schoot hem op deze wijze dus geld
voor. In ruil daarvoor moest de nieuwbakken matroos of
soldaat een deel van zijn handgeld afstaan en bovendien de
transport brief die hij van de Compagnie had gekregen,
doorgaans ter waarde van 150 gulden. Die brief, een voorgedrukt en op naam van de matroos of soldaat ingevuld formulier, eigenlijk een schuldbrief aan toonder, kon de volkhouder de komende jaren in gedeelten aflossen bij de Compagnie. Dat gebeurde telkens wanneer uit Batavia bericht
was ontvangen dat de desbetreffende dienaar een bepaalde
tijd gediend had. Omdat dit lang kon duren en de uitbetaling
ongewis was, deed de volkhouder die transportbrief vaak
voor een veel lager bedrag van de hand. Hij had dan wel zijn
recht op die ISO gulden verspeeld, maar hij bezat nu tenminste contant geld, waarmee hij de kosten die hij voor de zeelieden had gemaakt kon afbetalen. Er bestond een speciale
beroepsgroep die zich richtte op het kopen van deze transportbrieven. Deze lieden werden zielkopers genoemd, een
verbastering van het woord 'cedeel' of 'ceel' dat schuldbrief
betekent. De volkhouders of slaapbazen zelf stonden om
diezelfde reden bekend onder de naam 'zielverkopers'.106
De zielkopers kochten de transportbrieven op voor zo'n
80 of 90 gulden. Dat lijkt gunstig, want na een aantal jaren
zouden ze er immers 150 gulden voor terugkrijgen. Dat is
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te gaan, overgehaald door een
vriend die hem een prachtig
land, vele rijkdommen en een
grote naam voorschildert
(1771, p. 6).

97. MülJer in 1669 (f. 27) en
later 'weil alles hier sehr
theur' (f. 33); Muche in 1670
(ff.18-19)·
98. Vogel 1716, pp. 16-25.
99· Reichart 1755, p. 177·
100. Schwartz 1748, p. 5.
101. Zimmermann werd in
1735 een baantje bezorgd
(1771, f. 5) door de oprichter
van de Duitse apotheek in de
Haarlemmerstraat, de uit
Oost-Friesland afkomstige
Albertus Seba, die overigens
een van de grootste rariteitenkabinetten van Europa bezat.
Naporra weigert hier een
betrekking in 1752 (f. 176).
Raetzel dient in de apotheek
De Witte Eik in de Warmoesstraat bij Nicolaas Domsdorff.
102. Parthey 1687, p. 2.
103. Langhansz noemt ze in
1705; een levendige beschrijving van deze praktijken vindt
men bij Mentzei 1784.
104. Naporra, ff. 169-170.
105. KoddiBe en ernstiBe
opschriften, 1698, p. 9. Winter-

gerst noemt het 'der rechte
Werb-Platz' (Wintergerst,
RDB XIII,p.3).

10 6. Zie over de zielkopers:
Van Alphen 1988.
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Transportbrief van Niels Ipsen Salton uit Oldenburg. Nederlands
Scheepvaartmuseum Amsterdam.
Salton monsterde aan als korporaal op het schip Hoogkarspel van de
kamer Enkhuizen. Hij verdiende 14 gulden per maand en had twee maanden gage vooruit gekregen. Bovendien kocht hij van de Compagnie een
scheepskist voor 4 gulden en 5 stuivers en twee kelders wijn voor 7 gulden
en 4 stuivers. Samen met de 150 gulden van deze transportbriefbeliep zijn
schuld aan de Compagnie bij vertrek dus al 189 gulden en 9 stuivers, wat
neerkomt op een jaar en zes weken werk.
Aan boord van de Hoogkarspel bevonden zich 200 man: behalve officieren, onderofficieren en ambachtslieden I21 matrozen en 38 soldaten. Van de
soldaten kwamen er minstens 25 uit Duitsland. Salton tekende deze schuldbrief op 9 juni 1779, het schip voer pas uit op 24 augustus. De Hoogkarspel
bereikte op 16 februari 1780 de Kaap. Daar is Salton kennelijk gedeserteerd.
De archieven vermelden hem als 'absent' (voc 14819).
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zo, maar ze liepen wel het risico dat de voe-dienaar op wiens naam de
brief stond, voortijdig zou overlijden. In dat geval werd slechts het bedrag
uitbetaald dat hij tot zijn dood verdiend had. De zielkopers konden voor
duizenden guldens transportbrieven bezitten.
Het systeem van de zielverkopers week af van wat bij de Oost-Indische
compagnieën van Engeland en Frankrijk gebruikelijk was. Hardhandige
ronseling, het dronken voeren van potentiële kandidaten, het laten aanmonsteren onder dwang, zoals in die landen gebruikelijk, kwamen in
Nederland niet voor. Een uitzondering was misschien de situatie bij de
marinewerving vlak voor en tijdens de Vierde Engelse Oorlog. Een pamflet
uit 1780 vergelijkt de ronselpraktijken voor de admiraliteiten in dat jaar
met slavenhandel en verklaart dat met de woorden "t Is byde menschenvleesch, de kleur verscheeld alleen'. 107
Hoewel het zielverkopers systeem niet gepaard ging met systematisch
geweld en dronken voeren op grote schaal, ging het er allesbehalve humaan
aan toe. Een levendige beschrijving van het doen en laten van een zielverkoper geeft de apothekersgezel Conrad Raetzel, die in september 1694
samen met zijn broer uit de omgeving van Halberstadt in Amsterdam arriveerde. Na een paar dagen de stad te hebben bezichtigd en zonder eigenlijk
goed te weten hoe het nu verder moest, werden ze op straat op beleefde
wijze in het Hoogduits aangesproken door een paar keurig geklede mannen. Dezen informeerden of de broers wel een logement hadden en of ze
misschien geen zin hadden naar Oost-Indië te reizen. Omdat ze landgenoten waren, wilden ze de beide broers wel helpen, 'aus redlicher Landmannschaft'.108 Dat gaf de broers hoop en ze liepen mee naar het logement van
een zekere Jacob Crul aan de Geldersekade. Hun valiezen en mantels werden in een mooie kamer neergezet waar nog meer bagage stond. De slaapbaas bracht ze vervolgens naar een grote, vrijwel donkere, rokerige kamer
met slechts een raam op een binnentuin. Aan de ene kant van de kamer
zaten tien volkomen beschonken mannen in haveloze kleren, allen met een
pijp in de mond. Raetzel aarzelt niet ze te omschrijven als varkens. Op een
smerige tafel voor hen stond bier en brandewijn. Aan de andere zijde zaten
nog zes zeer treurige personen. De atmosfeer was zo verstikkend dat de
tranen de broers in de ogen sprongen. Een meid, die - aldus Raetzel-Iang
de schoorsteen geveegd moest hebben zonder zich ooit te wassen, zette
twee houten bakken op de tafel van de beschonken mannen. In de ene bak
zat in karnemelk gekookte gerst, de andere bevatte gele rapen met schapenvlees. Er werden nog een paar smerige pullen bij gezet, waarbij de meid het
gezelschap toevoegde: 'Nu gij varkens, wie lust tot vreten en zuipen heeft,
die vreet en zuipt. En wie geen lust heeft die laat het staan, dan zullen de
moffen het wel opvreten.' Daarbij wees ze op de gebroeders Raetzel. Toen
de mannen met hun handen de bakken half leeg gegeten 107. Raven 1982, pp. 134-135.
hadden kregen de anderen, dat wil zeggen de zes mannen, 108. Raetzel, f. lOr.
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die naar later bleek drie uur te voren waren gearriveerd, het voedsel toegeschoven. Raetzel gruwde ervan en kreeg te horen: 'Ja maat, wie met de wolven loopt moet ook met ze huilen. Gij moet weten, dat gij niet meer in uw
moeders, maar in een zielverkopers huis bent.' De broers waren kennelijk
onkundig van dit verschijnsel en vroegen de waard om opheldering. Die
begon hen geweldig uit te schelden en riep dat hij wel zag dat hij met moffen te doen had en dat ze elk voor kost- en slaap geld twaalf gulden in de
week zouden moeten betalen, waarna ze wat hem betreft naar de duivel en
zijn moer konden lopen. De broers gingen de straat op en liepen naar een
apotheker in de Warmoesstraat, die hun was aangeraden. De eigenaar was
een Duitser die hun uitlegde dat ze aan die twaalf gulden vastzaten. Maar
hij beloofde hun niet alleen onderdak maar ook een baantje in zijn apotheek. Uit nieuwsgierigheid bleven de broers nog een paar dagen bij de
slaapbaas om het 'dolle und unchristliche Leben' in een zielverkopershuis
te aanschouwen. Ze moesten er slapen in stapelbedden met kussens vol
houten spanen. 109
Een vergelijkbare beschrijving vindt men in de avonturenroman De
ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer, verschenen in 1775.
Het voorwoord wil doen geloven dat het geschreven is in het hospitaal van
Batavia. De vader van de held, een Duitse smid, was in 1705 in Amsterdam
beland. Voor hij het goed en wel besefte was deze 'bliksemse 109. Raetzel, ff. IOr-I2V.
Mof', zoals hij werd aangesproken, opgesloten op de zolder ilO. Anoniem 19 6 5, p. 31 e.v.
.
lIl. Moreau van Perrey 1652,
van een ZIelverkoper. Deze was zelf een gedroste soldaat, .86.
.. vrouween 'B remer T"
ZIJn
nen, een voormal'Ige hoer en hoe- pII2. Schweitzer in 1676 (R 0 B
renwaardin. IIo
x I, p. 4); Hesse, ROB x, p. 13.
lI3· Biemjes 19 6 7, p. 237·
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Fransman de ZIelverkopers m MIddelburg aan het werk
gezien. Hij beschrijft hen - in de Nederlandse vertaling enkele jaren later als 'fielten' en 'onbeschaamde bedriegers'.
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un erg esc flJ termers
die in 177 0 aan de haven belo-

ven de vreemdeling met zijn
bagage naar een piekfijn logement te brengen, waarna hij ze
aflevert bij het ellendige hol

HIJ schnJft dat hun kunst erUIt bestaat de Jonge vreemdelmgen die zij vinden 'te verrukken en hen te verbinden om de van een zielverkoper (1792,
reis naar Indien aan te nemen, breet by hen voordoen en de P·7 0 ).
..
114. Hendrik Meijer, Reflectien
verre gelege landen aan hen vertonen, gehJk een aardsch ('
t
)
zie p. 44, noo 29 .
Paradijs, dat alles naar wil en wensch voortbrengt, hen groot lIS. Preller, f. 46v; Naporra,
geluk doen verhopen, hen in hun huizen houden, en heerlijk f. 143· Wintergerst vertelde dat
hij opgelucht was dat hij niet
d e vo IOp geven tot aan d e d ag van h un vertre k ... 'III
b'"
I k
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Zielverkopers werden wel 'Menschenfanger', of 'Menschen-Verderber' genoemd. 112 In de achttiende eeuw komt
het beroep in een steeds kwalijker reuk te staan. Men komt
,

..'

.

termen tegen als der gefahrhche geschmels der Seelenverkäufer', 'Spitzbuben' en 'priviligirten Schurken','l3 Een
Duitse waarnemer beschrijft in 1771 hoe de zielverkopers de
slachtoffers opsloten in ongezonde kelders en kamers zon-
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IJ een zie ver Op er terec t
wasgekomenomdathijgeld
had(RoB

XIII,

2).

II6. Hendrik Meijer, Rejlectien
(zie noot 114).
lI7. Onder andere bij Herder,
Jean Paul, Brentano, Goethe
en Gotthelf(zie Bientjes 19 67,
P·23 8).

der frisse lucht, dat ze honger en dorst leden en nog geplaagd werden door
'Venusziektes' en allerhande ongedierte. Een bericht van vijf jaar later
ademt dezelfde geest. De zielverkopers brachten hun gasten onder 'op solders en kelders, of stinkende hokken', waar ze een behandeling kregen die
'wel meest brutaal met schoppen, slaan of smijten door dronken offbrooddronken lappen werd geëxerceerd'.11 4
In de Duitssprekende landen was het beroep van zielverkoper bekend en
berucht. De eerdergenoemde Raetzel kende het systeem in 1694 nog niet en
wist er nog op tijd aan te ontsnappen, maar Gottfried Preller vertelt in 1727
aan zijn eerste contactpersoon in Amsterdam dat hij, hoewel 'niemahls in
amsterdam gewesen', thuis al op de hoogte was van het systeem van aanmonstering en de kwalijke rol van zielverkopers. Georg Naporra was er in
Dantzig voor gewaarschuwd. lls Een kenner van deze praktijken schrijft in
1776 aan de Heren x v I I, dat zij zich kennelijk niet kunnen voorstellen 'hoe
de naam van Ceeleverkoopers in geheel Duisland een schrik voor Uw. Ed.
Achtbaarheedens dienst in boesemt'y6 In de Duitse literatuur van de late
achttiende en van de negentiende eeuw komt het woord nog steeds in negatieve zin voory7 Er bestaat zelfs een toneelstuk uit 1786, Der Ostindienfahrer, geschreven door de Weense blijspelschrijver Gottlieb Stephanie,
een vriend van Mozart, waarin de zielverkoper zelfs niet nader geïntroduceerd wordt. Wanneer de hoofdfiguur, Stuben, na twaalf jaar weer
terugkeert in Amsterdam, loopt hij zijn voormalige zielverkoper tegen het
lijf. Hij vliegt hem onmiddellijk naar de keel en voegt hem toe: 'Je bent een
schurk die ervan leeft ongelukkige Europeanen tot spijs van 1I8. Stephanie, deel v I. Gottde vissen of tot lijk in Batavia te maken, je bent een" Seel- lieb Stephanie (Breslau 17411
d
' 118
Wenen 1800) studeerde rechh d"
un ,een even e pest.
ten en diende als Oostenrijks
In de zielverkopersbranche waren in de achttiende eeuw soldaat voor hij toneelspeler
veel vrouwen werkzaam. In Enkhuizen waren in het eerste en later toneelschrijver werd.
kwart van de achttiende eeuw ongeveer tien volkhouderijen, Het blijspel werd vertaald in
het Russisch, en van tsarina
de meeste gedreven door vrouwen. Tussen 1730 en 1732 be- Catharina I I ontving de
trok de kamer Zeeland personeel via 48 of 49 volkhouders, auteur een gouden medaille
voor dit stuk. Het is niet
onder wie 43 vrouwenY9
ondenkbaar dat een andere
Ongetwijfeld bevonden zich veel louche lieden onder kennis van Mozart model
deze volkhouders, slaapbazen of zielverkopers. Toch be- heeft gestaan voor deze
hoeft dit beeld nuancering. Johann Conrad Raetzel, die zelf Stuben, namelijk de arts
Ferdinand Dujean, die de
enkele dagen in zo'n bedrijf had doorgebracht schrijft dat v 0 C tussen 1758 en 1768
het wel armoedige onderkomens zijn, maar dat het bij de een diende en later, van 1781 tot
toch beter is dan bij de ander. I20 Er zijn ook verhalen over de aan zijn dood in 1797, in
Wenen woonde (Lequin 1981).
menselijkheid, gastvrijheid en hulpvaardigheid van loge1I9. ARA, ArchiefRadermamenthouders en over de prettige manier waarop ze de nieu- cher nr. 236; Enthoven 1989,
weling wegwijs maakten in de stad en voorbereidden op zijn p. 98; Van Alphen 1992, p. 131,
toekomstige taken aan boord. Gottfried Preller informeert en 1988, pp. 18-22.
120. Raetzel, f. uv.
dan ook of de zielverkoper waar hij heen wordt gebracht wel
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een 'eerlijke' man is, wat het geval bleek te zijn. En omgekeerd schatte de
man hem ook zo in. Georg Naporra beschrijft dit criterium eveneens. Hij
wordt door zijn eerste contactman, die hij zijn vriend noemt, naar een
logementhouder gebracht, maar niet dan nadat die vriend zich er van vergewist heeft dat het een 'honetter bürger' was. 121 Een landgenoot die enkele jaren eerder met dertien lotgenoten bij een Rotterdamse zielverkoper
gehuisvest werd, was zelfs zeer tevreden. 's Morgens was er brandewijn,
boter, kaas, brood en tabak zoveel ze wensten, 's middags was er eveneens
goede kost en bier. En dat vier weken lang. 122 Die gastvrijheid kwam ook
voort uit eigenbelang van de volkhouder. Hij moest zijn gasten immers aan
zich binden en er voor waken dat ze niet wegliepen. Anders zou de transportbrief waardeloos worden. Bovendien ontving hij in bepaalde periodes
voor elke aangebrachte matroos of soldaat nog een premie van de Compagnie. Liep een gast weg dan moest de zielverkoper een plaatsvervanger
zoeken, die op naam van de oude gast op reis zou gaan. Een ander middel
om de gast te binden was het achterhouden van zijn bagage of zijn mantel. 123
Om zo'n transportbrief van de Compagnie te krijgen hoefde men niet
noodzakelijkerwijs bij een zielverkoper te wonen. Elke man die aangemonsterd was kon er een ontvangen. De Compagnie reikte die brieven niet
zomaar uit. De Oost-Indiëvaarder moest aantonen dat hij iemand had, een
burger van de stad, die borg voor hem stond. De Oost-Indiëvaarder die
niet bij een zielverkoper logeerde kon persoonlijk die transportbrief te
gelde maken. Voor een transportbrief van ISO gulden kreeg hij doorgaans
zo'n 80 gulden contant. 124 Met het aldus verkregen bedrag kon hij dan zijn
logies betalen, zijn eigen uitrusting kopen of een bedrag aan een familielid
overmaken.
Niet iedereen maakte gebruik van dit transportbriefsysteem. Het was
bij uitstek geschikt voor mensen die platzak waren. Wie geld had bleefliever onafhankelijk en zonder schulden, nam zijn intrek in een logement naar
eigen keuze en betaalde daar met zijn eigen geld. Wie bijvoorbeeld twee
maanden moest wachten op een schip had dan al gauw voor acht weken
logementskosten à 5 gulden per week te betalen. Aan een beetje uitrusting
was hij minstens zo'n 50 gulden kwijt, te zamen 90 gulden.
Bovendien was het mogelijk maandelijks een deel van de nog te verdienen gage aan ouders, vrouw of kinderen te laten uitbetalen. Daarvoor
moest een zogeheten maandbrief ondertekend worden.
Wie in Amsterdam arriveerde en wat geld bezat, bleef dus het liefst uit
de handen van de zielverkopers. Zij hadden meer vrijheid om te kiezen
waar ze logeerden, of ze een betrekking zouden zoeken en zo ja in welke
branche. Juist zij schrijven dan ook over de afweging van het risico van een
reis naar Azië. Dat wil zeggen, meestal is het hun waard of de waardin van
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hun logement, die hun afraadt om aan de gevaarlijke onderneming te
beginnen. In 1669 vindt een Duitser, in afwachting van de mogelijkheid om
aan te monsteren, in Leiden een baan als geweermaker. De meester bij wie
hij werkt, diens vrouwen dochter raden hem de reis naar Indië ten sterkste
af. Het is, zo krijgt hij te horen, zonde van zo'n jong leven: van de honderd
Oost-Indiëvaarders keert er nauwelijks een terug. Niemand behalve 'böse,
leichtfertige lëuth, die alles übel gestiftet' reisden daarheen en hîj mocht
dat zijn ouders toch niet aandoen. 125 Een landgenoot krijgt een paar jaar
later een beeld voorgeschilderd van 'hundertley Mühe, Elend, Trangfal,
Hunger und Durst, ja den verlust Leibes und Lebens selbsten'p6 De gastvrouw van Conrad Raetzel voegt hem toe, wanneer hij heeft verteld dat hij
bij de v 0 c heeft aangemonsterd: 'Jan, Jan! Hoe suld gij nogh dickmaels aen
ons, en onse Keucke gedencken.' 127 De beschrijving van dergelijke raadgevingen heeft ook een functie in het verhaal: het prent de lezer in welke
gevaren de auteur heeft gelopen en met Gods hulp heeft doorstaan. Dat
neemt niet weg dat de gevaren reëel waren. Trevennot schrijft dat gezonde,
arbeidzame mannen welkom zijn bij de Compagnie. Wie daarentegen
mentaal zwak is, vatbaar voor 'Schwermuth', of gewend aan een delicaat
leven, die zal niet wennen aan de zware behandeling op de schepen. Hun
gemoed zal er ziek van worden. 128

AanmonsterinB
In afwachting van het moment van aanmonstering, een periode die wel een
paar maanden kon duren, verdreef de toekomstige Oost-Indiëvaarder de
tijd met wandelen, kaartspelen, eten, drinken en lezenP9 Logementhouders en zielverkopers leerden hun gasten de beginselen van de navigatie en
oefenden ze wat in het excerceren.
Wanneer de dag naderde dat de Compagnie personeel ging aannemen,
liet ze dit door omroepers in de stad bekendmaken. Deze mannen trokken
de aandacht met trommels en schalmeien. De zielverkopers staken hun
gasten in nette kleren en brachten hen, ruimschoots jenever uitdelend,
naar het Oost-Indisch Huis, waar al drommen werkwilligen 121. Naporra, f. 178.
stonden te dringen.
122. Schwartz 1748, p. 9·
. . .
123. Dat overkwam de broers
WIe er rn slaagde brnnen te komen werd 'gemonsterd'. Raetzel.Devadervande
Een commissie van enkele bewindhebbers en zeeofficieren 'Ongelukkige Amsterdammer'
ondervroeg de nieuweling naar zijn ervaring, naar de rang moest, kersvers uit Duitsland,
zijn ransel afgeven (Anoniem
die hij begeerde en wat hij dacht te gaan verdienen. De ma19 65, p. 34).
troos kreeg vragen over het kompas, de soldaat moest wat 124. Naporra en Schröder.
exerceren, maar veel stelde het allemaal niet voor. Specialis- 125. Müller, f.34.
ten, zoals chirurgijns, werden strenger geëxamineerd. Jo- 126. Frik 1692, p. 3.
127. Raetzel, f. 16r.
hann Wilhelm Vogel, die enige ervaring in de mijnbouw be- 128. Trevennot, ff. XIII v-r.
zat, liet zich in Amsterdam examineren door de stads- 129. PrelIer, f. 49r; Naporra,
essayeur Siwert Jansen. Zo kreeg hij een getuigschrift waar- ff.178-179·

143

mee hij zich aandiende bij de Companie. Hij werd aangenomen met de hoge gage van twintig gulden per maand, drie
rijksdaalders kostgeld en veertig pond rijst. 13 0
Van degene die was goedgekeurd schreef een klerk de
naam, geboorteplaats, rang en gage op.13 1Weer buiten werd
de nieuwbakken soldaat of matroos vriendelijk onthaald
door zijn zielverkoper, want de aanmonstering betekende
dat het geld nu kon gaan rollen. De nieuweling ontving van
de Compagnie twee maanden gage op de hand uitbetaald,
waarvan de zielverkoper zijn portie opeiste. Na een paar
dagen kon hij ook een transportbrief laten opstellen, die
rechtstreeks naar de zielverkoper ging. Behalve kost en inwoning werd daarmee de uitrusting afbetaald. Dat betekende dat de zielverkoper kooigoed leverde, wat neerkwam op
een matras, een deken, slopen en een kussen, en verder een
scheepskist, kleren, schoenen, naaigerei, een voorraad tabak
en pijpen en wat brandewijn. Alles bij elkaar werd dat schamper geschat op nog geen 30 tot 40 gulden. 132
Wie liever op een ander schip wilde dan dat waarop hij
was aangesteld, omdat hij bijvoorbeeld samen met een kameraad wilde reizen, of niet naar Ceylon maar naar Batavia
wilde of juist andersom, kon van schip veranderen. De boekhouder wilde dan wel zo vriendelijk zijn de naam te verplaatsen van de ene scheepsrol naar de andere. Maar hij
vroeg daar wel vier gulden voor: bijna de helft van het
maandsalaris van een soldaat of een matroos.1 33
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De binnenplaats van het
Oost-Indisch Huis te
Amsterdam. Tekening
door Hermanus Pieter
Schouten, ca. 1790.
Gemeentearchief Amsterdam.
Via deze binnenplaats en
via de centrale trap moesten de mannen naar binnen, waar ze in de grote
bewindhebberszaal werden
gemonsterd.

Wie niet was aangenomen had pech en joeg bovendien zijn zielverkoper
op kosten. Deze moest hem laten gaan, wat betekende dat hij zijn investering niet terug zou zien. Hij deed dan ook zijn uiterste best om hem toch
nog onder te brengen en liep, zoals Raetzel zegt, van de ene v 0 c-functionaris naar de andere om hem tegen betaling op de rol te laten zetten. [34
Omdat er geen goed identificatiesysteem bestond en de selectie en de
beoordeling nogal haastig verliepen, waren er volop mogelijkheden tot
bedrog. Georg Naporra vertelt hoe er geknoeid wordt met de aanmonstering. Er zijn zielverkopers die veel onbevaren lieden bij zich hebben die
weinig kans maken te worden aangenomen als matroos. Ze huren daarom
bevaren zeelui in die zich voor vier gulden op naam van de onbevaren lieden laten aannemen en daarna weer schielijk verdwijnen. De mannen die
als soldaat zullen gaan, maar geen militaire ervaring bezitten, of ze nu jong
of oud zijn, krom, lam, scheef, aan een oog blind of anderszins gehandicapt, hebben wat exercitielessen gehad, worden in buitenlandse uniformen
gestoken en marcheren zo naar het Oost-Indisch Huis. Op de vraag of ze
ooit gediend hebben antwoorden ze met ja. Daarna krijgen ze een geweer
waarmee ze moeten aantonen het te kunnen schouderen, 130. Vogel 169°, p. 9.
presenteren en aan de voet zetten. Ook hier, aldus N aporra, 131. Trevennot raadt degenen
.. ..
die aanmonsteren aan hun
komt het voor dat een ervaren soldaat tIJdehJk de plaats naam en geboor tedaturn nog
inneemt van iemand die invalide is. Enkele tientallen jaren eens duidelijk ook in Latijnse
later wordt geschetst hoe de 'uitgehongerde elendigste ziel- (dus niet alleen in Gotische)
. wor d en geb rach t, a11en letters op
zodat er
kens ' naar h et 0 ost-Ind'ISCh HUlS
. te schrijven
den kunnen
geen mlsverstan
mooi opgedirkt 'de haaren gepoeijert, geblankettet, wel ontstaan (Trevennot, f. 4).
gekleed, met hooge hielen voorzien'. [35 Tegen dergelijke Wintergerst gaf op allebei zijn
praktijken vaardigde de kamer Zeeland plakkaten met hoge vo c-reizen een valse naam op
..
.,
(Lauchner 1985/86, pp. 56.
boetes Ult. De ZIelverkopers brachten wehswaar bevarene 58). Michael Westpalm, geboMatroosen' aan en 'welgedresseerde Soldaten', die voor een ren in Husum in Sleeswijkbehoorlijke gage werden aangenomen, maar als de dag was Holstein, gaf als geboorteplaats Ameland op (voc 2132).
aangebroken waarop de mannen aan boord moesten gaan, 132. Rtl
ae ze, f . 13r. Langhansz
bleken het ineens 'onervarene en gantsch onbedrevene Per- (1705, p. 22): 30 gulden.
soonen' te zijn.13 6
133· Trevennot, f. 6; Naporra,
Trevennot adviseert degenen die zelfstandig zijn geble- f.19SR·
I f
N
134· aetze,. 14v; aporra,
ven en niet aangenomen zijn, om tijdelijk aan te monsteren f. 199.
op een oorlogsschip dat in de Noordzee kruist om de retour- 135. Ferdinand Hendrik
vloot op te wachten en te begeleiden.137 Lukt ook dat niet, Metzingk, hofraad te Berlijn
(A RA, ArchiefRadermacher
dan bestaat nog de mogelijkheid om te ruilen met een ander, nr. 236).
die wèl is aangenomen. Dat is streng verboden en kan 136. WaarschouwinBe uit 1680
bovendien uiterst nadelig zijn voor degene die zo vol ver- en 17 67. Een exemplaar is
'.
I d'
I"k d
. h" afgedrukt in Dillo 19 88 , p. 25·
trouwen naar A ZIe gaat. n Ien name IJ egene van WIe IJ 137. Trevenno,t f . x II IV; Wagde dienst heeft overgenomen een maandbrief op naam van ner, f. 6v; Wintergerst dient
een familielid had afgesloten, dan zou die uitbetaald worden voor zijn eerste tocht naar
e ' Immers
.
Azië op zo'n schip.
· d e. D
zoIang d e p Iaatsvervanger d len
e ompagme
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Inscheping van soldaten en matrozen in een binnenvaartschip.
Tekening door Josua Brockerveld, r68S. Nederlands Scheepvaartmuseum
Amsterdam.
De matrozen en soldaten van de Compagnie werden met kleine vaartuigen naar de rede gebracht, waar ze aan boord gingen van de Oost-Indiëvaarders. Het afscheid ging gepaard met muziek en overmatig drankgebruik, zoals op deze tekening te zien is.
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weet niets van de persoonsverwisseling. Zou de man erachter komen en
daarover gaan klagen, dan komt hij dubbel bedrogen uit, omdat hij onder
een valse naam is gegaan. 138 Wie hoort dat er al voldoende volk is aangenomen kan natuurlijk ook zijn geluk beproeven bij een andere kamer, maar
daarvoor heeft hij weer reisgeld nodig. 139
Een paar dagen na de aanmonstering werden de nieuwe va c-dienaren
naar het Oost-Indisch Huis ontboden en nogmaals gemonsterd. De artikelbrief, waarin de regels stonden waaraan de va c-dienaren gebonden
waren, werd voorgelezen en de mannen moesten de eed van trouw op de
Compagnie afleggen.
Het kon nog weken of maanden duren voor de vloot uit zou varen en al
die tijd moesten de aangenomen mannen zien door te komen. Over de
wijze waarop de nieuwe matrozen het zeemansvak leerden wordt niets verteld. Alleen Georg Naporra, die met zijn nutteloze ervaring als koopmansbediende toch als matroos had aangemonsterd, zegt daar iets over. In de
zomer van 1752 werd zijn schip De Drie Papegaaien gereedgemaakt in het
IJmeer bij Pampus. Drie weken lang moest hij met andere matrozen het vak
leren. Dat vond hij een aangename tijd met volop eten en drinken. Na
werktijd werd muziek gemaakt en er kwamen zelfs vrouwen aan boord. Hij
leerde 'platting' maken, dat wil zeggen platte strengen touw vlechten. Een
gemakkelijke arbeid, zoals hij schrijft, behalve dat zijn vingertoppen er zeer
van gingen doen. 's Middags moesten de onervaren jonge matrozen, onder
wie hijzelf, leren in het want te klimmen en de zeilen los en vast te maken.
Wie dat beangstigend vond werd uitgelachen. Naporra ervoer het zelf ook
als buitengewoon griezelig, maar dankzij een goede officier leerde hij het
toch en wist hij na verloop van tijd niet meer of hij nu boven in de mast zat
of beneden aan dek stond.
Wanneer de dag van vertrek nadert is het tijd om voor de laatste maal
nog brieven naar familie en kennissen te schrijven. Trevennot raadt aan
vooral te vermelden voor welke kamer men vaart, op welk schip, in welke
rang en onder welke schipper. Ook het tijdstip van vertrek is van belang
evenals de eindbestemming: Batavia of Ceylon. Al die gege- 138. Mentzei 1919, p. 18.
vens zijn nodig voor de achterblijvers die willen schrijven. 139· Von der Behr wordt in
.
1643 doorgestuurd van
Maar ook als ze lang mets vernomen hebben kunnen ze zo Ams t erdam naar M'dd
I
elburg
gemakkelijker informatie inwinnen. En bovendien, mocht (1668, p. 12); Schreyer in 1668
de Oost-Indiëvaarder overleden zijn, dan kunnen de nabe- naar Rotterdam (RDB VII,
·
d'
p. 12)' Sunderman in 16 9 2 naar
staand en zo sne11er de gage d Ie nog te goe staat mcasse- M'dd'
lb
W'
.
I
e urg; mtergerst m
ren. 140 Komt het vertrek nabij dan gaat men een laatste maal 16 99 van Rotterdam naar
ter communie in een lutherse kerk; een goed glas met oude Middelburg; Schwartz in 1734
vrienden was ook geen zeldzaamheid. Naporra beschrijft van Rotterdam naar Middel.. .

.

..

hoe hl) m augustus van het Jaar 175 2 vlak voor ZIJn vertrek
nog twee dagen van De Drie Papegaaien weg mag om in
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burg (1748, p. 9).
140. Trevennot, f. 8.

Amsterdam te gaan passagieren. Hij gaat naar zijn oude logement en trekt
's avonds met twee kameraden van het schip de stad in, 'aus einem wein
und bier hause ins andere'. Ze raakten behoorlijk beneveld, en toen het
donker werd bracht een van zijn maten het gezelschap in een huis in de
Karnemelksteeg. Daar kwam al snel een fles wijn op tafel en toen die leeg
was nog een. Deze buurt stond niet erg gunstig bekend en de steegjes bij de
Nieuwendijk vormden samen een soort rosse buurt. Wat Naporra die laatste nacht heeft uitgespookt heeft hij wel opgeschreven, maar is helaas door
een latere hand onleesbaar gemaakt. Bladzijden lang is er niets meer van de
tekst te ontcijferen. Het verhaal is pas weer leesbaar op het punt dat hij in
zijn logement arriveert en de waard hem vraagt waar hij zo lang gebleven
was. Naporra geeft een vaag antwoord, krijgt nog wat te eten en gaat naar
bed. Hij slaapt de hele dag door.
Op de dag van vertrek melden de aangenomen mannen zich weer bij het
Oost-Indisch Huis en marcheren ze onder tromgeroffel en trompetgeschal
en omringd door een dichte menigte naar kleine schepen, de lichters. Deze
zullen de schepelingen naar de Oost-Indiëvaarders brengen, die op de rede
liggen bij Texel, Hellevoetsluis of Rammekens. Die tocht kan een onstuimig verloop hebben. Er is volop drank aan boord en er wordt gezongen en
muziek gemaakt op - zoals een soldaat het omschreef - een oude vedel en
een slecht gestemd hakkebord. 141 Er gaan heimelijk ook vrouwen mee en
de eerste gevallen van zeeziekte dienen zich aan. Bij de rede zien velen van
de mannen voor het eerst van hun leven een Oost-Indiëvaarder. Ze worden
afgeleverd bij hun schip, worden de touwladder opgedreven, proberen een
oog op hun bagage te houden en zetten de eerste stappen aan boord: hun
woon- en werkplaats voor de eerstkomende maanden.
141. Schröder 1749, p. 9.
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Het leven aan boord

MATROZEN EN SOLDATEN

Op de rede van Texel, Hellevoetsluis of Rammekens zien de meeste Duitsers voor het eerst van hun leven de zee. De schepen alleen al, Oost-Indiëvaarders van veertig, vijftig meter lang en masten tot zestig meter boven
het zeeoppervlak, boezemen ontzag in en worden omschreven als 'ware
kastelen'.1 Op de rede, dus niet in de haven van de kamer zelf, werden de
schepen geladen. Hier werden enorme hoeveelheden voedsel en drank aan
boord gebracht, de kanonnen, de munitie, en hier tenslotte gingen de manschappen zelf aan boord. De verwelkoming aan boord was allesbehalve
vriendelijk. De apothekersgezel Johann Conrad Raetzel geeft de bevelen
en opmerkingen van de officieren en matrozen weer wanneer hij in 1694
aan boord van het schip De Voetboog komt: 'Ha, ha, daer koomen de Ostindise landskrabben, de Franse baaren, de Muffen, de hanckemeijers binnen schepsboord. Wellekom gij schobbejacken, gij rackers, soeck elck sijn
küsten, koijgoet, en brengt ut naer beneden en berght u goet, want hier
boven is watt anders dan omkeijcken te doen.' En wie niet-begrijpend staat
te kijken krijgt een uitbrander, zo niet een klap met het geteerde stuk touw
van de provoost of van de kwartiermeesters die ieder hun plaats wijzen.
Onwillige dronkelappen krijgen 'een trap op haare siel, dat sij sigh in
Schildpadden verandern'. 2
Chaotische taferelen spelen zich die eerste dag af. Scheepskisten en
kooigoed raken kwijt, men weet zo gauw geen slaapplaats te vinden, verliest zijn kameraad uit het oog, struikelt over de kabeltouwen op het dek en
verstaat of begrijpt de bevelen niet. Wie zijn kist terugvindt moet vaak constateren dat hij opengebroken is en de inhoud verdwenen. Al dit geschreeuw, de verwarring en de eerste zeeziekte zijn er de 1. In 1671: 'unser Schiff, weloorzaak van dat bij velen de twijfel begint te knagen. Napor- ches mehr ein Kasteel, dan ein
.

"

.

.

ra ZIet hoe ZIJn schIpper beschonken aan boord komt en bmnen een half uur twee oude ervaren matrozen laat afranselen. Ach, denkt hij bij zichzelf, was ik er maar nooit aan
begonnen. En hij herinnert zich het oude spreekwoord:
'Wer Vater und Mutter thod geschlagen, ist noch zu gut
nach Ostindien zu gehen'. Maar een terugweg is er niet en
men moet zich schikken in het onvermijdelijke.
Met straffe hand wordt boven- en benedendeks de orde
erin geslagen. Wanneer alle opvarenden min of meer hun
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Schiff zu seyn schiene, die nun
d
' h en meme
.
h r gese h en,
erglelC
verwunderten sich über ein
solch Gebäw zum höchsten
und sahen es mit fast unverrückten Augen, und, wie man
sagt, ein Kuh ein neu Thor an'
(Hoffmann 1680, R D B V I I,
IJ). Vogel 1716, p. 25: 'als wie
ein grosses SchlofS'; idem
MentzeI 1784, p. 30.
2. Raetzel, f. 17V.
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De zeeroute naar Azië en terug

plaats hebben gevonden is het wachten op een goede wind en dat kan
weken duren. Wanneer de wind gunstig staat, wordt voor de laatste maal
vers water gehaald. De bewindhebbers overhandigen de schipper de
scheepsdocumenten, zoals ladinglijsten, zeil- en seininstructies en brieven
en rapporten voor Batavia. De artikelbrief wordt voorgelezen en er vindt
een laatste monstering plaats. Dan spreekt de schipper de opvarenden toe
en houdt de dominee zijn eerste preek. Op het schip Zutphen ging dat in
1632 over psalm II9 vers 9: 'Hoe zal een jongeman zijn pad ongestraft
gaan? Wanneer hij zich houdt aan uw woord.' De bewindhebbers in het
Compagniesjacht nemen met saluutschoten afscheid en daarna hijst men
de zeilen en licht men het anker. Omdat op de rede zoveel schepen op een
goede wind liggen te wachten, kan het voorkomen dat tientallen schepen
tegelijk uitvaren, van allerlei types en met allerlei bestemmingen. Dit veroorzaakt een chaos waarbij niet zelden schepen tegen elkaar aanvaren. In
deze mêlee zijn de Oost-Indische retourschepen de grootste. Meestal
varen ze uit in vloten van twee tot vijf schepen.

IS°

De zes kamers van de va c hebben gezamenlijk ruim 4700 maal een
schip naar Azië uitgereed. In de loop van de tijd werden steeds grotere
schepen gebouwd, tot een tonnage van 1200 toe. De heenreis naar Batavia,
een afstand van 15.000 nautische mijlen (ongeveer 28.000 km) duurde
gemiddeld acht maanden, waarbij inbegrepen een verplichte stop van
enkele weken bij Kaap de Goede Hoop. Maar de afwijkingen van die gemiddelde reisduur konden aanzienlijk zijn. Het schip Zutphen bijvoorbeeld, waarop Johann Sigmund Wurffbain in 1632 uitvoer, bereikte al na
vier maanden en zeventien dagen Batavia.3 Incidenteel werd ook wel bij
slechte weersomstandigheden in een Engelse haven aangelegd of bij de
Kaapverdische eilanden.
Het aantal opvarenden op de schepen hing af van de grootte van het
schip, maar nam gemiddeld toe, van 180 in de zeventiende eeuw tot 222 in
de achttiende eeuw, maar ook aantallen van meer dan 300 koppen kwamen
voor. 4 Aan boord bevonden zich vier categorieën opvarenden: zeevarenden, militairen, ambachtslieden en passagiers. 5 De zeevarenden, scheepsofficieren en matrozen, waren verantwoordelijk voor de voortgang, het
onderhoud en het schoonhouden van het schip. Zij werkten in continudienst en liepen wachten van vier uur. De tweede categorie bestond uit soldaten. Voor hen was de zeereis niets anders dan een middel om in Azië te
komen en in die zin was het schip een troepenschip. De soldaten hadden
geen echte functie aan boord en leefden de meeste tijd tussendeks. Zij hadden ook wachttaken en wel bij het watervat, bij de konstabelskamer, waar
de wapens en munitie lagen opgeslagen, en bij de hut van de schipper. Ook
werden ze bij sommige werkzaamheden ingeschakeld, zoals bij het opwinden van de ankers met behulp van de grote spil. Dat was zwaar werk dat in
de buurt van land vaak meerdere malen per dag moest gebeuren. Ook werden de soldaten ingeschakeld bij het voorttrekken van het schip aan het
anker. Het anker werd dan door een bootje ver voor het schip neergelaten;
door het met de spil op te winden trok men het schip vooruit. Ook moesten
ze wel 'ganzenplukken', dat wil zeggen oud touw uitpluizen. Het feit dat
iemand uitvoer in de rang van soldaat wilde nog niet zeggen dat hij militaire ervaring bezat. De officieren probeerden daarom wel de 3. Wurftbain, R D B V I Il, p. 53.
beginselen van het exerceren bij te brengen, maar dat kon Merklein vaart in 16~5 in vijf
. . .
.
maanden naar Batavla (R D B
alleen wanneer het schIp met te veel demde en de soldaten m lIl, p. ra.) Von der B ehr'm
spe de matrozen niet in de weg liepen.
1644 in 4
maand (R D B I v,
Matrozen en soldaten maakten verreweg het grootste pp. 27- 28 ).
deel der opvarenden uit. Tot de derde groep die meereisde 4· ODA S hl, P·11 45 .
b
d
5. ver et even aan oor ,
behoorden de ambachtslieden, die in Azië in dienst van de over tucht, ontspanning, voeCompagnie hun vak zouden gaan uitoefenen. En ten vierde ding en medische verzorging,
waren er passagiers onder wie vrouwen kinderen en perso- zie vooral de artikelen van De

*

, .

'

neel van hoge va c-dienaren.
De scheepsofficieren, de hoge militairen, de opperchi-
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Hullu, heruitgegeven door
Bruijn en Lucassen 19 80 .

rurgijn, de dominee en de passagiers waren relatief comfortabel gehuisvest
in hutten op het achterdek; voor hen was er ook veel en gevarieerd voedsel. 6 De matrozen en soldaten woonden en werkten vóór de grote mast en
sliepen tussendeks in hangmatten. De samenleving aan boord was een
mannenmaatschappij, al bevonden zich onder de passagiers wel vrouwen,
zoals familieleden en personeel van de passagiers. Zo nu en dan werden als
man verklede vrouwen onder de soldaten en matrozen ontdekt. Sommigen
van deze vrouwen volgden hun man op deze wijze naar Azië, anderen voelden zich man en wilden nu eenmaal zo door het leven gaan)
Aan boord bestond dus een sociale en hiërarchische scheiding. Maar
ook de gemeenschap vóór de grote mast, het lagere personeel, matrozen en
soldaten, vormde allerminst een eenheid. De diversiteit onder deze opvarenden was enorm: in rang, beroep, leeftijd, ervaring, geografische en sociale herkomst, geloof en taal. De enige overeenkomst was dat het allemaal
mannen waren.
Het grootste onderscheid bestond tussen soldaten en matrozen. Van
oudsher heerste er animositeit tussen deze twee groepen, die ook wederzijds scheldwoorden voor elkaar hadden. 8 De soldaten scholden de matrozen uit voor 'smeerbroeken', 'pikbroeken', 'Jan aan de mast', 'hottentot' en
'duivels'. De matrozen maakten de soldaten uit voor 'slothouten', 'bokkepoten', 'hagedissen' en 'slangevellen'.9 Een versje, genaamd AJscheyddLied, Voor het Scheeps-volk van het schip Maria Adriana, dat in 1737 uit Goeree vertrok, verwoordt de kijk van de matrozen:

Want de Soldaten hebben meest,
van Scheeps-werck Been verstande,
Zy staan op SchildwaBt onbevreest,
Ja halen ook 't is schande
ABter de hand, een touwije slap,
En krYBen zomteyds wel een klap,
Al van de Boots-Bezelle,
Zo als ik hoor vertelle. IO
De meesten van de 47 behandelde Duitsers dienden de v 0 c als militair.
Drie voeren uit als chirurgijn, één diende als matroos en één maakte de
overtocht als passagier. Hoe hebben deze mensen het scheepsleven ervaren? Over zijn reis in 1680 schrijft Elias Hesse: 'Hoe vreemd ons Duitsers
de slechte accommodatie op het schip voorkwam, is niet te beschrijven.
Velen van hen vervloekten uit wanhoop de dag en het uur waarop ze geboren waren, bedachten te laat in wat voor ongeluk en ellende ze zich hadden
gestort en wensten duizendmaal liever in het vaderland te zijn, ook al zouden ze niets anders om van te leven hebben dan brood, zout en water.'II De
soldaat Gottfried Preller vatte dat een halve eeuw later samen in een van de
21 strofen van zijn klaagzang op zijn v 0 c-dienstverband als onervaren
landrot:

15 2

Lauter schlimme ding seijnd das,
lauter schlimme ding. Wenn man
aufs wasser geht, nichts van der
fahrt versteht, lau ter schlimme
ding seijnd das, lau ter schlimme
ding l2
Het scheepsleven was in de ogen van de Duitsers vreemd, hard en verwarrend. De scheepsreis was een ongekende en zeker in het begin angstaanjagende ervaring. Mensen die nog nooit de zee hadden ge- 6. Zie hierover vooral Barendzien verkeerden van de ene dag op de andere in een ruwe ge- van Haeften 199 6 .
"
.
.
7. Bijvoorbeeld Burckhardt
meenschap, waar ze ook letterhJk de weg met konden vm- I 6 93, pp. iO-IS, en B
h'
arc eWltz
den. Een v 0 c-schip was een varend dorp waaruit men niet 1730, p. 62S. Zie hierover Dekontsnappen kon, behalve door desertie op de enkele plaat- ker en Van de Pol 19 8 9.
"1ange reIS
. k
Il
Gijsels schreef al in 1630: 'Ik
sen waar het op ZIJn
on aan eggen,
zoa s Ports- b8.espeure
d d
d
.
at e ou e passie
mouth, San Jago of Kaap de Goede Hoop. Ook zelfmoord nogregneert, dat is dat de
was een uitweg, die niet zelden gekozen werd.
matrozen doodvijanden van
Het is moeilijk inzicht te krijgen in de gemeenschap van de soldaten zijn' (Bruijn en
.

matrozen. Ze moeten een geheel eIgen cultuur hebben
gehad, met eigen taaleigenaardigheden, eigen riten en grappen en zelfs een eigen manier van lopen. Aan wal werden ze
.
herkend aan hun kledmg en hun onaangepast gedrag. Ook
hun begrafenisritueel aan land had zijn eigen bizarre en met
jenever overspoelde karakter. 13 De bevelen op de schepen
. h e arb'd
waren kort en dUl'delOOk
IJ. B'"IJ ntmlsc
el geb'k
rUl ten d e
matrozen vaste kreten. Wanneer de halsen werden aangetrokken, dat wil zeggen de touwen waarmee de onderhoeken van een zeil naar voren werden gehaald, riep men bij. k
..
. h '
' ..
voorb eeld : HlOnse, HlO ayre, HlOnetneer, HlO o. En
wanneer een schoot werd aangehaald, een touw waarmee de
onderhoek van een zeil naar achteren werd vast getrokken,
, . .
dan klonk het: Aschotan, Aruk en schoot, Akieen en groot,
Ahaalweg'. Een scheefuangende ra werd rechtgetrokken
onder de kreten: 'Atoophree, Etoopsee, Atoopweg'. 14
" 1 a11e h'Ier b eh and elde auteurs ZlC
. h
· d at vnJwe
O pva11end IS
distantiëren van 'het volk', dat wil zeggen van de matrozen.
Zij worden uitgemaakt voor een goddeloos slag mensen dat
vloekt en tiert en als het maar even kan in de haven de beest
uithangt. Er bestaat geen 'gröber und indiscreter Volck',
meldt iemand. IS Een ander schrijft dat men wanneer de
matrozen hard moeten aanpakken, niets anders hoort dan
'Wünschen, Fluchen und Gotteslästern'.I6 En weer een
ander heeft het over: 'Die ungebundene und öffters mehr als
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Lucassen 1980, p. IlO). Hesse
beschrijft de 'Antipathia zwi-

schen Soldaten und Matrosen'
in 1680 (RDB x, p. S2). Ook
Langhansz weidt uit over deze
. "
ammosltelt.
9. Trevennot, f. 23.
10. Uit: De Vrolyke Oostindische
Wellekomst
Drinker
(A
d
.)
mster am z.J ..
Il. Hesse, RDB x, p. 16.

12. PrelIer, f. 90r.
13· Tappe 170 4, p. 80.
.
14· Idem, pp. 171-17 2. Davlds
19 80 , pp. 4 2 en 89.
IS. Burckhardt 1693, p. 241.
PrelIer in 17 27 op het schip
Amsterdam bij Kaap de
G oe de Hoop: 'I'le"en mch t
allein das gemeine schiffsvolck
f)

•

sondern auch so gar die offieieren die allergottlosesten
d h" l' h
d
un sc am IC sten re ensarten von sich horen' (f. 74 v).
De officieren doen dat volgens
PrelIer omdat het volk daardoor tot harder werken wordt
aangezet. Ook Naporra, die
zelf matroos is, heeft geen
goed woord over voor de zeevarenden (Naporra, ff. 267
en 273).
16. Vogel 1716, 'Vorbericht'.

viehische Aufführung der frechen Seefahren'.I7 Enkele auteurs bieden fraaie staaltjes van de bonkige matrozentaal.
Georg Meister geeft de woorden weer van matrozen die elkaar na lange tijd weer ontmoeten. Die klinken hem als 'unchristlichen und gottlosen Segens-Wünschen' in de oren.
'Wel Venth, hoe den Duyvel, comm ghy von dannen, leeft
ghy noch, ghy verdomte Hondt, wel, de Duyvel breck u de
Neck, leeft ghy noch ghy Beest.' En een ander citeert daar
nog bij: 'ik meende dat u oogen alreets voor langen tijt tot
Voogel-wijck van de raaven uijt gebickt waaren'. Hij doelt
daarmee op de Volewijk in Amsterdam, de plek waar terechtgestelde misdadigers in de open lucht werden tentoongesteld. Na nog meer van dergelijke begroetingen volgt de
verbroedering met arak of brandewijn. 18
Ook Trevennot beschrijft de 'gräulichen Gottes-Lästerung', het afschuwelijke vloeken van de scheepsofficieren
zelf en de verschrikkelijke goddeloosheid van matrozen.
Maar hij voegt daaraan toe dat er vrome uitzonderingen
zijn, lieden met een christelijke, godvrezende levenswandel.
Dus zo algemeen was dat heidense gedrag nu ook weer niet.
Waarschijnlijk hangt dat negatieve beeld over matrozen
samen met het feit dat die opmerkingen alle afkomstig zijn
van degenen die Been matroos zijn. Tegelijk geven de auteurs
met dit soort beschrijvingen aan dat zijzelf zich juist niet
overgeven aan dergelijk verderfelijk gedrag. Zelf hebben de
matrozen op de Oost-Indische vaart zelden over hun erva-
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Een voc-schip. Tekening
door Jörg Franz Müller,
ca. 1680. Stiftsbibliothek,
Sankt Gallen

ringen geschreven; vrijwel alle observaties komen van mensen die geen
matroos waren. De soldaten schelden op de matrozen, maar een enkeling
geeft toe dat ook zijzelf niet altijd deugen. Nadat God hen heelhuids door
een storm geloodst had en tijd tot bekering en verbetering van het leven
had verleend, bleek de bekering te bestaan uit de voortzetting van 'unsere
boghaften Lebens, und unsere Besserung sauffen, fluchen und schwehren .. .'19 Dat vloeken geen uitzondering zal zijn geweest moeten we ook
afleiden uit het verbod erop zoals omschreven in de artikelbrieven: 'Niemant zal des Heeren Naam ydelyk mogen misbruiken, het zy met vloeken,
zweren, lasterlyke propoosten, gekkernyen of anderzints, op de verbeurte
van tien stuivers ... '20
Het valt op dat in de beschrijvingen onderscheid wordt gemaakt tussen
ervaren en onervaren zeelieden. De ervaren, doorgaans oudere mannen
treden op om het weer te voorspellen en om de auteur iets te verklaren, bijvoorbeeld merkwaardige natuurverschijnselen als een fata morgana ofhet
sint-elmusvuur, waarbij lichtjes langs de masten op gloeien. Ook hebben zij
binnen het reisverhaal de functie om de verschrikkingen te benadrukken.
Nog nooit in zijn lange leven, zo wordt dan geschreven, heeft de ervaren
zeeman zo'n storm of zo'n hitte meegemaakt. Wanneer een matroos overleden is, wordt altijd vermeld ofhij oud en dus ervaren was of niet.
Van onderlinge solidariteit van de bemanning blijkt niets. 21 Al bij het
vertrek wordt onderling geroofd. Men breekt elkaars kisten open, steelt
hangmatten en matrassen, neemt schoenen en mutsen weg. Zelfs van de
zieken worden kousen en broeken gestolen. 22 Vooral onervaren mannen
zijn het mikpunt van pesterijen. Trevennot waarschuwt ervoor: probeer als
soldaat nooit in het want te klimmen, want de matrozen binden je onmiddellijk vast en laten je pas gaan wanneer je wat brandewijn of wat geld
beloofd hebt. 23
Mogelijk bestond er toch wel een soort verbondenheid tussen matrozen, waar ook ter wereld. Een aanwijzing daarvoor is een voorval in oktober 1669. Wanneer de Oost-Indiëvaarder Het Wapen van 17. ReichartI755, p. 267.
Gouda van Texel vertrekt, horen de opvarenden tijdens een IS. Meister 16 9 2, pp. U-13;
·
d
d N oord zee een klagend gesch reeuwen Raetzel,
f. ISr.
V 1legen e storm op e
T
19· appe 1704, p. 3.
gejammer. Dat blijkt afkomstig te zijn van de bemanning 20. Artikelbrief1747, artikel
van een al half gezonken West-Friese hoeker die op de terug- XVI, p. 6.
. N
D
h'
h
h'
21. De Amerikaanse historicus
weg was Uit oorwegen. e sc lpper van et v 0 c-sc lp R ed'k
( S)
d
I
1 er 19 7 meent eze we
beveelt zijn bemanning elk een onzevader te bidden zodat te kunnen vaststellen op de
de opvarenden van het ongeluksschip een kort en zalig einde schepen op de Atlantische
zullen beleven. Dat bevel wordt opgevolgd, maar twaalf vaart in de achttiende eeuw.
ervaren matrozen die als echte waaghalzen bekend staan
melden zich aan om de ongelukkigen te redden. De schipper
weigert, maar geeft na lang aandringen eindelijk toestem.
Weer moet op b
bed en word en; d aarna word t
mmg.
evei ge
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22. Naporra, ff. 256 en 317-3IS;
Wurmb en Wollzogen 1794,
p. 35; Thunberg 1792, p. 75.
23· Trevennot, f·33·
24· Muller, ff. 51-5 2 en 57·

de boot te water gelaten. Na twee uur weten de redders de
drenkelingen te bereiken, die zich al die tijd hebben vastgeklampt aan de grote mast van hun hoeker, die inmiddels
onder de golven verdwenen is. De drenkelingen, elf in getal
onder wie een vrouw, worden eindelijk halfdood en met
bevroren kleren aan boord van Het Wapen van Gouda gehesen. Het schip heeft twee ankers verloren en wordt door het
ruwe weer gedwongen terug naar Vlieland te varen, waar de
drenkelingen worden afgezet. 24
De hiërarchie aan boord onder de militairen en onder de
zeelieden was niet zo streng dat er geen vriendschappelijke
contacten konden bestaan tussen officieren en lageren in
rang. Een Duitse soldaat was vlak voor zijn vertrek tijdens
een afscheidsdronk aan de praat geraakt met een man aan
wie hij over zijn afvaart vertelde. Toen deze vernam dat de
soldaat een vreemdeling was en geheel onervaren met het
grove leven van de Hollandse matrozen, gafhij hem een aanbevelingsbrief mee voor de derde stuurman. De soldaat
sloot aan boord vriendschap met deze officier en heeft daarvan veel profijt gehad. 25 De matroos Georg Naporra schrijft
dat hij goed bevriend was met enkele onderofficieren en hij
geeft ook voorbeelden van officieren die voor de lageren in
rang opkomen en hen beschermen tegen de willekeur van de
nogal grillige schipper.

15 6

Het bovendek van een
Oost-Indiëvaarder. Tekening door Jan Brandes,
1785/86. Rijksmuseum
Amsterdam.
Afbeeldingen van het
leven aan boord van schepen zijn uiterst zeldzaam.
Brandes tekent hier het
bovendek in de richting
van de fokkemast

Enige vorm van solidariteit bestond wel op kleine schaal. De kleinste
vorm was de vriendschap tussen twee opvarenden, waarbij de gemeenschappelijke herkomst vaak een bindend element was. Zo'n vriendschap
was functioneel, of liever gezegd een levensnoodzaak. Maten waakten over
elkaars eigendom, deelden voedsel en drank wanneer dat schaars was en
verpleegden elkaar bij ziekte. Wie ziek is en geen goede kameraad heeft om
zijn portie water en brood te halen, 'der muRte vor Hunger und Durst sterben', schrijft een soldaat. 26 Een iets grotere eenheid was de 'bak', een
groepje van zes of zeven matrozen of soldaten die gedurende de hele reis
gezamenlijk aten. Elke bak had een bijnaam. Die van Raetzel heette bijvoorbeeld 'de Hoogduitse bak' omdat er alleen maar landgenoten deel van
uitmaakten. Een andere heette 'Het raakt u niet', wat zoiets betekende als
'wat gaat het.u aan', en weer een andere' Zwijgen is het best'. 27
LEEFOMSTAN DIGHEDEN

Tucht
De tucht aan boord wordt als streng ervaren. De bevelen gaan gepaard met
veel geschreeuw en gevloek. Een opvarende geeft een voorbeeld van de taal
waarmee de soldaten bejegend worden: 'Ende ghy Soldaten, dat ghy die
Duyvel hale, ghy Schubbegacken, ghy Filten, ghy Franse Baeren, Caninie
VeIl, ghy Landkrabben, hoe wilje noch niet boven comen, ghy Mufften,
Knuthen, Hanckemeyer, wel Gackhals, komm boven, off ick geeve u een
trap op u ziel dat ghy u in een Esel verwanlen schullet.'28
Op allerlei vergrijpen en overtredingen, zoals vloeken, dobbelen, kaartspelen, dronkenschap, vechten, diefstal en insubordinatie stonden zware
sancties die waren vastgelegd in de artikelbrief. Dit regle- 25. Muche, f. 136.
ment werd tijdens de reis elke vier tot zes weken voorgele- 26. Schwartz 1748, p. 35· Von
der Behr vertelt zelfs dat
zen. De rechtspraak aan boord vond plaats door de Grote vrienden in een levensgevaarRaad, een commissie van scheepsofficieren van het schip, lijke storm zich aan elkaar
of, bij zware delicten door de Brede Raad, waarin ook offi- lieten binden om zo samen
cieren van andere schepen zitting hadden. De straffen lie- testerven(RDB IV,P.137).
Hesse beschrijft hoe een korpen uiteen van geldboetes tot 'laarzen', waarbij de veroor- poraaloverboord slaat en vandeelde met een stuk geteerd touw 'op het natte gat' geslagen uit de golven roept dat hij zijn
werd, spitsroeden lopen, opsluiting, het in zee laten vallen kist en goed aan zijn bak vermaakt. Toch wordt de man
vanaf de grote ra en kielhalen. Op muiterij en sodomie stond gered (RDB x, p. 24). Kolb
de doodstraf. Muiters werden gefusilleerd of levend over schrijft over kameraden die
boord geworpen; degenen die waren veroordeeld wegens elkaar verplegen (1719, p. 19).
27. Raetzel, f. 2OV; Langhansz
sodomie werden rug aan rug gebonden of in een zak genaaid 1705, p. 55; Trevennot, f. 12.
en overboord gegooid. 29
28. Meister 1692, p. 12.
29. Zie over muiterij: Bruijn en
Van Eyck van Heslinga 1980;
Voedsel en drank
over sodomie: Aerts 1988.
Alle auteurs weiden uit over het voedsel en de drank aan
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boord, over hoeveelheden en de tijdstippen van de maaltijden en over de
manier van eten. Het voedsel op de schepen was in het algemeen wel voldoende, maar het was eentonig en zwaar. Er gingen reusachtige hoeveelheden mee: duizenden broden, honderden vaten gepekeld vlees, stokvis, erwten; vaten met water, bier en wijn en bovendien nog een levende have van
hoenders, varkens en schapen. De rantsoenering en de schafttijden waren
nauwkeurig geregeld. De bemanning was in vaste eetgroepen onderverdeeld, bakken van zes tot zeven man, en at driemaal daags. Voor elke maaltijd werd de 'vreetklok' geluid. Het ontbijt vond omstreeks acht uur plaats,
na het ochtendgebed. Het bestond uit gort, vermengd met pruimen of
rozijnen, vaak aangelengd met water, bier of wijn. Het middagmaal, om
twaalf uur, de zogenoemde potspijs, bestond uit gekookte grauwe of groene erwten of bonen met daaroverheen boter of vleesvet. Vier dagen per
week werd de potspijs aangevuld met stokvis, twee dagen met varkensvlees
en op één dag met gepekeld rundvlees. 's Avonds volgde nog een tweede
warme maaltijd, bestaande uit de rest van het middagmaal met daaraan
toegevoegd bier en brood. Maar het brood was vaak zo hard dat degenen
die geen tanden meer bezaten het nauwelijks naar binnen konden krijgen.
Behalve deze reguliere voedsel- en drankverstrekking kregen de mannen incidenteel wat extra's. Onderweg, na het passeren van gevaarlijke
punten of op feestdagen - zoals de verjaardag van de schipper - werden
hoenderen, schapen en varkens geslacht die levend waren meegegaan. Er
werd brood, boter, olie en azijn uitgedeeld en iedereen kreeg een vast aantal kazen. In bepaalde jaren kreeg men ook wel citroensap als remedie
tegen scheurbuik. Datzelfde gold voor mosterdzaad en mierikswortel. In
een beschrijving valt te lezen hoe de mosterd werd bereid. Men neemt een
diepe schotel en doet er wat mosterdzaad en vers water in. Vervolgens
neemt men een kanonskogel van drie pond, veegt de roest eraf en maalt
daarna met de kogel zolang tot de mosterd gebruiksklaar is. Ook werd wel
vis gevangen met haken aan een touw of met kleine harpoenen. Drie soorten worden altijd genoemd, de bonito en de albacora, beide tonijnsoorten,
en de dorades of goudmakreel. Ook ving men wel dolfijnen; vliegende vissen stortten vaak en masse op het dek neer en vormden een gemakkelijke
prooi. De vangst ging in de eerste plaats naar de officieren, maar bij grote
hoeveelheden kregen ook de gewone bemanningsleden hun deel. In de
nabijheid van land werden ook zeehonden, pinguïns en schildpadden gedood en tot voedsel bereid.
Gebrek aan drinken was een ernstig probleem, ook al gingen er enorme
hoeveelheden bier, water, wijn en brandewijn mee. Het eerst werd het bier
aangesproken, waarvan elk bemanningslid ongeveer twee liter per dag
kreeg. Als dat op was begon men aan het water. Daarvan kreeg ieder anderhalve liter, maar dat was zelden genoeg. Bovendien bedierf het water snel:
het werd groen, slijmerig en ging stinken en tot overmaat van ramp wemel15 8

de het van de kleine wurmpjes zodat de mannen het water moesten zeven
door hun tanden. Als ze die tenminste nog bezaten. Vooral bij de evenaar
leed de bemanning zwaar onder hitte en dorst, die nog versterkt werd door
het zoute voedsel. 30 Men probeerde speeksel op te wekken door op musketkogels te kauwen, en wanneer het eindelijk als een godsgeschenk ging
regenen vingen de mannen het water op in aan elkaar geknoopte hemden
en in hoeden, of dronken ze het water dat achtergebleven was in gereefde
zeilen, al smaakte dat door de teer erg bitter. Privé namen de opvarenden
ook thee en koffie mee. Ze bereidden dat met kannetjes en trechtertjes, die
vaak in de persoonlijke uitrustingslijsten en in nalatenschappen worden
genoemd. Klachten over voedsel en drank werden genadeloos afgestraft
met opsluiting en afranselingY

HYBiëne
De bemanning sliep in hangmatten van zeildoek die dicht naast elkaar
waren opgehangen aan de balken van het tussendek, met daarin een matras, een hoofdkussen en een deken. Wanneer men niet te dicht bij elkaar
hing en het niet te veel stonk, vonden de opvarenden dat een redelijk stabiele wijze van slapen.
Het zuiveren van de soldaten-en matrozenverblijven gebeurde regelmatig door het sprenkelen van azijn en het branden van kruit en jeneverbessen. Toch waren de hygiënische omstandigheden erbarmelijk. De matrozen kwamen geregeld aan dek, maar de soldaten brachten de meeste tijd
tussendeks door in bedompte lage ruimtes, spaarzaam verlicht door kleine
olielampjes. Frisse lucht en daglicht kwamen hooguit binnen wanneer de
dekluiken open gingen of wanneer de kanonsluiken werden geopend. Men
leefde dicht op elkaar, permanent in de stank van urine, uitwerpselen,
zweet en braaksel. Zoek je slaapplaats in het midden van het schip, bij de
grote mast, ofbij het halve verdek voor de kajuit, raadt een oud-Oost-Indiëvaarder dan ook aan. Daar is het het gezondst. Voor en ach- 30. 'Man hat auff der gantzen
ter op het schip ontstaat namelijk door de vele zieken die er Reyse kein ungesundtere lufft,
' . .
als daselbst unter der Lini. Es
lIggen een 'sehr ubeler Geruch und gestanck'Y Wanneer.lSt auch so h'
o
eH,
am selb en 0 rt,
het schip langdurig in een storm verzeild raakte, konden de daR es mit keiner Badstuben
soldaten niet naar boven om hun behoefte te doen. Dat bey uns zu vergleichen .. .'
gebeurde dan tussendeks, hoewel dat verboden was. Bij Verken in 1607 (RDB II,
p. n).
storm schoven de kisten heen en weer, kon geen warm voed- 31. In 1684 op de Schieland
sel verstrekt worden en sloeg het zeewater naar binnen. (N.N. Dantzig, f. 12); WinterWassen en tandenpoetsen gebeurde met zout water. Lang gerst, RD B XI I I, p. 10. Volgens Barchewitz 1730, p. 43,
niet altijd was er gelegenheid om natte kleren te verruilen hoefde niemand over de hoevoor droog goed. Luizen hadden vrij spel en waren een helse veelheid eten te klagen. Hesse
plaag. Toen het schip waarop Georg Naporra voer van het en Wintergerst hebben wel
klachten.
Kanaal in de Atlantische Oceaan kwam, werd het wat kou- 32. Vogel 169°, p. 58.
der. Hij haalde een blauw hemd uit zijn kist en trok dat aan.
159

Na een nacht kreeg hij zo'n onverdragelijke jeuk dat hij het weer uittrok en
toen duizenden kleine witte luizen zag. Hij smeet het hemd in zee en
schrijft dat hij in de volgende vier jaar nooit meer een hemd heeft aangetrokken.3 3 Een soldaat beschrijft hoe het leger der luizen zijn schouders en
rug veroverde:

Sie beijSen wie der Teujel, und bleiben {Jar nicht stehn,
Es ist durchaus kein Z weifel, sie haben scharffe Zähn,
Und theilen sich in Schwaderon,
Ich jühl sie in dem Busen, auch an marchiren schon.
Sie treten mich abscheulich, marchiren lan{Jsam stein,
Ich halt, dafl Sie an Füssen, mit Hujbeschla{Jen sein,
Sa {Jrausam schirrt mich dijS {Jesindt,
Die sa mit {Jroflen hauffen und jast unzehlich sindt.
Sie machen schon Quartiere, und theilen sich in Rott,
Wan ich sie nicht verliehre sa jressen si mich todt .. )4
Privacy bestond in het geheel niet en nooit was het stil aan boord. Onophoudelijk klonken er voetstappen op de houten dekken, stemmen, commando's, gekraak van de romp en de masten, geklapper der zeilen, beukende golven en gegier van de wind door het want. In de Europese wateren en
in de Indische Oceaan kon het ijskoud zijn, maar bij de evenaar weer zo
moordend heet dat het pek tussen de dekplanken smolt. Kleren raakten
doorweekt van het zweet, maar wie ze uittrok verbrandde onmiddellijk.
Tussendeks liep men naakt rond, op een lendedoek na, 'wie wilde menschen'.J5 Naporra die in het ruim diende om victualiën te halen, hield het
daar geen twee uur uit. De lampen, schreef hij , gingen zelfs uit van de hitte.
Hij beklaagde zijn lot en bedenkt dat hij liever als herder of bedelaar op het
land zou leven dan op zee van dorst te sterven.3 6
Achter de grote mast was de situatie geheel anders. De officieren en de
passagiers hadden in hun hutten enige privacy; ze sliepen in een bed en kregen aanzienlijk beter voedsel.

Ziekte en dood
De zeeziekte en de verwondingen die de nieuwelingen opliepen doordat ze
niet waren gewend aan het deinen van het schip èn door losliggende kisten,
vormden nog maar het begin van een hele reeks fysieke kwellingen. De
meest voorkomende ziekte was scheurbuik ten gevolge van een gebrek aan
vitamine C. De Ordre en Instructie voor de chirurf:JYns uit 1696 begint dan
ook met een beschrijving van de symptomen hiervan. Ze bestaan uit 'verdervingh van het tant-vleesch, stinckende adem, loomheyt, slaeperigheyt,
aemborstigheyt, ongestadige ademhaelinge, blaeuwe plecken, kugh, benautheyt, en andere teeckenen meer ... '37 Een Duitse chirurgijn van het
schip De Eendracht telt in 1668 veertig tot vijftig gevallen van scheurbuik.
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De benen zitten onder de vlekken en zweren en van ieder zijn de mond en
het tandvlees zo smerig geworden dat er een 'unleidlichen Gestanck' vanaf komt en de tanden er met de vingers of de tong zo uitgehaald kunnen
worden.3 8
Andere veel voorkomende ziekten waren dysenterie en vlektyfus. Daarbij kwamen nog geslachtsziekten, constipatie en ernstige verbrandingen
door de zon. Ook ongevallen, zoals uit de mast of overboord vallen, ongelukken door neervallende stukken hout, en natuurlijk gevechten met vijandelijke schepen worden vermeld. Wie ziek was, werd verzorgd door de chirurgijns of door een kameraad, maar niets was heilig. Zieke en brakende
Duitsers werden op het schip De Voetboog bespot met de volgende
opmerkingen: 'Si so gij Muffen, dat koornet daaraff dat gij in u land so
dickmaals en so gülsig op de Bronswickse sisisen [sauzijzen] gedroncken
hebt. Nü koornet Neptunüs ende prickelt u met sijne dreytacktigte Vorcke,
en besweert u bij Sinte Ulricken, dat gy hem die Sisissen weer heruijt geeven suld ... ' Volgens Naporra schroomden ervaren zeelieden niet om voedsel en drank van de zieken zelf te nuttigen en braken ze zelfs hun kisten
open. Werd de patiënt weer beter en kon hij eindelijk op handen en voeten
weer wat rondscharrelen, dan kwam hij tot de ontdekking dat hij zijn kleren, geld en tabak kwijt was. 39
De zieken werden op britsen aan beide zijden van het tussendek gelegd.
Het was een beklagenswaardige aanblik, schrijft Naporra. Het gekerm,
geschreeuw, gesnik en gezucht van de van dorst wegkwijnende stervenden
zou zelfs een steen hebben bewogen. Maar hier bestond geen gehoor, geen
medelijden, geen erbarmen. Onder de soldaten bevond zich een theologiestudent die als ziekentrooster optrad. Maar wanneer de zieke niet gereformeerd was, liet hij hem aan zijn lot over. De stank was ook onverdragelijk
en het was een wonder dat de pest niet was uitgebroken. 40
De chirurgijns konden breuken en verwondingen nog wel genezen,
maar tegenover infectieziektes stonden ze machteloos. En hoewel de
remedie tegen scheurbuik, namelijk vers fruit en verse groente, wel bekend
was, werden deze toch niet systematisch uitgedeeld. Martin Wintergerst,
die als konstabelsmaat in 1699 op de Sion uitvoer, trof het 33. Naporra,f. 267.
bijvoorbeeld niet. Het schip bleef wegens windstilte zes 34· Muche, f. 157·
d
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35· Müller, f. 81.
weken bIJ e evenaar 19gen. et water raa te op, er was 3.
6 Naporra, Ef.3°0 en 305.
voedselgebrek en vrijwel alle opvarenden leden aan scheur- 37. VOC 5148.
buik. Tot aan de Kaap stierven volgens hem minstens zestig 38 . Schreyer, ROB VII, p. 18.
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twee mannen die protesten hadden laten horen tegen de
onvoldoende hoeveelheid voedsel, zo afranselen dat ze stierven. De schipper werd daar later wel voor beboet met honderd rijksdaalders. Het relaas van Wintergerst is goed te vergelijken met het journaal van de opperchirurgijn op datzelf161
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Het overboord zetten van
de doden. Prent in de Ostlndianische und Persianische
Neunjährige Kriegs-Dienste

van Daniël Parthey (Neurenberg 1698). Universiteitsbibliotheek Leiden

de schip. Hij laat meer dan eens zijn medelijden met de opvarenden blijken.
Hun ellende werd veroorzaakt, schrijft hij, doordat ze 'naackt en bloot van
de sielvercooper aan boort gestuert worden'. Ze kunnen zich nooit verschonen en houden ook in hun kooi hun natte kleren aan. En ook hij vermeldt dat er te weinig voedsel en drank was en bovendien gebrek aan medicijnen.42
De Duitsers schrijven vrijwel zonder uitzondering over ziekte en dood
aan boord en alles wijst erop dat zij het meest onder de omstandigheden te
lijden hebben gehad. De uitgever van Drie seer aenmercklijcke Reysen, een
bundel van drie in het Nederlands vertaalde Duitse va c-reizen, merkt
daarover op: 'En vermits de Duytschers d'ongemacken der Zee-reysen nae
sulcke verre gewesten vry wat ongemacklijcker vallen als andere Natien,
soa is 't niet vreemd, datse wat meer daer over klagen als andere.' Zij klagen vooral over honger en dorst 'want een Duytscher kan alles, behalven
den dorst verdragen'.43 Een van de auteurs in de bundel, Elias Hesse,
beschrijft hoe hij in 1680 op het schip Sumatra bevangen wordt door een
zeeziekte waaraan alle Duitsers lijden. De Nederlanders, die men op dit
soort reizen 'bessere See- ader Wasser-Männer nennen könte', hebben
daar geen last van. 44 Een Duitse matroos merkt later op dat er aan boord
veel zieken waren, met name de soldaten, omdat die niet zo 'abgehärt' zijn
als de matrozen. 45 Op een ander schip, de Lekkerland, voer in 1763 een
Nederlandse matroos die later noteerde: 'Wij hadden veel vreemde soldaten aan boord, van welke in korten tijd er veel ziek werden en ook stierven.'46 Op het schip Pallas, dat van 1766 tot 1767 een reis via Batavia naar
de Chinese haven Whampo en vandaar direct terug maakte, trad hetzelfde
verschijnsel op. Het schip voer uit met 357 koppen; aan de Kaap kwamen
nog 20 man aan boord. Van de totaal 379 mensen die aan boord zijn
geweest hebben op de anderhalf jaar durende reis er 293 een behandeling
door de chirurgijn ondergaan. Maar de ziektes waren niet gelijk verdeeld
over de rangen. Van het kader is slechts één persoon ziek geweest en is
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niemand overleden. Dat is wel begrijpelijk omdat juist deze mensen tamelijk comfortabel leefden en voorzien waren van het beste voedsel. Het
percentage zieken onder matrozen, soldaten en ambachtslieden was ongeveer even hoog. Maar er is één groot verschil: de mortaliteit van de soldaten was tweemaal zo hoog als die van de matrozen en de ambachtslieden. 47
Op elke reis gingen er mensen dood. Zij werden na een korte ceremonie
en een gebed overboord gezet. Het lijk, gewikkeld in een hangmat of in een
stuk zeildoek, werd vanaf een plank de oceaan in geschoven, 'zoals de bakker het brood in de oven schuift'. 4 8 Ter verzwaring waren wat kogels of wat
zand meeverpakt. Officieren werden in een kist overboord gezet. In de
buurt van de Europese kusten werd nog wat geld meegenaaid in de hoop
dat het aangespoelde lijk begraven zou worden. 49 Na de dood van een
opvarende inspecteerden enkele officieren zijn kist. Werd er iets van waarde aangetroffen en bestond er een testament, dan moest degene die in het
testament was aangewezen als executeur-testamentair de zaak afhandelen
in Batavia. Werd er vrijwel niets waardevols aangetroffen, dan noteerde
men dat toch keurig. De man had dan werkelijk niets bezeten, of enkele
medeopvarenden hadden zich meester gemaakt van de inhoud, zoals vaak
gebeurde. Had de overledene geen testament gemaakt en liet hij het een en
ander na, dan vond bij de grote mast een veiling van zijn goederen plaats.
Uit de bewaard gebleven rapporten van dergelijke veilingen komt een interessant beeld naar voren van de bezittingen van matrozen en soldaten.
Sommigen bezaten werkelijk niets anders dan een paar rol- 42. VOC 5103.
let jes tabak en wat oude kleren, anderen bezaten hele voor- 43· Simon de Vries in het voor..
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raden WIJn, tabak, kleren, muzIekmstrumenten en boeken.
Wanhoop en waanzin
In de geschriften van de 47 Duitse Oost-Indiëvaarders worden veellevensbedreigende ervaringen beschreven. Een
aantal verhalen komt geregeld terug, zoals die over storm,
ziekte, aanvaringen of bijna-aanvaringen, gevechten met kapers, de ontdekking van sodomie, brand aan boord door onachtzaamheid (meestal doordat een vonk van een pijp of een
lampje in een vat brandewijn valt), de koude in de Europese
wateren of de hitte onder de evenaar, pogingen tot muiterij,
opvarenden die overboord slaan en soms zelfs over de wonderbaarlijke redding van een drenkeling die door een golf op
het schip wordt teruggeworpen. Nederlandse bronnen brengen muiterij enkele malen in verband met Duitsers, maar of
dat een vast patroon was is niet duidelijk. 50
Elk van deze gebeurtenissen was reëel, maar of ze ook
altijd op het schip van de auteur hebben plaatsgevonden is
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woord van Drie seer aenmerck/lJc
.. k e Reysen (U treeht I 6 94.)
44. Hesse, RDB x, p. 19.
45. Naporra, ff. 271 en 274-275.
Ook Raetzel vertelt uitvoerig
over het lijden van degenen die
de zware scheepsarbeid niet
gewend zijn (ff. 24 r en v).
46. Hoorn 1819, p. 68.
47. Breedveld en Hendrikx
1987.
48. Raetzel, f. 30r.
49. Müller, f. 53·
50. In 1670 werd op de Sparendam gemuit door 'Munsterschen' (Schoute 1953, p. II37);
in 1763 riepen de muiters op
de Nijenburg: 'Duitsche Broeders, staat by! allon vat aan!'
Een liedje over dit schip verhaalt dat het was bemand 'van
duytzers Mof en Poep' (De
Jonge e.a. 1992, pp. 17 en 53).

de vraag. Het beschrijven van deze noodlottigheden had een dubbele functie. Ze vormden een dramatisch element in het hele verhaal en ze toonden
de rol van de Voorzienigheid aan. Vooral daar waar de auteur met de dood
voor ogen de Heer aanroept en uiteindelijk gespaard blijft, manifesteert
zich de christelijke context waarin deze reisverhalen geschreven zijn. Enkele malen wordt dan ook psalm 107 geciteerd met de regels:

Zij die met schepen ter zee varen, en handel drijven op de grote wateren, die
zien de werken des Heren en zijn wonderwerken in de diepte. Wanneer Hij
spreekt, zo doet Hij een stormwind opstaan, die haar golven omhoog verhift. Zij rijzen op naar de hemel, zij dalen neer tot in de afgronden; hun ziel
versmelt van angst. Zij dansen en waggelen als een dronken man en al hun
wijsheid wordt verslonden. Doch roepende tot de Heer in de benauwdheid
die zij hadden, zo leidde Hij hen uit hun angsten. Hij doet de storm stilstaan, zodat de golven bedaren. Dan zijn zij verblijd, omdat ze gestild zijn
en dat Hij hen tot in de haven van hun verlangen heift geleidY
Bij dergelijke dramatische passages refereren de auteurs vaak aan een oude
uitdrukking die zegt dat degenen die niet bidden willen maar naar zee
moeten gaan, dat zal hen wel leren, of, zoals een soldaat in het Latijn citeerde: 'Qui nescit orare, eat ad mare'. Maar Gottfried PrelIer, die dit gezegde
kent, verklaart dat dit nergens op slaat en dat eerder het tegendeel het geval
is: de matrozen gaan bij storm en nood alleen maar harder vloeken. N aporra is dezelfde mening toegedaan en pakt nog eens goed uit om de matrozenstijl te schilderen. Wie het beste is in vloeken en drinken, die wordt het
meest geacht. Het gaat er erger aan toe dan in Sodom en Gomorra, de zee
is een hogeschool voor vloeken, zweren, zuipen, spelen, stelen, hoererenY
Hoewel de juiste diagnose zich niet meer laat vaststellen, heeft er ook
zoiets bestaan als 'ernstige psychische nood'. Talloze malen wordt bericht
over gevallen van waanzin, psychose en zelfmoord. Trevennot beschrijft in
zijn handleiding voor de Oost-Indiëvaarder in spe dat er mensen zijn die
naar de Oost gaan, maar hun 'affecten' niet goed kunnen overwinnen,
waardoor 'eine Schwermuth' optreedt. Ze zijn gewend aan een verfijnde
verzorging en niet aan de ongemakken aan boord, zodat zowel lichaam als
geest ziek worden. s3 Er lijken zich drie vormen van psychische nood voor
te doen. Een algemene, aan het suïcidale grenzende moedeloosheid aan het
begin van de reis, wanneer een opvarende die fysiek verzwakt is zijn uitzichtloze situatie beseft. In 1729 treft een chirurgijn vele lieden aan die
zichzelf verwaarlozen, geen kleding bezitten en bij storm wegkruipen 'en
alsoo haar levensdraat afsneyden'. Twee patiënten houden zich verborgen,
willen niet meer spreken en ook geen medicijnen innemen. Zij krijgen
koorts en overlijden 'door de groote melankoly, mits dat sij soo een leeven
niet gewent sijn ... 'S4 Maar die eerste weken zijn nog maar een voorproefje.

164

Na enkele maanden, en dan vooral bij de evenaar bij windstilte onder de
verzengende zon, wordt het menens. Opvarenden raken bevangen door
'melancholischer Raserey' of worden 'stom' of'geck'.ss Op het schip Delft,
dat in 1618 was uitgevaren, zijn sommigen hun spraak kwijtgeraakt, anderen zijn van hun verstand beroofd en willen overboord springen, weer
anderen slaan in razernij met hun sabels Portugese krijgsgevangenen het
hoofd af. s6 Op het schip Oostenburg springt in 1677 een soldaat uit
'melancholischer Raserey' overboord. Er vallen meer slachtoffers, onder
wie de chirurgijn die uit het venster van de konstabel springtY Of de oorzaken van deze delirische razernij psychisch oflichamelijk van aard waren,
als gevolg van vlektyfus, valt niet vast te stellen. De derde vorm van gekte is
een soort godsdienstwaanzin, waarbij de patiënt godslasterlijke en obscene taal uitslaat. In 1623 is een matroos 'vom teufel besessen worden, der
gott schröcklich gelestert, und 2 tag hernacher gestorben'. In 1678 wordt
op de Nieuw Middelburg een opvarende, die lang in eenzaamheid de bijbel
had zitten lezen, gek. Hij begint te brullen, met zijn ogen te draaien, steekt
zijn tong uit en moet door vier man in bedwang worden SI. Onder anderen Raetzel,
gehouden. Later, als hij gekalmeerd is, vertelt hij zijn ver- ff. 2v.~n 28v.
. UIt
. Oldenb urg, h ee f t rech ten gestu- 5.2. BIjvoorbeeld
PrelIer, pash aa.
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deerd maar kon nergens promotie maken. Op zwerftocht p. 5; Naporra, ff. 272-273.
door Europa had hij een pact met de duivel gesloten en een 53· Trevennot, 'Vorbericht',
· Ieven geIel.
'd D aarvoor werd h"IJ nu gestrafit. 0 p d e f.XlIIrenv.
zond Ig
54. CorneI'IS Stump h'lUS op
Voorburg wordt in 17II een kwartiermeester 'närrisch', en deAnnaCatherina,geciteerd
opdat hij niet overboord zal springen wordt hij opgesloten. door Leuftink 1991, p. 68.
In dergelijke gevallen was noch de chirurgijn, noch de pre di- ss· Schmidlapp, f. 20. Fernber. . .
8
ger, f. 36. Een matroos op de
kant of de ZIekentrooster bIJ machte helend op te treden. S
Sion in 16 99 weigerde zijn
medicijnen, volgens de chirurgijn omdat hij 'geck' was, en
Ontspanning
stierf (geciteerd bij Lauchner
Toch worden ook aangename kanten van het scheepsbe- 1985/86, p. 64). Von der Behr
staan vermeld. Op vaste plekken op de route vonden cere- in 1641; Jürgen Andersen in
moniële feestelijkheden plaats, bijvoorbeeld bij het passeren 1644, Frik in 1670, Schweitzer
in 1675, Hesse in 1680, Kolb in
van de Barles (ondiepten voor de westkust van Portugal),
1705. Ook Nicolaas de Graaff
van de evenaar en van de Abrolhos (ondiepten voor de kust meldt dergelijke gevallen
van Brazilië). Ook de verjaardag van de schipper werd wel (1930, pp. 5 en 139)·
eens gevierd, evenals Kerstmis. Het traditionele dopen bij 56. Schmidlapp, ff. lOr-lOV.
57. Parthey 1687, pp. 24-25.
het passeren van de evenaar, waarbij degenen die hier voor Ook op de Malakka in 1659
het eerst kwamen natgespoten werden, was verboden; daar- (Herport 1669, p. IS).
voor in de plaats kregen de opvarenden een extra rantsoen 58. De Nederlandse chirurgijn
Wouter Schouten schrijft dat
wijn en werden er varkens geslacht. Een welkome afwisse- in dergelijke omstandigheden,
ling vormde de ontmoeting met bevriende schepen. Er werd die hij zelfheeft waargenonieuws uitgewisseld, officieren bezochten elkaar over en men, 'bloet en geesten nootsakelijck moet komen te ontweer en er werden brieven meegegeven.
steeken' (1676, p. 4).
Ook allerlei spelletjes werden gedaan, zoals kaarten en

16 5

Matrozen op het dek van
een Oost-Indiëvaarder.
Tekening door Jan Brandes, 1785/86. Rijksmuseum Amsterdam.
De mannen hebben
kennelijk vrijaf. Twee van
hen spelen op een vedel.

dobbelen (wat verboden was), en bordspelen als dammen. Bij windstilte
namen de matrozen wel eens een duik in de oceaan. Er werd toneel
gespeeld en er werd muziek gemaakt met violen, fluiten en hobo's, er werd
gezongen en de matrozen deden aan touwtje springen. De matrozen hadden bovendien hun eigen spelen, die er altijd op neerkwamen dat een liefst
onervaren matroos of soldaat het slachtoffer werd. Trevennot beschrijft
bijvoorbeeld het 'executiespel'. Zes tot acht matrozen vormen een rechtbank. Er worden verdachten voorgeleid die van alles en nog wat worden
beschuldigd en die dat ook moeten bekennen. De een wordt veroordeeld
tot wurging, de ander tot onthoofding, de derde tot de 'stofbesem' en
brandmerken. Dan volgen de executies. Degene die opgehangen zal worden krijgt een touw onder zijn armen en lichaam en wordt aan de grote
mast gebonden. Zijn broek wordt uitgetrokken, waarna hij van voren en
achter met de teerkwast wordt ingesmeerd. Degene die onthoofd zal worden moet zijn hals ontbloten en knielen en krijgt een beurt met de teerkwast over zijn hals, gezicht en rug. Wie veroordeeld is tot 'de stofbesem'
en het brandmerk - doorgaans een onervaren jongere - wordt als laatste
bewerkt met de kwast. Al deze spelletjes mochten pas worden gespeeld na
uitdrukkelijke toestemming van de schipper en alleen bij windstilte, als er
weinig te doen was. Trevennot vindt het schandelijk, vooral omdat de
schipper en de officieren er lachend bij staan te kijken en er zich zelfs vrouwen onder de toeschouwers bevinden. S9
Wanneer op de schepen werd gezongen, muziek gemaakt of toneel
gespeeld waren het altijd Duitsers die daarbij een leidende rol vervulden. 60
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Ook aan de wal stonden Duitsers bekend om hun vocale en theatrale talenten. Zo bestaat er een prent naar een schilderij van Adriaen van Ostade
waarop men drie rokende en drinkende mannen bijeen ziet in een benauwde kroeg. Een van hen bespeelt een vedel. Een rijmpje prijst de tabak en de
drank en begint met de regels:

Als Jan de Moft zijn veêl
doet spelen een nieu wij~e ... 61
De achtergrond van deze muzikale profilering moet worden gezocht in het
lutheranisme, waarin het gezongen lied zo'n grote rol speelt. Een Nederlander schrijft over een dag in 1668 op het schip de Zuidpolsbroek: '7. of8.
moffen speelden 't spel van de verloore Soon'. Een ander vertelt hoe hij in
1674 op zijn schip met andere Duitsers een toneelgezelschap vormt, een
komedie en een 'lustigen Possensphiel' voorbereidt en muziek maakt.
Twee Nederlandse meisjes die in 1736 naar Batavia varen, beschrijven hoe
zij na het eten zoals gewoonlijk muziek van Duitsers beluisteren, 'tgeen
nog al niet onaardig is om te hooren' . Een paar jaar later verhaalt een Duitser op het schip Kievitsheuvel dat er muziek wordt gemaakt, liederen worden gezongen, en een komedie wordt opgevoerd. Op een dag staat het stuk
Hansworst op het programma. Er blijkt aan boord iemand uit Saksen te zijn
die aan land vaak voor harlekijn had gespeeld en zelfs zijn narrenpak had
meegenomen. Hij neemt de rol van de dokter op zich en maakt daarbij met
veel geestdrift zulke grote luchtsprongen dat hij over het gangboord in het
water terechtkomt en verdrinkt. De kapitein verbiedt daarop het toneelspelen. 62
Een andere vorm van tijdpassering was het observeren en ook wel vangen van vogels en vissen. De dieren werden bewonderd om hun kleuren,
vormen en gedrag. Vogels en vissen waren ook indicaties voor de nabijheid
van land of voor een op handen zijnde omslag van het weer. De 'Kaapse
duiven' gaven op de Atlantische Oceaan de nabijheid van de Kaap aan.
Spottend noemden de matrozen deze vogels ook wel zielverkopers. 'Kijk
daar komt je zielverkoper', zeiden ze dan tegen elkaar, 'die komt verkennen
of je nog leeft, zodat hij nog voordeel van zijn transportbrief 59. Trevennot, f. 17. Zie ook
kan hebben.'63 Vliegende vissen vielen op het dek neer en Tappe 17 0 4, p. 20l e.v., ove.r
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vissen werden gevangen met hengels. Ze waren in de eerste de kasteelbestorming en het
plaats bestemd voor de officieren, die de matroos of soldaat orgelspel.
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Vooral het vangen van de als mensenvreter te boek staande p. 9; Wolf 1782, p. 37; Barendhaai was een spectaculaire gebeurtenis. Een gevangen haai van Haeften 199 6 , p. 69·
werd met bijlen de kop ingehakt en vervolgens ontleed. De 61. Hollstein 19 84, x x V III,
huid werd wel gebruikt als wetsteen, of er werden messchedes van gemaakt, of boekbanden. De tanden waren een sie-

167

nr. 22.
62. Wolf 1782, p. 37.
63. Raetzel, f. 29V.

Oost-Indiëvaarders en vliegende vissen. Prent uit het
Diarium, Oder Tage-Buch

van Johann von der Behr
(Breslau 1668). Nederlands
Scheepvaartmuseum
Amsterdam

raad, van de wervels maakte men damstenen, het vet onder de huid diende
als schoensmeer. Het hart en de lever werden in gedroogde vorm als medicijn gebruikt. Het meest begeerd waren de hersenen: die brachten, ook in
gedroogde vorm, een vrouw in barensnood verlichting.
Over de smaak van haaienvlees verschilden de meningen. Dat is te verklaren uit de verschillende soorten haai, met verschillende smaken, maar
ook uit het feit dat de haai een menseneter is. De haai was het meest gehate
wezen van de zee. In de maag vond men behalve vis niet zelden delen van
lijken, vaak van personen die kort tevoren overboord waren gezet. 64 Een
wreed gebruik bestond eruit om de haai niet te doden maar hem te verwonden en weer in zee te werpen. Men sneed hem de vinnen af, stak zijn
ogen uit, bond een leeg vaatje aan zijn staart en wierp hem terug in zee.
Het dier kon niet onderduiken, zwom rond, botste tegen het schip, en zonk
uiteindelijk of werd door zijn soortgenoten verslonden. De bemanningsleden schepten er een groot genoegen in om naar het machteloze dier te kijken en 'hatten auch offt guette Kurtzweil'.6s
Wat was de functie van dit ritueel? Waarschijnlijk was het kwellen van
de haai de enige manier waarop opvarenden zich zonder sancties te hoeven
vrezen fysiek konden afreageren op een levend wezen. Alle spanningen aan
boord konden zo tijdelijk worden afgereageerd. Misschien ging het om collectieve wraak op een menseneter. 66 Wat de wolf was in Europa, was de
haai op zee en de krokodil in Azië. Ook die dieren worden afgeschilderd als
mensenvreters en ook in hun magen trof men kleren en ledematen van verslonden makkers aan. 67
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Het meest voorkomende tijdverdrijf moet het vertellen van verhalen
zijn geweest. Dat dit gebeurde wordt dikwijls vermeld, en vaak zullen het
levensgeschiedenissen zijn geweest die naar believen werden verfraaid.
Een als soldaat aangemonsterde Duitser vertelt dat ze, wanneer ze uitrustten van het vlechten en splitsen van touw, 'allerhand historien' vertelden. 68
Een ander beschrijft hoe matrozen en soldaten elkaar al spoedig na de
afvaart verhalen vertelden, 'auch wohl von gespenstern und dergleichen'. 69
Vooral de matrozen die al eens in Indië waren geweest gaven hoog op van
de seksuele mogelijkheden die Indië bood en van de schelmenstreken die
ze daar hadden uitgehaaldJo Ook ongewone natuurverschijnselen gaven
aanleiding tot gesprekken en speculaties, zoals het lichten van de zee, fata
morgana en het sint-elmusvuur. Ook de sterrenhemel zal aanleiding gegeven hebben tot talloze nachtelijke bespiegelingen. Een Noorse adelborst,
van oorsprong een theoloog, die in 1669 aan boord van het schip Het
Sticht Utrecht naar Azië vaart, verhaalt over zijn gesprekken met de eerste
stuurman. Ze discussiëren heftig over de beweging der hemellichamen. De
stuurman beweert dat Copernicus gelijk heeft en dat de aarde draait en de
zon en de maan stilstaan. De Noorse theoloog bestrijdt dat hevig en
baseert zich op de Heilige Schrift en op de theorieën van de Deense astronoom Tycho BraheJI
Ook tabak verdreef de tijd. De aanzienlijke hoeveelheden tabak en de
vele pijpen die tot de uitrusting van matrozen en soldaten behoorden, en de
vondst van tabaksdozen in voc-wrakken wijzen op frequent rookgenot.
Georg Naporra bijvoorbeeld nam twee rollen tabak van elk twaalf pond
mee, dertig pond 'Cardusen tabak', dat wil zeggen in papier verpakt, twaalf
dozijn Hollandse kleipijpen en twaalf messing pijpendekselsJ2 Deze grote
hoeveelheden, die bedoeld waren voor jaren, vormden geen 64. Balling 1678; 1913, p. 303:
uitzondering. Wegens brandgevaar was roken slechts over- het dij~een van een mens;
.
Schweltzer, R D B X I , pp. 13
dag toegestaan en dan nog alleen op het houten trahewerk en 14: een de dag tevoren overvoor de grote mast, het zogeheten boevenet.
boord gezette sergeant;
Wie vrije tijd had en kon lezen, las een boekJ3 Er gingen Wintergerst 17 12 , pp. 66-6]:
. wer- botten
van een mens
een
b IJ"b eIs en psaIm bun d eIs mee, d'Ie d oor d e C ompagme
. hetenI"k
stukl'mnen waarm
IJ
den uitgedeeld. Trevennot raadt aan om veel Nederlandse gewikkeld was.
boeken te lezen, 'die van de een of de ander altijd wel te krij- 65. Schmidlapp, f. 145 v.
gen zijn', om de taal te leren, wat in Indië betere vooruitzich- 66. Hierover bereid ik een
artikel voor.
ten zou biedenJ4
67· Schröder 1749, p. 141.
Sommigen hielden aan boord aantekeningen bij, anderen 68. Tappe 1704, p. 19.
tekenden en ook werden er gedichten op de reis gemaakt. 69. Wolf1782, pp. 21-22.
70. Vogel 1716, voorbericht;
Waarschijnlijk hadden reizigers zelf hun papier gekocht, Barchewitz 1730, p. 584.
gevouwen en met een touwtje gebonden tot een handzaam 71. Bolling 1678; 1913,
octavo- of quartoformaat. Uit de equipagelijsten van matro- PP·3 04-3 06 .
72. Naporra, f. 202.
zen en soldaten van de va c en uit de beschrijving van hun
73. Saar, RDB VI, p. 188.
nalatenschappen blijkt dat ze vaak papier, pennen, inkt en 74. Trevennot, f. 30.
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lak voor eigen gebruik meenamen)5 Enkele malen komt men het verschijnsel van 'schrijftafelt jes' tegen, waarschijnlijk wastafeltjes of plankjes die als
ondergrond dienden bij het schrijven. In het Nederlands heet dat 'Bardekens' en 'Tafel-Boecken')6 Gottfried PrelIer schrijft in Batavia, waar hij
tussen 1727 en 1734 als militair gelegerd is geregeld over zijn 'schreibtaffel' .77 De chirurgijn Ultzheimer noemt in 1616 de twee attributen die hij
gebruikt bij het schrijven en tekenen 'Papier und Schreibblei')8 Waarschijnlijk werd heel klein geschreven om niet te veel papier te gebruiken.
Over de aantekeningen van de Vlaamse va c-soldaat Carolus Van der
Haeghe, die in Azië zijn levensverhaal had opgetekend, werd in 1704 opgemerkt dat het moeilijk leesbaar was 'door het feijne en in den andren staande schrift')9 Passagiers en officieren hadden de beschikking over meer
papier en een tafel in de kajuit waar ze rustig konden schrijven. 80 Papier
was natuurlijk kwetsbaar en watergevoelig. Daarom werd het wel in waterwerend waspapier bewaard. Toen Jürgen Andersen in 1646 schipbreuk had
geleden voor de Chinese kust, gaven de Chinezen hem zijn' Schrifften und
Journal' terug. Alle was nat en half vergaan, behalve wat hij 'in WachsTuch
zusammen gebunden' had. 8I
Op zee ontmoette men wel andere Nederlandse schepen. Nieuws en
brieven werden uitgewisseld en soms nodigden de officieren elkaar uit om
aan boord de maaltijd te gebruiken. Een welkome afwisseling was het
moment dat men aan land mocht. Dat gebeurde vaak al bij San Jago, een
eiland onder Portugees gezag, waar water, sinaasappelen, citroenen,
kokosnoten en slachtvee werden ingekocht en waar de meeste opvarenden
voor het eerst van hun leven zwarten zagen. Enkele malen kwam het daar
tot schermutselingen met de inwoners en tot erotische ontmoetingen met
vrouwen. 82 Kaap de Goede Hoop was een verplichte stop. Hier lagen de
schepen enkele weken om gerepareerd te worden. Wie toestemming kreeg,
ging aan land. Het leven was er duur, maar vaste grond onder de voeten
hebben en rijkere kost dan het eentonige scheepsvoedsel nuttigen vormden
een prettige onderbreking. Op de Kaap was, zoals al eerder opgemerkt, het
bekijken van de Hottentotten een vast uitje. Ze werden bijna altijd omschreven als 'levend als het domme vee'. 83 Op het Kaapse programma
stond ook wel een tocht de bergen in, het liefst een beklimming van de
Tafelberg, en daarbij het bekijken van of zelfs het jagen op wilde dieren.
Na de Kaap vervolgden de schepen de reis over de Indische Oceaan en
werd na enkele maanden Straat Sunda bereikt. Java rook men al van mijlen
ver door een zoetige geur die van het land waaide. 84 In Straat Sunda werden de Hollandse schepen omringd door Javaanse prauwen waarvan de
opvarenden allerlei verversingen te koop aanboden zoals vis, vlees, kippen,
eieren, kokosnoten, citroenen en bananen. Vervolgens voeren de schepen
naar de baai van Batavia. Wie van de soldaten gezond was en lopen kon
marcheerde door de Waterpoort naar het Kasteel, omringd door Europeanen die naar nieuws uit Europa vroegen.
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De lange reis naar Azië was een noodzakelijk kwaad waarvan niemand die
hem voor de eerste maal meemaakte de reikwijdte kon overzien. De reis
bestond uit ontberingen, maar de zwaarte daarvan kon sterk uiteenlopen.
Dat hing af van factoren als de fysieke staat van het schip, de kwaliteit van
de schipper en van de officieren, de ervarenheid der zeelie- 75. Langhansz geeft als onder·
den de hoeveelheid en de kwaliteit van het voedsel het bier deel van de equipage in 16 93:
,
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.
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en het drmkwater, het al of met UItbreken van ZIektes en de ter ~aarde van een halve gulweersomstandigheden. De hitte werd als ondraaglijk erva- den (1705, p. 23). Een weesjonren, en op de kou in de Europese wateren, maar ook in de gen uit Enkhuizen die in 17II
zal uitvaren neemt '4 bos
Indische Oceaan, was men niet altijd voorbereid. Daarnaast
penne', '5 boek papier' en 'inbepaalde het al of niet ontmoeten en slaags raken met kapers gridiente om inckt te maaken'
of andere vijandelijke schepen het karakter van de reis. Het mee (StreekarchiefWestfriese
vangen van verse vis of van vogels kon de dagelijkse rantsoe- Gemeenten, Hoorn, Oud
Archief Enkhuizen 1542).
nen op aangename wijze aanvullen. Datzelfde gold voor een Naporra neemt in 1752 'feder
und papier' mee (f. 202).
stop te San Jago.
Het moge duidelijk zijn dat de effecten van deze variabe- 76. Op de reis van Schouten
en Le Maire in 1615 (L-V
len elkaar konden versterken of verzwakken. Slecht voedsel x LI x, p. 18). Zie ook hoofdkon ondanks een gunstige wind een ongelukstocht tot ge- stuk 3.
volg hebben, en zelfs de beste schipper met uitstekende offi- 77. PrelIer, f. 97r. Ook de Oostenrijker Fernberger, die in
cieren kon in een fatale storm verzeild raken.
1628 in dienst van de va c
Ook de ervaringen konden dus zeer uiteenlopen. Georg was, schreef dat hij gebruik
Naporra, die zichzelf beschrijft als krachtig en gezond, maakte van een 'Schreibtafel'
klaagt over het zware scheepswerk, over de niet te harden (f. 232).
78. Harbsmeier 1994, p. 176.
hitte in het ruim. Peter Carl Zimmermann trof het nog 79· Parmentier 1994, p. 170.
slechter. Zijn schip, de Blijdorp, ging in 1733 ten onder bij de 80. In 1580 schreef de Duitser
westkust van Afrika. Een deel van de 250 man bereikte de Gabriel Holzschuher uit
Cochin aan zijn zwager: 'Ich
kust; er volgden gevechten met de inwoners en degenen die habe diese Rail& von Tag zu
dat overleefden werden tenslotte uitgeleverd aan de Fran- Tag lal&en auf schreiben, ain
sen, die een factorij in Senegal hadden. De kameraden van buch davon gemacht, so !eh
mit der Zeit da mir Gott wieZimmermann vertrokken op een Frans schip naar Bordrumb hinaul& hülfft, sambt
deaux, zelf was hij te ziek. Uiteindelijk monsterde hij aan op andren viel selzenen dingen
een Engels schip naar Barbados, en vandaar belandde hij op mit mir will füehren' (Herzog
Sint-Eustatius waar hij een heel nieuw leven begon. Weer August Bibliothek, Wolfenbüttel, Extrav. 64.32,444-457).
later vestigde hij zich op het door de Denen beheerste eiland 8 I. Andersen en Iversen 169 6,
Sint-Jan, vanwaar hij in 1743 zijn relaas aan verwanten in p. 120; elders spreekt hij van
zijn 'Reise-Register' (p. 166).
Duitsland opstuurt.
82. In 1684 (N. N. Dantzig,
Op dergelijke reizen was het schip voor de opvarenden ff. 25-39).
niets anders dan een houten hel. De een was mentaal en 83. Schmidlapp, f. 17V: een
fysiek beter bestand tegen dit meedogenloze leven dan de 'arme und Miserabel Nation
all& irgend eine in der Welt
ander. Wie, zoals Raetzel schrijft, de harde en gevaarlijke
sein mag'.
scheepsarbeid niet gewend is, loopt natuurlijk een groter 84. Wurffbain, ROB x, p. 50;
risico eraan onderdoor te gaan. En hij noemt dan vooral Hesse 169°, p. 34; Langhansz
degenen die op universiteiten hebben gestudeerd en zij die 1705, p. 150; PrelIer, f. 77v.
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op schrijfkantoren werkzaam zijn geweest. 8s Tegenover Zimmermanns
avontuurlijke levensloop staat het relaas van de bus schieter Johann Peter
Reichart. Hij voer tussen 1734 en 1735 in achttien maanden op en neer naar
China en op deze reis vielen maar drie doden.
Veel mogelijkheden om zich te wapenen tegen deze bedreigende omstandigheden hadden de opvarenden niet. Tegenover stormen, hitte en kou
stonden ze machteloos, tegenover onverschillige officieren eveneens. De
enige wijze waarop men de risico's kon verminderen lag in een goede uitrusting, voldoende kleren en als het even kon wat extra voedsel, drank of
tabak, waarmee ook geruild kon worden. Maar wie daarvoor geen geld had
of wie door zijn zielverkoper gebrekkig was voorzien liep een verhoogd
risico. Aan boord was het een levensnoodzaak om een betrouwbare kameraad te hebben, om samen sterker te staan tegen het egoïsme van de anderen. Als dan zo'n kameraad stierf kwam men in de problemen. Het enige
lichtpuntje kon dan zijn dat men de nalatenschap van de dode erfde.
Twee van de 47 Duitsers beschrijven iets van het meer comfortabele
leven achter de grote mast. Kolb, een gepromoveerde geleerde, maakt ook
melding van het ruwe scheepsleven en van de honende wijze waarop de
matrozen zich tegenover hem opstellen. De enige van de 47 Duitsers die
vermeldt dat hij de reis comfortabel heeft meegemaakt was Friedrich von
Wurmb. Maar hij ging dan ook, welvoorzien van twaalf kis- 85. Raetzel, f. 24r. Ook Naporten wijn en dertien vaten bier, als onderkoopman. Hij had r~ vertelt hoe de.~oldat~n, die
..
. k'
b" . h .. h d " b k
met zo gehard ZI)n en met geZIJn muzle lllstrumenten IJ ZlC ,ZIJn on en ZIJn oe en, wend aan het slechte voedsel,
al waren die door de kakkerlakken aangevreten. Met mede- te lijden hebben (Naporra,
dogen kijkt Von Wurmb vanaf het achterdek naar het gewo- ff.274- 2 7S)·
. .met,
. zo mIjmert
..
h"IJ, 86. Wurmb en Wollzogen
ne voIk voor d e grote mast. Ik b egnJp
. h nIet
. l'lever verZUipen
.
dan zo 'nIeven te l'd
1794, p. 33·
dat ze ZlC
el en. 86
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Het leven in Azië

RANGEN EN FUNCTIES

Voor vele va c-dienaren die Batavia bereikt hadden waren de binnenmuren van het hospitaal het eerste wat ze voor lange tijd van Azië te zien kregen. I Tallozen kwamen ziek aan of anders werden ze het wel door de plotselinge verandering van klimaat en voedsel. In het Binnen -Hospitaal, dat in
1640 was gebouwd, zijn 160.000 Compagnie-dienaren overleden, van wie
driekwart na 1733. De sterftecijfers rezen vooral in de achttiende eeuw tot
alarmerende hoogten. Van de 473.000 mensen die tussen 1730 en 1798
aankwamen, is 25 procent in dit vochtige, slecht geventileerde BinnenHospitaal in Batavia overleden. De bijnaam 'de moordkuil' is dan ook bepaald geen eufemisme. 2
Degenen die min of meer gezond waren en landdienst zouden gaan verrichten, kregen drie dagen vrij om op adem te komen. Zij konden gedurende deze zogeheten 'baarse dagen' de stad Batavia bezichtigen en wennen
aan de aanblik van de gemengde koloniale bevolking. De Compagnie wilde
vaststellen over welke vakmensen ze kon beschikken, en vroeg hen naar
hun beroep in Europa en naar speciale vaardigheden. Na die eerste gewenningsdagen kregen de nieuwaangekomenen hun plaats en functie toegewezen. Hierbij werden de vaak hechte vriendschapsbanden die op de reis
waren ontstaan opgebroken. Een soldaat die zijn aankomst in Batavia in
1712 beschrijft, wordt bijvoorbeeld op het bolwerk Saffier gelegerd en de
twee vrienden met wie hij uit Delft vertrokken was, op het bolwerk Parel
en bij de Waterpoort. Toen ze vroegen of ze bij elkaar mochten blijven,
werden ze afgeblaft en dreigde de officier met een afranseling) Later
schrijft ook Georg Naporra, die als matroos op het schip De Drie Papegaaien blijft, hoe zwaar het afscheid van zijn vrienden in Batavia hem viel:
'es ging mir recht schmerzlich nach, das ich mich muste von alle guten
freunde verlas sen sehen'. 4
Honderdduizenden Europeanen hebben de va c in Azië 1. Langhansz verblijft er in
gediend, zowel in de bestuurlijke, de commerciële, de mili- 1694 drie maanden (1705,
taire als in de ambachtelijke sector en daarnaast als zeeman P·173)·
2. Uitgebreid hierover Van
op de schepen. Bestuurlijk stond de gouverneur met de den Brug 1994, p. 47 e.v.
Raad van Indië in Batavia aan de top. Van hieruit werden de 3. Barchewitz 1730, p. 104.
Dergelijke scheidingen waren
tientallen in heel Azië gelegen vestigingen beheerd. De
ook al voorgekomen op de
grootste kantoren, behalve Batavia, waren Ceylon, de oost- Kaap.
kust van Java en Kaap de Goede Hoop. Daarvoor was per- 4. Naporra, f. 389.
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soneel nodig in de sectoren bestuur, handel en justitie, die elk weer afhankelijk waren van een groot aantal klerken die dagregisters bijhielden, rapporten schreven en documenten kopieerden. Over het hele octrooigebied
waren daarnaast va c-militairen gelegerd - officieren, onderofficieren en
soldaten. Zij maakten verreweg het grootste deel van het personeelsbestand in Azië uit. Soms waren dat aanzienlijke contingenten zoals in Batavia en op Ceylon in Colombo en Galle, waar duizenden soldaten waren
gelegerd; soms betrof het een kleine post van enkele soldaten onder een
korporaal. Bovendien werkten er enkele duizenden ambachtslieden voor
de Compagnie; in de eerste helft van de achttiende eeuw waren dat er zo'n
tweeduizend, van wie enkele honderden in Batavia. 5 Verder dienden er chirurgijns, schoolmeesters en predikanten. Op de tientallen schepen die de
intra-Aziatische handel onderhielden bevonden zich tenslotte nog eens een
paar duizend matrozen.
Het va c-personeel bereikte omstreeks 1750 zijn grootste omvang met
ongeveer 25.000 personen. Jaarlijks stelde de Compagnie een lijst op van al
het land- en zeepersoneel in Azië en op de Kaap. Op deze zogeheten Generale Land-en Zeemonsterrollen stonden al die duizenden va c-dienaren
vermeld met hun rang en standplaats. Op de Landmonsterrol werd onderscheid gemaakt tussen civiel en militair personeel. 6 Elke va c-dienaar had
een rang met een bijbehorende vaste gage. Die rang zei overigens niet
zoveel over zijn werkzaamheden, mnt
binnen een rang bestonden verschillende Rangen civiele dienst met maandgages in guldens
functies. De 47 Duitsers die hier gevolgd
1200
worden, zijn ongelijk over de verschillen- Gouverneur-generaal
Directeur-generaal
5 00
de sectoren verdeeld. De meesten dienden
Ordinaris Raad van Indië
35 0
aan land en wel in de militaire sector. Extraordinaris Raad van Indië en
Slechts een enkeling van hen kwam in een president van de Raad van Justitie
25 0
200
goede positie in de civiele sector terecht Extraordinaris Raad van Indië
200
en slechts een enkeling diende als zeeva- Gouverneur van Makassar
Directeur van Bengalen
180
rende.

Landdiensten: de civiele sector
De 47 Duitsers hebben de volgende civiele
rangen bekleed.

Koopman. Twee van de Duitsers, beiden
uitgevaren als adelborst, gingen in Azië
over naar de civiele dienst, waarin ze carrière maakten. Maar hun uitgangspositie
was dan ook gunstig. Johann Sigmund
Wurffbain, zoon van een Neurenbergse
burgemeester, had al koopmanservaring
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Opperhoofd van Japan
Opperkoopman
Koopman
Onderkoopman
Advocaat-fiscaal
Boekhouder
Klerk
Meester-chirurgijn
Onder-chirurgijn
Leerling-chirurgijn
Predikant
Ziekentrooster

Bron: Lequin 1982, p. 343; DAS
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pp. 210-211.

in Nederland opgedaan, en al verliep zijn loopbaan ondanks aanbevelingsbrieven aanvankelijk niet erg snel, na dertien jaar was hij opperkoopman te
Suratte. Zacharias Wagner had al aanzien verworven in Brazilië en arriveerde, voorzien van goede aanbevelingsbrieven, in 1642 in Batavia. Hij
maakte snel promotie, was tweemaal 'opperhoofd' van de va c-vestiging
Deshima, maakte verschillende diplomatieke reizen en werd 'fabrieksmeester', dat wil zeggen stadsbouwmeester, in Batavia en tenslotte gouverneur van Kaap de Goede Hoop.
De als soldaat uitgevaren apothekersgezel Conrad Raetzel had het
geluk in de nalatenschap van een aan boord overleden vriend een aanbevelingsbrief aan een apotheker in Batavia te vinden. Hij gebruikte die brief in
Batavia zèlf, en met succes: hij wordt 'laborant' in het laboratorium van de
Compagnie-apotheek en krijgt uiteindelijk de rang van onderkoopman.
Karl baron von Wurmb was kapitein in militaire dienst in Saksen geweest. Zijn oom, adjudant van stadhouder Willem v, had hem in 1774
voorgedragen als onderkoopman. Hij zou die rang tot zijn dood in 1781
behouden. Hij is vooral in de herinnering gebleven als de eerste secretaris
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dat in 1778
werd opgericht. Von Wurmb publiceerde in de VerhandelinBen van het Genootschap verschillende natuurhistorische artikelen, onder andere over
palmbomen, vogels, apen en spinnen.

ChirurBijn. Drie van de 47 Duitsers waren opperchirurgijn, Ultzheimer,
Schreyer en Merklein; Frik was onderchirurgijn. Zij werkten in het hospitaal van Batavia, Bantam, Colombo of in een van de kleinere vestigingen.
Ook deden ze dienst op de schepen op de intra-Aziatische vaart. Ultzheimer maakte als chirurgijn de Nederlandse aanvallen op de Portugezen in
Malakka en Goa mee.
Predikant. Johann Christian Hoffmann scheepte zich in als predikant en
diende twee jaar op Mauritius. Ook Isaac Sunderman had theologie gestudeerd. Hij reisde in de rang van soldaat en werd ziekentrooster, onder
andere in Bengalen. Ziekentroosters ofkrankbezoekers moesten de zieken
bijstaan, af en toe psalmen zingen, stukken uit de bijbel voorlezen en voorgaan in het gebed.
Assistent. Wie een administratieve functie wilde krijgen
moest volgens Trevennot het Nederlands mondeling en
schriftelijk goed onder de knie krijgen en voorts kunnen
rekenen en een goede hand van schrijven hebben.? Johann
Christoph Wolf, uitgevaren als soldaat, krijgt dankzij een
aanbeveling een aanstelling als klerk in Jaffna op Ceylon,
waar hij zestien jaar werkt en opklimt tot boekhoudersassistent.
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5. Opper 1981, p. 61 en
PP·17 2-174·
6. Zie voor een uitgebreide
behandeling hiervan: Lequin
1982, pp. 48 en 198-199, en
Gaastra 1991, hfst. 3.
7. Trevennot, ff. 65-66. Ook
Raetzel, f. 44 v.
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De binnenzijde van het Kasteel te Batavia. Prent naar een tekening van
Johann Wolfgang Heydt in diens Allerneuester GeoBraphisch- und TopoBraphischer Schau-Platz (Wilhermsdorff 1744). Amsterdams Historisch Museum.
Rechts het gouvernementscomplex en in het midden de Kasteelkerk.
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Ambachtslieden. Een aantal soldaten is aan het harde militaire leven ontkomen. Georg Bernhard Schwartz, van oorsprong kuiper en uitgevaren als
soldaat, wordt aangezocht om op de werkplaats van de Compagnie in
Batavia zijn oude handwerk weer op te nemen. Hij verdient dan 14 in plaats
van 9 gulden in de maand en krijgt daarbij nog kostgeld. Hij beschrijft hoe
hij zich door te sparen langzaam maar zeker opwerkt, zijn transportschuld
afbetaalt en naast zijn kuiperswerk een herberg met kostgangers drijft,
waarmee hij behoorlijk bijverdient.

Diverse specialisten. Een bijzondere carrière was weggelegd voor Elias
Hesse uit Saksen, die van 1681 tot 1683 als mij nop zichter op Sumatra werkte. In 1667 kreeg de Compagnie een stuk land in bezit aan de zuidkust van
Sumatra, 50 kilometer ten zuiden van Padang, waar zich goudaders bevonden. Men hoopte door de exploitatie daarvan het nijpend tekort aan edelmetaal, waarmee in Azië de goederen werden gekocht, iets te verminderen.
Voor de exploitatie werden vanaf 1670 in Europa duurbetaalde Duitse
mijnwerkers geworven. In 1671 begon het werk, waarvoor enkele honderden slaven werden aangevoerd. In 1680 traden negentien mijnwerkers uit
de buurt van het Saksische Freiberg in dienst van de v 0 c onder leiding van
de mijningenieur Benjamin Olitzch, die zijn vrouw, twee kinderen en een
dienstmeid meenam. Deze hele expeditie is tragisch verlopen. Op de heenreis overleden drie mijnwerkers en de vrouw van Olitzch. Uit beschrijvingen van de twee mijnspecialisten blijkt dat Sumatra een verschrikkelijke
plek was, door de hitte, de kwade dampen, het slechte eten en de ziektes die
er heersten. Zestien Duitsers lieten er binnen een paar jaar het leven, onder
wie Olitzch zelf en een van zijn zoontjes. Ze werden met de vereiste plechtigheid begraven. 8 Een van de overlevenden, Elias Hesse, dichtte daarover:

Soll ich van Sumatra sagen
Dem recht ungesunden land,
Da man findet grosse Plagen,
Wohl dem, die es nie erkant!
In dem Bergwercks Jammer-Thale
Pind man Kranckheit überalle:
Donner, Blitzen, damp.ff und rauch
Zeiget sich da täglich auch.9
Ook schrijft hij dat men Sumatra evengoed 'Pest- als Westkust' kan noemen. Hesse vergelijkt de v 0 c-dienst met slavernij en omschrijft Sumatra
als 'der Europeer Kirchhof'.IO De hele treurige geschiedenis, die ook financieel voor de v 0 c een mislukking is geweest, werd beschreven door Hesse,
die na drie jaar terugkeerde met het enig overgebleven zoon- 8. Hesse, RDB x, pp. 81-83.
tje van Olitzsch, Theodor, dat hij veilig in Dresden terug- 9· Idem, p. 18 7; ook p. 69·
bracht. Ook Johann Wilhelm Vogel beschreef deze periode IO·zI~emh.' p. 61. K' h
Il. Ie lerover Irsc 1995.
uitvoerig. II
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De uit Dresden afkomstige hovenier Georg Meister had
eveneens een bijzondere loopbaan. Al op de heenreis op het
schip Ternate kreeg hij als soldaat de taak om voor de groententuin op het halfdek van het schip te zorgen. In Batavia
kreeg hij een baan bij een landgenoot, de in Kassel geboren
arts en botanicus Andreas Cleyer. Meister werkte in Cleyers
botanische tuin en hield daar toezicht op vijftig slaven.
Tweemaal begeleidde hij Cleyer naar Japan. Cleyer werd
daar opperhoofd van de factorij op Deshima.
Een opvallende carrière was eveneens weggelegd voor de
in 1734 als soldaat uitgevaren Johann Wolfgang Heydt, die in
Duitsland architect en landmeter was geweest. Hij werd in
Ceylon korporaal en tekende daar veel. Zijn werk kwam
gouverneur-generaal Valckenier onder ogen, die hem benoemde tot tekenaar en architect van de Compagnie-gebouwen in Batavia. Ook kreeg Heydt opdracht de waterwerken
van het buitenhuis van Valckenier in Antjol, ten westen van
Batavia, te ontwerpen. De tekeningen die hij maakte op Java
en Ceylon vormden de grondslag voor zijn monumentale
Allerneuester GeoBraphisch- und TopoBraphischer Schauplatz
uit 1744 met 115 gravures van de Kaap, Java en Ceylon.
Peter Kolb is in het gezelschap een uitzondering. Hij was
in 1705 naar de Kaap gevaren, niet in dienst van de Compagnie, maar van een Duitse baron. Die had hem de opdracht
gegeven astronomische en meteorologische waarnemingen
te doen. Pas toen de baron overleden was en de betaling

178

Een Nederlander met zijn
vrouwen een slaaf.
Tekening door Järg Franz
Müller, ca r680. Stiftsbibliothek Sankt Gallen

stokte, trad Kolb in Compagnie-dienst. Enkele Duitse soldaten zijn huisleraar geworden in het gezin van hooggeplaatste v 0 c-dienaren. I2

Landdiensten: de militaire sector
Officieren. Twee Duitsers zijn vertrokken als onderofficier.
Heinrich Ludwig Morgenstern ging in 1770 als sergeant,
diende op Java en Madura en werd vaandrig. Hij klaagt over
de zware hitte die de militairen plaagt bij het oorlogvoeren,
maar daar staat voor hem tegenover dat men door 'eine
glückliche Beute' een rijk man kan worden. I3 Karl August
von Wollzogen ging in 1787 als commandant van een regiment Wurtembergse troepen. Hij diende in Kaapstad, op
Celebes, Makassar, Java en Ceylon en zou uiteindelijk overgaan naar het Nederlandse leger.

Militaire rangen en
maandgages in guldens
Kapitein
Luitenant
Vaandrig
Sergeant
Korporaal
Landspassaat
Adelborst
Soldaat
Recruut
Tamboer

80
50-60
36 -4 0
20
14
12

10
9

7-8
6-10

Soldaten. De andere Duitsers die als militair vertrokken,
Bron: DAS I, p. 211.
gingen als soldaat en een enkele keer als adelborst ofkorporaaI. Lang niet allen die als soldaat waren aangemonsterd
bezaten een militaire achtergrond en aan boord van de schepen waren de beginselen van het exerceren maar gebrekkig
bijgebracht.
De nieuw aangekomen soldaten trokken in Batavia, voor
zover ze niet naar hospitaal of kerkhof waren afgevoerd,
door de Waterpoort het Kasteel binnen. Dat was het grote
fort van waaruit de gouverneur-generaal met zijn staf het
hele voc-gebied bestierde en waar zo'n achthonderd tot
duizend militairen waren gelegerd. De soldaten werden verdeeld over de bolwerken van het Kasteel en de poorten van
de stad, waar ze onderdak kregen in barakken. Na een paar
dagen vrij begonnen voor de soldaten in Batavia de exercities met pieken en geweren, als ze tenminste niet in het 12. David Tappe is in 1677 twee
regenseizoen waren gearriveerd. Eenmaal gedrild konden maanden huisleraar in Batavia
voor de kinderen van de Raad
ze worden uitgezonden naar een van de vele vestigingen
van Indië Antony Paviljoen,
Tot in de achttiende eeuw bezaten de v 0 c-soldaten in die hij Latijn, muziek en rekeAzië geen uniformen en gingen ze haveloos gekleed en niet nen bijbrengt (1704, p. 91).
zelden blootsvoets door het leven. Kleding was duur. Een MentzeI is huisleraar van het
zoontje van de gouverneur van
soldaat die in het midden van de zeventiende eeuw in Cey- de Kaap De la Fontaine en van
lon diende, schreef later dat de soldij zo gering was dat de de kinderen van de Duitse
soldaten geen schoenen en kousen konden kopen en dat hij kapitein Allemann, van wie hij
een biografie zou schrijven.
onder het motto 'Ländlich, sittlich' maar blootsvoets ging.I4 13. Morgenstern 1786,
Gottfried Preller beschrijft de armoedige uitrusting van PP·3 I -3 2 .
hemzelf en zijn kameraden in 1728 als volgt: 'de ene heeft 14. Saar, f. 130.
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een blauwe, de andere een rode, groene, gele, bruine, witte
of zwarte rok aan, sommigen hebben alleen maar een vest of
"beulätze", de een heeft blote benen, de ander schoenen en
kousen, en weer een ander schoenen zonder kousen'.Is Trevennot is dat een doorn in het oog; hij vindt dat een goed soldaat zich netjes moet kleden en er niet 'Hanswursthaftig
von aller hand abgeschmackten Farben' bij moet 10pen. I6
In Batavia moesten de militairen wachtdiensten lopen,
officiële gezelschappen escorteren, erewachten vormen en
mee marcheren bij begrafenissen van hooggeplaatsten.
Sommigen zijn jaar in jaar uit op dezelfde post gebleven,
zoals Albrecht Schmidlapp, die vier jaar op Motir diende,
een eilandje met 250 inwoners bij Ternate. Gottfried Preller
was zeven jaar achtereen soldaat op het Kasteel te Batavia.
Verschillende militairen hebben bloedige gevechten
meegemaakt, vooral in het eerste driekwart van de zeventiende eeuw tegen de Engelsen bij Jakatra, tegen de Portugezen op Ceylon en op de Malabarkust, tegen de Chinezen bij
Macao en Cochin en op Formosa, ofbij veldtochten op Java
en Ceylon. I7 Schmidlapp beschrijft in zijn handschrift de
gevechten in 1617 tegen de Engelsen en de plundering en de
brandschatting van Jakatra, 'welcher brandt mit schröcklichen krachen und braslen' drie dagen heeft geduurd.I8
Het gewone soldatenbestaan werd aangemerkt als
zwaar. I9 Het eentonige garnizoenseten in Batavia was velen
een gruwel. In grote ketels werd voor honderd tot tweehonderd man rijst en katjang (een verzamelnaam voor peulvruchten) gekookt, waarvan ieder zoveel mocht eten als hij
wilde. Dat kon men zelf op smaak brengen met zout, peper
en azijn. Op donderdag en zondag werd een soep van buffel180

v 0 c -soldaten. Anonieme
tekening, ca. 1720.
Algemeen Rijksarchief,
Den Haag.
Dit is een detail van een
grotere tekening waarop te
zien is hoe de gouverneur
van Coromandel, Gerrit
van Westrenen, in zijn
koets wordt geëscorteerd
door Europese en Indiase
militairen.

vlees met rijst gekookt, de zogeheten Poespas. Volgens Preller was dat vlees
veel te gaar gekookt, maar gaf het zogeheten galgenkruid er nog wel een
redelijke smaak aan. 's Zondags werd er ook nog een soort kokosbrij geserveerd, die 'liplap' werd genoemd. En dat alles week in week uit, jarenlang.
De expedities en veldtochten waaraan de soldaten moesten deelnemen
waren fysiek uitputtend. Herport, die in 1662 op Java op veldtocht was
geweest, vertelt hoe machteloos ze tegenover de zwermen muskieten stonden en dat ze die alleen konden verdragen door ruimschoots arak in te nemen. 's Ochtends waren hun handen en voeten 'gantz bluttig und geschwollen'. En toen ze na dertien dagen weer terugkwamen, werden ze allen
'todkranck, wegen deg continuirlichen regens und ungesunde Luft deg
lands'. Later verhaalt hij beeldend over de ellende van bloedzuigers op Ceylon die de blootsvoets en met ontbloot bovenlijf marcherende soldaten
belaagden. 20
Over de verbittering van een v 0 c-soldaat schrijft ook Georg Everhard
Rumphius, de beroemde beschrijver van flora en fauna van Ambon. Hij
vertelt hoe hij op het strand van Hitu kleine kristalletjes zocht die hij later
in zijn boek zou beschrijven. Hij komt dan een soldaat van het fort tegen
die zijn nood begint te klagen. De man vertelt hoe hij door een Amsterdamse zielverkoper naar de Oost is gestuurd met 'een beitel- 15. PrelIer, f. 82V; Schröder
tje, nyptang, en hamertje', om 'paarlen en diamanten van de 1749, p. 41.
'
' Ien-verkopers zeg- 16. VTrevennot,
f·74·
klIppen
af te nypen, deweIke h
y nad
es ZIe
17. erk
ens rel
aas'IS een kro·
gen in Indien overal aan de klippen zoude vinden'. De man niek van de bloedige gevechten
had wel klippen, maar geen diamanten gevonden. Hij had in Mozambique en op Banda;
een paar flinke stukken steen van de rotsen gehakt met het Csaalr is bbij de vderpoverin g van
oogmerk die, wanneer hij in Holland terug zou keren, 'den
ziel-verkoper in zyn bakhuis te duuwen tot dankbaarheid,
dat hy hem zoo bedroogen had'. Maar, voegt Rumphius er
,

.

aan toe, een vroege dood heeft dIt quaad voornemen voorgekomen'.21
Verschillende soldaten hebben de kans gekregen veel van
. ..
.
.
AZle te ZIen, vooral degenen dIe hebben deelgenomen aan
gezantschapsreizen naar de hoven van oosterse vorsten,
zoals naar Ispahan, Kandy, Siam, Edo of zelfs Peking. Grote
gezantschappen van de voc trokken dan beladen met geschenken naar de hoofdstad van een rijk om eer te bewijzen
aan de vorst, de verdragen te bekrachtigen of nieuwe te sluiten. De soldaten van het escorte waren goed en representatief gekleed. Johann Gottlieb Worm, die in 1716 met het
gezantschap naar de sjah van Perzië meetrok, schrijft hoe
mooi ze zijn uitgedost. De hoge heren droegen scharlaken
kleding met gouden tressen en witte pluimen op de hoeden.
De twaalf soldaten kregen rode uniformen van fijne Engelse
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o om 0 op e ortugezen;
Von der Behr vecht tegen de

Portugezen op Ceylon, Herport tegen de ~hinezen op
Formosa en biJ Macao, en
Cochin tegen de Portugezen,
Schröder op de Malabarkust
en in 174 0 tegen de Chinezen
in Batavia en andere plekken
J
op ava.
18. Schmidlapp, f. 68r.
19. Met name Langhansz is
zeer negatief over het soldatenleven. Ook soldaat PrelIer
vindt het iets later niet meeval.
len, maar in ieder geval beter
dan het leven op de schepen.
Vergelijk ook de schampere
observaties van Haafner
(L'Y XCI, pp. II9-12o).
20. Herport, R D B Y,
pp. 89-90 over West-Java, en
pp. 155-163 over Ceylon.
21. Rumphius 1941, p. 232.

De gewonde auteur. Prent in
Daniel Parthey's Ost-Indianische und Persianische
Neun-jährige Kriegs-Dienste
(Neurenberg 1698). Universiteitsbibliotheek Leiden.
Parthey diende de Compagnie als soldaat van 1677
tot 1686. Op Ceylon raakte
hij bij gevechten zwaar
gewond en genas uiteindelijk dankzij de goede zorgen
van een Ceylonese dokter.

stof met vergulde knopen en blauwe damasten omslagen en kragen. Hun
mantels waren van fijne Hollandse wol met rode kragen. 22 De soldaat
Langhansz is blij dat hij na zijn genezing in het hospitaal geen dienst hoeft
te doen als soldaat in 'het slavenhuis', waarmee hij het Kasteel bedoelt. Hij
wordt lid van de lijfwacht van Paulus de Roy, die een inspectietocht naar
Ceylon en de Malabarkust maakte. 23
De carrièrekansen van de hier behandelde Duitse soldaten waren
gering. De meesten bleven gewoon soldaat of stegen een rang hoger tot
korporaal. De rang van soldaat betekende echter niet per defmitie dat men
ook de functie van soldaat had. Bij een rang behoorde een vaste gage, maar
de werkzaamheden konden als gezegd sterk uiteenlopen.
Soldaten die enige inventiviteit aan de dag legden konden geld bijverdienen. Trevennot adviseert ook om er nog maar wat bij te verdienen, zodat
men door spaarzaamheid en een 'erlaubten Nebenhandel ein Capitalchen'
kan vergaren. 24 Barchewitz, soldaat op Banda, ontpopte zich als een verdienstelijk barbier. Enkelen slaagden erin om aan het militaire bestaan te
ontkomen en gingen over naar de civiele dienst. De een werd 'soldaat van
de pen', dat wil zeggen klerk, de ander kon zijn oude ambacht weer uitoefenen. Barchewitz vertelt dat in zijn tijd, in het begin van de achttiende eeuw,
vooral onder de soldaten gezocht werd naar ambachtslieden en wel naar
apothekers, barbiers, degens meden, draaibankwerkers en meubel- en slotenmakers. Trevennot somt voor een iets latere periode nog andere beroepen op: timmerlieden, pannendekkers, metselaars, voegers, wagenmakers,
smeden, geelgieters, boekbinders, kleermakers en schoenmakers. 25 Zorg
vooral, adviseert Trevennot, dat je oude beroep bekend is in de werkplaats
van de Compagnie, op de werf en in de wapenkamer. Dan kunnen ze je
snel vinden als er een plaats vrij komt. Sommigen konden direct al hun
oude beroep opnemen. 26
Gottfried Preller maakte overhemden, stopte kousen en knipte patro-

182

nen voor grenadiersmutsen. Daarnaast zette hij een zaakje op in het branden, malen en verkopen van koffie. Met het verdiende geld kocht hij wachtdiensten af?? Uiterst bitter waren de ervaringen van het bijna tweeduizend
man tellende Wurtemberger Kaapregiment dat in 1787 uitgevaren was. Het
werd jaren achtereen geteisterd door gebrek aan kleding en voedsel, en
door de bureaucratie en willekeur van de Compagnie. In een schrijven aan
zijn hertog in Stuttgart laat de commandant van deze troepen, Von Hügel,
zich verontwaardigd uit over de onverschilligheid van zijn vorst en de willekeur van de Nederlanders. Hij voelt zich overgelaten aan de mishandelingen van een gezelschap 'Monopolisten'. Zo erg worden in beschaafde landen de krijgsgevangenen niet eens behandeld, schrijft hij, en zo wordt zelfs
niet omgegaan met galeislaven, al zijn ze door hun misdaden tot de laagste
trap der mensheid afgedaald?8 Tegen de afspraken in werd het regiment
opgesplitst. Delen werden naar Java, Ceylon, India, Celebes en Ambon
gestuurd. Het aantal sterfgevallen was groot en men voelde zich in de steek
gelaten door de hertog, die wel het geld opstreek, maar geen hand uitstak
om zijn onderdanen te helpen. Van de tweeduizend man die waren uitgevaren en van de twaalfhonderd man aanvullende troepen hebben er maar
enkele honderden hun vaderland teruggezien.
Zeediensten
Op de v 0 c-schepen in de Aziatische wateren werkten enkele duizenden zeelieden, maar van de hier behandelde Duitsers diende er daar maar een enkeling. Martin Wintergerst
had ruime zeemanservaring en is tweemaal als konstabelsmaat naar Oost-Indië gevaren. Konstabels behoorden tot de
zeevarenden en stonden dus niet onder militair bevel, maar
dienden onder de scheepsofficieren. Wintergerst diende de
eerste maal in het arsenaal van Colombo op Ceylon, de
tweede maal voer hij vooral op schepen tussen Ceylon en
India.
Johann Peter Reichart voer als konstabel en wel op een
schip direct naar China, dus zonder tussenstop in Batavia.
Zijn v 0 c-Ieven heeft zich dan ook vrijwel uitsluitend afgespeeld aan boord van het schip Noordwolfsbergen.
Georg Naporra is de enige van de 47 Duitsers die uitvoer
als matroos. In Azië deed hij op verschillende reizen behalve
Batavia ook Suratte, Mokka en Bengalen aan. Matrozen
gingen weinig aan land en Naporra heeft dan ook alleen
Batavia goed kunnen bekijken. Hij vindt het zeemansleven
zwaar en de zeelieden grof en godslasterlijk. Nu was Naporra ook geen matroos van origine, maar een jongeman uit
Oost-Pruisen die daar geen andere baan had gehad dan die
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22. Geciteerd bij Vogel 1937,
pp.106·107.
23. Voorts: Andersen reist in
1646 naar de sultan van Mataram in Japara; Wagner in 1657
en 1659 naar de shogun in
Edo, in 1667 naar Mataram
en later naar Kanton. Worm
reist in 1716 naar Ispahan.
24. Trevennot, f. 78.
25· Barchewitz 1730, p. 103, en
Trevennot, f.70.
26. Dat geluk had, zoals we
zagen, de kuiper Georg Bernhard Schwartz, die, in plaats
van 9 gulden als soldaat, nu 14
gulden verdiende en 3 daalders
kostgeld kreeg.
27. Een korporaal die een
kleermakerswinkel dreef, hield
er een knecht op na die in feite
soldaat was, en bovendien
enkele slaven. Hij betaalde
daarvoor 3 rijksdaalders per
maand aan de wachtcommandant en hoefde geen dienst te
doen (De Haan 1922, I, p. 215).
28. Gecit. in Prinz 1932,
PP·300-301.

van koopmansbediende. Zelf leest hij af en toe de bijbel, wat hem de spot
van zijn medernatrozen oplevert. 29
DE CARRIÈRES VAN DUITSERS

Bij de v 0 C bestond tot diep in de achttiende eeuw geen vast bevorderingsbeleid. Bekwaamheid en het aantal dienstjaren speelden niet per definitie
een rol. Alles hing af van connecties, van contacten met hogergeplaatsten,
en dat gaf het carrièreverloop een grillig karakter. Christoph Frik, een chirurgijn uit Ulm, schreefin 1692 over de mogelijkheden om in Azië hogerop
te komen: 'het is wel waar dat sommige personen van geringe komaf, zowel
Nederlanders als vreemdelingen, door hulp van bovenaf, door bijzondere
vlijt en goede capaciteiten zo nu en dan, en dan nog na tien of meer jaren,
eerzame ambten hebben verkregen'. Daar staat tegenover dat velen met
een goed verstand en met een juist gebruik daarvan een dergelijk geluk niet
ten deel is gevallen. Zij blijven altijd maar in hun lage betrekking: 'und sind
Mfters aug Ungedult in viel Unordnung zu ihrer selbst-eigenen Schande
und Schaden gerathen'.3° Iets later klaagt Worm erover dat de Nederlanders wel eens betere plaatsen aan de Duitsers mogen geven of ze op een
mooie gezantschapsreis mogen meesturen, omdat 'so viel tausend leib und
Leben in ihren Diensten zugeseget' hebbenY Trevennot geeft het advies
de tijd te nemen en de veranderingen goed in de gaten te houden. Immers,
door sterfgevallen, repatriëring, bevordering en overplaatsing naar andere
kantoren komen er altijd plaatsen vrij. Door je bekend te maken, relaties
aan te knopen, door je fatsoenlijk te gedragen kun je de aandacht van
hogergeplaatsten op je vestigenY Toch hoort men in de achttiende eeuw
steeds vaker stemmen die de teleurstelling beschrijven en met heimwee
verlangen naar de tijden dat er meer perspectieven bestonden. Keer op
keer blijkt hoe belangrijk het is om protectie te genieten, in een goed blaadje te staan bij invloedrijke meerderen, of om familieleden te hebben die
behulpzaam kunnen zijn bij het moeizame proces van het 'avanceren'.3 3
Dat buitenlanders weinig doordrongen tot de hogere rangen blijkt ook
uit een onderzoek naar het hogere personeel in de vestiging Bengalen in de
achttiende eeuw. Van de 115 'gequalificeerde' dienaren waren er 94 in
Nederland geboren; van de 21 buitenlanders waren er 9 afkomstig uit
Duitsland. In Suratte lag het iets anders. Van de 191 civiele 'gequalificeerden' in de periode 1720-1769 waren er 126 van Nederlandse afkomst en 65
kwamen uit het buitenland, van wie 27 uit Duitsland.3 4
Karl Friedrich baron von Wurmb, die zelf comfortabel als onderkoopman was uitgevaren, schrijft in een brief uit 1774 hoofdschuddend dat de
tijd voorbij is dat ieder die deze verre reis ondernam 'selbst in dem niedrigsten Posten eines Soldaten oder Matrosens' mocht hopen enig vermogen
te verwerven.3 5 Morgenstern uit Braunschweig, die arriveerde in de rang
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van sergeant, geeft een levendig verslag van de manier waarop hij contacten probeert te leggen. Hij bezoekt invloedrijke personen, laat zich introduceren en doet zijn uiterste best in de juiste kringen de vereiste kleren aan
te hebben en de juiste toon te treffen; dat levert uiteindelijk succes op.
Carrière maken was weinigen gegeven en de Duitsers kampten met een
achterstand. Ze beheersten de taal niet altijd, ze waren luthers en mochten
daarom geen hoge ambten bekleden, en ze misten goede connecties in de
hogere kringen. Overigens zijn er ook gevallen bekend van militaren die
niet bevorderd wilden worden omdat dan het dienstverband verlengd werd
en ze naar huis verlangden. 36 Ook kwam het voor dat men met een betrekkelijk lage rang toch wel tevreden was, als men er maar wat kon bijverdienen.
Ondanks deze achterstand hebben enkele Duitsers het bij de Compagnie ver geschopt. Johann Sigmund Wurffbain werd na jaren op Banda
gewerkt te hebben in 1644 opperkoopman te Suratte. Een vergelijkbare
post in Perzië kreeg hij overigens niet, omdat die niet aan buitenlanders
vergeven werd. Hij voer in 1645-1646 terug als comman- 29. Naporra,f. 478.
deur, dat wil zeggen als hoogste gezagsdrager van de retour- 30. Frik 16 9 2, p. 15·
vloot. Zijn zoon schreef daar later niet zonder trots over dat 31. W
orm 1737'fP 8'43·
32. Trevennot, . 7.
deze post 'welcher bey denen Niederländern sonst hochge- 33. Trevennot adviseert ook
achteter Bedienungen, sich wenig Hoch-Teutsche werden zu landgenoten te bezoeken en
. W agner Uit
. D res d
'
met geduld te werk te gaan
ru.. h men h ab en.' 37 Z ach anas
en, UItgeva(ff
8) M
.

.

.

.

ren als adelborst m 1642, werd twmtlg Jaar later commandeur van de Kaap. Carel Hartsinck uit Meurs wordt in 1653
directeur-generaal van Indië, de op een na hoogste post, Jan
Schreuder, geboren te Hamburg, begon zijn carrière als
gewoon soldaat in 1727 en klom op tot gouverneur van CeyIon en Raad van Indië. Nog een andere Duitser heeft faam
en fortuin in Batavia verworven: Andreas Cleyer uit KasseI,
uitgevaren als soldaat, werd stadsarts in Batavia en diende
tweemaal als opperhoofd van Deshima. Bij zijn dood in
1693 liet hij een vermogen na van 125.000 rijksdaalders.3 8
Twee Duitsers brachten het zelfs tot de allerhoogste post in
Azië, die van gouverneur-generaal. Johann Thedens uit Friedrichstadt, in 1697 uitgevaren als soldaat, bekleedde deze
post van 1741 tot 1743. Hij werd opgevolgd door Gustaaf
Willem baron von Imhoff, geboren in 1705 in Lehr aan de
Ems. Hij was van 1743 tot zijn dood in 1750 gouverneurgeneraal. 39
Wat de zeevarenden betreft: zeer ervaren buitenlandse
zeevarenden konden het tot officier brengen en in enkele
gevallen tot schipper. Het is geen toeval dat juist zij afkomstig waren uit het traditionele Duits-Deense recruteringsge-
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. 73 en 7 ; orgensterns
brieven (1786) bestaan voor een
groot deel uit bespiegelingen

over het maken.van carrière.
34. Gegevens UIt Lequm 1982
en Neeser-van Houten 19 8 9.
35. Wurmb en Wollzogen
1794, p. 5·
36. Wurffbain kan in 1645 raad
van Justitie worden, maar weigert. Om die reden weigerde
Barchewitz sergeant te worden
(1730, p. 618) en wilde PrelIer
aanvankelijk niet bevorderd
worden tot korporaal (f. 101V).
37. Voorwoord in Wurffbain
1686(RDB VIII,pp.8enI4).
38. De Haan 1903.
39. Deels buiten de behandelde
periode valt de uit Bremen
afkomstige Albert Heinrich
Wiese, geboren in 1761. In 1774
voer hij met een maandgeld
van 7 gulden uit naar OostIndië, waar hij carrière maakte:
van 1805 tot 1808 was hij gouverneur-generaal.

bied van de Nederlandse scheepvaart: de Oost-Friese eilanden. 40 Een zeevarende die een buitengewone carrière maakte is Michael Westpalm. Hij
was geboren in Husum in Sleeswijk-Holstein, maar gaf aan de Compagnie
op dat hij afkomstig was van Ameland; ongetwijfeld klonk die Nederlandse
herkomst gunstiger.4' Hij voer in 1709 uit als stuurman, bleef in Azië hangen, trouwde in de hogere kringen en werd uiteindelijk Eerste Raad van
Indië en directeur-generaal.
Wat niet vergeten moet worden is dat sommige va c-dienaren in Azië bleven wonen omdat ze het naar hun zin hadden of omdat ze getrouwd waren
en een gezin hadden gesticht. Albrecht Schmidlapp diende van 1620 tot
1625 op het eilandje Motir als soldaat en later als dispensier, dat wil zeggen
als degene die de verantwoording heeft voor de voedseluitdeling. Hij verdiende daarmee respectievelijk 9 en 24 gulden per maand. Na zijn dienst te
hebben uitgezeten keerde hij terug naar Batavia. Hij werd vrijburger en
was in staat om zeven slaven te kopen. Hij voer naar de Molukken en kocht
een huis op Lontor en nog eens zeven slaven, alles bij elkaar voor 944
realen van achten, dat wil zeggen ongeveer 2265 gulden. 42 Hoewel dit nog
niet eens zijn hele kapitaal uitmaakte, was dit een veel hoger bedrag dan hij
officieel had kunnen verdienen.
DUITSERS EN NEDERLANDERS

Duitsers in dienst van de va c hadden een viervoudige handicap. Ten eerste hadden ze een slechte naam (zie hoofdstuk 2); ten tweede zag de Compagnie buitenlanders ongaarne een hogere positie bekleden; ten derde
spraken ze de officiële va c-taal, het Nederlands, niet; en ten vierde waren
de meesten luthers, een religie die tot in de achttiende eeuw noch op de
schepen noch in de vestigingen openlijk beleden mocht worden.
De officiële va c-taal, dat wil zeggen de commando's en de schriftelijke
neerslag van de bedrijfsactiviteiten in rapporten, missiven en journalen,
was het Nederlands. Het was voor Duitsers dan ook nuttig om zich die taal
eigen te maken. Grote problemen door de taal lijken zich niet te hebben
voorgedaan. Waarschijnlijk bleven de gewone soldaten wel Duits spreken,
maar begrepen ze de Nederlandse commando's, en leerden degenen die
carrière maakten goed Nederlands spreken en schrijven. Volgens de sergeant Morgenstern was in 1771 het hele garnizoen van Batavia Duits en werd
er ook in het Duits gecommandeerd. 43
Een groter en problematischer verschil was van religieuze aard. In
Nederland was de gereformeerde religie overheersend en de va c trok die
lijn door aan boord en in Azië. Op de schepen hielden de gereformeerde
dominees preken en de lutherse Duitsers konden met hun geloof slecht uit
de voeten. Al in 1645 schreef een lutheraan uit Batavia naar de lutherse
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gemeente in Amsterdam: 'De groote menigte der Luyterischen hier in India aspereren se er naer een ijverige ende
stichtelijcke leraer ... ', en hij verzoekt de gemeente te overwegen een predikant te sturen, die dan ook goed gehonoreerd zal worden. 44 Maar daar is niets van gekomen en de
achterstelling blijft bestaan. In Batavia hield in het begin van
de achttiende eeuw een Duitse soldaat, een voormalige
theologiestudent, in een privé-woning op zondag lutherse
diensten met toestemming van de gouverneur-generaal. De
toeloop was zo groot, zowel van lutheranen als van gereformeerden en zelfs van inlanders, dat de autoriteiten de diensten verboden, bang dat de inlanders misschien bekeerd
zouden worden. De soldaat die hierover schreef is van oordeel dat er zeker meer Duitsers in Azië gebleven zouden zijn
wanneer er vrije lutherse diensten gehouden hadden mogen
worden. 4s Ook Gottfried PrelIer in Batavia deelt deze ervaringen. Hij hoort in het begin van de jaren dertig van de
achttiende eeuw de Nederlandse predikanten zo te keer
gaan tegen lutheranen en katholieken dat hij zich voorneemt
nooit meer een voet in de kerk te zetten. 46 De klachten over
achterstelling waren terecht. Voordat ze in 1743 officieel een
gemeente mochten oprichten, werden lutheranen alleen toegelaten bij het Avondmaal van de gereformeerde kerk en verder mochten ze getuige zijn bij de (gereformeerde) doop van
hun kinderen. 47 De lutheranen waren verbonden met de
zusterkerk in Amsterdam, maar er was nog geen kerk en
geen predikant. In 1746 arriveerde de eerste lutherse predikant, wat op grote weerstand stuitte van de gereformeerden
in Batavia. Maar dankzij de uit Duitsland afkomstige, lutherse gouverneur-generaal Von Imhoff viel toch de beslissing in Batavia een lutherse kerk te bouwen. De eerste steen
werd gelegd in 1747, de inwijding vond plaats in 1749. 48
De katholieken moet het va c-bestaan nog zwaarder zijn
gevallen. Van Duitse katholieken zijn nauwelijks berichten
en daarom ook geen klachten bekend. 49 Wel van twee ZuidNederlanders. De een schrijft in 1656 uit Batavia: 'Angaende
mijne religie, hierom woude ic geerne te huus commen sonder gagie te genieten .. .' En een Zuid-Nederlandse va c-soldaat die voor geen kleintje vervaard was, wilde kort na zijn
aankomst in 1700 in Batavia al weer terug, onder andere
'dewijl onse Catholijcke alhier geen kerck en hebben'.so
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40. In de jaren vijftig en zestig
voer Nickels Nahmens uit Am·
rum viermaal als kapitein naar
Oost-Indië. Hij had vanaf zijn
elfde jaar gevaren en vijf reizen
naar Azië gemaakt (Quedens
1984, p. 116). Cornelis Pietersz.
van het Noord-Friese eiland
Sylt keerde terug als commandeur, evenals Broer Hoffman
uit Föhr (zie over Pietersz.
Dekker 1972, pp. 43-45 en
North 1994, p. 17). De NoordFries Nis de Bombell diende
bij de admiraliteit van Amsterdam en voer daarna enkele
malen als kapitein bij de v 0 C
en daarna weer bij de admiraliteit (Dekker 1977). Ook de uit
Maagdenburg afkomstige Carl
Philipp Cassel werd in de
tweede helft van de achttiende
eeuw schipper (Schwebel en
Plantinga 1988).
41. Ook op zijn grafsteen in
Batavia stond Ameland gebeiteld (De Haan 1923, lIl, E 10).
Zie verder Maandblad Nederlandsche Leeuw 28 (1910),
pp. 383-384, en 70 (1953),
pp. 95 en 254. Briefir. Uwe
Iben 14-10-1996.
42. Een reaal van achten kan in
deze periode worden gesteld
op 48 stuivers.
43· Morgenstern 1786, p. 42.
44. Gemeente Archief Amsterdam, Archief 213, nr. 231.
45· Worm 1737, pp. 99-100
en 159-160.
46. PrelIer, f. 100V.
47· De Bruijn 1993, pp. 36-37.
48. Ook op Ceylon werden
na 1760 lutherse diensten
toegestaan (Wagenaar 1994,

PP·9 2 -93)·
49. Trevennot schrijft dat
katholieke juristen het moeilijk zullen hebben (f. v I 1 r).
50. Arickx 1965, p. 192; Parmentier en Laarhoven 1994,
p.80.

Het spreekt vanzelf dat Duitsers het prettig vonden om landgenoten te
ontmoeten. Dat gebeurde in Nederland, op de schepen en in Azië. Evenals
aan boord was in Azië een kameraad van groot belang. Men steunde elkaar, verdedigde elkaar en verpleegde elkaar bij ziekte. Hesse beschrijft dat
hij zelfs zijn kleren met zijn kameraad deeldeY De vreugde was des te groter wanneer beiden afkomstig bleken te zijn uit dezelfde staat of zelfs dezelfde stad. In de reisverslagen worden van de nieuwe kennissen altijd
naam, herkomst en beroep beschreven en ook wel de familieomstandigheden in Duitsland. De chirurgijn Christoph Frik bijvoorbeeld trof in Batavia
een stadgenoot uit Ulm aan die dagelijks als pijper de parade op het Kasteel
begeleidde. Gezamenlijk hielden ze op de feestdag van Ulm slemppartijen,
de zogenoemde '5chwörtage'.
Oordelen van Duitsers over Nederlanders in het algemeen komen nauwelijks voor, wel opmerkingen over het Nederlandse kader van de voc. Er
bestaat bewondering voor het feit dat het in principe mogelijk is carrière te
maken, sneller dan in Europa, zonder dat men van hoge komaf is. Hesse
bijvoorbeeld, die zelf van arme afkomst was en tussen 1680 en 1683 diende,
prijst het beleid van de Compagnie, dat niet naar adellijke herkomst kijkt,
maar naar trouw, dapperheid en bijzondere verdiensten. Barchewitz is
eveneens behoorlijk positief en meldt, waarschijnlijk met een iets te zonnige kijk, dat geld noch aanbeveling een grote rol spelen bij het verkrijgen van
een goede positie, maar dat er naar rechtschapenheid en kundigheid gekeken wordtY Een ander merkt daarover op: 'Es kan auch ein gemeiner 501dat oder Matros darzu kommen, dag er General ist, oder wird, wann er das
Glück hat, und sich wohl halt.'s3 Hij geeft als voorbeeld de levensloop van
Abraham Patras uit Grenoble, die in 1690 als soldaat naar Azië was vertrokken en in 1735 tot gouverneur-generaal was benoemd. Burckhardt ziet
de schaduwzijde van de snelle klimmers. Hij schetst een cynisch beeld van
de regenten die leven als kleine koningen, ver boven hun stand, terwijl het
arme duivels waren geweest, rijk geworden door handel in Compagniegoederen en dankzij het zweet en het bloed van de gewone man. En Wolf,
die jaren op Ceylon gewerkt heeft als assistent en de officiële en de officieuze gang van zaken terdege kende, betreurt het dat er niet meer trouwe en
rechtschapen dienaren van de Compagnie zijn. Men denkt wel, schrijft hij,
dat de welvaart voortkomt uit de handel en andere gelukkige omstandigheden, maar het meeste komt uit het zweet en het bloed van de arme onderdanen. s4 De apotheker Raetzel citeert niet zonder trots Abraham van Riebeeck, die gezegd zou hebben dat twee Duitse assistenten meer werk verzetten dan tien Hollandse. ss
Of Duitsers de voc-dienst zwaarder vonden dan Nederlanders is niet
goed uit te maken. De achterstelling van de luthersen en de moeilijkheid
om aan de top te komen ervoeren ze als hun grootste handicap. Wel konden ze zich in hun geschriften kritischer uitlaten over de Compagnie dan
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de Nederlanders. Dat doet bijvoorbeeld Martin Wintergerst wanneer hij
schrijft dat de Nederlanders houden van een land dat duizend procent
rente opbrengt, en dat ze overal proberen de God met de letter I te vinden:
God wordt dan Gold. s6
Over de tucht der Nederlanders sprak men unaniem met afgrijzen. De
justitie werd er met een 'ungemeinen Rigueur exerciret' en het is in Batavia
een onophoudelijk 'spiessen, rädern, hencken und köpffen'.57 De Compagnie beschikte over een vindingrijk scala van straffen, van geselen en brandmerken tot het 'houten paard', een puntige bok waarop de delinquent
dagen- en nachtenlang moest zitten. Verder was er het 'marioneren', waarbij het slachtoffer met een ijzeren stormhoed op het hoofd dagen achtereen
in de brandende zon werd gezet, en het 'wippen', waarbij iemand met zijn
handen op de rug gebonden aan een galg omhoog werd getrokken en weer
neergesmakt. Bij de 'piekslag' moet de veroordeelde zich opstellen binnen
een driehoek die gevormd wordt door drie halve pieken, dan krijgt hij een
ijzeren muts opgezet en wordt afgeranseld. Later werd dit vervangen door
het spitsroeden lopen. Gottfried Preller valt op de binnenplaats van het
Kasteel te Batavia flauw als hij voor het eerst meemaakt hoe een gedeserteerde soldaat volgens de 'piekslag' tot bloedens toe wordt afgeranseld. s8
Ook degradatie en dwangarbeid behoorden tot het arsenaal van straffen.
De gezagsgetrouwe Trevennot ziet de opmerkelijk zware straffen als een
noodzakelijk kwaad: alleen op deze wijze worden vrome en oplettende
mensen gekweekt. s9 Met afschuw beschrijft hij ook de wreedheid van particulieren jegens hun slaven.
HET OORDEEL OVER DE INDISCHE JAREN

De dienstjaren in Azië werden op verschillende manieren beleefd, afhankelijk van factoren als rang en functie, de mogelijkheid iets SI. Hesse, R D B x, p. 62.
bij te verdienen, de plaats waar men terecht kwam, de kwali- 52. Barchewitz 1730, p. 96.
'
'd
53· Sehwartz 174 8, p. 76.
. van d e meer d eren en d
telt
e eIgen
gezon dh el.
54· W° If 1784, 11, p. 78.
De vestiging waar men was gestationeerd was natuurlijk 55. Raetzel, f. 44v.
van belang. De beleving daarvan is niet eenduidig. Batavia, 56. Wintergerst, R D B XIII,
bijvoorbeeld wordt in de zeventiende eeuw nog wel gepre- p. I 02.
h .
.
.
. 57. Barc eWItz 1730, p. 112,
zen. Wurffbam, dIe de voc van 1632 tot 1646 op verschil- herhaald door Walbaum 1754
lende posten had gediend zegt dat alle garnizoenen onge- in dezelfde woorden. Zie over
zond zijn, behalve Coromandel, Formosa en Batavia. Raet- zwaremilitairetuehtook
Burekhardt 169°, p. 241,
zeI, die hier vijftig jaar later arriveerde noemde het zelfs nog Tappe 1704 en Morgenstern
een 'aards paradijs'.60 Maar in de reisbeschrijving van Jür- 1786, p. 55.
gen Andersen, die er slechts een paar jaar na Wurffbain 58. PrelIer, ff. 9S r-9 6v.
. l'u
59· Trevennot, f. 63: 'frommer
h ee tit gewoon d , komt een h 0011Cdstuk voor met d e tlte
von und au f mereksame L eute.'
ungesunder Luft und Kranckheit in Batavia'. Behalve over 60. Raetzel,f. 4Ir.
de ongezonde lucht schrijft hij over de onverdragelijke hitte
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die velen ziek maakt en doet sterven. 61 In de achttiende eeuw
werd Batavia steeds vaker beschreven als ongezond. Preller
citeert een lied met de volgende strofen over de ellende van
tropische ziekten, muskieten en geslachtsziekten:

Was muft man nicht vor Kranckheit traBen
Es ist ja keiner recht Besund
Dem hört man dies, dem jenes klaBen
Den jten beist der rothe Hund
Ja, es hat jastjede Stund
Ihr jast besondre PlaBen
Und man ist Bleich übermannt
Vivat liebstes Vaterland
Ja, Vivat liebstes Vaterland
Muskieten flieBen auch mit hauffen
Das kann man an den jüften sehn
Was hat man davon nicht beschwerden
Und muft dann zu den Meister Behen
Der verbindet dich so schön
Das du Beck und toll mÖBst werden
Und komst tantzend von verbannd
Vivat etc.
Ist einer zu der Lieb Bebohren
Und Beht den schwartzen EnBeln zu
Der ist so But als halb verlohren
Er jindet TaB und nacht keine Ruh
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Zieke matrozen en soldaten in Batavia. Detail van
een tekening door Johannes Rach. Nationale Bibliotheek, Jakarta.
Rach (1720-1783) was
een in Kopenhagen geboren schilder die in 1762
dienst nam bij de vo c.
Zijn carrière als militair in
Batavia verliep voorspoedig. Rach maakte honderden topografische tekeningen. Hier legde hij de Binnennieuwpoortstraat vast
met op de voorgrond een
aantal zieke en schamel
geklede matrozen en soldaten die uit het hospitaal
op de hoek komen.

Eh du est denckst sa krieBest du
Truijper, Schankers und Klappohren
Dieses ist ja BnunB bekannt
Vivat ete. 62

PrelIer spreekt uit eigen ervaring. Eenmaal krijgt hij 'de rode roer', dat wil
zeggen dysenterie. Wanneer hij ziek en wel op wacht staat zet hij zijn
geweer tegen de muur, knielt en bidt dat hij gezond mag worden en zijn
vaderland en zijn vrienden in Zeitz nog eenmaal mag zien. Het helpt, want
de volgende dag voelt hij zich weer gezond. Een paar jaar later wordt hij
opnieuw ziek en nu veel erger. Dit is in 1733, het jaar van de malaria-epidemie. De medicijnen die de chirurgijns hem voorschrijven kosten veel geld,
maar helpen niets. PrelIer neemt zijn toevlucht tot een eigen medicijn: een
handvol witte peper weggespoeld door een flinke slok brandewijn. Nu
geneest hij wel. 63
De klachten over de ongezondheid van Batavia nemen in de loop van de
achttiende eeuw toe. 64 Sommige v 0 c-dienaren hebben elk vertrouwen in
de Europese artsen verloren en wenden zich tot inheemse geneeskundigen. 65 De doodzieke Johann Wilhelm Vogel laat zich, omdat de Europese
chirurgijns niets kunnen uitrichten, in Batavia met een zweethutkuur door
een vrouwelijke Balinese dokter genezen van de malaria. Jacob Haafner
geeft een schrijnend beeld van de medische toestand aan het 61. Andersen en Iversen 1669,
eind van de achttiende eeuw. Ook hij genas, in 1773, van de P·9·
.
·· d
. 1 d d k 66
62. PrelIer, f. 89 ren v. DrUlrotkoorts d ank ZIJ e zorg van een lil an se 0 ter.
.
k
kl
..
per, sJan er en aporen zIJn
Het klimaat op Malakka en op de Molukken gold als zeer aanduidingen voor geslachtsongezond. Wurffbain schrijft dat hij zich op Banda 'slecht ziekten.
· h' voelde, en h et duur d e h em vee1 te 1ang 663· PrelIer
f. 106v.
un d kummer1IC
4. B"IJVOor'b eeld Morgenstern
67
voor hij werd overgeplaatst. Barchewitz echter, die als sol- in 177 1(17 86 , p. 21).
daat naar Banda moet - wat hij met de grootst mogelijke 65. Parthey in 1683 op Ceylon
tegenzin doet omdat het beschouwd werd als het 'aller- (168 7,68) .
66. En Frik geneest op Banda
schlechteste ComptOlr van heel Indle - merkt wanneer hl) door drie maanden lang elke
daar eenmaal woont, dat de lucht veel gezonder is dan die dag in een zweethut te gaan
van Batavia, dat er goed drinkwater is en dat de markten een zitten (Frik 16 92, pp. 13 6-137).
1 d
. b' d 68
67· Over Malakka: Andersen
overv oe aan VIS Ie en.
en Iversen 166 9, p. 103. Over
Verschillende plaatsen golden als aangenaam wat betreft Banda: 'eine sehr ungesunde
het klimaat, zoals Bengalen en de Coromandelkust. Daar Lufft' (Burckhardt 16 93,
. mogelookh
'd
p.202) 'der allerungesunb estond 00 k voor d e 1agere rangen rUIme
IJ el om desten '0'
rt (Fn'k I 692,
wat bij te verdienen met privé-handel. Terwijl sommigen pp. 135-136) en 'zeer ongezond'
uitvoerig de ziektes schilderen die men op Ceylon kon oplo- (Morgenstern 1786, p. 166).
pen,6 9 werd het ook wel geprezen als het Aards Paradijs'?o 68. Barchewitz 173 0, p. U4·
"
69. Schreyer 1697, p. II2;
De term aards paradijs wordt wel vaker gebruikt'?' Johann Burckhardt 16 93, p. 143.
Jacob Saar vond het in Perzië zo aangenaam dat hij daar had 70. Wintergerst, R D B XIII,
willen wonen als hij er openlijk het lutheranisme had mogen P·35·
..
71. Voor Java: Muller, ff. 178 en
b elIJOOd en. 72
437; voor CeyIon: W'mtergerst,
RDB XIII, p. 35; voor Japara
Alles in Azië was natuurlijk vreemd, maar anders dan vaak op Java: Morgenstern 1786,
p.160.
verondersteld wordt, veroordeelde men de Aziaten en hun
72. Saar, f. u6.
beschaving niet per definitie. Over het algemeen zijn de
•
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beschrijvingen van de bevolking, hun gestalte, hun kleding,
hun zeden en gewoonten neutraal, misschien wel verbaasd,
maar zelden afkeurend. Sommigen verhullen hun bewondering voor Aziatische beschavingsvormen niet. Vooral Japanners en Chinezen worden geroemd om hun ijver en kunstzinnigheid,73 Aan Chinezen wordt veel aandacht besteed
omdat ze in Batavia met zovelen zijn. Uitvoerig wordt ingegaan op hun fysionomie, kleding, wijze van eten en begraven, hun goklust, hun religie en de aanbidding van hun god
die de Europeanen 'Joosje' noemden. Twee Duitse auteurs
beschrijven uitvoerig de 'Chinezenmoord' in 1740 in Batavia. Bij deze slachtpartij werden duizenden Chinezen door
de Europeanen afgemaakt. Een van de Duitsers doet met
deze furie mee, en slaat min of meer tot zijn eigen verbazing
zijn eigen buurman, met wie hij vaak samen gegeten en
gedronken had, met een rijststamper dood. Kennelijk voelde
hij toch enige wroeging, want hij excuseert zich door op te
merken dat het hem nu eenmaal bevolen was,74
Impliciete kritiek op de westerse beschaving, het christendom en de christenen schemert geregeld door. Schmidlapp bewondert de vroomheid van de 'heidenen' op Motir.
Andersen beschrijft de Javanen en hun vroomheid, waarmee ze vele christenen 'beschämen solten',75 Frik schrijft
verbaasd maar zonder veroordeling over de kluizenaars die
hij bezoekt op de Blauwe Peperberg op Java. Barchewitz
vindt dat de islamitische inwoners van het eilandje Lethy,
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Aziaten. Tekening door
Jörg Franz Müller,
ca. 1680. Stiftsbibliothek
Sankt Gallen

ten oosten van Timor, waar hij jaren als korporaal dient, zich heel wat beter
gedragen dan de christenen, en dat de christenen op Ambon maar één fundament hebben: eigenbelang. Uitgesproken negatief zijn de meesten over
de Khoikhoi, die als primitief, lui, dom vee worden omschreven, stinkend
naar het schapenvet waarmee ze zich insmeren. Ze kennen geen staatsvorm, geen god en geen schaamte; ze kunnen niet lezen en schrijven.7 6 Wel
is men geïnteresseerd in hun taal met het typische tonggeklak, en men
bewondert hun vermogen om hun wapens zeer ver en precies te werpen.
Peter Kolb, die lang op de Kaap had gewoond en er een dik boek over
schreef, is aanzienlijk positiever. Hij prijst het juist als een gelukkig volk
omdat het vrij is. Het is dan ook geen toeval dat Rousseau zich door Kolbs
tekst, die hij in de Franse vertaling las, heeft laten inspireren in zijn ideeën
over 'de goede wilde'J7 Ook Worm behoort tot de weinigen die sympathie
voor de Khoikhoi hebben. Hij vindt hen vromer dan de meeste christenen
en vermeldt dat echtbreuk en diefstal bij hen worden veroordeeld.7 8
De chirurgijn Frik laat zich negatief over de Javanen uit wanneer hij ziet
welke wrede verminkingen zij de v 0 c-soldaten hebben toegebracht. Maar
ondanks dit 'grausames Trauerspiel javanische Bosheit' raakt hij ook bevriend met enkelen van hen, die hem uitnodigen bij maaltijden en zelfs bij
huwelijksfeesten. Hij verdiept zich ook in hun aanvankelijke afkeer van de
Nederlanders. Die was er niet voor niets, zegt hij, want ze moesten toezien
hoe de Nederlanders over hen heersten en hen van hun bezittingen beroofden.7 9
Over de materiële cultuur wordt zelden uitgeweid. De inheemse paleizen, tempels, moskeeën, stadspoorten en woonhuizen krijgen weinig aandacht. Niet veel meer wordt vermeld dan de omvang en de sterkte en het
aantal inwoners van de steden en dorpen. Men ontbeerde 73. Burckhardt, 217; Schmidnatuurlijk een juist begrip en een toereikend vocabulaire om lapp, f. 13 1V.
74. Schwartz 1748, pp. II9-I2I.
al die exotische bouwwerken te benoemen. Barchewitz Ook Schröder beschrijft dit
schrijft in zijn voorwoord dat Azië niet zoveel oudheden, bloedbad (1749, p. lI3 e.v.).
zoals zuilen, obelisken, piramides, labyrinten, catacomben 75. Andersen en Iversen 1669,
en prachtgebouwen, bezit als Italië, Griekenland en Egypte, P·15·
76. Bijvoorbeeld Schmidlapp:
en ook niet zoveel fraaiheden als Frankrijk en Engeland, 'ein so arme und Miserabel
maar dat het Europa overtreft in rijkdommen, natuurlijke nation' (f. 17v).
n Zie Wolfschmidt 1978,
zeldzaamheden en wonderlijke schepselen.
P·3 6.
Vooral bij bezoeken aan steden, bijvoorbeeld bij gezant- 78. Worm 1737, p. 61.
schapsreizen en bij bezoeken van Aziatische gezantschap- 79· Frik 1692, p. lI7·
pen aan Batavia, doet de mogelijkheid zich voor kennis te 80. Andersen en Iversen 1669,
p. 88; Burckhardt 1693, p. 217;
nemen van andere culturen. Dan is er ook volop bewonde- Meister 1692. Hesse heeft
ring voor kleding, voedsel, muziek, dans en stijlvolheid van bewondering voor de stijl van
manieren. Vooral voor Japanners en Chinezen bestaat optreden van de broer van de
sultan van Ternate (ROB x,
bewondering en men verdiept zich in de ouderdom en de
P·47)·
verfijndheid van hun cultuur. 80 De hovenier Meister is vol
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bewondering voor de Japanse en Chinese tuinen, die hij
ingenieuzer vindt dan die der Europeanen. Uitvoerig beschrijft hij de vernuftige aanleg en de water- en rotspartijen,
maar ook hun schilderijen, lakwerk, goudsmeedkunst en
porselein. Het is allemaal zo sierlijk dat de Europeanen zich
niet moeten verbeelden dat alleen zij verstandig zijn en deze
Aziaten domme beesten. 8I
Een soldaat die in 1670 de intocht van de sultan van
Makassar in Batavia gadeslaat, beschrijft vol ontzag de
lange stoet, de fraaie kledij, de sieraden, het Chinese vuurwerk en ook de Aziatische muziek. Het hele feestelijke optreden noemt hij 'unbekandte wunder närrische Spieie', die
zo mooi van harmonie zijn en de oren dermate strelen dat
men kon denken dat het eeuwige leven volgens de Koran
was aangebroken. 82 Dat een predikant als Hoffmann met
afkeer over de duivelse afgodsbeelden in de Chinese tempels
schrijft is wel begrijpelijk. Daar staat de bewondering van
anderen voor steden, paleizen, vestingwerken en tempels
tegenover. 83
Geregeld wordt met enthousiasme het Chinese straattheater, het wajangspel beschreven. Enkele Duitsers leren
een vreemde taal, behalve natuurlijk Nederlands, ook Maleis
of Portugees, en soms Perzisch en zelfs Japans. 84 In enkele
reisverslagen zijn lijsten met Japanse, Chinese, Singalese of
Tamil-karakters opgenomen, andere bevatten als een bijlage
hele woordenlijsten. Caspar Schmalkalden gaat in zijn reisverslag op de Chinese taal in en laat zien hoe men zijn naam
probeerde te schrijven. Dat lukte niet helemaal en ze kwamen niet verder, schrijft hij, dan 'Casiepa'. In het handschrift nam hij de Chinese karakters over. 85
Uitvoeriger dan op de materiële cultuur gaan de auteurs in
op flora en fauna, vooral vanuit het perspectief van de bruikbaarheid ervan voor de mens, dus op de eetbaarheid en de
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Europese en inlandse
militairen op Ceylon.
Delen van Anonieme
tekening, ca. 1770. Atlas
van Stolk, Rotterdam.
Voorgesteld is een escorte van een gezantschap van
de koning van Kandy, op
weg naar Colombo: hierboven rechts het orkestje;
op de rechterpagina voorop de vo c -vlag.
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medicinale werking. Georg Meister beschrijft bijvoorbeeld
uitvoerig de flora op Java en Deshima, en het nuttig gebruik
ervan. Zeer geprezen wordt de kokospalm, waarvan alles, de
stam, de bladeren, de bast en het vruchtvlees te gebruiken is.
Meister beschrijft de boom uitvoerig en maakte er zelfs een
gedicht op met de aanvangsstrofe:

Komm Sterblicher, und schau mit unverwandten AUBen
Mich als ein Meisterstück des höchsten Schöpfers an,
Laft mich als Ober-haupt der nutzbarn Bäume tauBen,
SolanBe mein Geschlecht hier Frnchten traBen kann. 86
Van de dieren worden als het meest spectaculair de olifant,
de neushoorn, de tijger en de krokodil beschreven, de laatste
twee als 'menseneters'. Apen en papegaaien dienden nogal
eens als huisdier of mascotte van de soldaten. Gehaat zijn
natuurlijk de schorpioenen, slangen, duizendpoten en muskieten.
Hoe de Duitsers in Azië hun ledige uren vulden is moeilijk
te reconstrueren. Iedereen zal wel geprobeerd hebben iets
bij te verdienen met privé-handel. 87 Hoewel dat streng verboden was, stond de Compagnie hier bij gebrek aan effectieve controle machteloos tegenover. Wat kon de Compagnie
ook uitrichten als zelfs controleurs corrupt waren en als de
onafhankelijke inspecteurs die er zo nu en dan op uit werden
gestuurd als het de bewindhebbers te gortig werd, moesten
ontdekken dat ze alleen maar werden tegengewerkt, zo ze al
niet onder mysterieuze omstandigheden overleden. 88
Er zal onderling veel kaart zijn gespeeld, gedobbeld, gezongen en gemusiceerd. In Batavia waren kolf- en kegelbanen en er werden Chinese gokhuizen bezocht.89 Kleren
werden hersteld. Een paar Duitsers vermelden dat ze in hun
vrije tijd hun aantekeningen uitwerken of tekeningen maken.
Enkele v 0 c-dienaren waren inderdaad vaardig met de
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81. Meister 1692. pp. 182-184.
82. Burckhardt 1693, p. 278 .
83. Bijvoorbeeld Andersen
over Agra (Andersen en Iversen 1669, pp. 40-43.
84. Andersen: Nederlands.
Portugees, Turks. Perzisch,
Maleis; Meister: Portugees.
Maleis. Javaans, Balinees en
een beetje Japans; Schröder
leert Maleis van een oudere
Oost-Indiëvaarder (1749.
p. 45). Schwartz leert Maleis
en Portugees van een slavin
(1748. p. 95). Er hebben zich
ook v 0 c -dienaren tot de
islam bekeerd (Wurffbain,
ROB vlll.P.167).
85. Schmalkalden. f. 262r.
86. Meister 1692. p. 48.
87. Schmidlapp handelt op
Ambon in opium; Schröder
verdient met de handel in
Spaanse rietjes (1749. p. 45);
Wintergerst in Suratte met
katoen. brandewijn en een
papegaai (ROB XIII.
pp.106-107)·
88. Dit was het geval met Paulus de Roy. zoals beschreven
door Langhansz 1705. p. 273
e.v; ook Gaastra 1991, p. 95,
die tevens Hendrik van Rheede tot Drakenstein noemt.
89. Frik. f. 209 e.v.; Barchewitz 1730, p. 106.

Een Japanner. Tekening door Caspar Schmalkalden, 1650-60. Forschungs- und Landesbibliothek Gotha
Het gedichtje luidt:
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Für roth Hollandisch tuchJür hirschfell und
fürSeiden
ist Goldt und silber feilJür alle die wir leiden.
Wir sind auf tapferkeit und handel abBericht,
Doch trauen wir Sparljern und fesuiten nicht.

~.-rff) ..~lfuliJl1iIiJ\ mr),jrKhti6~ aii~~'L
" . iI1~\(lIiu\riUt~ tlwafft""lf'Ü' t.~,,,t:
~ !Îm\(\jîT~l'llirI\if,ûu\ .liltll'\-(~.,.I!I(

.

.

~"\lIjImJrt\ ,,;.-.. éi)~"!I·Ch,.i,u! 'lltlit:1I lIi,b(,.
(

tekenpen. Ultzheimer schrijft in zijn nawoord dat hij allerlei gewassen,
mensen, versterkingen, steden en landschappen heeft getekend, zoveel dat
hij ze niet allemaal heeft kunnen opnemen omdat het handschrift anders
tweemaal zo dik zou zijn geworden. Een paar heeft hij er wel opgenomen
om te bewijzen dat hij kan tekenen, en wel zonder een leermeester te hebben gehad. Anderen waren professionele tekenaars. 90 Van Järg Franz MülIer is een bijzonder handschrift overgeleverd waarin hij op rijm zijn reis
beschrijft en dat bovendien 110 gekleurde tekeningen van mensen, dieren
en planten bevat, maar of die ter plaatse zijn gemaakt is niet zeker. Er
circuleerden in Europa meer van dergelijke reeksen. 91 Ook Christoph
Schweitzer maakte tekeningen en enkele van de gravures in zijn reisbeschrijving zijn daarop gebaseerd.
Barchewitz vertelt hoe aangenaam het zwemmen bij het strand van
Banda was en hoe hij en zijn kameraden picknickten onder de muskaatbomen terwijl een van hen op de luit speelde. Elders werd gejaagd op krokodillen, neushoorns, tijgers, apen, schildpadden en vogels. In Batavia bezocht men gokhuizen en keek men naar dansers en acrobaten.
Evenals op de schepen zal er veel gepraat zijn over avonturen, over
plaatsen waar men geweest is, over wederzijdse kennissen, en zal er nieuws
zijn uitgewisseld over oorlogen en veldslagen in Europa. Preller beschrijft
dat de soldaten zich 's avonds na de wachtdienst op het Kasteel vermaken
met zingen, spelen, bidden, dansen en dat ze elkaar hun 'curriculum vitae'
vertellen. 92 Een vaandrig in Batavia vertelt dat hij zijn mannen altijd om
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Chinees schrift in het handschrift van Caspar
Schmalkalden. Forschungs- und Landesbibliothek Gotha.
Schmalkalden diende de Compagnie van
1646 tot 1652. In het handschrift waarin hij
zijn belevenissen heeft opgetekend, weidt hij
ook uit over de Chinezen in Batavia en over
hun schrift. Hij beschrijft hoe de Chinezen
zijn naam uitspraken en schreven. Hij noteerde daarbij dat ze zijn naam 'nicht recht auskriechen, sondern sagen nur Casiepa, und
ist geschrieben als folgt: ... '
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hun levensverhaal vraagt en merkt op dat ze vaak klinken als een roman. 93
Een belangrijke vorm van afleiding was de aankomst van schepen uit
Europa. Men was razend nieuwsgierig naar berichten over de eigen familie, de stad en de militaire ontwikkelingen in Europa. Johann Christian
Hoffmann beschrijft hoe het schip waarmee hij in 1675 in Batavia aankwam niet alleen bestormd werd door allerlei Chinese kooplieden, maar
ook door een dagelijks groeiende menigte Europeanen. Zijn schip 'krimmelte und wimmelte' van een groeiend aantal mensen die allen snakten
naar nieuws. 94 Een liedje getiteld Matrozenwellekomst op de rede van Batavia verwoordt dat met de strofe:
90. Andersen had volgens

Na nieuwe tydinBh, Met alle man
Tot een verblydinBh, Zoo vraeBht men dan:
d'Een na sijn Broertjen, of na syn Sus,
d'Ander naar Moertjen, 500 vraeBht men dus:
Of ooek na sijn Liif, Beseheydt of een Briif,
Zoo krYBht een yder VraBer, Zyn Beriej9s
Wanneer Christoph Frik in 1683 ontdekt dat er een schip uit
Nederland gearriveerd is, haast hij zich met een prauw daarheen. Hij vraagt of er zich ook 'Landsleute' van hem aan
boord bevinden. Direct krijgt hij te horen dat er uit Gelbingen in Wurtemberg, tachtig kilometer ten noorden van
Friks geboortestad Ulm, een chirurgijn aanwezig is die uit-

1 97

Olearius eigenhandige schet·
sen van steden, vestigingen en
'der Nationen Trachten'
gemaakt en mee teruggebracht
(1669, 'Vorrede'). Albrecht
Herport uit Bern had de 'Mahlerey·Kunst' geleerd, evenals
Heinrich Muche uit Breslau.
Heydt was topograaf. Schmalkalden, Wagner, Müller en
Vogel lieten tekeningen na.
9!. Zie hoofdstuk 3, noot 80.
92. PrelIer, ff. 83v-84r.
93. Morgenstern 1786, p. 69.
94. Hoffmann, ROB VII,
p,S6.
95. Scheurleer 1914. Ir r. p. Tl2.

Aziatische dieren.
Tekening door Jörg Franz
Müller, ca. 1680. Stiftsbibliothek Sankt Gallen

gevaren is als soldaat. Aan de wal kan de man zijn oude vak weer opnemen,
en met Frik sluit hij een 'vertrauliche Freundschaft'. Nieuwsgierig is men
ook naar de oorlogssituatie in Europa, zo vaak de reden tot vertrek en een
reden om niet terug te keren. Bij een andere gelegenheid hoort Frik dat
Straatsburg in Franse handen is gevallen en in 1684 dat de Turken voor
Wenen verslagen zijn. Barchewitz verneemt in 1717 tot zijn verdriet dat de
'sieraden' van zijn geboortestad Erfurt, de torens van de dom, zijn afgebrand.
Ook matrozen kwamen vaak oude bekenden tegen met wie ze ooit
gevaren hadden. Hoe zo'n begroeting verliep beschrijft een soldaat: 'Dat u
de Hagel slae, leev ghy noch maetje? heeft u de Duyvel oock nae Indie
gevoert; ich heb gemient de Duyvel heb u schoon lang?' En het antwoord
luidde dan ongeveer: 'Dat u de Duyvel niet haet, ben j'et maetje ofben j'et
niet, dat u de Duyvel neck en beck breek; kommt ghy oock hier? Wat
maeckt u Suster de Hoer, u Moer de Teef, u Broer dien Ree', waarna de
ontmoeting besloten wordt met arak ofbrandewijn. 96
Het bezoek aan inlandse hoeren zal niet ongewoon zijn geweest. Buiten
de muren van Batavia bevonden zich bordelen die waarschijnlijk gedoogd
werden als de eigenaar aan de controleurs maar geld gaf. Die beschuldiging
uitte tenminste in 1682 de Duitser Jan van Danswijcq, eigenaar van de herberg In den Appelboom. In de notariële archieven komen meer van dergelijke plaatsen van ontucht voor, waar matrozen en soldaten 'dagelijx en
continueerlijck in huys verkeeren, en bij desen hoeren vleeschelijck converseeren'.97 In dezelfde tijd schrijft een Duitser: 'Ist also die Hurerey in
Indien sehr gemein.'9 8 . In de bordelen werkten zowel Europese als Aziatische vrouwen. Een bordeelhouder werd er in 1689 van beschuldigd 'expresee zwarte hoeren in sijn huys' te houden. De eerste confrontatie hiermee
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beschrijven de nieuw aangekomen Europeanen als negatief. Zo vertelt Barchewitz dat hij in Batavia een nieuw aangekomen matroos uit Brandenburg
ontmoet die hem dringend de weg naar de rosse buurt vraagt. Aan boord
heeft men hem veel verteld over 'schönen Mädgens'. Barchewitz brengt
hem naar een gelegenheid waar ze kennis maken met een hoer uit Malabar
en een uit Timor, de een 'kitten-schwartz', de ander 'gelbe-braun'. De nieuweling is ontzet wanneer een van de vrouwen bij hem op schoot kruipt. Hij
springt op en snelt onder gelach van de anderen naar buiten. Hij wordt
weer naar binnen gehaald om zijn bier op te drinken, waarna de vrouwen
hem wijzen op hun lichamelijke aantrekkelijkheden. Scheldend en tierend
verlaat de man daarna opnieuw de herberg. 99 Een verwante raciale afkeer
beschrijft iets later Georg Naporra, die voor het eerst in Batavia zijn schip
verlaat. Hij loopt langs de 'kaasjes', lage bamboehuisje waar koffie, thee en
arak wordt geschonken en waar men kan dansen. Hij wordt aangesproken
door een 'schwartze Canali' die zich aan hem aanbiedt. Naporra beschrijft
dan dat hij bijna onpasselijk wordt van de lucht van kokosolie en muskus
waarmee ze zich had ingewreven en bedankt haar voor het aanbod, waarop
de vrouw hem begint uit te schelden. lOo Geen van de auteurs vertelt over
eigen ervaringen op dat gebied, maar wel over die van anderen. De vele
matrozenliedjes bezingen veelvuldig het verkeer met inlandse vrouwen en
ook de archieven laten geen twijfel over dergelijke contacten bestaan.
Regelmatig wordt ook vermeld dat Europese mannen in concubinaat leven
met inheemse slavinnen of vrije vrouwen; niemand beschrijft dat van zichzelf, waarschijnlijk omdat zo'n levenspatroon in Europa niet gewaardeerd
werd of de kansen op de huwelijksmarkt deden dalen. Maar dat er ook
Duitsers zijn geweest die buitenechtelijke kinderen verwekt hebben is
zeker. Morgenstern bijvoorbeeld vermaakte vlak voor zijn repatriëring zijn
hele vermogen aan zijn geadopteerde zoontje.
Van de 47 Duitsers hebben er drie in Batavia een huwelijk gesloten dat
financieel en sociaal zeer gunstig was. Zacharias Wagner huwde in 1642
een uit Hamburg afkomstige vrouw wier vorige man een van de rijkste
inwoners van Batavia was geweest. 101 Conrad Raetzel trouwt in 1700, vijf
jaar na zijn aankomst in Batavia, met een in Amsterdam geboren lutherse
vrouw. Zij was verwant aan Bartel Jansz. van der Valk, de baas kaartenmaker in Batavia, wat de weg opende naar hogere kringen. Von Wollzogen
huwde in 1793 met ene Johanna Friederike Stralendorff.
Het was v 0 c-dienaren die in Azië in het huwelijk waren 96. Muche, f. 285.
getreden verboden terug te keren naar Europa. De chirur- 97· Niemeijer 1996,
pp.260-261.
gijn Frik schrijft tot tweemaal toe dat hij een zeer gunstig 98. Hesse, RDB x,8S.
huwelijk had kunnen sluiten. Eenmaal in Bantam had een 99. Barchewitz 1730,
vriend hem overgehaald met een mestieze vrouw te trouwen pp·S83-S84·
die 3°.000 gulden en dertig slaven bezat. 'Der Mund wäs- 100. Naporra, ff.396-397.
101. Zandvliet 1987, p. 22.
serte mir zwar', schrijft hij, vooral vanwege het geld, maar
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Een kroeg op Ceylon. Anonieme tekening, ca. 1675. Natural History
Museum, Londen.
In de destilleerketel rechts wordt arak uit kokossap gestookt. Enkele
Europeanen doen zich daar tegoed aan. De tekening bevindt zich in een
album met tekeningen van Paul Hermann, een Duitse arts en botanicus
die in het v 0 c -hospitaal te Colombo werkte.
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zodra hij haar in levenden lijve had aanschouwd, moest hij vaststellen dat
ze leek op 'einem alten hundertjährigen Affen' en zag hij ervan af. Enkele
jaren later raakt hij aan Kaap de Goede Hoop bevriend met een bierbrouwer uit Neurenberg. De man is welgesteld en wil terug naar Nederland.
Frik kan het goed vinden met een van zijn twee dochters en kan een goede
slag slaan door met haar te trouwen. Maar zijn hart trekt toch meer naar
het vaderland, vooral wegens het geloof, en hij verlaat de Kaap ongehuwd.
Wie genoeg had van de hitte, de tucht, de vele zieken en doden en het eentonige voedsel kon het behoorlijk te kwaad krijgen. Een enkeling, zoals
Gottfried Preller, schrijft gedetailleerd over de wanhoop die hem naar de
keel vliegt. Hij zondert zich af, geeft zich over aan overpeinzingen en
gebed, en af en toe noteert hij op zijn schrijftafelt je een gedicht. 'Ja, ik verloor mijzelf zo in melancholie', schrijft hij, 'dat ik alle mensen meed en de
eenzaamheid opzocht. 's Avonds liep ik het Kasteel uit naar de verlaten
gebieden, zelfs zonder geweer en wanneer ik terugkeerde voordat de poort
sloot en vol zorgen in slaap viel, dan had ik de wonderlijkste dromen.' Hij
raakte een tijdje aan de arak, en toen dat ook weinig uithaalde en hem
alleen maar lichamelijk verzwakte, wendde hij zich tot God. I02
Goddelijke troost werd ook geput uit boeken. Een aantal titels wordt
expliciet genoemd. De bijbel is natuurlijk het eerste voorbeeld. Naporra
beschrijft hoe zijn medematrozen hem bespotten omdat hij zich verdiepte
in de Bijbel, maar dat de bootsman het toestond en hem ook zei, dat wanneer hij een bevel kreeg terwijl hij de bijbel las, hij het boek eerst zorgvuldig
in zijn kist mocht opbergen. I03 Ook de populaire zestiende-eeuwse psalmvertaling door Ambrosius Lobwasser 'nach Frantzösischer Melodey in
Teutsche Reymen gebracht' wordt genoemd. I04 Stichtelijke protestantse
teksten gingen mee, met een sterke nadruk op plicht, lijdzaamheid, nederigheid en hoop, zoals de Creuz-Schule van de hebraïcus en theoloog Valentin Wudrian (1584-1625), dat tot diep in de achttiende eeuw werd herdrukt
en vertaald. Ook het Wahres Christenthum van de theoloog en mysticus
Johannes Arndt (1555-1621) wordt genoemd. Het is de belangrijkste inspiratiebron voor de niet al te orthodoxe lutheranen geweest. Het verscheen
voor het eerst in 1609 en is eindeloos herdrukt. Toen Johann 102. Preller, ff. 73-75. Zie over
Christoph Wolf in 1751 in Ceylon arriveerde had hij het bij de problemen van mannen van
. h I05 H oe zeer d'lt b oek'lil de D mtse
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maatsc appl) van Saar, f. 130.
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° Langh ansz en
invloed is geweest blijkt wel uit het feit dat het - samen met Naporra lijken het psychisch
een ander werk van Arndt, ParadisfJärtlein - in praktisch elke zeer zwaar te hebben gehad.
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104. enoem oor revenlaagste klassen toe. Het werd zelfs aangetroffen in de knap- not, f. 13.
zak van een bedelaar die omstreeks 1775 door Duitsland 105· Wolf 1782, p. 32.
zwierf. I06 Die grote en langdurige populariteit, ook bij de 106. Ulbricht 1994,
PP·173- 176 .
armere klassen, moet veroorzaakt zijn door Arndts bood201

Een inwoner van Taiwan en van Ceram, en
een casuaris. Tekening door Heinrich Muche,
ca. 1672. Staatsbibliothek Berlijn.
Dit is een van de vele tekeningen van Aziaten in het handschrift van Muche, soldaat in
Compagnie-dienst van 1670 tot 1683.

schap. De essentie van het christendom, leert hij, ligt in het leven van
Christus. Dat moet nagevolgd worden. Omdat het leven van Christus in
het teken stond van armoede, geminacht worden en lijden, moet dat juist
de minder bedeelden hebben aangesproken, ook de Oost-Indiëvaarder op
zijn onzeker pad. Een laatste boek dat genoemd wordt is de Institutiones
theologicae van Joachim Jusrus Breithaupt (1658-1732). Was Arndt een
wegbereider van de piëtisten, Breithaupt was er een voorman van. Hij was
theoloog te Halle, waar zijn boek in 1694 voor het eerst werd gepubliceerd. 107
Van een ander niveau dan dat van de matrozen en soldaten was de vrijetijdsbeleving van degenen die in de hogere kringen verkeerden. Sergeant
Morgenstern vertelt over zijn ontmoetingen in de gegoede milieus in Batavia; hij verkeerde ook in vrijmetselaarskringen. Ook verhaalt hij hoe op
Semarang een orkestje eenmaal per week een uitvoering gaf. Zelf speelde
hij piano en bas.
Baron von Wurmb is een enthousiast natuuronderzoeker. Hij vangt
vlinders en zoekt schelpen voor het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen, waarvan hij secretaris is. De dubbele exemplaren
stuurt hij naar zijn broer in Duitsland. Von Wurmb krijgt boeken uit Europa opgestuurd, en op een veiling in Batavia verwerft hij de reisbeschrijving
van Barchewitz, die in het begin van de eeuw op Ambon had gediend. Hij
leest ook Lavater en de Gothaer Gelehrtenzeitung. Von Wurmb publiceert
zelf in de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap over natuurhistorische onderwerpen. Von Wollzogen koopt boeken op de veilingen in Batavia. Hij moet een romantische smaak hebben gehad, want hij leest het werk
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van zijn tijdgenoten, de Duitse dichters Leopold Friedrich Günther von
Goeckingk (auteur van onder andere Lieder zweier Liebenden, 1777) Wieland en Lessing. Hij leest ook Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark van de Engelse historicus en reiziger William Coxe uit 1784. Met
Schillers Don Carlos heeft hij zich enkele dagen aangenaam onderhouden.
Schiller kende hij persoonlijk. Zijn broer was een zwager van de dichter.
Ook Von Wollzogen is een fervent natuuronderzoeker. Hij leest daartoe
het LichtenberfJische MafJazin en de 'filosofische bemerkungen' van J. R.
Forster, en verzamelt eveneens planten, schelpen en vlinders. Hij bezit
gedroogde planten en tekeningen die hem later ontstolen zouden worden.
De 47 Duitsers raakten tijdens hun Indische jaren, op enkele uitzonderingen na, niet aan de top en wilden vroeg oflaat repatriëren. Dat wil niet zeggen dat ze mislukt waren. Wel hadden de meesten van het Oost-Indisch
avontuur meer verwacht. Het minste dat ze van deze periode in hun leven
konden zeggen was dat ze het er levend van hadden afgebracht.
Voor succes in Azië waren verschillende factoren van invloed: de plaats
waar men was gestationeerd, de rang die men kreeg, de contacten met hoger-geplaatsten en natuurlijk de mate waarin men geestelijk en lichamelijk
gezond bleef. Veel mogelijkheden om die factoren te beïnvloeden bestonden er niet. Maar wie de waardering had van een hogergeplaatste, wie goed
Nederlands sprak en las, of wie een goed ambachtsman in een gevraagd
vak was en wie zijn gezondheid in acht nam, had een zekere kans het op een
bevredigende wijze te overleven.
Zij die in een lage rang begonnen, geen goede aanbevelingen bezaten
en het juiste sociale vermogen misten om langs andere wegen hogerop te
komen, bleven in de lage rangen hangen. Dat nam niet weg 107. Trevennot ziet op zijn
dat ze toch wel geld konden verdienen. Maar waar de soldaat terugreis dat dit werk door een
.

"toekomstige theologiestudent
gelezen wordt (f. 26 5).

en korporaal Gottfned PrelIer trots vermeldt dat hl) dubbeltjes bijverdient met het maken van hemden en het drijven
van zijn koffiezaakjes, schrijven mensen als Von Wurmb en
. lOOk
M orgenstern, respectieve
IJ ond erkoopman en vaand'
ng,
.
. .
'..
over de dUIzenden guldens dIe ze bUIten hun offiClele gage
wisten binnen te slepen. 108
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108. Morgenstern schrijft ook

vol bewondering over de
hoogste voc-dienaar op
R b
d'
ld
em ang Ie 100.000 gu en
per jaar verdient (Morgenstern 1786, p. 204).

Gezicht op het achterdek van een Oost-Indiëvaarder. Tekening door
Jan Brandes, 1785/86. Rijksmuseum Amsterdam.
Jan Brandes (1743-1808), een lutherse predikant van Nederlandse
afkomst, diende de va c van 1778 tot 1786. Zijn standplaats was Batavia,
maar hij verbleef ook enige maanden op Ceylon. Aan de ijverige amateurtekenaar Brandes danken we enkele zeldzame getekende indrukken van het
leven aan boord van een va c -schip. Hier is duidelijk de bediening van het
stuurrad te zien; links hangen twee vogelkooien.

HOOFDSTUK

8

De terugkeer naar Nederland

DE VERLOSSING

De gedachte dat slechts één op de drie V 0 c-dienaren uit de Oost is teruggekeerd, is bijna spreekwoordelijk geworden. In zijn herinneringen aan het
leven op de Kaap schrijft Otto Friedrich Mentzel in 1785: 'Mijn vrienden,
van iedere honderd man, speciaal wanneer het soldaten zijn, die naar de
Oost gaan, zijn er zelden meer dan dertig die terugkeren.'1 Hoewel dit
getalsmatig wel ongeveer klopt, ligt het toch iets genuanceerder dan op het
eerste gezicht lijkt. Wie dienst nam bij de v 0 c tekende voor een aantal
jaren. In de begintijd van de Compagnie tekenden zeevarenden voor drie
en het overig personeel voor vijf jaar. Vanaf 1658 moesten ook de zeevarenden in de laagste rangen voor vijf jaar tekenen. Hierbij was de periode van
de heen- en de terugreis nooit meegerekend.
De kans om terug te keren blijkt niet voor iedereen hetzelfde te zijn
geweest. Voor de kamer Delft is berekend dat van het begin van de achttiende eeuw tot in de jaren zeventig ruim 50 procent van het totale uitgevaren personeel terug is gekomen. Daarna daalde het percentage. Maar er is
een verschil: van het kader kwam driekwart tot tweederde terug en van de
gewone zeevarenden 60 procent. Maar van de militairen repatrieerden er
veel minder: in de periode 1700-1730 een derde, tegen de jaren vijftig iets
meer dan IQ procent en nog later vrijwel niemand meer. Dit betekent dus
dat er veel minder soldaten ooit weerom kwamen. Bovendien: àls ze al
terugkeerden hadden ze veel langer gediend dan de zeevarenden. Vooral
het kader keerde snel terug.
In Rotterdam was de situatie nauwelijks anders. Gedurende de achttiende eeuw keerde gemiddeld 42 procent van de uitgevaren Rotterdammers terug. Ook hier lag het percentage gerepatrieerde offi- I. Mentzei 1919, p. 162. Nog in
cieren hoger dan dat van de zeelieden en soldaten. De offi- het begin van de negentiende
.

.

.. .

Cleren dienden meestal korter dan vIJf Far. Keerden de soldaten terug, dan gebeurde dat ook hier na een veel langere
periode. 2 Van de ambachtslieden kwam eveneens maar een
. percentage terug. Van d e 3405 amb ach ts l'Ie d en d'Ie tuskl em
sen 1720 en 1750 aankwamen in het Ambachtskwartier in
Batavia is maar 22 procent teruggekomen.3
De gedachte dat één op de drie Oost-Indiëgangers Europa terugzag is dus vooral van toepassing op soldaten. In
hoofdstuk 6 is al beschreven dat op de heenreis juist onder
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eeuw schrijft Heinrich von
Kleist in zijn blijspel Der zer-

brochener Kruch (1976, p. 134):
'Geht nach Ostindien; und
von dort Ihr wilSt kehrt von
d . M" '
.'
rel annern emer nur
zurück!'
2. Voor Delft: Van Schouwenburg 1988/89; voor Rotterdam: Voortman 1994,
PP·33-34·
3. Opper 1981, p. 252, tabel 3-6.

Grafzerk uit 1765 in Negapatnam, India.
Foto: Ferry André de la Porte, 1997.
Dit is een voorbeeld van het graf van een
Duitser die in Azië gebleven is en carrière
maakte. Het opschrift luidt:
HODI MIHI CRAS TIBI.Hieronderlegt
begraven den E.E. manhaften Heer Johan Hendrik Dies van Hildesheim. In syn E.E. manhaftens
leeven capitain in militair. Gebooren den
30 january Ao. 1714 en overleeden den 2sjuly
1765 oud SI jaar en 5 maanden en 25 daagen.

de soldaten - en de meeste Duitsers waren soldaat - het hoogste sterftepercentage voorkwam. Uit onderzoek naar de sterftepercentages in Batavia in de achttiende eeuw blijkt eveneens dat de soldaten een verhoogd risico liepen. Hun behouden terugkeer is dan ook opmerkelijker geweest dan
die van matrozen en officieren.
Tegelijk is het ook weer niet zo dat degenen die niet terugkwamen per
definitie slecht af waren, mislukt zouden zijn of anderszins snel en ellendig
aan hun eind zouden zijn gekomen. Er zijn talloze vo c-dienaren geweest,
onder wie ook Duitsers, die een behoorlijk bestaan in Azië hadden opgebouwd. Ze verdienden goed, tekenden bij en bleven in Compagnie-dienst.
Anderen werden vrijburger. Sommigen trouwden en stichtten een gezin.
Natuurlijk zijn er ook v 0 c-dienaren in Azië blijven werken die zich nooit
een goede positie wisten te verwerven. Er zijn gevallen bekend van afgeleefde soldaten en matrozen die na tientallen jaren gediend te hebben op
hun oude dag verzochten in het Oudemannenhuis in Batavia, Colombo of
Galle opgenomen te worden. De gage die ze nog te goed hadden ging dan
naar het tehuis. Een zekere Cornelisz. Jansz. Swart uit Amsterdam bijvoorbeeld verzocht in 1710 te worden opgenomen in het armenhuis van
Batavia. Hij was 53 jaar en had gedurende 28 jaar in heel Azië gediend. Hij
leed nu aan 'continuele swackheijdt, lammigheijdt inde beenen en vligende
jigt mitsgaders bij avond blindheijd aan zijn gesigt'. De armenhuizen dienden ook als inrichting voor krankzinnigen en ernstig drankzuchtigen. 4
Bij anderen begon na jaren dienst in de Indonesische archipel, in de vestigingen op de Coromandel- of de Malabarkust, op de Molukken of Ceylon, het verlangen naar Europa te groeien. Zij zagen uit naar het moment
waarop ze toestemming verkregen om terug te keren, wat hun 'verlossing'
heette.
Als overwegingen voor de terugkeer worden heimwee, de religieuze

206

beperkingen en het slechte klimaat het meest genoemd. Ook de vooruitzichten in Europa speelden een rol bij die beslissing. De meeste Duitsers
waren luthers en voelden het als een gemis niet in volle vrijheid en met respect de eigen godsdienst te kunnen belijden. Een Duitse chirurgijn schrijft
dat het in 1652 in Europa eindelijk vrede was geworden - hij was in 1644
vertrokken - en dat hij nu toch wel sterk naar het vaderland verlangde om
daar een rustig leven te leiden en de vrede en de ware evangelische godsdienst weer te kunnen beleven. 5 Een ander klaagt aan het eind van die
eeuw eveneens dat hij zijn geloof niet vrij kan uitoefenen, 'welches gewiR
ein groR Elend ist'. Wanneer men op wacht een preek uit een postilla, een
boekje met geestelijke teksten, wil lezen of een geestelijk lied zingen, dan is
dat niet toegestaan. De lutheranen worden bespot: 'Luister hoe mooi die
lutherse bierpsalm klinkt.' En, zo gaat hij verder, terwijl de vele lutheranen
hun godsdienst niet mogen uitoefenen, kunnen de heidenen en Chinezen
onbelemmerd hun 'Narren-werck treiben'. Hij merkt dan ook ondubbelzinnig op 'Nunmehro begunte mir Indien recht zu wider zu werden'.6
Het ongezonde klimaat en - vooral in de achttiende eeuw - de vele ziekten en de ophoudelijke sterfte onder de Europeanen doen velen wanhopen.
Tijdens de grote malaria-epidemie in Batavia overdenkt Gottfried Preller,
dat wanneer hij nog langer zou blijven, ook hij aan de beurt zal komen.
Maar in dezelfde tijd hoort hij van nieuw aangekomen landgenoten dat in
zijn geboorteland Saksen, waar hij zo naar terug verlangt, jongemannen
worden geworven voor het leger, en dat hij na terugkeer het risico zal lopen
in handen van ronselaars te vallen. Zo zit hij tussen twee 4. Niemeijer 1996, pp. 338vuren en hij besluit voorlopig in Batavia te blijven.7
343· Zie over armen in Galle:
De Duitsers spraken van het verlangen 'naar het vader- WMagenkala~ 1994, p. 96.
S. er em,RDB I11,p.IOO.
land', waarmee niet zozeer Europa of Duitsland werd Frik hoopt in Duitsland weer
bedoeld, maar de Duitse staat of stad waar ze vandaan kwa- 'der wahren Evangelischen
lehre zu geniessen' . Meister
men. Heimwee werd weergegeven in concrete verlangens
wilde terug wegens de 'Religie
naar zaken die men destijds in Europa niet eens zo gewaar- und Liebe zum Vaterlande'
deerd had. De een verlangt naar een slok bier uit de kelder (1992, p. 222). Schröder voelt
van zijn vader of naar een goed stuk rundvlees omdat hij de door de natuur ingeplante
'heimliche Heimwehe' (1749,
zich in Azië altijd maar moet behelpen met vlees dat al zes p.224).
jaar in het zout heeft gelegen. 8 Een Wurtemberger droomt 6. Langhansz 1705,
van het koele Neckar-water. 9 Naporra verlangt ernaar her- pp.606-607·
7. PrelIer, f. 7S. Ook Wurffbain
der of bedelaar te zijn in zijn geboorteland Oost-Pruisen. tekende in 1638 voor vier jaar
Zimmermann, die schipbreuk bij Afrika had geleden, wil bij, toen hij via een brief uit
desnoods weer Pompernickel eten, een zwaar soort brood Neurenberg en door mondelinge berichten vernam dat de
dat hem destijds in Duitsland in het geheel niet smaakte. JO
oorlog nog lang niet afgelopen
Von Wurmb verwoordt het dweperig en hoopt in 'de winter was (RDB VIII,17S).
van zijn leven' weer de afwisselende jaargetijden van zijn 8.Saar,RDB vI,P.131.
vaderland te mogen beleven, 'und dann mag Schnee und 9. Schweitzer, RDB XI, p. 14.
10. Zimmermann 1771, p. 9.
Wind meine Hütte umstürmen, wenn ich im Umgange mit

207

den Freunden meines Herzens nur die wahren Freuden des Lebens entzücken'.11 En Elias Hesse citeert twee afscheidsliederen waarin Azië wordt
toegezongen en waarvan er een de volgende strofe bevat:

Jaspis, Weyrauch, rath Carallen
Allerhand van Specerey,
Was den Menschen kan gefallen,
Thier und Vögel mancherley,
Das ist zwar bey dir zu finden:
Aber bey den Teutschen Linden
Ist mehr Lust und mehr plaisir
mehr, als du kannst stellen fürP
Pas wanneer uit de boeken gebleken was dat een man zijn tijd had uitgediend, kreeg hij toestemming om terug te keren. Hij ontving een recommandatiebrief van de Compagnie, liet op het soldij kantoor in Batavia zijn
rekening opmaken en handelde zijn privé-zaken af. Hij verkocht wat hij
niet meer nodig had aan kleding en andere bezittingen en sloeg voedsel in
voor onderweg om de eentonige scheepskost aan te vullen, zoals ingelegde
vis en atjar (ingemaakt zuur).13 Ook sloeg hij artikelen in die hij met winst
in Europa hoopte te kunnen verkopen. De Compagnie had dienaangaande
gedetailleerde regels opgesteld, die telkens werden aangepast. Zij was in
een voortdurende strijd verwikkeld met haar personeel over de mee teruggevoerde privé-bagage. Nauwkeurig was vastgesteld hoe groot de kisten
moesten zijn die elke rang mee terug mocht nemen, hoeveel kisten en wat
daarin mocht zitten. Evenals op de heenweg hingen het aantal en de
omvang van de kisten af van de rang die men had. Bepaalde producten die
in kleine hoeveelheden niet zoveel voor de Compagnie opleverden, zoals
thee, theegerei, porselein, lakwerk, tonkinmandjes, atjar en confituren
waren aan het eind van de zeventiende eeuw zonder meer gepermitteerd.
Wie meer privé-goederen aan boord wilde meevoeren dan formeel was
toegestaan, verdeelde die zaken over de kisten van repatrianten die niet aan
hun limiet kwamen. Daarbij werd afgesproken dat de eigenaar van de goederen na verkoop twee derde van de opbrengst zou krijgen en de ander een
derde. De meest genoemde teruggevoerde artikelen waren thee, porselein,
Spaanse rietjes (modieuze wandelstokjes van bamboe) en katoenen stoffen. 14 Ook verschillende rariteiten gingen mee, als persoonlijk souvenir of
als handelswaar.
Wie terug wilde en geen toestemming kreeg omdat zijn tijd nog niet om
was of omdat de Compagnie zijn ervaring nog goed kon gebruiken, kon
nog altijd de chirurgijn van het Kasteel voor tien of twintig rijksdaalders
verzoeken hem op de 'lijst der impotenten' te zetten, dat wil zeggen op de
lijst van hen die door ziekte of ongeval geestelijk oflichamelijk ongeschikt
waren om te werken. Soms lukte het iemand om een van de Raden van
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Indië, eveneens tegen een aardige vergoeding, over te halen hem op een lijst
van vervroegd verlosten te plaatsen. 15
Wie zonder toestemming vertrok pleegde desertie, waarop zeer zware
straffen stonden. Waarschijnlijk hoort het geval van Otto Friedrich MentzeI hiertoe. MentzeI diende vanaf 1733 als soldaat en later als huisleraar op
Kaap de Goede Hoop, wat hem goed beviel. Volgens zijn veel later opgemaakte memoires ging hij in 1741 een brief afgeven bij een goede vriend op
een schip in de Tafelbaai dat op het punt stond naar Europa terug te varen.
Maar de wind draaide, zodat hij niet meer aan land kon komen. Hij viel in
slaap, en toen hij wakker werd was het schip al onder zeil gegaan. Tegen wil
en dank voer hij terug naar Europa en tot zijn verdriet is hij nooit teruggekeerd. Zo luidt althans Mentzels versie. Maar in de archieven staat vermeld
dat hij 'zonder getesteert te hebben' zich heeft 'fugatieff gestelt'.16 Zijn
gage heeft hij nooit opgehaald. Het heeft er dus alle schijn van dat MentzeI
bewust de Kaap voor Berlijn heeft verruild.
Velen zullen Batavia opgelucht hebben verlaten en met vreugde op het
moment hebben gewacht dat de blauwe admiraalsvlag werd gehezen ten
teken dat de ankers gelicht moesten worden. Na drie jaren Azië luchtte een
soldaat zijn hart als volgt:

Adieu du Sclaven-haufl
Ich will jtif5t mit tausend Freuden
In die oJfne See hinaus,
Und von deinen Gränflen scheiden
ganges Schäfle lieb ich sehr,
meine Freyheit noch vielmehrP

DE TERUGREIS

De retourvloten verlieten Batavia tussen november en januari. De hoogste gezaghebber van de vloot was de commandeur, een erebaan voor een hoge functionaris. Tweemaal is
die eer te beurt gevallen aan een van de 47 Duitsers: aan
Wurffbain in 1646 en aan Wagner in 1668. De terugtocht
duurde gemiddeld iets korter dan de heenreis, namelijk
zeveneneenhalve maand, en had ook een ander karakter. 18
Er waren minder opvarenden aan boord, in de zeventiende
eeuw gemiddeld 116 man, in de achttiende eeuw 107, waardoor er maximale ruimte overbleef voor de lading. Aan
boord bevonden zich ook chronisch zieken, de 'impotenten'
die afgevoerd werden naar Europa, en veroordeelden die
naar de Kaap werden getransporteerd, waar ze op Robbeneiland dwangarbeid moesten verrichten. Op de retourvloot
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II. Wurmb en Wollzogen 1794,
P·23·
12. Hesse, ROB X, pp. 122-123.
Vergelijk ook PrelIers lied op
het 'Liebstes Vaterland', hiervoor p. 190.
13. Saar, ROB VI,pp.168-169;
Muche neemt een pot met
ingezouten mango's mee die
hem door matrozen ontstolen
wordt (f. 1226).
14· Schwartz 1748, p. 125;
Frik 1692, p. 274.
IS. Langhansz 1705, p. 6n.
16. voc 5976.
17·LanghanszI70s,p.619·
18. DAS I, p. 89.

werden ook de soldaten ingezet bij het zware scheepswerk. Evenmin als op
de heenreis bleef de bemanning gespaard voor hitte, kou, dorst, eenzijdig
en bedorven voedsel en ziekte. Wel waren de opvarenden meer gehard: ze
hadden jarenlang het tropenklimaat doorstaan en waren gewend aan het
zware soldaten- of zeemansbestaan. Ook op de terugweg kwam zelfmoord
voor, zelfs bij mensen die succes in Azië hadden gehad. I9
Nog op een andere, luidruchtige manier week de terugreis af van de
heenreis. Behalve de dieren die tot voedsel dienden, zoals runderen, schapen, varkens, kippen en ganzen, nam men veel Aziatische dieren mee
terug, zoals casuarissen, struisvogels, pinguïns en herten. Deze grote dieren waren doorgaans bedoeld als geschenk van de v 0 c aan de stadhouder.
Soldaten en matrozen namen kleinere dieren mee, als aapjes, papegaaien
en kakatoes, in de hoop die levend over te brengen en met winst te verkopen. Christoph Carl Fernberger, die in 1627 tamelijk vermogend uit Batavia naar Europa terugkeerde, nam op het schip een luipaard, een kaketoe,
drie papegaaien en drie apen mee. De verzorging van een der papegaaien
liet hij over aan een oude kok, die er honderd daalders voor zou ontvangen
wanneer hij het dier levend in Europa kreeg. Voor het luipaard zou voor
vijftig daalders een matroos zorgen en voor de andere dieren Fernbergers
zwarte knecht. 20 Ongewenst gedierte was er ook. Behalve door luizen
werd de bemanning nu ook geplaagd door tropische dieren als duizendpoten en schorpioenen.
Van de ruim 3300 schepen die in twee eeuwen vanuit Batavia zijn teruggevaren zijn er 141, dat wil zeggen 4 procent vergaan. Berucht waren de
orkanen die ten oosten van Kaap de Goede Hoop over de Indische Oceaan
trokken. Vele v 0 c-schepen zijn juist hier vergaan of ternauwernood aan
de ondergang ontsnapt. Een aangrijpend verslag daarvan geeft Christoph
Barchewitz. Het schip waarop hij in 1721 terugkeerde, de Geertruida,
maakte deel uit van een vloot van zeventien schepen. Enkele weken na het
vertrek uit Batavia raakt de vloot in een storm verzeild. De Geertruida verliest zijn grote mast en de fokkemast en het schip maakt water. De pompen
raken door losgeraakte peper keer op keer verstopt en de radeloosheid
grijpt om zich heen. Alleen de eerste stuurman houdt het hoofd koel,
spreekt bemoedigende woorden, en als de bemanning een paar dagen niet
te eten heeft gekregen, deelt hij zijn eigen scheepsbeschuit uit. Tijdens deze
storm krijgt Barchewitz een droom waarin hij het lied Nun lob, mein Seel,
den Herren ... hoort. Dat geeft hem hoop en kracht. Telkens wanneer hij in
zijn latere leven die tekst weer hoorde zou hij aan deze noodlottige dagen
denken. De Geertruida wordt na dagen stuurloos zwalken door twee andere retourschepen ontdekt. Deze komen te hulp en gezamenlijk varen ze
naar de Kaap.
Evenals op de heenreis werd een verplichte stop gemaakt aan de Kaap.
Ook nu werden de schepen er gerepareerd en mocht de bemanning aan wal
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gaan en zich te goed doen aan de geneugten van het landleven. Ook Gottfried Preller wordt aangelokt door het land en vraagt de opperstuurman
verlof om aan de wal te gaan zodat hij even verlost is van de 'verschrikkelijke gevangenis' van het schip. Het is wonderlijk, schrijft hij, dat je de ene dag
op het schip behandeld wordt als een slaaf en de volgende dag als een
'Monsieur' op handen wordt gedragen in het land waar juist de vruchten
rijp zijn. Maar dat kost wel wat. Voor eten en slapen is hij achttien gulden
per dag kwijt en daar zijn wijn en bier nog niet eens bij inbegrepen. Preller
verblijft er acht dagen en zal dus inclusief drinken minimaal zo'n 160 tot
170 gulden kwijt zijn geraakt, wat zo ongeveer neerkomt op zijn hele jaargage als korporaal. Dat luxe-leven kan hij dan ook niet volhouden, wil hij
niet met lege handen in het vaderland terugkeren. En met 'niedergeschlagenen gemüthe' keert hij weer naar zijn schip terug. Preller laat niet na de
matrozen te beschrijven die niet zo verstandig en oppassend zijn als hij.
Sommigen van hen, schrijft hij, bleven te lang aan land, raakten in de schulden en lieten hun goederen van boord halen om die te verkopen. Wanneer
de opbrengst daarvan ook verteerd was, leenden ze geld tot 20 procent
rente, waarop ze gedwongen werden hun kleren te verkopen. Halfnaakt
kwamen ze dan weer aan boord, doorgaans te laat, zodat ze ook nog eens
flink afgeranseld werden. Terug in de Europese wateren leden deze lieden
verschrikkelijke kou; hun pijn werd nog verhevigd door de geslachtsziekten
die ze hadden opgelopen, waardoor ze 'grausame schmerzen' moesten uitstaan. 2!
Na de Kaap verliep de reis vrij gemakkelijk. Soms maakten de schepen,
afhankelijk van de behoefte aan voedsel en vers drinkwater, nog een stop
bij Sint-HelenaP Opzien baarde altijd de Krooszee ter hoogte van de
Kaapverdische eilanden, waar enorme oppervlaktes van de oceaan bedekt
zijn met een groenig wier. De matrozen visten het groene drab op, droogden het en vlochten er kransen van die ze aan de grote stengenstag (een lijn
tussen de grote mast en de fokkemast) hingen of om de hals van de
gebeeldhouwde leeuw aan de boeg van het schip.23 Een !9. Langhansz meldt op zijn
belangrijke gebeurtenis was het moment waarop de schepen terugreis twee ~elf~oorden
.
van personen die kisten vol
de evenaar passeerden en de opvarenden na Jaren de Pool- 0 os tI- nd'ISChe waren naI'Ie ten
ster weer zagen. Op het schip De Beurs van Amsterdam hie- (1705, p. 645).
ven ze in 1685 het lied Wie schön leuchtet die Morgenstern 20. Fernberger, f. 250.
21. PrelIer, ff. II7V-II8v.
aan. 24
22. Bijvoorbeeld Hesse,
Ter hoogte van Frankrijk moest het schip ofwel een koers R D B X, pp. 143 en 163.
door het Kanaal varen, ofwel een route nemen om Engeland 23. Barchewitz 1730, pp. 666
en Schotland heen; de beslissing daarover werd genomen en 681; PrelIer, f. i21V.
24. Bolling 1678; Frik 1692,
door de Heren in Nederland. Die laatste route werd gekozen p. 281. Dit destijds zeer bekenom het risico te verminderen dat het schip in het Kanaal de lied zou Bach in 1725
werd aangevallen door vijandelijke schepen. Een andere omwerken tot een cantate:
reden was dat de bewindhebbers steeds meer verontrust
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waren geraakt door de vele schepen die om de retourschepen zwermden en
die allerlei smokkelwaar van boord haalden. Ook de neiging van schippers
om in Engelse havens te ankeren was de Heren x v I I een doorn in het oog.
Omdat de tocht om Schotland langer duurde en het in het noorden bitter
koud kon zijn, compenseerde de Compagnie dit ongemak door de uitbetaling van een premie van drie en later van twee maanden gage.
Behalve aan de kou leed de bemanning aan het einde van de reis ook aan
uitputtingsverschijnselen, aan waterzucht en scheurbuik. Een soldaat beschrijft dat zijn benen door de waterzucht 'zo dik als kannen' waren geworden en dat hij alleen nog maar met behulp van anderen kon 10pen. 25 Reikhalzend keek men uit naar Europese schepen waarvan vers voedsel of vis
gekocht kon worden. In het Kanaal of ten noorden van Engeland, bij de
Shetland Eilanden, kruisten schepen van de Admiraliteit om de retourvloot op te vangen, verse victualiën te verstrekken en eventueel de uitgeputte bemanning bij te staan. Bij zo'n ontmoeting kende de blijdschap geen
grenzen. Wat een vreugde en geschreeuw er weerklonk kan men zich voorstellen, schreef een opvarende van de Grimmenstein in 1707; zelfs de zieken kwamen vol blijdschap zo snel ze konden de trappen opgekropen, en er
werd boter, kaas, beschuit, vers water en zelfs' Sect' uitgedeeld. 26
Was de rede in zicht, dan maakten degenen die nog de kracht bezaten
een uitzinnig kabaal door op pannen te slaan en te schreeuwen. 27 Bij de
Hollandse kust kon het voorkomen dat de officieren hun gezag verloren.
Dan begon, zoals Elias Hesse opmerkte, 'Jan Hagel Meister zu spielen'. De
matrozen zouden het liefst de schipper overboord gooien omdat hij hen zo
slecht behandeld had, maar daar kwam het niet van omdat de man zich
nauwelijks meer vertoonde. Een ander schreef over de matrozen 'je näher
sie zum Vatterland kommen, je weiniger sie zu zwingen'. Enkele malen
werden oude rekeningen vereffend en officieren kregen brandhout naar
hun hoofd geslingerd. 28 En ook hierin voorzagen de artikelbrieven met de
bepaling dat ook nadat de opvarenden van hun eed aan de Compagnie ontslagen zijn, zij niet tegen de officieren mogen ageren of zich op hen mogen
wreken. Daar stonden strenge lijfstraffen op.29
Lag het schip eenmaal op de rede voor anker, dan kwamen enkele bewindhebbers aan boord om de opvarenden van hun eed aan de Compagnie
te ontslaan. Vanaf dat moment stopte de berekening van de gage. Sjouwers
kwamen aan boord en begonnen onder strenge controle de lading te lossen, een zware arbeid die dagenlang duurde. De scheepskisten werden
overgeladen op lichters. De mannen zelf gingen alleen met hun kooigoed
van boord en voeren op door de Compagnie ter beschikkking gestelde
scheepjes naar de stad. Wie het zich kon veroorloven en geen behoefte had
om zich met 'het volk' te laten vervoeren huurde zelf een schip.3°
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Van de 47 behandelde Duitsers zijn er zeker drie in Azië overleden. Voor
twee van hen betekende dit dat ze met het inmiddels vergaarde kapitaal de
rest van hun leven niet in het vaderland hebben kunnen doorbrengen.
Baron Friedrich von Wurmb, de veelbelovende onderzoeker en secretaris
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, overleed in
1781 op 39-jarige leeftijd in Batavia. Vaandrig Heinrich Ludwig Morgenstem uit HameIen stierf in 1783 in Batavia, vlak voor zijn vertrek naar
Europa. Beiden hadden een behoorlijk kapitaal vergaard, dat nu hun nabestaanden in Europa toeviel. Met Karl August baron von Wollzogen, vertrokken in 1787 als commandant van een regiment Wurtembergse troepen,
lag het anders. Hij heeft niet willen repatriëren; hij had als commandant
van de artillerie gediend en werd later algemeen inspecteur van de bossen
op Java. Hij huwde, kreeg zeven kinderen en leefde in welstand in Semarang, waar hij in 1808 op 44-jarige leeftijd overleed.
Vier mannen hebben na hun eerste reis naar Oost-Indië opnieuw aangemonsterd; drie van hen zijn van die tweede reis ook weer teruggekomen, de
vierde is waarschijnlijk in de Oost overledenY De chirurgijn Christoph
Frik is zelfs nog een derde maal uitgevaren en toen waarschijnlijk in de
Oost overleden. De apothekersgezel Peter Carl Zimmermann tenslotte,
die in 1733 op de Blijdorp was vertrokken en bij Afrika schipbreuk leed,
heeft Batavia nooit bereikt. Hij kwam na veel omzwervingen terecht op
Sint-Jan, een West-Indisch eilandje onder Deens bewind, waar hij mogelijk
is gestorven. De andere auteurs zijn in Europa teruggekeerd en daar gebleven.
De retourvloot die aan het eind van het jaar uit Batavia vertrok, kwam in de
zomer ofhet vroege najaar van het jaar daarop in Nederland aan. Veel liedjes over de vo c reppen van de vrolijke Oost-Indiëvaarders 25. Muche, f. 1282.
die na jaren afwezigheid en met een flinke buidel geld in de 26. Raetzel, f. 64 r .
.
b'
27· Trevennot, f. 26 9.
N ed erIan d se h avenste d en d e bIoemetjes
UIten zetten. 2.
8 Hesse, RDB x, p. 171.
Waarschijnlijk waren het zeer herkenbare types; in de vroeg- Merklein, R DB 111, p. 112;
moderne tijd onderscheidden de verschillende beroepsgroe- Trevennot, f. 26 9 .
. hdoor mI'ddeI van h un kled'mg, en d at ge ldt 00 k voor 29. Artikelbriefl747' artikel
pen ZlC
XLIX, p. 21.
zeevarenden en zeker voor de Oost-IndiëvaardersY De 30. Zie bijvoorbeeld Hoffenkele prenten die er van zo'n Oost-Indiëvaarder bestaan, mann 1680, p. 102.
tonen een vrolijke kwant in een sitsen kiel, met als attributen 31. Iversen, Sunderman en
Wintergerst voeren tweemaal
een flesje drank, een pijp, een papegaai op de schouder of uit, Frik driemaal. Iversen
een frivole dame aan zijn zijde. Inderdaad moeten de man- overleed waarschijnlijk in de
nen, rood verbrand of juist vaal door ziekte, gekleed in bonte Oost.
32. Zie over het verband tusoosterse kleding en ruw in gedrag en taal, een bizarre sen beroep en kleding: Dekker
indruk hebben gemaakt. De auteur van het half-fictieve, 1992, pp. 122-126.
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maar opmerkelijk realistisch boekje 't Amsterdamsch Hoerdom schrijft: 'Er
is geen sotter volk in de wereld als deeze Arak-drinkers.' Hij ziet een stel
Oost-Indiëvaarders in een bordeel, van wie zijn zegsman vertelt dat ze pas
vier weken terug zijn en dat ze van hun 500 gulden gage geen 40 dukaten,
dat wil zeggen 120 gulden, meer over hebben, 'soo fraay hebben ze gebekert, en soo schoon zyn ze van de hoeren geplukt'.3 3
Waarschijnlijk hadden de tropenjaren hun sporen ook op de lichamen
achtergelaten. Frik had op Banda de pokken gekregen en de littekens droeg
hij over zijn hele lijf, Müller was in Indië kaal geworden, een Nederlandse
Oost-Indiëvaarder werd door zijn vader niet herkend omdat hij 'zo zwart
was'; anderen misten een hand of een duim.3 4 Maar dergelijke uiterlijkheden kwamen natuurlijk ook bij mannen voor die Europa nooit verlaten
hadden. In ieder geval werden ze direct na aankomst herkend als OostIndiëvaarder. Toen het schip Frederik Hendrik in 1628 terugkeerde op de
rede van Vlissingen had het volk aan boord zich gehuld in zijden kleren
waardoor ze er uitzagen 'gleich cometianten', aldus een der opvarenden.3 5
Järg Franz Müller, die eind 1682 was teruggekeerd, vertelt hoe de OostIndiëvaarders werden aangegaapt als waren ze Hottentotten en dat hun
logies werd geweigerd omdat men hen 'als einem wilden volckh nicht
traueten'.3 6 Nicolaas de Graaff beschrijft in dezelfde periode hoe de
matrozen en soldaten in hun 'sijden of kattoene kleetje' vaak berooid
terugkeren.37 En een liedje refereert eveneens aan die kleding:

lck was na eu in de stad,
Ofsiet een MaeBt die had,
haer oog Beslagen straks op mijn persoon.
Mijn syde kleren blonken wonderschoon .. .3 8
Een Engelse reiziger ziet hen in 1687 in Amsterdam en schrijft: 'Most of
their clothing is of the painted Indian silks and some of them do wear long
basket-hilted rusty swords, tied up very close to their waists, and make very
comical figures. And now their pockets are full of money, they lord it ab out
the city and extravagantly spend their geld.'39 Vervolgens vertelt de Engelsman hoe ze hun geld aan drank en lichte vrouwen besteedden en dit wordt
in vele toonaarden herhaald. Nicolaas de Graaff schrijft dat ze het geld dat
ze van de Compagnie te goed hebben naar de hoerhuizen brengen en vergooien: "t is tap schenk, also dat sommige dikwils Son en Maan niet sien'.
Dit resulteert onvermijdelijk in een lege beurs, een gang naar de zielverkopers en een nieuwe tocht naar de Oost. En zo is de cirkel rond. Een Duitse
soldaat, teruggekeerd in november 1696, beschrijft hoe de matrozen na
aankomst te werk gingen. Hij zag er drie die elk voor vier gulden per stuk
drie rijtuigen hadden afgehuurd. In het voorste lag de hoed van de matroos,
in het tweede zijn tabaksdoos en pijp en in het derde zat hijzelf. En zo lieten ze zich rondrijden. Ze werden wel 'Heren van zes weken' genoemd,
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omdat hun beurs het niet langer dan die periode uithield. 40 Drie jaar later
beschrijft een Duitse koopman uit Straatsburg met verontwaardiging de
Amsterdamse bordelen. Maar hij vindt het goed dat ze er zijn, omdat
anders de eerbare vrouwen niet veilig zouden zijn voor de matrozen, die hij
nog nader omschrijft als 'diese unbändigen leuth aus Ost- oder Westindien'.4' Weer een ander herhaalt deze mening. Zonder bordelen zou geen
eerlijke vrouw veilig zijn voor de geilheid der zeevarenden, 'deren Blut
durch die indianische Sonne erhitzet, und welche durch passirung der
Linie aller Schaam entgangen'.4 2 In een deels fictief reisverhaal uit het eind
van de achttiende eeuw beschrijft de auteur de toestand in het jaar 1764.
Nauwelijks is de Oost-Indiëvaarder twee dagen in Amsterdam of men ziet
hem met gepoederde haren, parelkleurige zijden kousen, 33. Amsterdamsch hoerdom
scharlaken, met gouden tressen bezette beenbekleding, [1681 J, pp. 93-94·
'1
h
fi'''d'
34· ).A. Hoorn werd door zijn
. therkend (Hoorn
grote ZI veren sc oengespen en IJne met ZIJ en voermg va der me
beklede onderkleren van fijn laken. 43 In talloze liedjes wordt 1819, p. 65). N.N. Dantzig was
dit uitbundige gedrag benadrukt, zoals in een aan de zijn rechterhand kwijtgeraakt.
.
.
. . , . h Iversen had bij de inneming
A msterd amse ,
vrouwtjes, weeuwtjes en vnJsters genc t
P
k M k
..
. .
, . . ,
.
van anec op a assar zIJn
lIedJe. Dat meldt dat het Oost-IndIsch kwantje voor hen m rechterduim verloren (Anderovervloed veel kostelijk goed meeneemt, zoals papegaaien, sen en Iversen 1669, p. 223).
apen en bonte kraaien waarmee ze zich kunnen vermaken 35· Fernberger, f. 26 9.
,

benevens

36. Müller, f.452.
37. De Graaff 1930, p. 47.

38. Een Avontturlyk Lied, van
een Oost-Indies-Vaarder die 't
Beluk met de voet stiet (Konink1ijke Bibliotheek II B 12).
39. Gecit. in Van Strien 1994,
P·194·
40. Langhansz 1705, pp. 33-35.
Ook vermeld in het lied Op het
varen van de Oost-Indiëvaarders
Ook andere liedjes verbeelden het verschijnsel van de terug- (Paasman 1991a, p. 30). Zie
gekeerde Oost-Indiëvaarder die zijn geld in de hoerenkasten ook Paasman 1991b.
41. Reuss 1913, p. 19·
van Amsterdam vergooit. En enkele malen vertelt een terug- 42. Benthem 1698, I, p. 6.
gekeerde Oost-Indiëvaarder hoe zijn bemanning in de haven 43· Vogel 1797, p. 255·
omringd werd door lichte vrouwen. 45 Nog een ander liedje 44. Uit: Een nieuw lied, op het
BelukkiB arriveren van 21 Oostschildert de uitbundigheid:
indische retourschepen; gecit.
bij Paasman 1991a, p. 141.
De Oost-Indiesche matrosen
45. Zoals Burckhardt meeAls sy zijn aen Wal,
maakte in Middelburg (1693,
pp.89-9 0).
ZY Banen Liifkosen,
46. 'Een Nieuw Lied, van de
En dat over al:
Oost-Indische Schepen, en het
By naBten en DaBen,
zwieren van de Matroosen' , in:
Het vernieuwde Liedeboek
En 's morBens vroeB,
vande Handt in de Pot (vierde
Komt men na hare vraBen,
druk, Amsterdam 1783).

Porseleinen en theeboe,
Meerkatten en kaketoe,
Ja, Boud, zilver en Beperelt,
Wat Bij hebt Bedroomd, Bedacht,
Al de schatten van de wereld
Worden u nu huis Bebracht.44

Zy zijn in de kroeB. 46
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Dansende Oost-Indiëvaarder. Prent door J. Gole
naar Cornelis Dusart,
ca. 1700.
Duidelijk zijn de traditionele attributen van de
voc-matroos: bonte,
sitsen kleding, oorbel,
ponjaard, flesje drank en
pijp. De vrouw heeft zich
inmiddels meester gemaakt
van zijn beurs.
van zijn beurs.

beurs.

inmiddels meester gemaakt
van zijn beurs.

Deze beschrijvingen suggereren dat de Oost-Indische matroos geweldig te
keer kon gaan in de Hollandse en Zeeuwse havensteden. En dat hij zijn geld
en zijn meegebrachte rariteiten in hoog tempo inwisselde voor alcoholisch
en vleselijk vermaak. De aankomst van de retourvloot in augustus of september maakte, samen met de kermis, die maanden tot het hoogseizoen
van de prostitutie. 47 En dat er gebrast en gehoereerd werd maken ook de
bronnen wel duidelijk. Zekere Sijbrandt Jansz., kort tevoren teruggekeerd
uit de Oost, logeerde in een herberg in het Wijngaardstraatje in Amsterdam en leidde een ongebonden leven. Hij keerde meestal zwaar beschonken huiswaarts en schold de waard en zijn vrouw dan op ongehoorde wijze
uit. In de ochtend van de eerste Kerstdag van het jaar 1676 werd hij dood in
zijn kamer aangetroffen terwijl de brandewijn hem nog uit de mond liep.
's Mans scheepskist werd geopend en daar trof men behalve een met goud
beslagen en met 'steentjes' ingelegde hoedenband nog 222 zilveren dukaten en 24 rijksdaalders aan, een bedrag van 726 gulden en daarnaast nog
wat muskaatnoten en oude kleren. 48 Een paar jaar later klaagde een vrouw
voor de Amsterdamse rechtbank dat haar man na terugkeer uit de Oost
zijn hele gage, te weten 300 gulden, verspeeld had in een gokhuis waar een
'oostindies spel geheeten topmaas' werd gespeeld, 'synde met het werpen
van twee steenen'.49
Toch is het onwaarschijnlijk dat de hele bemanning van de retourvloten
zich aan uitspattingen te buiten ging. Ten eerste lijken alle berichten zich te
richten op de zeevarenden van de vo c-vloten en niet op de soldaten die
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terugkeerden. Ten tweede, hoe prettig ook het vooruitzicht was om weer in
Europa te arriveren, de lange reis had zijn tol geëist. Op zee waren al manschappen overleden, en een veiliBe aankomst in Texel, Rammekens of Hellevoetsluis betekende nog geen Bezande aankomst. De kou en het gebrek
aan goede kleding in de noordelijke regionen, venerische of tropische ziekten hadden menig lichaam gesloopt. De Duitse soldaat Burckhardt, die in
1681 op een Zeeuws schip terugkeerde, beschrijft hoe de opvarenden op
zee hun 'abgemergelte Leiber' wel wat hadden kunnen verkwikken met
vers voedsel. Maar vanaf Vlissingen moesten ze nog een uur marcheren
naar Middelburg en we leken, schrijft hij, wel dronken mannen, of waggelende natte eenden, begeleid door een grote zwerm vrouwen en hoeren, die
allen uit waren op 'unserer so schwer und blutsauer verdienten Gage'.5 0
'We zagen eruit als doden', schreef een teruggekeerde boekhouder in
1682. 51 Het retourschip Goudenstein arriveerde een jaar later bij Texel,
maar kon door de ongunstige wind niet aan de rede komen. De bemanning
is zo 'sehr schwach, krank und gäntzlichen abgemattet' door de kou en de
voortdurende regen en storm dat zij het anker niet meer kan opwinden. Er
wordt aan een galjoot gevraagd de bewindhebbers te berichten dat ze hulp
nodig hebben, en inderdaad komt die opdagen. Twee galjoten brengen de
zo begeerde verversingen: wit en zwart Hollands brood, vers rundvlees,
vaten boter en bier, kazen, appelen en kool en bovendien dertig jonge sterke matrozen. Grote opwinding maakt zich van de bemanning meester en
de matrozen waren zo snel weer op de been dat ze van vreugde 'hüpffeten
und sprangen'Y Ook een terugkerende Duitse klerk beschrijft hoe bij
Hoek van Holland het werk van de bemanning wordt overgenomen door
opvarenden van de schepen die hen tegemoet waren gekomen. Ze krijgen
vers voedsel en hoeven niet meer te werken, zodat ze 'hun afgemergelde
lichamen kunnen verzorgen'. En hoe anders dan die vrolijke taferelen is de
waarneming van een Florentijn, die in 1714 de bemanning van een retourvloot ziet. Hij beschrijft hun vale huidkleur en vertelt dat ze 47. Zie hierover Van de Pol
slecht ter been zijn.53 Een ander constateert in 1775 dat de 199 6.
48. Gemeentearchief Amster. .
kapltem en de eerste stuurman een groot deel van de pro- dam, Nt'
° aneeI Arch'Ief 230 6viand hebben verkocht, dat de bemanning in de Europese 127/84: Notaris Jacob de Winwateren geheel verzwakt is, en de matrozen uit het want val- ter,3 0-1-16 n
len of bewusteloos op het dek liggen.54
49· Van de Pol 199 6,
PP·140-14I.
Sommige opvarenden waren er zo slecht aan toe, dat ze 50. Burckhardt 16 93,
het transport van het schip naar het land niet overleefden. PP·79-89·
Een matroos van het schip Hillegonda, dat in de zomer van SI. Schweitzer, RDB XI,
17 23 was teruggekeerd, stierf op de lichter die hem van Texel

~~~~~sse, RDB x, pp. 17 2-173.

naar Hoorn bracht. Zijn maten droegen hem daar ten grave.
Voorop liep de vaste kameraad van de overledene met een
.
I' d
fl d k 'houd end e IO a' 12
Pnnsenvag m e ene en een es ran
Pint' in de andere. Twaalf van zijn maten droegen de kist en

53. Brief van Jacopo Nicolo
Guidicci in Archivo di Stato di
Firenze,
Med. 92. Met
dank aanMisc.
H enkTh. van Veen.
54. Thunberg 1792, p. 253.
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daarachter, gekleed in hun gewone plunje, liepen de andere matrozen.
Ieder had een tabakspijp in zijn mond en een 'kabelgaren' om hoofd, hoed
of muts waaraan een flesje zat dat over de rechterschouder afhing als een
rouwband. Op elke straathoek bleven ze staan en dronken ze elkaar toe.
Nadat de kist met aarde was bedolven, dronken ze alles op wat er nog was
en keerden terug naar hun logementen. ss
Uitputtingsverschijnselen deden zich voor van hoog tot laag. Zacharias
Wagner, na een glansrijke carrière in Batavia en op de Kaap als commandeur van de retourvloot in 1668 teruggekeerd, nam doodziek zijn intrek in
De Stad Praag in de Amsterdamse Warmoesstraat, waar hij drie maanden
later overleed. Voor zijn begrafenis in de Oude Kerk werd een lang gedicht
gemaakt. Het roemt zijn verdiensten voor de Compagnie en bezingt hoe
hij was teruggekeerd en welkom geheten door vrienden en hoe hij had
gehoopt

Van zo veel moeite- en arbeidzaayen,
Nu eens de milde vrucht te maayen,
Voor zich te leeven stil, en zacht,
In 't liif ghezelschap zijner maaghen,
Zo lang ghemist met hartenleedt,
Terwijl hy, voor een ander, sleet
De bloeyenste van zijne daghen. s6
Anderen herstellen na weken of maanden lang te zijn verpleegd. De meesten schrijven dat ze direct na aankomst of binnen enkele weken zwaar ziek
zijn geworden. De ziekte en het langzame genezingsproces worden nogal
eens uitvoerig beschreven, ook omdat er zoveel geld mee gemoeid was. De
chirurgijn Frik komt in 1685 ziek en met twee kogels in zijn benen terug,
herinneringen aan de strijd met de sultan van Bantam, toen een Javaan
hem vanuit een klapperboom beschoten had. Hij heeft, nog ongeacht de
opbrengst van zijn Indische rariteiten, naar eigen zeggen 432 zilveren dukaten (bijna 1300 gulden) verdiend. Maar daarvan raakte hij snel verlost.
De procureur die Friks gage voor hem op het Oost-Indisch Huis had afgehaald, verlangde een behoorlijke som; zijn biechtvader wordt bedacht met
acht dukaten en enkele curiositeiten, de dokter dient een rekening in van
40 dukaten, de twee barbiers die de kogels en enkele botsplinters hadden
verwijderd vroegen daarvoor 80 dukaten, en zijn logement kostte hem per
week nog eens acht rijksdaalders. En dat terwijl hij in zijn onverwarmde
kamer niet eens een dekbed kreeg. Ook de apotheek presenteerde de rekening en alles bij elkaar is Frik in drie maanden 300 dukaten, dat wil zeggen
900 gulden kwijt. Hoewel nog niet hersteld aanvaardt hij per koets en
schip de terugreis naar Ulm.57
De konstabelsmaat Martin Wintergerst treft het in 1703 minstens zo
slecht. Bij Texel verbrijzelt een nat, stijf geworden stuk ankertouw zijn
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been. Een chirurgijn behandelt de wond verkeerd, en als Wintergerst in
zijn Amsterdamse logement uiteindelijk de stadsarts laat komen, snijdt die
het vers aangegroeide vlees weg tot het bot. Het probleem voor Wintergerst
was dat de dokter niet alleen 'das Fleisch vom Bein', maar ook 'das geld aus
dem beutel wegfretzte'. De behandeling duurt bijna een jaar en iedere keer
moet de dokter worden betaald en bovendien 's morgens worden voorzien
van brandewijn of chocola en's middags van wijn. Het logement kost nog
eens vijf gulden per week. Wanneer Wintergerst eindelijk weer gezond is,
is hij zijn hele gage èn de erfenis van een oude kameraad kwijt aan de chirurgijn, aan de stadsarts, aan logies en medicamenten, zodat hij zich
genoodzaakt ziet opnieuw bij de Compagnie aan te monsteren. s8
Tegenover deze ongeluksverhalen staat het relaas van een teruggekeerde soldaat die zich in herberg de Grand Pot in de Vijzelstraat te Hoorn laat
genezen van de waterzucht. De dokter schrijft hem vijf pillen voor van een
stuiver het stuk. Zijn eveneens zieke kameraad krijgt een drankje en voor
onderweg het recept daarvan. Wanneer ze de dokter willen betalen blijkt
die al zijn patiëntenronde te doen. Zijn vrouw weigert hun betaling aan te
nemen. Dat geld, zegt ze, kunnen ze op hun verdere reis wel beter gebruiken. Na lang aandringen neemt ze toch een dukaat, dat wil zeggen 3 gulden, aan, en de beide Oost-Indiëvaarders schenken verder nog een dukaat
aan de kerk. s9
Degenen die wel gezond terugkeren laten zelden na dat dankbaar in hun
reisverslag te melden. Ook Trevennot beschrijft de moeilijkheden bij aankomst. De Oost-Indiëvaarder moet zich de hoeren en ziel- 55.KlaasvanVoorstinzijn
verkopers van het lijf houden, bedacht zijn op doortrapte Kroniek van Hoorn, .ca .. 1800,
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zijn knieën te danken voor zijn behouden terugkeer.
Met dank aan Kees Zandvliet,
Wie terug was gekomen meldde zich na een aantal dagen die mij hier op attendeerde.
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57. Volgens het scheepssoldij-

op het Oost-IndIsch HUlS om ZIJn kIsten op te halen. Voor de boek van het schip waarop hij
overdracht werden de kisten gecontroleerd op hun inhoud. heenvoer, kreeg hij na terugDat kon nog wel eens problemen opleveren. Natuurlijk keer 301 gulden uitgekeerd
.

waren er opvarenden dIe meer mee terug namen dan was
toegestaan, maar hier werd altijd wel iets op gevonden. Zij
lieten dan, zoals al eerder gezegd, goederen mee terugne· nog ond
" maXImum zat. Of ze
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er' ZIJn
.
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.
heten In de plaats van aankomst een van hun kisten afhalen
door iemand anders. Enkelen schrijven niet zonder trots dat
ze de inspecteur hebben omgekocht of dat ze zich eruit hebben gebluft. Een Duitse soldaat die in 1696 was terugge-

21 9

(vo c 5295). Frik overdreef
dus,o fh ad een aanZIen
. l"k
IJ e
som verdiend met privéhandel.
58. Wintergerst RDB XIII
6
" , ' li
k'
p. 0 e.v.; .appe gtwe en
ziek in Middelburg (17 0 4,
p. 146).
59· Muche, f. I282 en
ff. I293-1294.

keerd krijgt te horen dat hij te veel goederen heeft meegenomen. Hij klaagt
dan dat hij op zoveel ongezonde plaatsen heeft gewerkt dat de Compagnie
misschien wel een oogje toe wil knijpen. Dan mag hij inderdaad een kist
meenemen. Van de andere kist, waarin vooral porselein zit, mag hij de helft
houden, wat toch nog 80 rijksdaalders is. 60 Pech kon ook hier toeslaan. De
kuiper Bernhard Schwartz had zijn thee zorgvuldig over de kisten van
negen mede-opvarenden verdeeld. Maar twee van hen stierven onderweg
en Schwartz kon zijn aandeel ter waarde van 500 gulden niet reclameren;
hij had immers illegaal gehandeld. Bovendien waren twee van zijn maten
bij wie hij een deel van zijn thee had ondergebracht, er onmiddellijk na het
ophalen van hun kisten vandoor gegaan. De desillusie was zo groot dat
Schwartz al zijn thee, rietjes en sits verkocht en onmiddellijk opnieuw aanmonsterde. Daar kreeg hij echter spijt van en hij vertrok voorgoed naar
Duitsland. Dit zal geen uitzondering zijn geweest. Een advertentie in de
Amsterdamsche Courant van II oktober 1695 meldt de ontvreemding van
een kist waarin behalve allerhande porselein een ivoren kistje, een Indiaanse pijl en boog, een Japans bureautje, een gelakt theetafeltje, flessen met
thee, een Japanse zijden rok, een sitsen onderrok en katoenen stoffen
zaten. Tezamen moet die inhoud honderden guldens hebben belopen; de
eerlijke vinder zou dertig gulden ontvangen.
Behalve thee, porselein en Spaanse rietjes worden ook wel schelpen
genoemd, opgezette en levende dieren, panter- en tijgervellen en allerlei
Indische curiositeiten. In Nederland bestonden enkele beroemde schelpenkabinetten, en de eigenaren betrokken hun kostbaarheden onder andere
van teruggekeerde zeelieden. Voor de kust van Malakka bij het eilandje
Dingding werden bijvoorbeeld 'bezaantjes' gevonden, een schelp van de
Strombus-soort. Soldaten met ervaring in de goudsmeedkunst graveerden
daar figuren op en maakten er mooie drinkbokalen van die in Europa veel
aftrek vonden. 61 Barchewitz noemt nog de vierkante, met schelpen versierde doosjes van sagopalmblad, waarvan er twaalf in elkaar pasten. Ze werden op Banda gemaakt en heetten 'dom-domme'. Een ander noemde voorwerpen van de Kaap zoals struisvogeleieren en voorwerpen uit schildpad
die in zilver waren gevat. 62 Meister vertelt hoe de Chinezen in Batavia van
kokosnootschalen mooie drinkbokalen maakten en lepels, kruitflesjes en
snuifdozen die weer in goud of zilver werden gevat, en dat hij daarvan
exemplaren mee naar huis had genomen. Een chirurgijn deelt mee dat de
Gangeten uit de Golf van Bengalen kleine belletjes in hun penis lieten aanbrengen en dat hij die belletjes zowel in Amsterdam als op de jaarmarkt in
Tübingen had gezien. 63
De meegevoerde dieren hadden de terugreis lang niet altijd overleefd.
Aan boord zaten ze opgesloten in kleine hokken en moesten ze maar bestand zijn tegen de grote temperatuurswisselingen, de eentonige scheepskost en het gebrek aan water. Zo gingen er in 1669 op een retourschip,
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aldus de Duitse soldaat Müller, vele mooie papegaaien, kaketoes, zeven
parkieten, casuarissen, vele apen, meerkatten en een stekelvarken mee.
Alle dieren kwamen tijdens de reis om, op twee Javaanse apen na, die in
hun hok helemaal waren kromgegroeid en niet meer konden lopen. 64 Toch
is het wonderbaarlijk dat zelfs de grote dieren het soms wèl overleefden.
Een in 1628 teruggekeerde Oostenrijker had zowel een papegaai als een
panter levend weten over te brengen. De panter werd direct na aankomst
geconfisqueerd en bestemd voor de menagerie van stadhouder Frederik
Hendrik. De papegaai bereikte levend en wel Wenen en werd daar overhandigd aan de keizerin. 65
Het viel niet altijd mee de exotische goederen snel en gunstig te verkopen. 66 Trevennot geeft als advies dat over te laten aan de waard omdat die
de beste verkoopkanalen kent. Gebruikelijk was dat hij voor deze dienst
vijf procent kreeg. Een soldaat die in 1688 terugkeerde in Rotterdam
belandde 's nachts met een kameraad in Het Scheepje, tegenover het Prinsenhof. Ze werden op wijn onthaald en tegelijk uitgehoord over hun meegevoerde schatten. De eigenaar van Het Scheepje bleek een zielverkoper te
zijn wiens vrouw, Trinke Willemsz. genaamd, belangstelling had voor de
meegebrachte thee. Maar ze wilde slechts elf gulden per pond betalen in
plaats van de achttien die anderen ervoor gaven. De soldaat werd pas na
veel verwikkelingen en een rechtszaak van haar verlost. 67 Een ander verkoopt zijn porselein, thee en andere rariteiten tegen een goede prijs maar
ondervindt een tegenvaller bij het verkopen van enkele rollen Chinese
damast. Toch raadt hij iedereen aan deze zaken in Neder- 60. Langhansz 1705, p. 656.
land te verkopen, omdat het in Duitsland nog moeilijker is 61. Over Dingding: Langhansz
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Vaak hadden de teruggekeerde Oost-Indiëvaarders behalve hun eigen zaken nog andere affaires te regelen. Men
bezorgde brieven en andere bestellingen uit Indië.7° De
hovenier Georg Meister heeft vele bestellingen meegenomen, zoals kisten met gewassen voor de tuinen van stadhouder Willem I I I en voor die van raadspensionaris Fagel, een
zak met plantenzaden voor de secretaris van de v 0 c in
Amsterdam Pieter van Dam en een voor de hortus medicus
in Amsterdam. Verder brieven van Andreas Cleyer voor de
botanicus Brayne in Dantzig en voor Mentzel, de hofarts
van de keurvorst van Brandenburg in Berlijn. Aan Brayne
schonk Cleyer via Meister een herbarium van 300 bladenP
Wie gezond was weergekeerd, zijn gage had ontvangen
en nog een aardige hoeveelheid privé-goederen had overgehouden mocht van geluk spreken. Maar het bezit van een
fors kapitaal bracht ook risico's mee. Uit de scheepskist van
Johann Christoph Wolf, die na zestien jaar trouwe dienst op
Ceylon weer in Europa was teruggekeerd, worden in Middelburg 300 thaler gestolenJ2
Nu wachtte nog de ongewisse reis door Duitsland. Evenals op de heenweg kon men kiezen uit drie routes. Ofwel
langs de Waal en de Rijn Duitsland in, of per schip naar
Hamburg en vandaar over de wegen naar het zuiden, of per
schip naar Harlingen en vervolgens over Leeuwarden en
Groningen naar Neder-Saksen. Afhankelijk van de oorlogssituatie moest men zijn route bepalen. Informeer dan ook
terdege bij kooplieden naar de staat van oorlog of vrede,
adviseert Trevennot. Wanneer je veel goederen hebt, zoals

222

Overval op de karos van de
auteur. Prent uit de OstIndianische und Persianische
Neun-jähriBe KrieBs-Dienste
van Daniël Parthey (Neurenberg 1698). Universiteitsbibliotheek Leiden.
Parthey, afkomstig uit
Frankenberg in Saksen,
reisde in zijn jonge jaren
zes jaar rond in Europa en
diende de v 0 c negen jaar
als soldaat. Na zijn terugkeer in Nederland voer hij
per schip naar Hamburg.
Daar nam hij een open
wagen naar het zuiden, die
echter door vier gewapende soldaten overvallen
werd. Op 7 dukaten na
werd hij van 500 rijksdaalders beroofd, die hij in vijftien jaar verdiend had.

kostbare Indische meubelen van lakwerk, stuur ze dan goed verpakt per
schip of vrachtkoets vooruit. Reis met een gewone kist, zoals andere passagiers. Reis nooit met een vreemde en ook niet met iemand van je schip die
je niet goed kent, want misschien wachten die op je vertrek om je onderweg
te beroven of zelfs te vermoorden, waarvan vele voorbeelden te noemen
zijn. Voorzie jezelf van een reispas, neem slechts een deel van je geld mee
en breng de rest onder bij een bank ofbij een betrouwbare koopman.7 3
De chirurgijn Ultzheimer koopt in 1609 in Amsterdam een paard en
rijdt langs de Rijn naar Keulen en vandaar via Mainz en Spier naar Wurtemberg. Voor zijn landgenoot, de Stuttgarter apothekers- 70. Muche brengt bijvoorbeeld
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plaats van herkomst terug te willen. Zelfs de zieken keren vaak slechts half
genezen terug. Het leven in Nederland is te duur, het heimwee te groot.
Wanneer de uitbetaling op zich laat wachten geven ze de afhandeling in
handen van een procureur. Sommigen worden onderweg overvallen door
hevige koortsen.
Toch keerde niet iedereen onmiddellijk terug naar Duitsland. Het OostIndisch avontuur was voor de ware reiziger een schakel geweest in een
reeks reizen in en buiten Europa. Jörg Franz Müller uit de Elzas, een van de
weinige katholieken, gaat naar Keulen en deponeert zijn bagage in het
franciscaner klooster. Daar trekt hij pelgrimskleren aan, voorziet zich van
de juiste getuigschriften en reist via de Gotthard naar Rome. Vandaar reist
hij terug naar Keulen en pas dan keert hij terug naar zijn geboorteland.
Georg Meister reist nog vijf maanden in Nederland en in de Zuidelijke
Nederlanden om tuinen te bezichtigen voor hij naar Dresden teruggaat.
Christoph Langhansz uit Breslau had de Compagnie drie jaar als soldaat
gediend, kwam terug in Amsterdam in 1697 en voer vervolgens nog vier
jaar op de Middellandse Zee. Pas toen reisde hij af naar zijn geboortestad.
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TeruB in Duitsland

DE THUISKOMST

Op 8 februari 1710 keerde Martin Wintergerst na 22 jaar te voet terug in
zijn geboortestadje Memmingen in Zwaben. De voormalige broodbakker
was op achttienjarige leeftijd naar Venetië vertrokken, waar hij enige tijd
zijn beroep had uitgeoefend. Daarna vocht hij op de Venetiaanse vloot
tegen de Turken en voer hij op Venetiaanse, Franse en Nederlandse koopvaardijschepen. Tweemaal was hij als konstabelsmaat van de v 0 c naar
Azië gereisd. De Compagnie had hem een post als konstabel beloofd wanneer hij nog een derde reis naar de Oost zou maken, maar daar had hij voor
bedankt. Na een kort verblijfin Amsterdam was hij met een groep Tiroolse
vogelhandelaren meegereisd naar Zuid-Duitsland en in Memmingen had
hij afscheid van hen genomen.
Hoe beviel het Martin Wintergerst in Memmingen? In de memoires die
hij twee jaar na zijn terugkeer publiceerde, bekent hij dat alles in Europa
hem van meet af aan 'unaussprechlich fremd und ungewohnt' voorkwam. I
Dit lijkt veel op een frase in de vijftien jaar eerder verschenen avonturenroman Schelmuffiky. Hierin vertelt de held hoe hij blootsvoets en in een versleten kaperskostuum van zijn 'zeer gevaarlijke reis' terugkeerde in zijn
geboortestad Schelmenrode. 'Nun kan ichs der Tebel hohl mer nicht sagen,
wie mir alles so frembde und unbekant in meiner Geburts-Ort vorkam!'
Maar ook al is dit misschien een frase geworden, het neemt niet weg dat
het voor Wintergerst na al die jaren inderdaad vreemd moet zijn geweest.
Hij voelde er, schrijft hij, na zijn terugkeer meer voor om weer naar Ceylon
te gaan dan in Zwaben te blijven. Hij vertrekt dan ook weer schielijk. Niet
naar Ceylon, maar naar Venetië, waar hij het lang geleden als bakker naar
zijn zin had gehad. Maar daar leeft niemand meer die hem nog kent en hij
keert terug naar Memmingen. Hij is dan veertig jaar oud en zal Azië niet
meer terugzien.
Martin Wintergerst was een voc-veteraan. Een man die jaren achtereen in een volstrekt andere cultuur had geleefd, menigmaal de dood in de
ogen had gezien, vrienden had gemaakt en verloren, zware ziektes had
overleefd, andere zeden en godsdiensten had leren kennen, zelfs een andere taal had geleerd, en nu weer terug was in het brave Zwabische stadje van
enkele duizenden zielen, waar de lutherse kerk en een handjevol patriciërs
de dienst uitmaakten. Zo moet het duizenden andere voor- I. Wintergerst, ROB
malige vo c'ers zijn vergaan.
P·I3 6 .
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Zelfportret van Jörg Franz
Müller, 1684. Stiftsbibliothek Sankt Gallen.
Müller kwam in 1682
terug na een twaalfjarig
verblijf in Azië. In het
begin van 1683 reisde hij
uit Nederland via Duitsland naar Rome en keerde
uiteindelijk naar zijn
geboortestreek de Elzas
terug. Hij vestigde zich in
Andlau, ten zuiden van
Straatsburg.

Hoe hebben deze mensen dat ervaren? Was het wel mogelijk om na die
exotische avonturen weer te integreren in een burgerlijke samenleving?
Hoe moesten ze ooit aarden temidden van burgers van wie de meesten hun
hele leven nooit verder waren gereisd dan enkele tientallen kilometers
rondom hun geboorteplaats? Hoe het met Wintergerst afliep is vrij nauwkeurig bekend dankzij historische bronnen in Memmingen. Maar voor we
daar op ingaan, komen eerst enkele algemene thema's aan bod die elke
teruggekeerde Oost-Indiëvaarder betroffen: hun toekomstverwachtingen,
hun verdiensten in Oost-Indië en de voorwaarden voor een geslaagde integratie in de maatschappij.
Over het perspectief en de duur van het verblijf dat de Oost-Indiëvaarder voor zijn vertrek voor ogen stond schrijven de auteurs niet veel. Een
Duitse chirurgijn die in 1748 bij Hellevoetsluis wachtte tot zijn schip de zeilen zou hijsen, schreef zijn ouders dat hij voor 2200 gulden aan handelswaar meenam waarmee hij in Batavia grote winsten hoopte te maken.
Daarna, zo schrijft hij, zal ik mij in mijn vaderland vestigen en als God mij
genadig is 'mein Brod dann zu lande haben'. 2 Een andere chirurgijn schrijft
dat hij in Batavia hoopte na terugkeer 'ein ruhiges leben zu führen') Baron
von Wurmb bericht in 1780 uit Batavia aan zijn broer dat hij hoopt op een
rustige en stille levensavond en dat zij gemeenschappelijk hun geërfde
stukje land kunnen bebouwen en hun woning gerieflijk inrichten. 4 Ook het
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opschrift op een Duitse tabaksdoos uit de achttiende eeuw die van een
Oost-Indiëvaarder moet zijn geweest, geeft het verlangen naar een rustig
landleven weer:

Ik vaar [Jelyk een held nae veer [Jele[Jen kusten
Was het niet om het [Jeld veel liever zou ik rusten
En blyven op het land en houwe myn [Jemak
En drinken een [Jlas l-Iryn of rook een pyp toebak. 5
Trevennot geeft de gesprekken weer van twee passagiers, de predikant en
de schipper, zoals hij die op zijn terugreis beluisterde. De ene passagier,
een chirurgijn, vertelt dat hij besloten heeft niet te trouwen; hij zal een deel
van zijn geld op de bank in Nederland achterlaten en vervolgens bepalen
hoe hij het in zijn vaderstad het voordeligst kan beleggen. Hij zal daar bij
verwanten of anderen een huis huren en meubileren, en een knecht in
dienst nemen. Het huishouden moet worden gedaan door de vrouw van
zijn tuinman. Hij zal met een vrachtwagen wat handel drijven en verder
een stuk land kopen en verpachten. Hij verkiest de stilte en wil de mensen
mijden. Zijn enige tijdverdrijf zal bestaan uit het lezen van goede boeken
uit zijn bibliotheek; de dominee zal daar dan een catalogus van moeten
opstellen. 's Middags mogen er wel mensen op bezoek komen, maar 's ochtends niet. Zijn beroep zal hij niet meer uitoefenen, tenzij er een dringend
beroep op hem gedaan zal worden. Daar wil hij dan niet voor betaald worden. De patiënt moet het geld in de kas van het chirurgijnsgilde storten of
aan de armen geven. De andere passagier zegt zich eveneens verre te zullen
houden 'vom allem vorhanden Weltgestümmel'. Maar hij zal toch wel
vrienden zoeken, met wie hij stichtelijke gesprekken kan voeren. Ook de
dominee zal stil gaan leven. Hij is door een val van de trap kreupel geworden en wil zijn intrek bij zijn zuster nemen en zich aan God wijden. 6 Het
zijn alle dromen van een rustig, onbezorgd en zeer zelfgenoegzaam
bestaan. De schipper is echter niet zo tevreden. Hij vertelt dat hij elke keer
wanneer hij van een reis terugkeerde, omringd werd door 2. Brief van Johann Andreas
verwanten die diep in de schulden staken en dat hij daarvoor Müller in het scheepssoldij.
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tert. Het eerste gesprek vindt plaats op het bovendek, aan (1980), p. 36.
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Indiëvaarders zijn, oordeelt Trevennot, mannen die al een paar reizen naar
de Oost achter de rug hebben. Die weten wat ze doen, zo denkt hij. Wanneer ik hun zou aanraden de lankmoedigheid van God niet langer op de
proef te stellen, het varen op te geven en een rustig leven te gaan leiden, dan
zou ik waarschijnlijk tot antwoord krijgen: 'bemoei je met je eigen zaken'.
Hij spreekt hen dan ook niet aan. Daarop ziet hij aan stuurboord twee
handwerkslieden die misschien honderd of zelfs duizend rijksdaalders
hadden verdiend. Zij bespreken de verschillende plaatsen in Duitsland
waar ze destijds hebben gewerkt en de steden waar ze misschien als meester hun vak verder kunnen uitoefenen. Een andere dag ziet Trevennot in de
bak bij het anker iemand in een boek lezen. Het is de Institutiones Theolo[Jicae van Breithaupt. 'Heb je gestudeerd?', vraagt Trevennot. 'Ja', luidt het
antwoord, 'maar niet op een universiteit. De middelen ontbraken mij en ik
ben op mijn negentiende jaar naar Indië gegaan.' Aan gage heeft de man in
zeven jaar 600 gulden overgehouden; daarnaast heeft hij nog een flinke
som verdiend, zodat hij in Jena theologie kan gaan studeren. Op zijn 28ste,
zo voorziet deze aankomende student, kan hij afstuderen. Dan is hij nog
niet te oud om predikant te worden.
Op een nacht, toen hij niet slapen kon, ging Trevennot wat wandelen
aan dek. Hij hoorde een gesprek tussen een matroos en een soldaat die de
wacht hield bij de waterton. Ze klaagden erover dat ze niet wisten wat ze in
het vaderland moesten beginnen. Elk had voor ongeveer honderd gulden
bestelgoederen mee teruggenomen en hun gage zou zo'n tweehonderd gulden belopen. De matroos vreesde dat zijn geld spoedig op zou raken en hij
opnieuw naar Indië zou moeten. Maar hij nam zich voor dan zeker geen
transportbrief te laten maken. De soldaat echter zei: 'Als Indië niet naar
mij komt, dan kom ik niet naar Indië. Dat God mij de kracht geeft te werken tot het bloed me uit de nagels springt, ergens moet toch voor mij nog
een stuk brood te verdienen zijn.'
Trevennot hoopt dat God deze 'ehrliche Leuten' bij zal staan en stuit
vervolgens op twee mannen die onder de sloep op het dek liggen. De een
jammert: 'Wat moet ik, arme man, toch beginnen? God erbarme. Ik heb
een breuk en ben daarom als invalide teruggestuurd. Wat heb ik aan die
honderd gulden gage? En als die op zijn, wie geeft me dan wat?' De ander
vertelt dat hij zijn been had gebroken en dat dat zo slecht was gezet dat hij
nu lam was. Het enige waarop de man hoopt, is dat hij bij een goedhartige
meester in zijn vaderstad zijn oude vak van kleermaker weer kan opnemen,
zodat hij niet hoeft te verhongeren. De ander klaagt daarop verder dat hij
als soldatenzoon geen vak heeft geleerd. Dan komt Trevennot te voorschijn, spreekt de man moed in en raadt hem aan zich op God te verlaten.
Trevennot ontmoet meer mensen die zich voornemen hard te gaan werken;
anderen koesteren de hoop dat hun verwanten hun wel een lucratieve aanstelling zullen bezorgen, of dat ze ergens in de handel zullen belanden.
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Tot dan toe zijn het nog min of meer oppassende lieden die Trevennot
op zijn rondgang ontmoet. Maar, vervolgt hij, wat een wild volk heb ik ook
aangetroffen; ze spreken van niets anders dan van zwelgen en van 'liederlichen Extravaganzen'. En wanneer een kameraad eens opmerkt dat het
toch wel zonde is om dat zuurverdiende geld er zo snel door te jagen, antwoorden ze: 'Wat kan ons dat schelen? Als het verteerd is, dan gaan we
opnieuw naar zee en halen we meer geld voor zo'n vrolijke dag.' Hier zijn
'Hopffen und Malz' verloren, oordeelt Trevennot, ofwel deze lieden zijn
onverbeterlijk en hij bemoeit zich niet met hen.
Tenslotte geeft hij het gesprek weer tussen een paar matrozen bij de kolderstok, de lange boom op het achterschip waarmee de roerpen heen en
weer werd bewogen. Het was een zware zee en de ene zei: 'Wat moet ik
voor die zielyerkoper zweten, zij worden rijk en wij blijven arm. Maar
geduld, weldra ben ik ook zo'n beest en zullen anderen voor mij zweten. Ik
denk een paar duiven te gaan houden waarmee de "Baarschen Kinder" en
de Oost-Indische "Sagower katzen" zich vrolijk kunnen maken.' De man
bedoelt daarmee dat hij zelf zielverkoper zal worden en wat meisjes van
lichte zeden voor zich zal laten werken, zowel voor de groentjes die voor de
eerste keer naar de Oost gaan, als voor de ervaren Oost-Indiëvaarder. De
ander vertelt dat hij een zekere moeder Rabenbrutt zal trouwen, die al een
hoerenkast bestiert. Trevennot reageert geschokt en vertelt het aan de
schipper. Die zegt dat hij er alles van weet en dat dergelijke huizen vaak
gedreven worden door mannen die niet meer willen reizen. Een aantal van
hen heeft ook onder hem gevaren. 8
Wat Trevennot op zijn tochten over de dekken tegenkwam geeft een
aardig idee van de toekomstplannen van de lagere rangen. Allen piekeren
over werk. De juiste instelling is in de ogen van Trevennot om de handen
uit de mouwen te steken. En ook hier, evenals in zijn profiel van degenen
die nog naar Indië moesten vertrekken, maakt hij onderscheid tussen 'eerlijke' en 'oneerlijke' lieden. Die laatsten willen niet deugen en zullen altijd
in die houding blijven volharden. Alleen degenen die ziek of invalide zijn
teruggekeerd moeten vertrouwen op de vrijgevigheid van de medemens en
het erbarmen van God.
Dat treurige perspectief komt ook goed naar voren in het verhaal van
een klerk die in 1770 terugkeerde. Hij beschrijft hoe hij op het schip aan
een soldaat die vroeger bakker in Hessen was geweest, vroeg wat hij voor
moois had meegebracht. De man antwoordde bitter: 'Wat moet ik, die als
soldaat altijd maar op wacht heb gestaan, nou meenemen? Een half gezond
lijf is de rijkdom die ik heb verworven. Had ik dat van tevoren geweten, dan
zou ik voor Oost-Indië hartelijk hebben bedankt.' En hij voegt eraan toe
liever in het vaderland zijn brood bij elkaar te willen bedelen dan ooit weer
terug te gaan. De uitgever van het boek waarin dit staat opgetekend bevestigt deze opmerking nog eens in een voetnoot. Hij schrijft 8. Idem, ff. 264-269.
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dat men overal in Duitsland mensen aantreft, vooral onder de soldaten, die
met de verwachting van grote schatten naar Oost-Indië zijn vertrokken en
die arm als bedelaars zijn teruggekeerd, zeer vaak 'halbentkräftet'.9
Velen kwamen ziek terug. En al herstelden sommigen in Nederland, de
Indische jaren konden hun tol blijven eisen. Vaak hoorden familieleden
jaren niets van hun zoon, broer of echtgenoot. Sommigen hadden wel eens
een brief of een pakje ontvangen, die waren dan een jaar oflanger geleden
verzonden. Indien de Oost-Indiëvaarder een maandbrief had laten opstellen kwam er geregeld een bedrag van de Compagnie, en als dat ophield kon
dat weinig anders betekenen dan dat de verre zoon, broer of echtgenoot
was overleden. Talloze malen moet het voorgekomen zijn dat men door
een familielid of een kennis bij de Compagnie liet informeren of er nog
nieuws was. Van mannen die overleden waren kon de nog te goed staande
gage dan worden opgehaald. JO
Van enkele Duitsers die in de Oost fortuin hadden gemaakt is bekend
dat ze tijdens hun leven wissels hebben overgemaakt, of anders testamentair behoorlijke sommen hebben nagelaten aan de achterblijvers en soms
ook wel aan sociale instellingen. Een voorbeeld is Michael Westpalm, geboren in 1684 in Husum in Sleeswijk-Holstein en opgeklommen van stuurman tot eerste raad en directeur-generaal van Indië. II Minstens tweemaal
heeft hij uit Batavia aanzienlijke sommen laten overmaken naar de behoeftigen van zijn geboortestad, met name naar het Gasthaus 'Zum Ritter
St. Jürgen', een instelling voor oude mannen en vrouwen die nog steeds
bestaat. Zijn ouders zouden jaarlijks, zolang ze niet in het Gasthaus opgenomen wilden worden, zes procent van dat bedrag ontvangen. I2 Joan Josua
Ketelaar uit Elbing - het tegenwoordige Elblag aan de Oostzee -, ooit als
22-jarige adelborst naar Indië vertrokken, had de hoge rang van opperkoopman bereikt. Hij was belast geweest met twee belangrijke gezantschappen, een naar de grootmogol in Lahore en een naar de sjah van Perzië
in Ispahan. Na deze laatste missie stierfhij onverwachts in Gamron in 1718.
Zijn neef, die zich bij hem bevond, keerde terug naar Elbing en schonk in
opdracht van Ketelaar grote sommen geld aan zijn broers en zusters en aan
de lutherse kerken. De kerk 'Zum heiligen Leichnam' kocht daar een nieuw
orgel voor, en daar vlakbij hing tot in de Tweede Wereldoorlog het geschilderde portret van de schenker. I3
Vaak was het een complete verrassing dat de verloren zoon weer
opdook. Van Volquard Iversen wordt beschreven dat hij in zijn geboortestad Husum in Sleeswijk-Holstein allang was doodgewaand. Een teruggekeerde Oost-Indiëvaarder uit een naburige plaats had namelijk verteld van
de schipbreuk van het voc-schip Arnhem in 1662. Iversen zou daarbij
samen met vele anderen zijn verdronken. Zijn oude vader, een molenaar
van 77 jaar, reisde daarom naar Amsterdam om de gage van zijn zoon op te
halen. Van de boekhouder krijgt hij te horen dat zijn zoon weliswaar op dat
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ongeluksschip had gezeten, maar dat hij zich had weten te redden en Mauritius had bereikt. Daarna was hij weer teruggevaren naar Batavia. Van de
zoon wordt echter niets vernomen; de predikant van Husum spreekt zelfs
een begrafenispreek voor hem uit en de vader treurt voort. Dan, in 1668,
komt er een schipper uit Amsterdam met het bericht dat Volquard nog
leeft. Hij zal over acht dagen aankomen en al van verre zichtbaar zijn door
zijn scharlakenrode kleding. Wanneer de acht dagen zijn verstreken, gaat
de vader naar het strand en tuurt de horizon af. Inderdaad verschijnt het
schip uit Amsterdam, maar niemand aan boord draagt rode kleding.
Bedroefd keert de vader terug naar de haven. Daar gaan de opvarenden aan
land in hun zwarte en grijze kleren. Maar de zoon was wel degelijk aan
boord. Hij was alleen vergeten zijn opvallende kleren aan te trekken. Hij
valt zijn vader om de hals en ze huilen zonder te spreken. En de mensen om
hen heen hebben 'durch solch Specktackel beweget die Thränen auch fallen lassen'.14 Dit ontroerende verhaal kan natuurlijk waar zijn, maar het is
ook mogelijk dat de bezorger van dit reisverhaal zich heeft laten inspireren
door het mythologische verhaal van Aigeus en Theseus. Aegeus, koning
van Athene, zag het schip van zijn zoon naderen met een zwart zeil. Dat
zou het teken zijn dat zijn zoon was overleden. Uit wanhoop stortte de
vader zich in zee. Maar Theseus was wel degelijk aan boord, hij was alleen
vergeten het witte zeil te hijsen.
Wie terugkeerde na zo'n lange reis moest vaak constateren dat er geen
verwanten of vrienden meer in leven waren of dat hij, wanneer dat wel het
geval was, niet herkend werd. Daniel Parthey, die na vijftien jaar in Frankenberg terugkeert 'mit krancken Leib und leeren beutel' , wordt alleen
door zijn oude moeder herkend. Datzelfde overkwam Martin Wintergerst.
De Elzasser Jörg Franz Müller, die zoals hij nauwkeurig had 9. Wolf 1782, pp. 19H92.
nagerekend, 23 jaar, 4 maanden en 1 dag uit zijn geboorte- IO. ZO ~eist in 1.65 6 Peter Han..
sen Ha)strup mt Flensburg
stad Ruffach was weggeweest, moest vaststellen dat zlJn naar Amsterdam om de gage
ouders waren overleden. Hij kende niemand meer en nie- op te halen van de in Oostmand kende hem.
Indië gestorven 'Lorencz
Kolundt sein Sohn' (Ibold e.a.
1995, p. 126).
REÏNTEGRATIE
Il. Waarschijnlijk ook dankzij
zijn vriendschap met Johann
In het blijspel Der Ostindienfahrer van de achttiende-eeuwse Thedens uit het 15 km van
Husum gelegen FriedrichWeense schrijver Gottlieb Stephanie komt de held van het stadt, die het tot gouverneurstuk, Stuben, na een lang verblijf in Azië weer terug in generaal zou brengen.
Amsterdam. Hij heeft schelpen meegebracht die hij weet te 12. Henningsen 1904, pp. 203
en 274.
verkopen aan een aanzienlijk verzamelaar in de stad. Maar 13. Zie over Ketelaar: Vogel
dat is niet alles. 'Geld!', roept hij uit, 'womit ich mir ein Weib 1937, 'Inleiding'.
14. Andersen en Iversen 1669,
zu nehmen, und in Ruhe zu leben gedencke.'ls
Deze uitroep sluit aan bij opmerkingen van Trevennot, pp.222-223·
15· Stephanie 1787, p. 240.
eerder in de eeuw, en bij enkele archivalische gegevens in
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Duitsland over de mogelijkheden om te reïntegreren in een burgerlijke
samenleving in Europa. Drie voorwaarden zijn onontbeerlijk: een betrekking, een huis en een huwelijk. Wie trouwde met de dochter van een burger
verwierf zelf het burgerrecht en kon dan lid van een gilde worden en een
overheidsfunctie bekleden. Om aan deze voorwaarden te voldoen waren
behalve goede contacten ook de nodige financiële middelen vereist.

Oost-Indische verdiensten
Van de hier besproken 47 Duitsers valt te berekenen wat ze officieel hadden kunnen verdienen. De meesten hadden gewerkt in de lagere rangen
met gages van 9 (soldaten en matrozen), 10 (adelborst) of 14 (korporaal)
gulden per maand. Een soldaat diende verplicht vijf jaar in Azië en daarbij
kwamen nog de heen- en de terugreis, die samen gemiddeld vijftien maanden duurden. Bij elkaar waren dat 75 maanden. Hij kon officieel dus 75 x 9
gulden verdienen, wat neerkomt op 675 gulden. In Indië werd tweemaal
per jaar een deel van de gage uitbetaald. Degenen die een transportbrief
hadden getekend en dus nog een schuld moesten inlopen, ontvingen dan
twee maanden gage. Degenen die geen schuld hadden ontvingen vier
maanden gage. I6
Wie vijf jaar als soldaat diende en een transportbriefhad lopen, kreeg in
Indië dus 5 x 2 X 2 X 9 gulden uitbetaald, wat neerkomt op 180 gulden. Dit
bedrag kwam bij de uitbetaling in Nederland in mindering op de eerdergenoemde 675 gulden. Bovendien ging daar ook nog de schuld vanaf, een
waarde van ISO gulden, en de eerste twee maanden gage (2 x 9 = 18 gulden)
die op de hand waren gegeven. Hij zou dus in Nederland uitbetaald krijgen
675 - (180 + ISO + 18) = 327 gulden.
Degenen die geen transportbrief hadden laten maken kregen in Indië
meer uitbetaald: 5 x 2 X 4 x 9 gulden = 360 gulden. In Nederland zouden ze
dan uitbetaald moeten krijgen 675 - (360 + 18) = 297 gulden. I ?
De bedragen werden in Indië voor de helft in natura uitbetaald, dat wil
zeggen in blauwe gingang, een eenvoudige katoenen stof, en in wit katoen,
waarvan men hemden en broeken moest laten maken.
Het in Nederland uit te betalen bedrag van ongeveer 300 gulden is een
indicatie van wat een matroos of soldaat die vijf jaar had gediend en zuinig
had geleefd kon overhouden. Maar er zijn allerlei variaties denkbaar. Ter
zee en in Azië had de man in die vijf jaar onkosten gemaakt voor kleren,
extra voedsel, drank en diverse vormen van vrijetijdsbesteding. Misschien
had hij wel in een hospitaal gelegen, medicijnen moeten kopen, of ooit eens
een boete gekregen. Dergelijke uitgaven drukten op het eindbedrag. Maar
dat eindbedrag kon ook hoger uitvallen dan de bovenstaande berekening
aangeeft. Wie uitvoer in een hogere rang, promotie maakte oflanger diende, verdiende uiteraard ook meer. Ook zat er variatie in de duur van de zeereis, en op de terugreis kregen de opvarenden twee maanden extra betaald
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wanneer het schip om Schotland gevaren was. Na 1742 ontving elke opvarende bovendien naar rato een 'douceur', waarmee de Compagnie de particuliere handel probeerde te weren. Voor soldaten was dat 100 gulden, voor
matrozen ISO. Dat dit aanleiding gaf tot hevige protesten van Oost-Indiëvaarders wijst erop dat de gemiddelde opbrengst van hun particulier meegevoerde goederen hoger zal hebben gelegen dan die ISO gulden. IS Verschillende opmerkingen wijzen in die richting. Conrad Raetzel, die in het
begin van de achttiende eeuw in Batavia had gediend, schreef dat een soldaat die in Azië als ambachtsman, bijvoorbeeld als zilversmid, kleermaker,
schoenmaker, hoedenmaker of zelfs hemdenmaker werkzaam was geweest, 'ein redliches darneben' kon verdienen. Hij moest dan wel vlijtig
werken, spaarzaam leven en verder niet te veel aan Venus en Bacchus offeren, zoals de meesten helaas deden. Met dat extra verdiende geld kon hij
dan nog '3, 4, of 5 Puckel oder Centner Thee' en een paar 16. Trevennot, f. 52. Men
duizend theekopjes en rietjes naar Europa mee terug ;~ken~e m~t het zogeheten
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boord en aan land. Soldaten op veldtocht hadden recht op 18. Davids 1995, 128.
19. Raetzel, f. 46r.

oorlogsbuit. Sommigen erfden een behoorlijke som geld van 20. Van Gelder 1996, p. 35;
een overleden kameraad. Martin Wintergerst had bijvoor- va C 13987 (zie noot 2).
beeld op Ceylon van een Zweedse kameraad 700 gulden 21. Wintergerst ROB XlII,
H"
-5S.·
geërfd. Ze hadden 'als Bruder mit einander' geleefd en had- PP·S53
22. Chra der 1749, p. 104.
IJ
den laten vastleggen dat ze elkaar alles zouden nalaten wat belooft de man op diens doodsze bezaten. 21 Een soldaat uit Saksen erfde in 1739 in Cochin bed dat hij zijn gage over zal
. b . .
laten maken aan diens verwaneen b eurs met gou d ,paard en en a11e ovenge ezlttIngen van ten. Sh"
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een kapitein afkomstig uit Mecklenburg. 22 Verschillende grate hoeveelheid goud en
chirurgijns vertellen dat ze een inlandse vorst hebben gene- edelstenen die buit gemaakt
zen en dat ze daarvoor aanzienlijke beloningen hebben ont- was in de strijd tegen de
vangen. In 1646 speelde zich in Agra het volgende geval af.
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Indiërs.

De khan van Amadabath bezocht de stad en nodigde de
directeur van de Nederlandse vestiging uit voor een maaltijd. De khan nam zo'n grote hap rijst dat hij zijn mond niet
meer dicht kon krijgen en dreigde te stikken. Met spoed
werd de Nederlandse chirurgijn gehaald. Deze liep op de
khan toe en gaf hen 'eine starcke Ohrfeige' waarna diens
mond weer dichtklapte. De bedienden van de khan vatten
dat verkeerd op, storten zich op de chirurgijn, verwonden
hem zelfs met hun degens, tot de khan daar een eind aan
maakte. Hij schonk de chirurgijn vervolgens een aanzienlijk
bedrag en liet zijn bedienden onbarmhartig op de voetzolen
slaan. 23 Ook een andere chirurgijn verhaalt van een bijzondere meevaller. Op Makassar had hij het gebroken been van
een Moors jongetje helpen genezen, waarvoor de vader hem
beloonde met 300 rijksdaalders?4 Georg Meister kreeg na
zijn terugkeer 1340 gulden gage over de elf jaar die hij in de
rang van adelborst gediend had. Bovendien had zijn oude
werkgever in Batavia, Andreas Cleyer, hem nog 250 daalders
voor zijn trouwe dienst meegegeven. 25
Een laatste factor die het eindbedrag kon beïnvloeden
was invaliditeit, opgelopen in Compagnie-dienst. Wie invalide was geraakt, had recht op een nauwkeurig vastgestelde
uitkering, die was vastgelegd in een artikelbrief.
Samengevat: aan officiële gage kon men in de lagere rangen enkele honderden guldens overhouden. Dit bedrag kon
door bovengenoemde factoren lager, maar ook hoger uitvallen. In dat laatste geval zal dat eerder om honderden dan om
duizenden guldens zijn gegaan.
De personeelsadministratie in de vo c-archieven geeft
informatie over 17 van de 47 Duitsers; van twee bestaan
bovendien testamenten en enkelen melden in hun memoires
iets over hun totale uitgekeerde gage. Van 21 personen weten
we wat zij na terugkeer in Nederland, na aftrek van alle
schulden, op het Oost-Indisch Huis incasseerden (zie het
overzicht). Op vier gevallen na blijkt die som inderdaad in de
orde van enkele honderden guldens te liggen. Van geen van
deze v 0 c-dienaren is vastgesteld dat hij per maandbrief
geld aan verwanten heeft laten overmaken. En van slechts
één staat vast dat hij geld per wissel heeft overgemaakt.26 De
bedragen zijn de officieel uitbetaalde gages, dus na aftrek
van de in Azië al uitgekeerde gage en na aftrek van eventuele
schulden. Wat de personen buiten de Compagnie om aan
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Uitkering bij invaliditeit
in guldens
rechterarm
linkerarm
een been
beide benen
eenoog
beide ogen
rechterhand
linkerhand
beide handen

800

500
600
1200

400
1200
600

400
1200

Bron: Artikelbrief 1747, artikel
XLII,

p. 18.

Diensijaren, ranB en verdiende BaBe van 21 Duitsers
naam

teruBBekeerd

dienstjaren

ranB

BaBe
minstens
3°·575
106

Wagner

1668 t

15j·2m.

Schweitzer
Hesse

1682
1683

6j.7 m.
3 j.

adelborst> gouverneurKaap
adelborst> boekhouder
mijnadministrateur

Frik I

168 5

4j·3 m .

chirurgijn

Parthey

1686

II j.

soldaat

Meister
Frik 2
Langhansz
Weerda
Raetzel
Wintergerst
Worm
Barchewitz
Preller
Reichart
Heydt
Schwartz
Schröder
Naporra
Wolf
Wurmb

1688
16 9 8
16 9 8
nOl
17°7
17°9
17°9
1722
1735
1735
174°
1741
1744
1756
177°
17 81 t

IIj·3 m.
3j·
2j. II m.
4j·
I2j. sm.
4j·
9j. lOm.
IOj·3 m.
8j.lm.
Ij. sm.
6j.6m.
6j.8m.
6 j.
3j. lOm.
18j. lOm.
7j·2m.

adelborst
onderchirurgijn
soldaat
soldaat> matroos
soldaat> onderkoopman
konstabelsmaat
soldaat
soldaat
soldaat> korporaal
busschieter
soldaat> korporaal
soldaat> kuiper
soldaat
matroos
soldaat> ass. boekhouder
onderkoopman

Morgenstern

1783 t

12j. lOm.

sergeant> vaandrig

4°°
1.296
151
588
125°
1.34°
4°3
36
62
2.°4 1
55 1
274
1.°79
326
149
623
45°
957
279
717
3°. 000
610
29.875

bron
testament
reisverslag
voe 5294
reisverslag
voe 5295
reisverslag
reisverslag
voe 5424
voe 5412
voe 5441
voe 5414
voe 127II
voe 5594
voe 13899
voe 5877
voe 5996
voe 5993
reisverslag
voe 6081
voe 6295
voe 5255
voe 6603
voe 6537
testament

Bronnen: de scheepssoldijboeken van de v 0 e , het reisverslag of een testament.
De dienstjaren zijn afgerond op maanden; de gages op guldens.
Het teken 't' betekent dat de man in dat jaar in v 0 e -dienst is overleden.

geld of goederen hadden meegenomen is van de meesten niet te achterhalen.
Van vier personen blijkt dat ze een vermogen hadden vergaard van zo'n
omvang dat ze dat onmogelijk met de officiële gages bijeen hadden kunnen
garen. Johann Sigmund Wurffbain (1613-1661), afkomstig uit een Neurenbergs patriciërsmilieu, keerde in 1646 welgesteld terug. Hij rentenierde van
zijn Oost-Indische verdiensten en bekleedde in zijn geboor- 23. Andersen en Iversen 1669,
test ad hoge posities als 'Beysitzer des Banco-Gerichts' en P·39·
d
24· Frik 16 9 2, p. 223· Nicolaas
l'd van de G rote R aa.
de Graaff geneest een inlandse
1
Zacharias Wagner had 25 jaar in Indië gediend. Hij liet 'gouverneur' en krijgt
31.625 gulden na en een hoeveelheid luxe-goederen. Hij was geschenken (1930, p. 124).
eind 1667, na het opmaken van zijn testament, uit Batavia 25. Meister 1692, p. 223.
26. Wagner maakte in 1647 en
vertrokken als commandeur van de retourvloot. Hij door- in 1649 resp. ruim II9 en 145
stond de overtocht, maar kwam ernstig ziek in Middelburg realen (298 en 363 gulden)
aan, vanwaar hij doorreisde naar Amsterdam. Daar nam hij over (Zandvliet 1987, p. 89).
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Johann Jacob Saar. Prent
uit zijn Ost-Indianische
Funfzehen-fährige KriegsDienst (Neurenberg 1662).
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.
Saar diende de Compagnie als soldaat en korporaal.
Twee jaar na zijn terugkeer
in 1660 verscheen zijn reisbeschrijving. Het portret
dateert uit 1661, toen Saar
36 jaar oud was.

zijn intrek in De Stad Praag, een logement in de Warmoes straat, waar hij
drie maanden werd verpleegd. Op 20 september 1668 herzag hij zijn testament. Opvallend is dat hij de schipper, de opperchirurgijn, de boekhouder
en zijn bediende, die zich allen op het retourschip van Wagner hadden
bevonden, uit het testament liet schrappen; kennelijk hadden ze niet de
gewenste zorg aan hem besteed. Daar staat tegenover dat de dochter van
de waard van De Stad Praag, Lucretia Martins, 100 rijksdaalders erfde.
Waarschijnlijk had zij hem in zijn laatste maanden verpleegd. Zacharias
Wagner overleed begin oktober, 54 jaar oud. Hij werd begraven in de Oude
Kerk.
De derde persoon die een aardig fortuin bijeen had gegaard was Friedrich von Wurmb. Bij zijn dood in 1781 had hij als onderkoopman officieel
2250 gulden verdiend, maar in zijn brieven schrijft hij over tienduizend gulden die hij per jaar verdiende. Dat geld zou hij krijgen van 'gewisse procenten' die hij aan de koffiehandel overhield?? Dat dit geen grootspraak was
blijkt uit de afrekening die bewaard is gebleven: bijna 30.000 gulden had hij
overgemaakt aan een gemachtigde in Amsterdam. Dit bedrag kwam uiteindelijk in handen van zijn erfgenamen, een broer en een zuster. 28
Karl Ludwig Morgenstern had in zijn bijna dertien Indische jaren officieel aan gage zo'n 6000 gulden kunnen verdienen (als sergeant twee jaar
20 gulden per maand, als vaandrig ruim tien jaar 40 gulden per maand).
Maar de in zijn testament genoemde bedragen komen samen neer op
26.562 gulden. Morgenstern herzag op 6 december 1783 in Batavia zijn testament. Hij was ziek en stond op het punt zich naar Europa in te schepen.
Niet langer waren, volgens een eerder opgesteld testament, zijn twee
broers en twee zusters in Helmstedt zijn universele erfgenamen, maar een
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onmondig, geadopteerd zoontje, Frederik Carl. Die zou 25.000 gulden
ontvangen. Morgenstern overleed de dag daarop, 7 december. Testamentair had hij vastgelegd dat de assistent Georg Christiaan Lepper de kleine
Frederik aan zijn broers en zusters in Duitsland moest 'overhandigen'. Hij
ontving daarvoor 3000 gulden. 29
Deze vier mannen, Wurftbain, Wagner, Von Wurmb en Morgenstern,
waren met een goede uitgangspositie, met aanbevelingsbrieven, naar Azië
gevaren en hadden daardoor een uitstekende positie verworven. Van vier
anderen is het waarschijnlijk dat ze in goeden doen zijn geraakt. De eerste,
Saar, schrijft daar in zijn reisverslag niets over, want dat eindigt met zijn
terugkeer. Wel bericht een andere bron dat hij tamelijk welvarend was
teruggekeerd, maar dat hij dat verborgen hield.3° Johann Heinrich Schröder schrijft dat hij zeer goed verdiend heeft. Als dat waar is, dan komt dat
zeker niet alleen door zijn officiële verdiensten als soldaat en korporaal.
Hij ontving na terugkeer 957 gulden. Waarschijnlijk kwamen zijn schatten
daarnaast van zijn handel in Spaanse rietjes, zijn deel van een Indiase oorlogsbuit en de erfenis van een goede vriend. Schmidlapp en Fernberger
hadden beiden in dezelfde tijd in Azië goed verdiend: ze bezaten een huis
en slaven.
Het blijkt dus dat van de 47 hier behandelde Oost-Indiëvaarders er minstens vier een behoorlijk fortuin hadden gemaakt en vier anderen ook
tevreden de financiële balans hebben kunnen opmaken. Daarbij vallen de
enkele honderden guldens, of misschien wel duizend of tweeduizend gulden die de anderen hadden overgehouden in het niet. Toch was dat twee-,
drie- of meermalen het jaarinkomen van een geschoolde ambachtsman.
Bij enkelen overheerst de teleurstelling. Von der Behr stelt in 1660 vast
dat hij in plaats van de verwachte parels eigenlijk niet veel meer heeft teruggebracht dan 'nietige kolen'. Kort daarna klaagt de Ulmer chirurgijn Frik
dat hij een beetje wordt uitgelachen omdat hij met zo weinig naar huis is
gekeerd. Ja, die spotters zeiden hem dat zij met 'allerhand Edelgestein, Perlen, Gold und Silber, neben andern Orientalischen Kostbarkeiten' zouden
zijn teruggekomenY Nu had Frik na zijn terugkeer ook wel pech gehad. In
Amsterdam had hij immers drie maanden ziek gelegen, wat hem meer dan
de helft van zijn zuurverdiende gage had gekost.

Aanpassingsproblemen
De Indische ervaringen kunnen een soepele aanpassing aan
het burgerbestaan in de weg hebben gestaan. De v 0 c-veteraan werd misschien door zijn verruwde manieren, door
drankgebruik, een ruimere seksuele moraal en in enkele
gevallen door zijn overgang naar het gereformeerde geloof
niet aanvaard. Zo'n teruggekeerde soldaat moet een merkwaardige verschijning zijn geweest in de Duitse stadjes: ver237

27. Wurmb en Wollzogen
1794, p. 211.
28. VO C 6603, nr. 3 en 351.
29. Kopie-testamenten,
vo C 6852, nr. 2012.
30. J.H. Zedler, Groftes vo//-

ständiges Universa/-Lexicon
aller Wissenschaften und Künste
(Leipzig/Halle 1742).
31. Frik 1692, p. 1I2.

brand door de tropenzon, misschien een ringetje in het oor en gestoken in
kleurige zijden of katoenen kleding en met een met haaien-of robbenvel
beklede scheepskist. Een gedicht uit het eind van de zeventiende eeuw met
de titel Auf einen kurzweiliBen Ostindienfahrer steekt de draak met een dergelijke exotische verschijning:

Dafl dir nach Batavia mit zu fahren nicht BeBrauet,
Dafl du Siam, Indostan, und auch Sina selbst beschauet,
Und Besund bist wieder kommen, difl ist Bleichwol eine taht,
Welche bei uns Oberdeutschen billich preis und ehre hat:
Du erzehlest wunderdinB' aus Japan und Coromandel,
Von der Indianer pracht, Blauben, kleidunB, tuhn, und handel:
Doch is eines so von allen uns füraus verwundert macht,
namlich dafl du einen Affen nur allein heraus BebrachtY
Trevennot drukt een ieder op het hart aan niemand te vertellen hoeveel hij
verdiend heeft; aasgieren liggen overal op de loer. Toch zal wie welvarend
was teruggekeerd dat inderdaad niet altijd hebben verhuld. Het voorbeeld
van Johann Sigmund Wurffbain maakt dit duidelijk. Terug in Neurenberg
vestigde deze zoon van een burgemeester zich in een huis aan de 'Alte
Fisch-markt'. Na enkele jaren trouwde hij en in dat jaar liet hij ook alvast
een graf aanleggen. Een rechterlijke instantie stelde zijn levenswijze echter
niet op prijs. Zoals in vele Duitse steden golden in Neurenberg strenge kledingwetten, die nauwkeurig vastlegden welke kleding bij welke stand paste
en welke haardracht onzedelijk was. 33 Op grond van een wet uit 1618 kreeg
Wurffbain een boete van 120 gulden wegens zijn opzichtige kleding. Hij
protesteerde en de boete werd verminderd tot 20 gulden. Maar ook daar
nam hij geen genoegen mee; het ging hem niet om het bedrag, maar om het
principe. Hij stelde in 1649 een bezwaarschrift op waarin hij precies uiteenzette wat hem dwars zat. In concreto ging het om het feit dat hij in het
openbaar had rondgelopen met een vergulde degen aan zijn zij en met zijden kousen aan. Zijn vrouw had bovendien een halsketting gedragen, een
paar armbanden, een gouden hoofdkap en een sieraad in het haar. Het ging
Wurffbain erom dat hij niet voldoende hoog geacht werd, zodat hij zich niet
mocht kleden als een voornaam koopman. Hij voelde zich aangetast in zijn
eer. Beseft u wel, schrijft hij, dat ik in Indië ben begonnen als eenvoudig
adelborst op Banda, dat ik menig gevecht heb bijgewoond en tot de hoogste
ambten ben opgeklommen, en dat dat voor een Duitser heel bijzonder is?
Ik heb succesvolle gezantschappen geleid naar Mocha en op de kust van
Malabar. Ik heb de directie over de Perzische kantoren gehad en bovendien
ben ik commandeur van de retourvloot van acht schepen geweest. Op
grond van mijn afkomst en mijn met levensgevaar verworven 'Ehr, Reputation und Authoritaet' kan ik deze berisping en deze boete niet accepteren.
Wurffbain vecht de wet niet aan, hij wil ook niet hovaardig pronken, het
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gaat hem om zijn eer, hij heeft recht op die dracht. Weet u wel, zo gaat hij
verder, dat ik in Amadabat in Gusaratte terwille van mijn autoriteit kostbare Perzische kleding droeg en een massief gouden sabel? En dat ik aan het
hof in Mocha ben geweest? Ik heb zoveel verdiend dat ik nu kan rentenieren. Ik had op heel gunstige voorwaarden in Nederland kunnen blijven,
maar ik ben naar mijn vaderstad teruggekeerd. Wanneer echter dit soort
maatregelen mij zullen hinderen, dan keer ik terug,34 Hoe het afgelopen is
vermelden de bronnen niet, maar het is tekenend hoezeer Wurffbain
hechtte aan zijn inderdaad opvallende carrière bij de voc.
De moralistische Trevennot moet van opzichtig gedrag niets hebben.
Hij raadt de repatriant aan zo gewoon en onopvallend mogelijk terug te
keren, volgens het gebruik en de mode van eerlijke burgers. Laat niets
Oost-Indisch blijken, waarschuwt hij. Dus geen zijden, sitsen of met goud
beschilderde kamizolen met knopen van massief goud of met knopen die
zijn ingelegd met kristal of agaat. Toon ook geen gouden of geëmailleerde
degengevesten van Japans koper. Draag geen kostbare diamanten hemdknopen om de hals of aan de vingers, geen massief gouden kettinkjes om de
hoed, geen zijden kousen met zilveren of gouden strikken. Nee, Trevennot
adviseert een snelle, soepele aanpassing, wat ook inhoudt dat men het
Nederlands moet afleren en zich weer aan de Duitse taal moet gewennen.
Door voorzichtigheid en beleid moest men vertrouwen winnen en
beschermers vinden. Laat niemand weten hoeveel je precies hebt verdiend,
beleg je geld goed, trouw, zorg goed voor je ouders en voor andere verwanten en gedraag je verstandig zodat je niet de naam krijgt van een razende
Oost-Indiëvaarder wiens hersenen door de Linie bedorven zijn,3S
Voor sommige teruggekeerde reizigers moet een der- 32. Grab 1929, p. 190.
gelijk burgerlijk leven onverdraaglijk zijn geweest. Toen 33· Zie Eisenbart 19 62 .
. Wagner In
. 1641 na een elfj ang
. d'lenstverb andb"IJ 34· Waldau
17 86 -1789,
Z ach anas
8
PP·3 9-404·
de West-Indische Compagnie in Brazilië was teruggekomen 3S. Trevennot, f. 276.
in Dresden hield hij het daar niet lang uit. Na vier maanden 36. Wagner, f. sr.
verlangde hij weer naar een reis en wel naar Oost-Indië. Ik 37· Dblergelijkke aanpassings.. .
. . . . . pro emen wamen natuurwas namelIjk met van plan, schreef hl) later, Ja, het was mIJ lijk onder soldaten ook voor.
onmogelijk om in een dergelijke stille stad waaraan mijn J. Peters schreef daarover in
ouders gewend waren 'mich nach bürgerlicher arth auf- zijn uitgave van het dagboek
6
van een 17de-eeuwse Duitse
zuhalten',3 Ook de Holsteiner Volquard Iversen, die tot soldaat: 'es gibt manche
vreugde van zijn vader in 1668 na dertien jaar weer thuis was Beispiele dafür, daR vagabungekomen, hield het niet uit. Hoewel hij op de terugreis met dierende Soldaten nicht nur
.
..
deshalb umherstreiften, weil
het schIp Arnhem een rampzahge schIpbreuk had meege- sie ab gedankt und mittellos
maakt, vertrok hij binnen een paar maanden opnieuw naar waren, sondern auch weil sie
Azië,37
sich einem geregelten, friedlichen Lebensrythmus, z.B.
De aanpassing is ook twee Oost-Indiëvaarders uit Ulm
als Handwerker, nicht mehr
niet gelukt. Hans Wolfgang Braun was na een opleiding als einfügen konnten' (1993,
geschutsgieter bij zijn vader in 1627 op achttienjarige leeftijd P·3 21 ).
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Christoph Frik. Prent uit
zijn Ost-Indianische Räysen
(Ulm 1692). Nederlands
Scheepvaartmuseum
Amsterdam.
Frik (1659 - na 1717)
moet een wispelturig man
zijn geweest. Hij werd
opgeleid tot chirurgijn.
reisde naar de Oost, keerde
terug, beschreef zijn avonturen, trouwde, kreeg kinderen en nam opnieuw
dienst bij de v 0 C . Ook van
deze reis keerde hij terug,
waarna hij nog voor een
derde maal aanmonsterde.

op Wanderschaft gegaan; acht jaar later nam hij dienst als busschieter bij de
voc. Hij raakte in Japan verzeild, waar hij in 1639 in Hirado de opdracht
kreeg een mortier voor de shogun te gieten.3 8 De Japanners waren na
proefschoten zo verguld dat Braun in Japan op een paard mocht rijden en
zich in een draagstoel mocht verplaatsen. Bovendien ontving hij zeshonderd rijksdaalders en twee zijden Japanse rokken. 39 Na vele reizen in Azië
kwam hij in 1649 terug in Ulm. Hij was inmiddels getrouwd, kreeg van de
stad voorlopig een wachtgeld en een betrekking als opzichter van de stedelijke waterwerken. Maar ondanks deze gunstige voorwaarden kon hij niet
aarden. Hij raakte verwikkeld in civiele procedures over de erfenis van zijn
vader en, wat erger was, hij was gereformeerd geworden en dat werd hem
kwalijk genomen. Ook zijn vrouw was het gereformeerde geloof toegedaan
en waarschijnlijk had zij eveneens aanpassingsproblemen. Deze Friezin
had een niet minder avontuurlijk leven dan haar man achter de rug: zij was
tweemaal weduwe en had jaren op verschillende Caribische eilanden en in
Brazilië gewoond. In een raadsprotocol van 1653, dus vier jaar na zijn terugkeer, staat dat Braun nauwelijks onder de mensen komt, eigenlijk voor
niets deugt en zijn jaargeld van 120 gulden niet waard is: het zal hem dan
ook niet langer worden uitbetaald. Het echtpaar verliet in hetzelfde jaar
nog Ulm en vertrok naar Batavia, waar het hen volgens een brief aan een
Ulmer vriend uit 1656 goed ging. 4 0
Brauns stadgenoot Christoph Frik lijkt zich aanvankelijk moeiteloos
aan te passen. Hij keerde in de winter van 1685 terug. Het jaar daarop legde
hij het chirurgijns examen en de pleisterproef af, trouwde de dochter van
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een koopman en kon dankzij een erfenis voor 975 gulden een huis in Ulm
kopen. Dat zag er dus gunstig uit. Maar de Ulmer stadsarchieven laten zien
dat van burgerlijke integratie geen sprake was. De burgemeesters tikken
Frik op de vingers omdat hij een bepaalde door hem behandelde verwonding niet had opgegeven en bovendien in een koppelarij-affaire verwikkeld
was. Hij krijgt een boete, verkoopt zijn huis en pacht de herberg De Eenhoorn. In 1689 geeft de stadsraad hem, niet voor de eerste keer, een vermaning wegens zijn 'bekannten liederlichen Lebens'. Frik vervalt van kwaad
tot erger, maakt schulden, verkoopt de herberg en houdt zich met verschillende zaken bezig, zoals het verkopen van haar. Juist in deze jaren schrijft
hij zijn boek. Het verschijnt in 1692 en is voorzien van een nederige
opdracht aan de raden van de vijf kantons van Zwaben. Een van de redenen van zijn terugkeer was geweest, zo schrijft hij in zijn reisverslag, dat hij
een vredig en goed luthers leven wilde leiden,4l Deze vrome regels zijn in
tegenspraak met Friks werkelijke levenswandel. In zijn reisbeschrijving wil
hij nogal eens uitwijden over zijn lust tot gokken en over zijn drankgebruik
in Oost-Indië. Met de feiten nam hij het niet zo nauw. Het huwelijk en zijn
betrekking in Ulm houdt hij niet lang vol. In 1695 schrijft hij een brief aan
zijn vrouw waarin hij uitlegt dat hij op een zakenreis naar Praag een tolgaarder heeft doodgeschoten en naar Denemarken is gevlucht om zich
vandaar via Nederland naar Oost-Indië te begeven. Zijn collega's in Ulm
geloven dat niet en zijn van mening dat hij voor zijn schuldeisers is
gevlucht. Zijn portret werd smadelijk uit het meesterboek van het chirurgijnsgilde gescheurd. Hij liet zijn vrouw, een dochtertje en drie zoontjes
achter. Uit de va c-archieven blijkt dat hij inderdaad in juni van dat jaar
opnieuw heeft aangemonsterd bij de Compagnie. Hij dien- 38. Het opschrift van de morde drie jaar als onderchirurgijn en keerde in 16 9 8 weer tier luidde: 'Hans Wolfgang
· Iatere b ronnen bl"k
von6 Ulm
Me Fecit
terug. U It
IJ t d at h"IJ nog een d erd e maaI Braun
F'Irand°
.. I
1 39.' Het orlgmee
naar Oost-Indië is vertrokken, waar hij zich in 1714 nog bevond zich in 1934 nog in
bevond.42
het Keizerlijk Legermuseum
in Tokio (Schmidlin 1934,
Nog een ander voorbeeld van een repatriant die zijn draai
pp. 57-61). Een tekening
niet kon vinden is Isaac Sunderman. Teruggekeerd in 1698 bevindt zich in het stadsarzwerft hij door Duitsland op zoek naar werk, maar zonder chief van Ulm (zie Catalogus
resultaat. Vergeefs probeert hij dienst te nemen bij de Bran- Berlijn 1993, p. 393). Een
reconstructie van de mortier
denburgse West-Indische Compagnie in Hamburg, en in staat op de binnenplaats van
1700 monstert hij uit 'armoede en nootsakelijkeit' maar het stadsmuseum van Ulm.
weer aan bij de va c. 43 Dit verhaal heeft toch nog een geluk- 39· MeiRner 1940, p. 5·
40. Schmidlin 1934, p. 61;
kig vervolg. Na tien jaar keert Sunderman weer terug naar de genoemde vriend was
Nederland. Hij heeft er dan in totaal zestien Indische jaren Jozef Furttenbach.
op zitten en is 49 jaar oud. Hij koopt zich in het Grote Gast- 41. Frik 1692, p. 272.
42. Schmidlin 1934, pp. 62-66;
huis te Deventer in en betaalt daarvoor 750 gulden aan kostLauchner 1985/86, p. 94.
penningen; daarnaast koopt hij voor 300 gulden een lijfren- 43. Sunderman 1711, p. 20.
te van 7,5 procent. In hetzelfde jaar laat hij een wat knullig
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gecomponeerd boekje met zijn levensverhaal verschijnen. Dit wordt nog
tweemaal in een herziene versie uitgegeven. Sunderman overlijdt in 1723.44
Niet alleen op het gebied van sociale aanpassing rezen er problemen.
Ook het koude klimaat in Europa heeft oud-v 0 c-dienaren ertoe gebracht
weer terug te keren. 45
PATRONAGE: GESCHENKEN EN AMBTEN

Oost-Indische curiositeiten
Van 14 van de 41 mannen die definitief zijn teruggekeerd is vast te stellen
dat ze binnen enkele jaren trouwden en kinderen kregen. Moeilijker was
het vinden van een betrekking. Het merendeel keerde terug met een bedrag
van toch wel enkele malen het jaarloon van een geschoolde handwerksman.
Daarmee kon men misschien een huis kopen en een eigen bedrijfje beginnen of, na het afleggen van de meesterproef, zich inkopen in een gilde. Een
verstandig huwelijk kon helpen bij het verwerven van een goede positie. Zo
lijkt Johann Jacob Merklein, die tussen 1644 en 1653 chirurgijn bij de v 0 c
was geweest, het te hebben aangepakt. Hij huwde de dochter van een
raadsheer van het stadje Windsheim, veertig kilometer ten westen van
Neurenberg, en nadat zij was overleden, de dochter van een burgemeester.
Hij werd stadsvaandrig en lid van de 'äul&eren Rat'.4 6
44. Dit blijkt uit de rekeningen
Van enkele anderen staat vast dat ze in dienst kwamen van het Grote Gasthuis (Brief
. .
Archiefdienst Deventer, 9 mei
van een stad of van een vorst en dat dIt dIenstverband recht- 199 6) .
streeks te maken had met het Oost-Indisch avontuur. Zij 45. Frik schrijft over een Tirovertelden bijvoorbeeld het verhaal van hun reis, boden een ler die daarom terugkeert
handgeschreven verslag daarvan aan, droegen hun gedrukte (1692, p. 184). Van der Chijs,
v, p. 625, vermeldt trouwe
reisverhaal op aan een begunstiger of vereerden hem met vo c-dienaren die niet kunnen
een meegebrachte curiositeit. Verschillende malen vertellen wennen aan het klimaat en
de teruggekomen Oost-Indiëvaarders dat ze een exotisch onder gunstige voorwaarden
mogen terugkeren.
voorwerp hebben geschonken aan hun vorst, of aan een 46. Wunder 1988, p. 313.
vooraanstaande burger van hun stad. Dat gebeurde vooral 47. Zie hierover Van Gelder
wanneer zo iemand een collectie curiosa had aangelegd, of 1992 en 1993a; Van Gelder en
Van der Waals 1992, Arnold
een heel curiositeitenkabinet had ingericht.
1996, en Catalogus WolfenEen kunst- en curiositeitenkabinet was een manier om büttel 1988. In het Duitse Rijk
op concrete wijze een soort microkosmos te vormen, een bevonden zich grote kunst- en
rariteitenverzamelingen aan
klein museum van de wereld in eigen huis. Europese vorsten
de hoven in Gottorf (hertogen
legden vanaf de zestiende eeuw indrukwekkende kunst- en van Sleeswijk-Holstein-Gotrariteitencollecties aan, representatieve privé-musea vol tort), Kassei (landgraven van
kostbare zeldzaamheden. Dat waren enerzijds 'naturalia', Hessen-Kassei), Bevern (hertogen van Braunschweigdat wil zeggen objecten uit de drie rijken der natuur (plan- Lüneburg), Stuttgart (hertoten, dieren en gesteentes), geprepareerd, dus gedroogd of op gen van Wurtemberg), Münsterk water, en soms zelfs levend. In de natuur en dus ook in chen (hertogen van Beieren),
Dresden (hertogen van
de natuurlijke curiosa zag men Gods almacht weerspiegeld.
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Anderzijds bestond de collectie uit 'artificialia' , door mensenhand vervaardigde objecten, liefst van zo zeldzaam mogelijk materiaal. Daartoe behoorden zowel voorwerpen uit de klassieke oudheid als uit het jongere verleden, kunstvoorwerpen, munten, penningen en etnografica. De verzamelde voorwerpen hadden niet alleen een representatieve functie, maar
speelden ook een rol bij onderzoek en kennisoverdracht. Naarmate de verzamelingen groter werden en - vooral in de achttiende eeuw - de kenniswaarde belangrijker werd dan de curiositeitswaarde, begon men de verzamelingen ook systematischer te ordenen en meer aandacht te besteden aan
de taxonomie.
Zo'n collectie vormde in haar ideale uitwerking een eenheid met de
bibliotheek, waar zich boeken en manuscripten over reizen konden bevinden. Soms bezaten vorsten ook grote verzamelingen tekeningen en prenten met geordende historische en geografische afbeeldingen. Tezamen
vormden het curiositeitenkabinet, de bibliotheek, de prentencollectie en
de muntenverzameling een samenhangend kennissysteem. Objecten, beschrijvingen en afbeeldingen verwezen onderling naar elkaar. 47
Dergelijke collecties werden uitgebreid door aankopen op veilingen,
door ruil met andere verzamelaars, door overname van andere collecties,
en door schenkingen van reizigers. In het stimulerende culturele klimaat
van dergelijke vorstelijke residenties had de teruggekeerde Oost-Indiëvaarder kans op een geïnteresseerde ontvangst en een mogelijke Saksen) en Berlijn (keurvorbeloning. Jürgen Andersen, die in 1650 na zes jaar Oost- ste~ van Branden~urg, later
,. h . 1
h ' komngen van PrUisen).
·
k d
.
b
In d Ië
terug eer e en WIens eurs mc t vle vermuc te, 4 8 . Andersen en Iversen 166 9,
kreeg in Lübeck van een kennis dan ook het advies naar P.I79.
Gottorf te reizen, naar het hof van hertog Friedrich I I I. Aan 49· Olearius was persoonlijk
. h' zu unterth'"amgsten D'lensten anpraesen- naar Enkhuizen
afgereisd.
h em moest h IJ.. ZlC
6
hi' ..Op
14 augustus I SI zette J zIJn
tiren' . Deze vorst zou 'als liebhaber solcher leute' een handtekening in het album
onderdaan die met zoveel gevaar door zoveel vreemde lan- amicorum van de toen allang
den gereisd was niet graag zien vertrekken en zonder ambt overleden Paludanus (Konink48
'
..
..
lijke Bibliotheek, album amilaten. Aan het hof van Fnednch I I I van SleeswIJk-Hol- corum Paludanus, f.5 I 4).
stein-Gottorf werkte de al vaker genoemde Adam Olearius 50. Andersen en Iversen 1669:
als bibliothecaris en conservator van de Kunstkammer. 49 Hij Chinese afgodsbeeldjes, zowel
.
..
.
.
geschilderd als van steen
publIceerde rn het mIdden van de zeventIende eeuw dne suc- (p. 23); een afbeelding van een
cesvolle wetenschappelijke reisbeschrijvingen en een catalo- haai (p. 62); een levende casugus van de 'Gottorfische Kunstkammer'. In zijn bekendste aris die later opgezet en ge.
d ' bh" .
d
ld
A d
schilderd werd (p. 63); koralen
UItgave, e reIS esc nJvrngen van e vo c-so aten n er- ( 68) d uk Ch'
b
..
....
.
p. ; ge r te mese oesen en Iversen, VerWIjst hl) bIJ de flora en fauna dIe beschre- ken, sommige met illustraties
ven wordt regelmatig naar exemplaren die zich in die Kunst- en Chinees schrijfgerei
kammer bevinden of in de catalogus daarvan.50
(p. 13 6 ); brood van de sagopalm, door Iversen meegeAan het hertogelijk hof van Gottorf waren belangstelling bracht (p. 186); de snavel van
voor reizen, het uitgeven van reisverhalen, een bibliotheek een kakatoe, eveneens door
en een kunst- en curiositeitenkabinet voorbeeldig verenigd. Iversen meegebracht (p. 188).
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Een dergelijke belangstelling kon ook een praktische, commerciële kant hebben. Volgens een eigentijdse chroniqueur
verzamelde Friedrich I I I deels om zijn nieuwsgierigheid te
bevredigen, deels om zijn verzamelingen te verrijken en de
glans van zijn naam te vergroten, en deels om handelsbetrekkingen aan te knopenY Hij had in 1633 een handelsdelegatie via Rusland naar Perzië gezonden waaraan ook Olearius had deelgenomen.
Ook andere Duitse vorsten hadden koloniale aspiraties.
Ze ontwierpen plannen om handelscontacten met Azië te
leggen of overwogen zelfs eigen koloniën te stichten, en hadden daarom een meer dan gewone belangstelling voor berichten uit het OostenY De keurvorst van Brandenburg bijvoorbeeld ontwikkelde plannen om Pruisen tot een koloniale macht te maken. Tussen 1682 en 1717 bestond de Brandenburgse Afrikaanse Compagnie met een vestiging op de kust
van Guinee. De Pruisische vorsten hadden een magnifieke
Kunst- und Wunderkammer in Berlijn met vele Oost-Indische
zeldzaamheden die ze betrokken via Nederland. Het is geen
toeval dat Christian Burckhardt in 1693 zijn Ost-Indianische
Reisebeschreibung opdroeg aan de meest verwoede verzamelaar en patroon van kunst en wetenschappen keurvorst Freder ik I I I, die de uitbreiding van deze verzamelingen sterk
stimuleerde.
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Koralen uit de Gottorfische Kunstkammer.
Friedrich 111, hertog
van Sleeswijk-HolsteinGottorf, legde een groot
kunst- en rariteitenkabinet
aan op het slot Gottorf
bij Sleeswijk. Zijn bibliothecaris, Adam Olearius,
beheerde de collectie en
zorgde voor de aankoop
van nieuwe voorwerpen.
Van twee inwoners van
Sleeswijk-Holstein die in
Oost-Indië waren geweest,
Jürgen Andersen en Volquard Iversen, betrok hij
objecten, zoals koraal.
Deze afbeelding komt uit
de door Olearius geschreven catalogus van de verzameling, de Gottorfische
Kunstkammer (Sleeswijk
1666). Hij omschrijft de
koralen als 'Seegewächse
derer wir unzählich viel
haben, von allerley Art'.

Behalve vorsten legden ook welgestelde burgers, met name artsen en
apothekers dergelijke verzamelingen aan. Ook bij hen is de gecombineerde
belangstelling voor curiositeiten, ooggetuigeverslagen van reizigers en
geschreven reisbeschrijvingen manifest. In grote steden als Augsburg,
Neurenberg, Regensburg, Leipzig en Breslau trof men ze al in de zestiende
eeuw aan, in de zeventiende eeuw ook in Halle, Hamburg en Ulm. In enkele steden waren dergelijke collecties opgesteld in openbare ruimtes als
stadsbibliotheken. In de Zwabische Rijksstad Ulm had de architectuurtheoreticus Jozef Furttenbach een Kunstkammer ingericht. Die werd in
1649 bezocht door zijn uit de Oost teruggekeerde stadsgenoot Hans Wolfgang Braun en diens bereisde echtgenote. Op zichzelf was dit bezoek al
een curiositeit, want, schrijft Furttenbach later, men hoort niet dikwijls dat
een echtpaar, 'der Mann in Indien orientalis, das Weib aber in Indien occidentalis gewesen, und noch beede in ihrem besten Alter, gesund und
starckh widerumb herausgekomemen seindt'.s3 Een paar jaar later bestond
er nog een andere Kunst- und Naturkammer in Ulm, die van de rijke koopman Christoph Weickmann, het 'Weickmannianum'. Nog steeds kan men
in Ulm in het stadsmuseum Japans lakwerk, oosterse wapens, Afrikaanse
kledingstukken en andere zeldzaamheden uit deze collectie bewonderen.
Ook op een andere manier blijkt het verband tussen curiositeiten, boeken en belangstelling voor reizen. In Wedel, een plaatsje aan de Elbe iets
ten oosten van Hamburg, woonde de predikant Johann Rist, SI. Gecit. bij Hultsch 1936,
die al in hoofdstuk 4 ter sprake kwam. Hij was literair werk- p. Il.
. .
.
52. In 1592 overwoog de hertog
zaam, schreef gedIChten en was lId van twee letterkundIge van het N
dD
' L auenoor
- Ultse
genootschappen, het 'Fruchtbringende Gesellschaft' en de burg een expeditie naar Azië
door hemzelf opgerichte 'Elbschwanenorde'. Rist bezat een uit te zenden (Heeres 19 26 ).
"
k ab'met. S4 In I 668 pubI'ICeerd e h"IJ h et Graaf Friedrich Kasimirvan
k unst- en rantelten
Hanau had vergevorderde
boek Die alleredelste Zeit-VerkürzunB der Banzen Welt, waarin plannen voor een kolonie. Hij
hij een dag beschrijft uit het leven van vier gelijkgestemde, had in 1669 een contract met
cultureel geïnteresseerde vrienden. Rist treedt die dag op als de wIe gesloten voor een
'Hanauisch-Indien' in het
gastheer en ontvangt zijn vrienden hartelijk. Hij toont hun huidige Frans-Guyana. Het is
zijn huis en dan blijkt dat hij een echte kunst- en curiositei- er niet van gekomen (Bezzentencollectie bezit. Hij heeft schilderijen, meetkundige en berger 1983, p. I v). Friedrich
Kasimir was ook lid van het
optische instrumenten, een camera obscura, allerlei soorten 'Fruchtbringende Gesellschaft'
spiegels, antiquiteiten, munten en penningen, gesteentes, en bezat een rariteitenverzameopgezette dieren, wasfiguren, doosjes met 'allerhand fremb- ling (Valentini 1704, p. 20).
den Indianischen und Guinesischen Sachen', een kamer met 53· Schmidlin 1934, p. 61.
54. Valentini 1704, p. 21.
destilleerapparatuur, en een apotheek. Nadat dit alles be- 55. Rist 1668, p. 287 e.v. Zie
zichtigd en uitvoerig becommentarieerd is, begeeft men over de samenhang tussen
zich naar de tuin voor de maaltijd. Daarna volgen de ge- reizen, het bezit van reisliteratuur en een rariteitenkabinet
sprekken over juiste manieren om de tijd door te brengen, de ook Bepler 1988, over Ferdi'Zeitverkürzung', en bespreekt men uitvoerig het nut van nand Albrecht, hertog van
Braunschweig-Lüneburg.
reisbeschrijvingen. ss
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Het nut van dergelijke collecties wordt eveneens benadrukt door C. F. Neickel in zijn standaardwerk MuseoBraphia
uit 1727. Hij trekt hier een parallel met de reisbeschrijving.
Zoals de lezer van een goede reisbeschrijving de deur niet
uit hoeft om toch veel te weten te komen over de door God
geschapen wereld, zo kan men ook de concrete natuur aanschouwen in de curiositeitenkabinetten. Reizigers hebben
daartoe moeizame reizen ondernomen en 'einen Vorrath
vieler raren Dinge allenthalben gesammlet', die terechtkomen in dergelijke niet genoeg te prijzen collecties. De bezoeker kan daar zonder enig gevaar de grote rijkdom van Gods
schepping met eigen ogen aanschouwen. s6
Bij het vorstelijk hof, bij de burgemeesters van de Rijkssteden en bij de geïnteresseerde burger met een bibliotheek en
een rariteitenkabinet lagen dus kansen voor de teruggekeerde Oost-Indiëvaarder. Zijn ervaringen in Azië sloten direct
aan bij de universele nieuwsgierigheid in kringen rond het
hof of bij patriciërs van een stad. De reiziger kon iets aanbieden, een exotisch geschenk, een gedetailleerd verhaal uit de
eerste hand, een manuscript of zelfs zijn eigen gedrukte
boek. Een geschenk was dan niet zomaar een gebaar, het
had een praktische en sociale functie. Het betekende twee
dingen: de reiziger was kennelijk doorgedrongen tot het hof,
of tot de vorst zelf, dat was al een grote stap, en ten tweede,
als dat geschenk aanvaard werd schiep dat verplichtingen
voor de vorst. In zo'n boek zou een dedicatie aan een vorst
of aan een stedelijk bestuur zowel de auteur als de tekst meer
status verschaffen. Niet alleen kon zijn aanzien stijgen door
een dergelijke ontmoeting, hij zou er ook nog een beloning
voor kunnen verwachten, hetzij in financiële vorm, hetzij in
de vorm van een ambt.
Zo zijn er verschillende voorbeelden van exotische presenten die hun weg vonden van de scheepskist naar de vorstelijke rariteitenverzameling en naar de collecties van vooraanstaande burgers of goede vrienden. De grotere levende
dieren, zoals panters, Perzische schapen, struisvogels en
casuarissen bleven meestal in Nederland en werden aan de
stadhouderlijke menagerie geschonken. De kleinere dieren
die door de matrozen en soldaten waren meegenomen en
die de lange reis hadden overleefd, zoals apen, papegaaien
en kakatoes, werden verkocht aan particulieren of aan handelaren die gespecialiseerd waren in Oost-Indische zaken.
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Een roos van Jericho. Prent
uit de Ost-Indianische und
Persianische Neunjährige
Kriegs-Dienste van Daniel
Parthey (Neurenberg
1698). Universiteitsbibliotheek Leiden.
De roos van Jericho gold
als een probaat middel bij
barensproblemen, maar
was ook een vast onderdeel
van elk rariteitenkabinet.
Parthey nam deze roos
mee uit Azië en schonk
hem aan zijn uitgever
Johann Hoffmann in
Neurenberg.

Toch bracht een Oostenrijkse Oost-Indiëvaarder in 1628 een levende
'Lorre' mee terug naar Wenen die hij aan de Duitse keizerin schonk. Het
luipaard dat hij eveneens mee had teruggevoerd werd hem afgenomen en
aan stadhouder Frederik Hendrik gegeven. Caspar Schmalkalden schonk
in 1652 een geprepareerde paradijsvogel, een van de standaardobjecten van
een rariteitenkabinet in die tijd, aan de hertogelijke Kunstkammer op slot
Friedenstein in Gotha.57 Deze verzameling bestond in 1656 uit 403 objecten, waaronder 64 'AufSwärtige, Indianische und andere 56. Neickel, 452. Neickel is
frembde Sachen'. Aan de wanden hingen schilderijen van het pseudoniem voor Caspar
Friedrich Jenke!.
een casuaris, een eenhoorn en een zebra. Deze geste èn het 57· Joost 1983, p. 170; Zimmerfeit dat Schmalkaldens schoonvader secretaris van hertog mann 1994,639.
Ernst 1 van Saksen-Gotha was, zullen er zeker toe hebben 58. Zie over deze collectie en
Schmalkaldens rol: Zimmerbijgedragen dat Caspar in hertogelijke dienst kon treden. Hij
mannl990.
werd 'Cancellist', dat wil zeggen klerk tegen een jaarsalaris 59. Hesse, RDB x, p. 138. Op
p. 72 meldt hij in de Kunstvan 105 daalders. s8
Elias Hesse had zijn diensten aangeboden aan de hertog kammer een groot stuk goud
te hebben gezien gevat in
van Saksen, die, zo meende Hesse, een Saksische Oost- kwarts, zoals hij dat op SumaIndiëvaarder zeker wel een betrekking zou geven. Maar toen tra wel was tegengekomen.
die uitbleef, wendde hij zich tot het hof van de keurvorst van 60. Burckhardt 1693, opdrachtvers en p. 208.
Brandenburg, deze keer met succes. Aan de Kunstkammer 6I.ldem, p. 55. Dat moet de
van de Brandenburgers gaf hij een zeepaardje dat hij op de stadsarts Christoph Knaut
terugreis in Straat Sunda gevangen had.s9 Christian Burck- zijn geweest (Brief dr. Thomas
Müller, Halle, 3 februari 1997).
hardt schonk een opgezette paradijsvogel uit Nieuw-Guinea
Ook Muche beschrijft de slanen een slangensteen aan een 'Accise-raad en Kriegs Com- gensteen zoals hij die op Java
missarius' aan het Brandenburgse hof. Deze bedankte hem aantrof (Nevermann 1956,
daarvoor met een vers dat voorin Burckhardts reisverhaal pp. 93-94). Juist in deze jaren
ontwikkelde Halle zich tot een
werd afgedrukt en waarin de regels voorkomen:
cultureel centrum. In 1694
werd de universiteit gesticht.
Quel plaisir de te suivre, & d' apprendre sans peine
De Frankesche Stiftungen
Les curieusites de ce[sJ plaBes lointaines!
aldaar, oorspronkelijk een
weeshuis, werden een soort
Ce qu'on y voit de rare est présent á nos yeux,
internationale hogeschool, een
ceUe pierre aux serpenss, & ces oiseau des cieux. 60
centrum van de piëtistische
theologie en pedagogiek met
Met de hier bezongen slangensteen kon een slangenbeet
contacten in heel Europa, in
genezen worden. Burckhardt schonk er in 1693 ook een aan Azië en Noord-Amerika. Nog
'de beroemde medicus de heer Knaut' in zijn geboortestad steeds bevindt zich er, behalve
een bibliotheek met 200.000
Halle. 61
banden uit Europa, de Oriënt,
De variatie aan meegebrachte naturalia is groot. Hein- India en Noord-Amerika, het
rich Muche heeft naar Breslau gedroogde haaienhersenen vroeg-18de-eeuwse kunst- en
meegenomen. Dat was een kostbare materie, die heilzaam rariteitenkabinet, in originele
staat.
zou werken bij moeizame bevallingen. Hij schonk ze aan de 62. Geschenk aan de 'Ed!.
voorzitter van de stadsraad. Muche kreeg misschien wel Gestr. ietziger Bre/Sl. Praeses'
dankzij dit geschenk een baan als soldaat bij de 'ZiegeItor' in Hans Siegmund Haunold
(Muche, ff. 790-791).
Breslau. 62 Parthey vereert zijn Neurenbergse uitgever met

247

Beschreven palmbladen.
Tekening door Caspar
Schmalkalden, 1650-1660.
Forschungs- und Landesbibliothek Gotha .
Schmalkalden nam dit
exemplaar mee naar huis
en schreef erbij dat de
Chinezen in Batavia deze
bladen kunstvol samenbinden met goud- of zilverdraad.

een voorwerp dat hem bij de overval op hem kennelijk niet ontstolen was,
een Roos van Jericho, gekocht in Ispahan. In zijn boek laat hij een afbeelding opnemen van deze merkwaardige plant. Zo'n roos (Anastatica hierochontica L) ziet eruit als een dorre dot wortels. Maar in water gezet gaat hij
weer open en wordt hij groen. Parthey had er zelf een aan de muur van zijn
kamer hangen, die in de Kerstnacht van 1692 spontaan was gaan bloeien. 63
De chirurgijn Frik had in Amsterdam zijn biechtvader enkele van deze
rozen geschonken en gaf er ook een beschrijving van, compleet met de
heilzame werking die ervan uit zou gaan: wanneer men er een onder de rug
van een vrouw in barensnood legt, verloopt de bevalling voorspoedig. 64
Anderen kwamen terug met gedroogde planten, met zaden of met tekeningen van planten.
Behalve naturalia werden ook kunstvoorwerpen geschonken. De een
bracht een ivoren dwarsfluit uit China mee, de ander wapens. 65 Het Natuurhistorisch Museum te Winterthur bezit een zeventiende-eeuws Japans
lakdoosje dat door de chirurgijn Ulrich Meyer meegenomen was. Waarschijnlijk heeft hij het indertijd geschonken aan de stadsbibliotheek, waar
zich een verzameling etnografica en gedroogde planten en vruchten bevond; aan de wanden hingen schilderijen van inwoners van Banda. 66 Jörg
Franz Müller vertoonde de door hem meegebrachte rariteiten in zijn
vaderlijk huis te Ruffach in de Elzas, en zou ze later samen met zijn aantekeningen, waaronder zijn geïllustreerde berijmde reisverslag, aan de kloosterbibliotheek van Sankt Gallen schenken. Die bibliotheek had al in 1623
een opgezette krokodil ten geschenke gekregen en had toen besloten
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naturalia te gaan verzamelen. Müller ontving in ruil voor zijn gift een
levenslang pensioen. Hij kreeg ook een betrekking als bediende van de abt
van Andlau, niet ver van Ruffach. Daar stond hij de rest van zijn leven
bekend als 'Der Indianer'.67 Hij overleed in 1723.
Van één teruggekeerde Oost-Indiëvaarder staat vast dat hij zelf een
schelpenkabinet heeft aangelegd. Johann Conrad Raetzel, die de Compagnie van 1694 tot 1707 had gediend als laborant in de Compagnie-apotheek
in Batavia, was teruggekeerd naar Halberstadt. In zijn handgeschreven
reisverslag beschrijft hij een vliegende vis, een grote mossel en kroos uit de
Krooszee in een glazen flesje, die hij in zijn kabinet bewaart en die ook in
zijn omvangrijke catalogus van meer dan 750 pagina's beschreven staan.
Dit handschrift is verloren gegaan. Wel bestaat er nog een gedrukte catalogus, waaruit de inhoud en de ordening van zijn zeldzaamheden zijn af te
lezen. 68 Raetzel had zijn kabinet in 46 klassen verdeeld, 63. Parthey 1687, pp. 158, 160;
waarvan er 32 waren gewijd aan schelpen. Daarvan moet hij Frik 16 92, p. 195·
er honderden gehad hebben, van de omvangriJ'ke 'Nautilus 66 4. RFri.khI69t2h' Pd' ~95. .
5. elC ar a m 1735 m
Major', waarin 'schöne historien' en lofwerk kunstig waren Macao een ivoren dwarsfluit
gegraveerd, tot allerlei kleinere soorten. Verder bezat hij gekocht en 30 rol damast (Reizeeëgels en koralen. Daarop volgde een afdeling Aziatische Mcharthl755h' PPk'~24Ben 4148).
uc e sc on m res au aan
dieren, geconserveerd in flessen met spiritus. Wanneer die de heer Haunold een schild en
om de vier jaar ververst zouden worden, zouden ze ten eeu- een 'Bauchschneider', dat wil
wigen dage bewaard kunnen blijven. Dan komen de droge zeggen een kromme dolk van
het Molukkeneiland Siau
preparaten: een krokodil, hagedissen, slangen, schorpioe- (Nevermann 195 6, pp. 10 3nen, spinnen, krabben, kreeften, vissen en vlinders. Hij 104).
heeft klassen gewijd aan tanden, eieren en bezoarstenen, 66. Schmutz 1994, pp. 74 8aan plantaardige zaken als takken, zaden, noten en gesteen- 7649
. het
7. A· antek'
enmg mt. 1824 m
tes. De natuurlijke collectie is dus ingedeeld volgens de tra-handschrift van Müller (voorditionele rubricering dieren, planten en gesteentes, waarbij in). Müller kreeg 'für seine
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ama sas grosse ost ar eltaar staat geheel m de fysico-theoiogische tradltle: m ZIJn ten geachtet und in die Bibliocatalogus schrijft hij bij de vlinders bijvoorbeeld hoe men thek gegeben wurden, in
zich zelfs bij deze 'schier nichts geachteten Creaturen' toch Roschach lebenslänglichen
. .
unterhalt'. In zijn testament
de grootsheId van de scheppmg bewust wordt en met psalm bedacht hij de Stiftsbibliothek
139 vers 14 kan zeggen 'Herr, wie wunderbarlich sind deine van Sankt Gallen waar zich nu
Wercke und das erkennet meine Seele wohl'.
nog zijn handschriften bevinden. Zie ook Ochsenbein en
Maar Raetzel heeft ook een aanzienlijke kunstcollectie Schmuki 1989, p. 63.
uit Indië meegenomen. Daartoe behoren Japans lakwerk, 68. CataloBus ader eine in
Javaanse krissen, tabakspijpen, waaiers, Chinese figuren ordentlichen Classen abBetheilete Specification vieler aus dem
van speksteen, sitsen beddenspreien, Japans en Chinees
ReBno Animali, VeBetabili und
papier, een grote porseleinverzameling, Aziatische munten Minerali, raren colliBirten
en een schilderij van Batavia door de Zweedse schilder Natural- auch einiBer ArtificialCabinet-Stücke (Halberstadt
Johann Hendrik Austermann.
1730; 1735).
Dit privé-museum aan de Breite Weg in Halberstadt is
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voor doorreizenden altijd te bezoeken, schrijft de eigenaar
in zijn catalogus. Belangstellenden uit de buurt kunnen
tweemaal in de week komen kijken, op dinsdag- en op vrijdagmiddag van twee tot vier uur. In 1734 bracht Priedrich
Christian Lesser, luthers predikant te Nordhausen, een bezoek aan deze verzameling. 69 Uitvoerig beschrijft hij in een
van zijn boeken zijn bezoeken aan schelpencollecties in
Duitsland en in Nederland. Op 20 mei 1734 komt hij in het
'voortreffelijke' kabinet van Raetzel, 'Raths Cämmerer', met
schelpen die hij tijdens zijn twaalfjarig verblijf in Japan,
China, Ceram, Ambon, Banda, Timor, Makassar en Java verzameld had.?o
Niet altijd pakte het benaderen van een vorst gunstig uit
voor de repatriant. De mijnadministrateur Elias Hesse, ziek
teruggekeerd, bood vanuit zijn logement in Dresden het
Saksische hof zijn diensten aan in de verwachting dat er
voor een 'Saksische Oost-Indiëvaarder' toch zeker wel een
betrekking open zou staan. Maar dat valt tegen en Hesse
treedt in Brandenburgse dienst. Johann Peter Reichart beschrijft hoe hij na twintig jaar zwerven over de wereld in
1735 terugkeert uit China. Hij heeft voor zijn landsheer, de
vorst van Ansbach, een 'geringes aus der Premde mitgebrachtes nugliches Praesent' meegebracht, waarna de vorst
hem bij voorkomende gelegenheid met een betrekking belooft te gedenken.?! Daarvan is nooit iets gekomen. Toch besluit Reichart, ziek en het zwerven moe, in Duitsland te blijven. Hij trouwt, zet een zaakje op en leeft nog twintig jaar.
Een toekomst in dienst van de landvorst kwam dus geregeld
voor dankzij een present of relaties. Wie in een Rijksstad
woonde kon in dienst van de stad treden of, als hij voldoende
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Het dorp Birkenfeld in
Thüringen, muurschildering in de voormalige
herberg Zum Ostindischen
SchiJf, 19de eeuw.
Foto: auteur, 1997.
Het gebouw achter de
boom in het midden is de
herberg Zum Ostindischen
SchiJf, opgericht door
Johann Caspar Röhrig na
terugkeer van zijn driejarig
dienstverband als matroos
bij de voc.

aanzien en geld bezat, zelfs in het stadsbestuur komen. Lukte dat niet en
bezat men te weinig om te rentenieren, dan kwam men al gauw in de handel terecht, of men begon een herberg. In de Nederlandse havensteden bestond een sterke relatie tussen zeelieden, herbergiers, zielverkopers en bordeelhouders. Zeelieden bleven hangen en kwamen te werken in een logement of traden op als zielverkoper. Zo ontstond een troebel amalgaam van
oud-varensgasten en voormalige hoeren en hoerewaardinnen aan de zelfkant van de maatschappij. In de zeventiende eeuw hing in een Amsterdamse kroeg het volgende opschrift:

Hier verkoopt men Wijn en Bier,
Ik en mijn Wti[, en Kint en meit, dat 's vier.
Eens na Brasilien, tweemaal na Oost-Indien,
Nu wederom met een {jesont lti[,
Hier verkoopt men ook Toebak tot iders {jerti[,7 2
In de steden in het Duitse binnenland bestond een dergelijke vermenging
niet. Zeelieden vormden een uitzondering. Hierboven is al de chirurgijn
Frik genoemd die, hoewel weinig profijtelijk, een herberg in Ulm dreef. Al
eerder had zijn stadsgenoot Jakob Franck, een bakker en wever, na terugkomst uit de Oost daar een Gasthof gehad. Ook Johann Caspar Röhrig,
een wittebroodbakker die als matroos was uitgevaren, sleet zijn verdere
leven aan de wal als herbergier. Na zijn terugkeer in 1776 in Birkenfeld,
zestig kilometer ten zuiden van Gotha, dreef hij de herberg Zum Ostindischen Schif.f die Danckbarkeit, vernoemd naar het vo c-schip waarop hij veilig was teruggekeerd. Röhrig, die in 1814 op 63-jarige leeftijd overleed,
figureert in een verhaal dat zich afspeelt in GasthofZum Stern in Hildburghausen, niet ver van Birkenfeld. Daar zit een gezelschap mannen sterke
verhalen te vertellen, onder hen een meestermetselaar die in zijn jeugd in
Oost-Indië is geweest. Hiermee is Röhrig bedoeld. Hij filosofeert dat er in
verre vreemde landen veel voorvalt wat in eigen land als leugenachtig
beoordeeld wordt. Zo werkte hij ooit in Seringapatnam (een 69. Lesser bezat een grote
piepklein eilandje ten zuiden van Timor). De grootmogol natuurhistorische belangstel.
.
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moest worden dan die van Babel. Aan het eind van het eerste schappen. Hij publiceerde
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YSlCo-t eo 0gISC e tra me:
tweede jaar moesten ze levensmiddelen voor acht dagen Litho-Theologia (1735), Insectomee naar boven nemen en kwamen ze alleen op zondag Theologia (Frankfurt/Leipzig
thuis. Aan het eind van het derde jaar, toen het aantal werk- 1738) en Testaceo-Theologia
(Leipzig 1744).
lieden driemaal zo groot was geworden, was er een comple- 70. Lesser 1744, p. 59·
te stad van barakken in de hoogte gebouwd. De meeste 71. Reichart 1755, p. 469.
mannen leefden daar met vrouwen kinderen. In het vierde 72. Opschriften, 13. Zie ook
Van de Pol 1996, p. 344.
jaar moest alleen de spits nog worden afgemaakt. De metse-
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Uithangbord van de herberg Zum Ostindischen
Schiffin Birkenfeld.
Foto: auteur, 1997.

laar vertelt dat hij toen per ongeluk zijn hamer liet vallen. Omdat de smid
een vrije avond had en hijzelf er net een nieuwe steel aan had gezet, had hij
de lange tocht naar de aarde ondernomen om de hamer te zoeken. Toen hij
hem eindelijk gevonden had was de steel helemaal verrot, zo lang had de
tocht geduurd,73
Röhrigs eigen herberg, Zum Ostindischen Schift, heeft ruim tweehonderd jaar bestaan en werd in 1992 gesloten. In de zomer van 1997 hing het
smeedijzeren uithangbord met de voorstelling van een Oost-Indiëvaarder
met bolle zeilen nog aan de gevel, zacht piepend in de wind. 73- In Braungart 1995, p. 53.
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HOOFDSTUK 10

Het Oost-Indisch avontuur op papier Bezet

DE REDACTIE VAN DE HOOFDTEKST

Behalve curieuze voorwerpen, geprepareerde dieren, schelpen en andere
rariteiten brachten de teruggekeerde Oost-Indiëvaarders ook aantekeningen mee terug. Notities in dagboekjes, uitgebreide rapporten, misschien
een gekopieerd scheepsjournaal, in ieder geval materiaal waarmee - aangevuld met herinneringen en teksten uit al gepubliceerde boeken - een nieuw
reisverslag gemaakt zou kunnen worden. Dat dit niet altijd soepel verliep
mag blijken uit het voorbeeld van Michael Hohreiter. Op 22 januari 1624
vroeg Hans Hohreiter aan het 'Pfarrkirchenbaupflegeamt' te Ulm ofhij het
RaijSbuech van zijn broer Michael mocht uitgeven. Michael, geboren in
Ulm in 1591, was evenals zijn vader opgeleid in het bevaren van houtvlotten, maar had tussen 1614 en 1620 de voc gediend en onder andere Java, de
Molukken en Japan bezocht en beschreven. Binnen een week kreeg Hans
Hohreiter een negatief antwoord. Van een uitgave kon geen sprake zijn. De
aantekeningen waren voorgelegd aan een stedelijke geleerde, de conrector
en 'Professor historiarum' Johann Conrad Merckh, en deze had geoordeeld dat 'sokh raissbuch gar in kainer ordnung unnd allererst inn dag
hochteutsch übersetzt werden muesste'. I Zo gemakkelijk ging dat dus niet.
De bereisde auteur had kennelijk een bundel aantekeningen mee terug naar
Ulm genomen die niet eens in behoorlijk Duits geschreven was, waarschijnlijk zelfs in het Nederlands. Zelf was hij in 1622 alweer naar Nederland teruggekeerd. Van een uitgave is het nooit gekomen en het manuscript
is verloren gegaan.
Hoeveel vergelijkbare gevallen zullen er wel niet geweest zijn van reisjournaals, schetsboekjes, heel of half uitgewerkte aantekeningen, die nooit
zijn uitgegeven maar bewaard bleven bij de familie en tenslotte werden
weggegooid als oud papier? Er zijn verschillende reisverslagen of aanzetten daartoe overgeleverd in handschrift, en soms leest men I. Schmidlin 1934, p. 54; Kreiin de wel uitgegeven reisverhalen tussen de regels door iets ner 19 84, p. 4· Albrecht von
.

Mandelslo, die jaren op eigen

over de wegen dIe bewandeld moesten worden om van een h out'Je door A'"
zie h ad gezworbundel losse aantekeningen een volwaardig boek te maken. ven, hoopt dat na zijn dood
Olearius zijn aantekeningen
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bestond het werk van de auteur, de uitgever of de door hem nur allein vor mein Memoria
geschrieben' heeft (Unsicker
aangestelde bewerker of redacteur?
1974.
p. 31).
Helaas is er geen handgeschreven kladversie van een
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vo c-reis bekend die vergeleken kan worden met de gedrukte editie. 2 Bij de
beantwoording van de vraag moet dan ook in de eerste plaats worden uitgegaan van opmerkingen van de redacteuren. Zij stonden voor de taak een
tekst te vervaardigen die leesbaar was, onderhoudend en betrouwbaar,
eisen die niet gemakkelijk te combineren waren. Altijd had men te maken
met de drie onderscheiden hoofdelementen waaruit de reisaantekeningen
bestonden: het feitelijke van dag tot dag bijgehouden journaal, de feitelijke
bijzonderheden over de gebieden waar men doorheen was getrokken, en
tenslotte de persoonlijke observaties, avonturen en overpeinzingen. Vooral die laatste twee elementen konden een aanzienlijke omvang aannemen
en de hele compositie uit haar evenwicht brengen.
De redactionele ingrepen bestonden in de eerste plaats uit het weergeven van de tekst in het Hoogduits. Waarschijnlijk ontbrak het Oost-Indiëvaarders wel eens aan de kennis van correct Hoogduits taalgebruik, misschien waren hun notities te rudimentair, en van sommigen is bekend dat
ze zo vernederlandst waren dat ze hun aantekeningen in het Nederlands
hadden opgeschreven.3 In de tweede plaats kon de redacteur tekstelementen inlassen. Dat konden feiten zijn over bewoners, flora en fauna. Veel toevoegingen verwijzen dan ook naar een studie van een als betrouwbaar te
boek staande geleerde. Ingelaste wetenswaardigheden worden verantwoord en zijn vaak ook herkenbaar als zodanig gedrukt, dat wil zeggen als
voetnoot of als margetekst in een ander lettertype, of in een kleiner corps.
Om het verhaal spannender te maken werden ook avonturen 2. Een goede vergelijking tusingelast die misschien niet altijd werkelijk zo verlopen sen reisaantekeningen en een
.
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waren. In een enkel geval IS dat aan te wIJzen, namehJk wan- sie geeft Refslund-Klemann
neer een officieel scheepsjournaal of andere bronnen van (1942) van het boek van Mandezelfde reis bewaard gebleven zijn. Een ander soort inlas- delslo (1658). Vergelijking van
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De cOmpOSItie zal vaak een probleem ZIJn geweest. In de manuscript HeutiBes Japan èn
vroege reisverslagen is de spanning zichtbaar tussen het zui- met het postuum verschenen
vere, van dag tot dag bijgehouden journaal enerzijds en het History ofJapan too~t aan hoe
.
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relaas met thematIsche bIjzonderheden anderzIJds. Langzaam maar zeker gaan die elementen in elkaar over en worden de reisverslagen verhalender. De chronologische struc..
.
tuur bhJft behouden, maar de verhalende, thematIsche elementen worden steeds organischer in de tekst opgenomen.
Ernst Christoph Barchewitz schrijft in het voorwoord van
zijn Allerneueste und wahrhaffte Ost-Indianische Reise-Beschreibung (1730) dat hij nooit een 'Diarium' heeft bijgehouden en dat hij het principe daarvan in dit boek ook niet volgt,
'denn solches thut eigentlich nichts zur historie, au contraire,
es fället den meisten Lesern verdrüslich'.4 Hij houdt dus in
de compositie rekening met de lezer en buigt het nadeel van
het ontbreken van een dagboek om in een voordeel.
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er met de chronologie geschoven is (Terwiel 1993). Het
handschrift van Vogel in de
Forschungsbibliothek in
Gotha is identiek aan de eerste
editie uit 1690 van Vogels reis.
3. Trevennot adviseert Duitsers om onderweg flink de taal
te oefenen door Nederlandse
boeken te lezen (f. 30).
4. Barchewitz 1730, 'Vorrede'.
Langhansz, die een stuurmansexamen had gedaan, had
kennelijk wel een journaal bijgehouden, maar zegt niet alles
van zijn reis mee te delen,

In enkele gevallen vertoont het reisverhaal aan het eind nog sporen van
een familiekroniek. Kort staat dan nog opgesomd hoe het de reiziger is
vergaan na zijn terugkeer in Duitsland, wie hij heeft gehuwd en welke kinderen er geboren werden, hoe ze heetten en wie de peetouders waren. 5
Afgezien van mislukkingen en half geslaagde pogingen verliep het traject van de uitgave als volgt: de tekst werd samengesteld aan de hand van de
aantekeningen en soms van de herinneringen van de reiziger, aangevuld
met informatie uit andere boeken en vervolgens redactioneel gestroomlijnd. Er werden opdrachten, een voorwoord en soms nog een paar lofdichten op de auteur aangeleverd, prenten werden gemaakt en daarna kon het
geheel naar de drukker. 6

Auteur en redacteur
De gerepatrieerde reiziger kon zelf aan de slag gaan met het uitwerken van
zijn reisaantekeningen, maar van verschillende gevallen is bekend dat een
redacteur meewerkte aan de totstandkoming van de tekst. Betrouwbaarheid was een essentiële zorg van de auteur. Een geleerde redacteur kon de
garantie van betrouwbaarheid verlenen. Zo bewerkte een geleerde medewerker van het grote uitgevershuis De Bry in Frankfurt, Gotthard Arthus,
het handschrift van Johann Verken. Verken was in 1607 uitgevaren als soldaat op de vloot van Pieter Willemsz. Verhoef en keerde na een avontuurlijke periode in 16 I2 terug. Nog datzelfde jaar verscheen Ein kurtze Beschreibun[J einer Reyse als deel 1 x in de Oosterse Reizen van De omdat het maar vervelend
Bry. Het jaar daarop kwam er een vervolg uit. Arthus was, V?or de lezer z.?u zijn wanneer
..
..
.
hiJ zou opschrIjven met welke
aldus de tltelpagma's en de opmerkingen m de tekst, Ultge- WIn
. den ze eIke dag gevaren
gaan van een 'kurtzer Verzeichnus' van Verken en had daar- hadden (1705, p. 39).
aan talloze ontleningen aan oudere auteurs aan toegevoegd, 5· Tappe 17 0 4, p. 15 2; PrelIer,
· hoten. In N euren- ff.
I23r-I27r.
onder and eren van Jan Huygen van Lmsc
6 Z'
N d I d
. Ie voor e er an se v 0 cberg verzorgde Christoph Arnold, hoogleraar Grieks, reto- reisteksten: Barend-van Haefrica, poëzie en geschiedenis in 1663 de Wahrhafti[Je Beschrei- ten 1992, pp. 66-86; Roeper
bun[Jen zweyer mächti[Jen Köni[Jreiche Japan und China voor 1992 over de Batavia, en Roeper 1996 over Bontekoe.
de uitgeverij Endter, met daarin de reisbeschrijving van de 7. Samen met de beschrijving
opperchirurgijn Johann Jacob Merklein.7 Het boek van de van Japan door François
chirurgijn Schreyer was ingrijpend geredigeerd door zijn Caron, en de beschrijving van
Siam door Joost Schouten. De
uitgever, de Leipziger boekverkoper Johann Christian tweede druk volgde in 1672.
Wohlfahrt. De reisbeschrijving van Johann Gottlieb Worm Arnold vertaalde in 1663 ook
is bewerkt door een predikant uit de buurt, die er een geleer- De Open-deure, Tot het VerbarBen Heydendam van Abraham
de maar gortdroge inleiding aan toevoegde.
Rogerius, dat in 1651 in Leiden
Het kon natuurlijk voorkomen dat de reiziger was terug- verschenen was. In dat jaar
gekeerd zonder aantekeningen. Sommigen vertellen dat ze studeerde Arnold in deze stad.
nooit een dagboek hebben bijgehouden en dat ze daar nu Zie Blom 1981.
8. Barchewitz 1730, in zijn
spijt van hebben. 8 Zij werkten uit het hoofd. Anderen waren 'Vorrede': 'Ein eigentliches
hun dagboek kwijtgeraakt. Dat laatste was Johann Jacob Diarium habe ich weder auf
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Titelprent van Johann
Sigmund Wurffbains Vierzehen Jähri8e Ost-Indianische Krie8- und Ober-Kauff
manns-Dienste (Neurenberg 1686). Nederlands
Scheepvaartmuseum
Amsterdam.
De gevleugelde figuur
links, die Fama voorstelt,
houdt het portret van de
auteur vast.

Saar overkomen. Tussen 1644 en 1660 had hij de vac gediend en 'aufviel
Jahr alles von Tag zu Tag' genoteerd. Hij had gehoopt dat voort te zetten tot
en met zijn terugkeer, maar het geschrift was 'durch Unglück zur See, leider!' verloren gegaan. 9 Het boek kwam nu tot stand op grond van Saars
geheugen en met stof van andere 'Scribenten der Orientalischen, Indien,
etc'. De redacteur was predikant van de Sankt-Lorenzkirche in Neurenberg. JO De nadruk die gelegd wordt op het verlies van het dagboek, of de
mededeling dat de reiziger er nooit een had bijgehouden, kan natuurlijk
ook een indekking zijn tegen mogelijke kritiek op fouten.
In twee gevallen werden oud-va c-dienaren min of meer gedwongen
hun belevenissen te vertellen. Dat gebeurde aan het hof van de al eerder
genoemde, cultureel zeer geïnteresseerde hertog van Sleeswijk-HolsteinGottorf, Friedrich 11 I. In 1650 vernam hij dat in Husum een man na zes
jaar was teruggekeerd uit Oost-Indië. Deze Jürgen Andersen voelde er
niets voor om, zoals de hertog hem verzocht, zijn belevenissen aan het
papier toe te vertrouwen. Daarop ontbood de hertog Andersen naar het
hertogelijk slot bij Sleeswijk, waar de man hem elke dag in de vorstelijke
bibliotheek een uur lang moest vertellen 'von seiner Reise, der Länder und
Einwohner Beschaffenheit'. II Deze verhalen werden genoteerd door de
geleerde hofbibliothecaris Adam Olearius, die zich verdekt had opgesteld.
Na afloop van deze zittingen verzocht de hertog Andersen nogmaals
schriftelijk zijn verhaal vast te leggen. Ditmaal stemde Andersen toe. De
twee beschrijvingen werden met elkaar vergeleken, zonder tegenspraak
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bevonden en opgeborgen in de bibliotheek 'ad perpetuam rei memoriam'.
Jaren later, in 1669, combineerde Olearius dit relaas met het reisverhaal
van een andere teruggekeerde Holsteiner, de voormalige v 0 c-soldaat Volquard Iversen in de zeer populair geworden Orientalische Reise-BeschreibunBe.
Olearius had zich ingespannen voor het wetenschappelijk niveau van de
inhoud en bedreef daarbij een soort bronnenkritiek. Hij vergeleek de twee
teksten onderling en met andere reisverslagen, hij liet de auteurs met elkaar
kennis maken en om bepaalde zaken te verifiëren correspondeerde hij
bovendien nog met Nederlanders die in de Oost waren geweest. Daarnaast
hechtte hij ook aan een goede stijl waarin de reisbeschrijvingen hun vorm
moesten krijgen. Hij was dan ook lid van het belangrijkste Duitse letterkundige genootschap, het 'Fruchtbringende Gesellschaft', opgericht in
Weirnar in 1617. De leden daarvan, vorsten en geleerden, streefden naar
een zuivering van de Duitse taal, in de eerste plaats van de poëzie, onder
het motto 'Alles zu Nutzen'}2 De door Olearius uitgegeven der Reise, noch in diesen Boboeken vormen een hoogtepunt in de zeventiende-eeuwse gen gehalten'. In het nawoord
.
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van Worm schrijft de uitgever

reisbeschrIJvmgen. Het lezerspubhek van zowel geleerden dat het boek er anders had
als leken kon rekenen op een voortreffelijke vermenging van uitgezien als de auteur 'ein
informatie, onderhoudendheid en fraaie stijl.
rechtes tagebuch' bijgehouden

Postume publicaties
Niet iedereen wilde zijn reisgeschriften publiceren. Johann
Sigmund Wurffbain bijvoorbeeld, teruggekeerd in 1646 met
een vracht aan aantekeningen, heeft zich daar altijd tegen
verzet, mogelijk omdat hem verboden was bedrijfsgeheimen
te publiceren. Hij stierf in 1661. Twee jaar later verscheen
zijn Instruction oder Kurtzer Bericht, een zakelijke uiteenzetting voor mensen die over land of over zee naar Indië wilden
reizen. Het werd opnieuw uitgegeven in 1672 en in 1686. Die
laatste maal gebeurde dat in zijn Vierzehen JähriBe Ost-Indianische KrieB- und Ober-Kaufmanns-Dienste, een uitvoerig
relaas, gebaseerd op zijn dagboekaantekeningen en bezorgd
door zijn zoon Johann Paul, die er vele bijzonderheden aan
toevoegde, ontleend aan andere boeken. Zo laste hij bijvoorbeeld het hele dramatische verhaal in over het verongelukken van het v 0 c-schip Batavia, een drama dat zich drie jaar
voor Wurffbains reis had afgespeeld. Wurffbain junior verantwoordt zijn eigen toevoegingen betreffende dieren en
planten nauwkeurig.
Ook andere reisverslagen werden postuum uitgegeven.
De weduwe van Johann Peter Reichart liet kort na de dood
van haar man zijn uitvoerige Zwanzi[JjähriBe Wanderschafft
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had (Worm 1737, p. 999).
9. Saar, RDB VI, p. 7.
10. Saar 1662, 'Vorwort'. Deze
predikant, Daniel Wülffer,
bezorgde na de dood van Saar
in 1672 ook een sterk uitgebreide tweede druk.
IJ. Olearius 1669, 'Vorrede',
p. XII I.
12. De oprichter van het
Fruchtbringende Gesellschaft
was Ludwig von AnbaltKöthen. De leden kregen
allen een bijnaam. Zo heette
Olearius 'Der vielbemühete'.
Hun belangstelling voor reisverhalen kwam al in hoofdstuk
9 ter sprake bij het vriendengesprek van Johann Rist, 'der
Rüstige', in 1668. Een ander
lid, Friedrich Ziegener, bijgenaamd 'Der Hoffende', schreef
een gedicht op de reisbeschrijving van Johann von der Behr
in 1668. De reisbeschrijving
van Wurffbain werd in 1686
onder anderen opgedragen
aan de arts Christian Franz
Paullini, 'Der Wachsame'.

und Reisen op eigen kosten drukken!3 Van twee briefschrijvers uit het einde van de achttiende eeuw tenslotte, Morgenstem en Von Wurmb, zijn de brieven uit Oost-Indië, geredigeerd en wel, postuum uitgegeven. De bezorgers van Morgenstems brieven schrijven in de inleiding dat alles wat de
'Privatumstände' betreft is weggelaten, evenals al het 'triviale en eenzijdige'.I4
Niet gepubliceerd

Het kon natuurlijk gebeuren dat het nooit tot een uitgave
kwam. De chirurgijn Ultzheimer was na vele reizen in 16w
teruggekeerd in Tübingen en had uit het hoofd zijn reizen
beschreven. Een deel van zijn bagage, waaronder aantekeningen die hij 'von Jahr zu Jahr und von Tag zu Tag' had bijgehouden, had hij achtergelaten in Amsterdam. Daarom
was het handschrift eigenlijk niet af en niet geheel op orde
en bevatte het ook fouten, zo verontschuldigde de auteur
zich aan het eind van het manuscript. Hij heeft het uit zijn
herinnering opgeschreven en de 'Schreiber', kennelijk een
netschrijver en redacteur tegelijk, heeft ook geen tijd gehad
de tekst beter te ordenen en te stileren. Ultzheimer hoopte
dat ooit een liefhebber hem zou helpen de kosten te dekken
die nodig waren voor een betere versie. Hij had hier ongetwijfeld Friedrich, hertog van Wurtemberg op het oog, aan
wie hij het handschrift ook opdroeg. Het is er nooit van
gekomen.
25 8

Titelblad van Heinrich
Muches reisbeschrijving,
16 74.
Muche, afkomstig uit
Breslau en opgeleid tot
schilder, diende als militair
de v 0 C op Java, op de Molukken en in Japan. Hij verluchtte zijn reisbeschrijving
met tientallen tekeningen.

Eenzelfde verzoek om financiële steun valt te lezen in de catalogus van
de 'Kunst- und Naturalien-Kammer' van Conrad Raetzel. In het voorwoord doet Raetzel een oproep aan mogelijke belangstellenden, dat wil
zeggen 'ein und ander Herschafft oder jemand von den Herrn Buchführern'. Misschien zouden zij er wel wat voor voelen zijn Ostindisches Diarium uit te geven samen met een geïllustreerde versie van zijn catalogus.
Daarvoor zouden gravures naar het leven gemaakt moeten worden. Een
dergelijke geïllustreerde catalogus zou ook heel praktisch zijn voor andere
verzamelaars, gaat Raetzel voort, zowel van vorstelijke status als van lagere
stand. Ondanks dit dringende verzoek ligt Raetzels reisbeschrijving al
bijna drie eeuwen op een uitgever te wachten.
Van het handschrift van Heinrich Muche is het begrijpelijk dat het nooit
in druk is verschenen. Deze voormalige schilder en v 0 c-soldaat uit Breslau had een in zijn eigen ogen ongetwijfeld erudiet geschrift 13. Dat kwam vaker voor. In
samengesteld dat hij bovendien van tekeningen had voor- 166 3 publiceerde Apolonia
.
H" h d' "
. I
ld'
11
.b
Hemmersam het reisverhaal
ZIen. IJ a ZIJn matenaa ont een aan tlenta en reIS e- van haar man Michael, die tusschrijvingen, landbeschrijvingen en kosmografieën en het sen 1639 en 1645 de WIe had
geheel doorspekt met Nederlandse, Duitse, Franse en gediend in Brazilië en Guinee
Latijnse gedichten. Maar uitgegeven is het nooit. Als hij het 14.
(R ~,~ Ild' 'B
. h S hif
vveer as atavtsc ectal aangeboden heeft aan een uitgever, zal die het waarschijn- fahrt (17 15) en Worms Ostlijk te onevenwichtig en te wijdlopig hebben gevonden.
lndian- und Persianische Reisen
Jörg Franz Müller keerde in 1682 na dertien jaar terug in (1737) verschenen ook pos"

"

Amsterdam. ZIJn op nJm gestelde en met vele gekleurde
tekeningen verfraaide reisverslag liet hij hier inbinden in een
gestempelde leren band met zijn naam erop. IS Zijn aanteke.
k h" I
. . R h h h I d'
h·ti
mngen wer te IJ ater Ult m 0 rsc ac . n It gesc n t
richt hij zich tot de lezer en van de tekeningen zegt hij dat het
mooie kopergravures zullen worden. Dat wijst op publica. 1annen, maar 00k'm d'lt gevaI'IS h et er nIet
. van gekomen.
tlep
.
Een zeldzaam voorbeeld van de worstehng met de stof
geeft Caspar Schmalkalden. Hij was tussen 1642 en 1652 in
Nederlandse dienst achtereenvolgens in Brazilië en in Oost'..
...
Indle soldaat geweest. In de Forschungsblbhothek m Gotha
ligt een overzichtelijk, geïllustreerd verhaal van zijn reizen.
Het is geschreven in twee handen: van hemzelf en vermoe"
"
dehJk van ZIJn zoon. Maar er bestaan elders nog twee bundels met andere versies van deze tekst, vol doorhalingen en
correcties, waaruit blijkt hoe moeizaam de redactie is verlopen. I6
Het manuscript van Georg Naporra, geschreven in 1757,
is gaaf, in duidelijke hoofdstukken ingedeeld, die elk beginnen met een korte samenvatting. Het is in feite persklaar.
.
....
"
Waarom dIt nOOIt IS Ultgegeven IS een raadsel. WaarschlJn259

tuum. In enkele gevallen heeft
de redacteur het reisverhaal in
de derde persoon opgesteld:
dat van Verken, Wurffbain en
Weerda. Dat van Schmalkalden staat deels in de eerste en
deels in de tweede persoon.
IS· Sankt Gallen, Ms 13II. De
band is gedateerd 1683 en
h fi
I d' . d
d'
ee t stempe s Ie metra ltie staan van de beroemde
Amsterdamse bandontwerper
Albertus Magnus.
16. De uitgave van Schmalkalden door Joost in 19 83 is gebaseerd op het manuscript te
Gotha (Chart B 533)· Joost
noch Michel (I985b) kenden
de andere versies, die zich in
de Koninklijke Bibliotheek
Kopenhagen (Thott 1295, 4°)
en in de universiteitsbibliotheek van Göttingen (Histor.
833 8°) bevinden. Michel
meent dat de tekst door
Schmalkaldens zoon is
geschreven op basis van
Vogels reisverhaal uitI704.

lijk heeft de Zevenjarige Oorlog, die uitbrak toen dit handschrift voltooid
was en waar Dantzig onder te lijden heeft gehad, roet in het eten gegooid.
Tien jaar na zijn terugkeer was Naporra in goeden doen geraakt, hij was
getrouwd en was burger van Dantzig geworden. Misschien ontbrak toen
de noodzaak tot uitgave en is het handschrift in de familie gebleven. De
lange tekst van Gottfried Preller tenslotte is waarschijnlijk alleen voor kleine kring bedoeld geweest. De onevenwichtige compositie, het ontbreken
van een indeling in hoofdstukken en het simpele taalgebruik wijzen alle in
de richting van een voor intimi bedoelde tekst.
Bij vergelijking van de auteurs die wel en die niet tijdens hun leven hebben gepubliceerd blijkt dat degenen die maatschappelijk en financieel het
meest geslaagd waren tijdens hun leven niets autobiografisch hebben gepubliceerd. Een verklaring zou kunnen zijn dat zij het best op de hoogte
waren van de commerciële geheimen van de Compagnie en dat zij zich
door hun eed gebonden voelden daarover niets te publiceren. Bovendien
hadden zij het ook niet nodig om door middel van hun reisverslag een positie te verwerven.
HET PUBLIEK

Voor de handschriften
Van de veertien Oost-Indische reisteksten die alleen in handschrift zijn overgeleverd, lijken er maar enkele voor publicatie bestemd te zijn geweest. Deze zijn geschreven in netschrift, geleed in hoofdstukken en wenden zich tot een lezer
of verwijzen naar illustraties die in het boek zouden worden
opgenomen. Maar om de een of andere reden is het nooit tot
een editie gekomen. Andere niet-gepubliceerde teksten waren bestemd voor een kleine kring van familie en vrienden,
waarbinnen de lange reis keer op keer kon worden gelezen
of voorgelezen. Het was de exotische variant van een familiekroniek. 17 In enkele teksten staat zelfs uitdrukkelijk dat hij
voor die kleine kring van vrienden is. De meeste auteurs verwijzen herhaaldelijk naar bepaalde personen die zij op hun
reis waren tegengekomen en die dus ook aan dat publiek
bekend moeten zijn geweest. Dit bood de lezer of de luisteraar van destijds de mogelijkheid het verhaal te verifiëren. 18
Het kwam ook voor dat de reiziger zijn handschrift persoonlijk aanbood aan een vorst. Zo droeg de chirurgijn
Andreas Ultzheimer zijn handschrift over zijn vele reizen
op aan Friedrich, hertog van Wurtemberg, en Johann Wilhelm Vogel het manuscript van zijn reisverslag aan de hertog van Saksen-Gotha. 19
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17. De Ulmer koopman Hans
Ulrich Krafft droeg zijn in
1616 geschreven reisbeschrij.
ving op aan zijn beide zoons
(Mitrovich 1957, pp. 22-23)·
Naporra, die geen kinderen
heeft, wendt zich in zijn voorwoord tot zijn vrienden en
spreekt de hoop uit dat, mocht
hij ooit kinderen krijgen, zij
niet onwetend zullen blijven
over de afkomst van hun vader.
Bovendien heeft hij zijn OostIndisch avontuur beschreven
als waarschuwing voor degenen
die overwegen te gaan.
18. Schmidlapp, Barchewitz,
PrelIer en Naporra doen dat bijvoorbeeld.
19. Gotha, Chart B. 585. De
hertog van Sleeswijk-HolsteinGottorf ontbood twee OostIndiëvaarders, Iversen en
Andersen, om hun verhaal
te komen vertellen. Een beroemd vroeg voorbeeld is de
reis van de Florentijn Francesco Carletti (1573-1636), die aan

Voor de Bedrukte reisverslaBen
In de zestiende eeuw werden in Duitsland nog veel reisverslagen in het
Latijn gepubliceerd. Ze waren bedoeld voor een geleerd publiek. In de
zeventiende eeuw nam het aantal Latijnse titels procentueel af ten gunste
van de Duitstalige teksten. 20 Niet alleen de taal, ook de prijs bepaalde het
publiek. In 1617 draagt Johann Theodor de Bry zijn serie America op aan de
Duitse keizer. In de dedicatie schrijft hij dat het uitgeven van dit soort boeken zoveel kosten met zich meebrengt, dat de prijzen ervan hoog zijn en de
boeken bijna alleen verkrijgbaar zijn voor 'Herrnstandts Personen, unnd
andere Vornehme und vermögliche Leute'. Er waren dan ook nogal wat
'guthertzige, und der Historien liebhabende Leute' die er bij hem op hadden aangedrongen de 'Indianische Historien' in verkorte vorm uit te
geven. 21 De ~ry heeft dat inderdaad gedaan.
Een indruk van het functioneren van het reisverhaal binnen een geleerd,
intellectueel Duits milieu krijgt men uit een van de tafelgesprekken van het
literaire genootschap de 'Elbschwanenorden', zoals dat in 1668 is beschreven door een van de leden, de predikant Johann Rist. 22 Vier vrienden discussiëren over de beste en edelste wijze van 'Zeit-Verkürzung', de typische
benaming in de Duitse barok voor de mogelijkheid om nuttig en aangenaam de vrije tijd door te brengen. Het gesprek komt op reisverslagen. De
gastheer, 'der Rüstige' zoals zijn bijnaam luidt, houdt een exposé over een
bundel reisverslagen en bespreekt tien titels, die hij telkens beoordeelt op
waarheidsgetrouwheid, nut, stijl en leesplezier. Veel auteurs de groothertog van Toscane,
hebben er maar op los gefabuleerd, zegt hij, en dat vermaakt Ferdinando de' Medici, mon.

.

"

hem wel. 'Ich memes thetls, wan ICh dergleIChen Sachen
lese, verwundere mich nirgends mehr über, als dag solche
Scribenten vermeinet haben, dag verständige Leute solchen
'h
1 d FbI
1 ren e en en
a u en undl"ac h erl'ICh en M"h
a r l'
em g1aub en
zus tellen würden.' Der Rüstige leest ze dus wel, maar staat
er naar eigen zeggen eigenlijk boven. Zijn vriend Nobilidor
denkt daar anders over. 'Nee', zegt hij, 'daar verdoe ik mijn
tijd niet mee, ik lees graag goede Historiën', vooral ook
'frembde raisebeschreibungen', maar, vervolgt hij 'nach solchen Possen habe ich kein grosses Verlangen'. En hij somt
dan op wat hij onder verstandige, dat wil zeggen nuttige
reisbeschrijvingen verstaat. Als voorbeeld noemt hij de boeken die Adam Olearius heeft bezorgd. Hij zegt daarvan dat
er 'nichtes Partheyisches, nichtes Kindisches, nichtes Fabelhafftes, oder erdichtetes, sonderen die rechte reine und nackende Warheit durchaus' in te vinden is.23 Hieruit blijkt het
onderscheid dat men maakt tussen 'verstandige, ware' en
'gefabuleerde' reisverslagen. De eerste hebben nut, de tweede hebben louter een functie als tijdpassering. 24 Over het
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deling relaas deed van zijn
twaalfi'
FrIge wereld'
reis. Later
schreef hij het verslag op in de
vorm van een gesprek met de
groothertog
(Carletti
19 6 5).
I hd
'
20. n et ecenmum voor
1618 was 58% van alle nieuwe
titels op de Frankfurter Buchmesse in het Latijn gesteld.
Daarna neemt dat percentage
af. In 1714 zijn er tweemaal
zoveel Duitstalige als Latijnse
titels en in 1735 driemaal
(Wittmann 1991, p. 77).
21. Geciteerd bij Mitrovich
1957, p. 232.
22. In zijn Die Alleredelste Zeit-

Verkürzung (1668).
23· Rist 1668, p. 367.
24. Dus anders dan Lohmeiers
opvatting dat het onderscheid
tussen waarheid en fabel in de
achttiende eeuw een ondergeschikte rol speelde (1980, p. 8).

dan zeer recente verslag door Nieuhof van een Nederlandse delegatie naar
Peking merkt hij op dat het weliswaar een 'gar feines und nutzliches Buch'
is, maar dat het gezantschap slechts een rechte weg gevolgd heeft, vaak
over water, waardoor ze, als een soort gevangenen, maar weinig van het
land hebben gezien. 25
De 'ware' reis, zo wordt het keer op keer geformuleerd, had twee functies: nut en vermaak, 'NuiSen und Vergnügen'.26 Dat nut had verschillende
betekenissen. Nut was het informatieve, praktische nut voor de reiziger die
met dergelijke boeken zijn voordeel deed. Ze konden reizigers helpen bij
het voorbereiden van hun tochten en kooplieden konden ervan profiteren
bij het uitstippelen van hun commerciële strategieën. Een onderzoek naar
de intekenaars op de Duitse vertaling in 1777 van Engelbert Kaempfers
boek over Japan heeft uitgewezen dat de kopers vooral leden waren uit de
bovenlaag van de samenleving, de hogere middenstand en vrije beroepen,
artsen, geestelijken en grootgrondbezitters. In de havensteden waren het
vooral geïnteresseerde kooplieden. Dat wijst erop dat de belangstelling
voor reisliteratuur niet alleen van filosofische of culturele, maar ook van
economische aard wasP
Met nut werd ook bedoeld het morele nut, de stichtende werking van de
tekst. Immers, reisverslagen droegen bij tot de kennis van de wereld en
daardoor tot een goed besef van de onmetelijkheid en de veelvormigheid
van de schepping. De reiziger was bovendien een exemplarische figuur die
door zijn standvastigheid in het geloof een voorbeeld gaf. Hij bewees de
macht van de Voorzienigheid.
Ook het wetenschappelijk nut wordt ingezien. 28 In de- 25· Rist 1668, p. 375.
zelfde tijd dat de vrienden van de 'Elbschwanenorden' bij- 26. Schröder 1749, 'Vorrede'.
Het is de oude combinatie van
eenkwamen, schreef Leibniz, in zijn overwegingen over de 'prodesse' en 'delectare', zoals
systematisering van onderwijs en onderzoek en de opslag uiteengezet in Horatius' Ars
van kennis, dat reisverslagen voor historisch onderzoek Paetica.
noodzakelijk zijn en dat een verzameling van alle mogelijke 27. Brenner 199°, p. 138.
28. Zie Muche over zijn manureisteksten, brieven en andere geschreven bronnen die zo script, dat hij had geschreven
vaak door nabestaanden veronachtzaamd worden, gewenst 'seine Lieben Landes Leutten
is. 29 Christian Franz Paullini wijdt in zijn Philosophische und der Wissenschaftsbegierigen Welt zu nütz!icher NachLust-Stunden uit 1706 een hoofdstuk aan het nut van reis- richtung' (f. I).
boeken en ook hij wijst op het 'fremdes und lustiges' en op 29. Leibniz: 'relationes, diaria,
het moreel nuttige. Ook theologen, juristen, medici, filoso- itineraria, schedas perituras,
nütz!iche[n1correspondentzfen, politici en 'Liebhaber der Antiquitäten' kunnen ervan brief[ en1und andere [n1cimeprofiteren. Ze kunnen er hun eigen geschriften mee ver- !ia literaria' , in Grundrifl eines
fraaien en er historische ontwikkelingen mee verklaren; de Bedenekens van AufrichtunB
einer Sacietät, in Teutschland
medicus kan veel opsteken over kruiden en planten.3° Ook
zu auJnehmen der Künste und
de Kieier hoogleraar Daniel Georg Morhof benadrukte in Wissenschafften (1669); gecit.
1708 het veelvormige nut, het 'usum maximum ad res varias' door Neuber 1989a, p. 54.
30. Bepler 1988, pp. 21-22;
van reisverslagenY
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Een Nederlandse variant geeft Petrus Rabus, wanneer hij in zijn tijdschrift de Boekzaal van Europe in 1699 opmerkt: 'Ik weet niet, uit welk
soort geschriften meer vermaak voor een weetgierig vernuft te halen is'Y
Reisverslagen werden dus ook gezien als bron van ontspanning. Men kon
ze lezen als tijdpassering, comfortabel thuis: men hoefde niet zelf op reis te
gaan. 33 Maar een enkeling werd er zo door gegrepen dat hij het thuis niet
langer uithield en erop uittrok om zelf de beschreven Aziatische wonderlanden te bekijken, om 'das Original oder die Sach selbsten zu sehen'.3 4
Dat reisverslagen niet alleen voor de hogere kringen bedoeld waren, mag
blijken uit het feit dat er steeds meer reisverslagen in de volkstaal verschenen en dat ze ook op bescheiden formaat en dus goedkoper op de markt
kwamen. Wanneer Adam Olearius in 1658 het reisverslag van Von Mandelslo uitgeeft, schrijft hij in het voorwoord dat het boek dient tot de
'Erlustigung des gemüths' van 'zowel geleerde als ongeleerde' personen
van hoge alsook van lage stand. De ervaren mannen uit de praktijk, de werkelijke reizigers, konden dan wat status en opleiding betreft wel op een
lager niveau staan, ze zochten en vonden aansluiting bij en erkenning van
de wereld van academici en literaten. Daar wijzen ook de voorwoorden en
de redactionele begeleiding op.
De ziekentrooster Isaac Sunderman, overigens de enige van de 47 Duitsers die in het Nederlands geschreven heeft, deed dat niet zozeer voor een
wetenschappelijk publiek, maar voor de 'eenvoudige Landluiden' die niets
van het zeemansleven weten, hoeveel er ook al over geschreven is. Hij preciseert zijn beoogd publiek nog met 'myne Landluyden, die Paullini is eveneens lid van
in het Bergsche Marksche en Kleeffsche landt woonen ook het 'Fruchtbringende Gesel!die in Gelderla~d Overyssel en aan de Moesel zyn'.3 5 ~un- 31.
schraftp" I h' t . C t'
t'
n oy tS ons on mua w,
derman was geboren in Westfalen, had zes jaar lang aan de deel II en III (gecit. bij LauchMoezel een betrekking gehad en zich na terugkeer uit de ner 19 8 5/ 86 , p. 12 noot ro).
. D eventer gevestIg
. d . H"IJ nc
. h tte ZlC
. h dUS werkel"k
publiceerde in 16 70
O ost lil
IJ Op Morhof
lf
S
h
h
ze een roman, ee-1·a rt nac
bekenden in de gebieden waar hij had gewoond. Ook Win- denNeuenWelt,ohneSchiffund
tergerst noemt zich in diezelfde jaren 'Landsman und Nach- SeeBel (Kiel 1670).
bar' van de lezer. Johann Peter Reichart, die veel over het 32 • Geciteerd bij Marres-Kortmann en Schuurman 1974,
leven aan boord meedeelt, richt zich tot de 'in der Schiffarth
P·397·
33. Olearius, 'Vorrede', 1669,
ganz unerfahrne geneigte Leser'.3 6
Voor wie en waarom reisverslagen nuttig zijn, beschrijft waar hij er tevens op wijst dat
reisverhalen een probaat midook C. F. Neickel, de auteur van een uitvoerig boek over del vormen tegen de melankunst- en rariteitencollecties uit 1727. De schrijver bena- cholie.
drukt dat kennis een groot goed is, maar dat beslist niet 34. Herport, R D B v, p. 7;
iedereen daarvoor naar de universiteit hoeft. Ook gewone Muche,f·4·
35. Sunderman 17Il, 'Aan den
huisvaders kunnen zich in hun ledige uren immers verdie- Liefhebbenden Leezer'.
pen in de wetenschappen. Niets is nuttiger voor het juiste 36. Wintergerst, RDB XII,
christelijke inzicht dan de bestudering van de natuur, en p. 12; Reichart 1755, p. 439·
D
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daarvoor dienen, behalve wandelingen in de natuur in het voorjaar of in de
zomer, bij uitstek reisbeschrijvingen. Neickel heeft hier als publiek op het
oog de huisvaders uit de klasse van kooplieden en handwerkslieden die na
gedane arbeid wat voorlezen of zich door hun vrouw of kinderen laten
voorlezen. Ook hier heeft het lezen van in dit geval al behoorlijk oude reisverslagen een stichtelijke functie)?
De bovenstaande uitspraken werden gedaan door auteurs, uitgevers en
fervente boekenlezers. Ze zeggen nog niet zoveel over wie, behalve personen in hofkringen en geleerden, werkelijk reisverslagen lazen. Over het
Duitse lezerspubliek is weinig bekend. Het boek van Ludwig von Dieshom, dat in 1759 verscheen en eigenlijk een Oost-Indisch lexicon is, was
bestemd voor 'der gemeine Mann, oder auch sonsten Personen von geringen Vermögen dergleichen'.3 8 Het bevatte ook geen gravures en niet veel
persoonlijks om het goedkoop te houden. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd meer gelezen, onder andere in burgerlijke kringen. Leesgezelschappen floreerden. De burgemeester van Bremen schreef in 1782
dat het aantal leesgezelschappen in Neder-Saksen van dag tot dag toenam,
ook in de kleinere steden. Tot de leden behoorden geleerden en leken,
kooplieden, handwerkers, 'Oekonomen', militairen, oud en jong, mannen
en vrouwen. 39 Een onderzoek naar boekenbezit in Frankfurt omstreeks
1800 wijst uit dat 74 procent van de ambachtsgezellen en 65 procent van de
ambachtsmeesters geen boek bezaten. 40 Maar de Neue Literarische Zeitung
van november 1802 signaleert de 'unter den niedern Ständen immer mehr
urn sich greifenden Lesewuth'. Eén ding is zeker: enkele Oost-Indiëvaarders hebben geschreven dat ze zelf over Oost-Indië hebben gelezen voor ze
vertrokken. Veel meer moeten ze gelezen hebben na hun terugkeer. In hun
boeken noemen ze namelijk oudere titels, soms bij het overnemen van
informatie, soms ook smalend over zoveel naïviteit in vroeger jaren.
Van één boek is bekend dat de auteur het geschonken heeft aan de stadsbibliotheek van zijn woonplaats. Johann Jacob Merklein schreef op het
schutblad van de bundel waarin zijn reisverslag was opgenomen: 'der WohlEhrenveste, Fürsichtige und Kunstreiche Herr Johann Jacob Merklein
habe diese Reisbeschreibung der Windsheimischen Bibliothec am 13. August 1672 verehrt'Y In een exemplaar van het reisverhaal van Elias Hesse
staat wie de eerste eigenaar is geweest: een zekere Georg Heinrich Hoeberlin die in de zesde klas van het gymnasium van Stuttgart zat. 42
Over oplagen en prijzen van de behandelde Oost-Indische reisgeschriften is weinig bekend. Uit een brief van Jan Swammerdam uit 1671 blijkt dat
twee boeken met Nederlandse vertalingen van Duitse voc-reizen samen
I gulden en 16 stuivers kostten. Het ene, de reis van Jürgen Andersen, telde
168 pagina's, het andere, waarin de reizen van Saar, Iversen en Herport
waren gecombineerd, 204 pagina's. Uit dezelfde bron blijkt hoeveel duurder een groot folioboek was. Het tweedelige werk Gedenckwaerdig BedryJ
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Der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye van Olfert Dapper uit 1670,
waarin twee va c-gezantschappen naar China worden beschreven, kostte
9 gulden. 43 Enkele jaren later verscheen een Duitse editie. Alleen van het
boekje van Isaac Sunderman is bekend dat er van de derde druk in 1714
driehonderd exemplaren werden gedrukt voor een bedrag van 45 gulden. 44
Dat betekent dat er in totaal misschien wel 800 tot 900 exemplaren zijn
gedrukt.
Nog een indicatie voor oplage en publiek geeft het voorwoord van het
Oost-Indisch reisverhaal van Caspar Röhrig, het enige gedeelte dat bekend
is van dit zeldzame boek. 45 Röhrig was, zoals al eerder opgemerkt, in 1776
na drie jaar als matroos in Azië te hebben gewerkt, teruggekomen in Birkenfeld. Hij had een rijke vrouw getrouwd en was een herberg begonnen,
Zum Ostindische Schiff. In 1800 besloot een uitgever Röhrigs memoires uit
te geven onder de titel Reisen und Schicksale, en stelde daartoe een intekenlijst op. De lijst laat zien dat twee boekhandels (in Gotha en in Rudolstadt)
elk 100 exemplaren hebben besteld. Eén exemplaar ging naar een leesbibliotheek en de rest, ongeveer ISO boeken, ging naar particulie- 37. Als nuttige reisverhalen
ren in 45 dorpen en steden in Saksen. Onder de inschrijvers noemt Neickell727, p. 44 6 :
. .

.

dIe hun beroep opgaven bevonden zICh veel ambachtsheden,
vooral meesters, en verder hertogelijke ambtenaren en enkele kooplieden en militaire officieren. Opvallend is dat acht
herbergiers en zeven predikanten het boek bestelden. Misschien voelden die herbergiers zich verwant met hun collega
Röhrig - zijn beroep stond in de titel vermeld -, misschien
ook moesten 'Gastwirten' beroepshalve op de hoogte zijn
van reizen en van vreemde landen om met de doortrekkende
klandizie te kunnen converseren.
Samengevat: reisverslagen werden in de zeventiende eeuw
gelezen in de hogere kringen aan het hof, door geleerden en
letterkundigen, en in de achttiende eeuw in toenemende
mate door mensen uit de middenklassen. Handwerkslieden
vormen wel een doelgroep van de uitgever en het geval van
Röhrig toont aan dat de meesters inderdaad ook lazen. De
gezellen en knechten lazen waarschijnlijk weinig. Als ze al
boeken in huis hadden, dan waren dat stichtelijke werkjes. 46
BELONING VOOR HET VERHAAL

Zoals een exotisch present zijn waarde had, zo kon ook het

verhaal en zeker het geschreven verhaal iets opleveren. De
teruggekeerde reiziger had een meerwaarde, die voor de één
misschien abject was, zoals woest en onaangepast gedrag,
maar voor de ander juist interessant. Uit de opdrachten in de
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de boeken van Balthazar de
Monconys, Wouter Schouten,
Christoff von Neitschitz,
Adam Olearius, Salomon
Schweiger, Michael Christoph
Radzivill, Melchisédec Thévenot en George Sandys, en 'die
curiöse relationes' van Happel, en op p. 452 behalve De
Monconys, Radzivill en Thévenot ook nog de reizigers
Pietro della Valle en JeanBaptiste Tavernier.
38. Dieshorn 1759, 'Vorbericht'.
39. Engelsing 19 60/61, p. 299·
40. Schenda 1970, p. 150 e.v.
41. Estermann 1985,
p.XXVlII.

42. 'Annumeror libris Georgii
Henrici Hoeberlini. SextaeClass Gijmn. Stutg. Aud.
1694', in een eerste druk, 1687
(Bibliotheek Nederlands
Scheepvaartmuseum Amsterdam, R 59).
43· Lindeboom 1975, Brief 9·
44· Doorninck 1875, p. 252.
45. Dit incomplete exemplaar
bevindt zich in de Forschungsund Landesbibliothek Gotha
(Geogr. 710 R).
46. Matter 1983.

Peter Kolb. Prent, ca. 1720.
Kolb (1675-1726) studeerde wiskunde en
astronomie en reisde in 1704 in opdracht van
een Duitse baron naar Kaap de Goede Hoop
om astronomische waarnemingen te doen.
Na terugkeer werd hij in 1718 rector van de
Latijnse school te Neustadt an der Aisch. Een
jaar later verscheen zijn grote boek over de
Kaap Caput Bonae SpeiHodiernum (Neurenberg 1719).
Het onderschrift luidt:
So weit als Kolbens Geist ihn in die Länder treibt,
so starck ihm Kunst und Fleifl den Himmel macht
BewoBen;
so wahr hat dieses Buch, das er Belehrt beschreibt,
ihn der VerBefllichkeit mit Broflem Ruhm entzoBen.

boeken blijkt dat er van patronage sprake was, maar niet altijd is duidelijk
waaruit die bestond. 47
De chirurgijn Ultzheimer krijgt een paar maanden na zijn terugkeer al
een aanstelling van Friedrich, hertog van Wurtemberg. De opdracht van
zijn reisverslag aan de hertog zal zeker hebben meegeholpen. Zijn broer
was overigens ook al in hertogelijke dienst. Hiervoor is beschreven hoe Jürgen Andersen, de teruggekeerde va c-matroos, met enige tegenzin naar
het hof te Gottorfkwam om daar zijn verhaal te vertellen aan hertog Friedrich I I I van Sleeswijk-Holstein-Gottorf. Als dank nam de hertog Andersen in dienst. 48 Johann Christian Hoffmann, die predikant in Mauritius
was geweest, draagt in 1679 zijn reisbeschrijving op aan landgraafKarl von
Hessen, een vorst die zijn residentie en zijn kunst- en curiositeitencollectie
met voortvarendheid uitbreidde. De Kunstkammer en de bibliotheek stonden open voor alle belangstellenden. De graaf had Hoffmann in audiëntie
ontvangen 'und dabey von derer Länder in Indien Zustand allerhand gnädigste Nachfrage gethan', en hem vervolgens een betrekking als predikant
bezorgd. 49
De opdracht kon ook als voorschot op een benoeming dienen. Christian Burckhardt droeg zijn boek op aan Frederik I I I, keurvorst van Brandenburg. Deze vorst had hem destijds het ambt van 'Accise-Einnehmer',
van belastingontvanger in het plaatsje Acken gegeven. Maar Burckhardt
had om gezondheidsredenen ontslag genomen en was naar zijn geboortestad Halle vertrokken. Beleefd vraagt hij in de opdracht van zijn Ost-India266

nische Reise-Beschreibung of diezelfde vorst hem bij een eventuele vacature
voor zou willen dragen bij de stadsregering van Halle en wel wegens zijn
'treugeleisteten Dienste und darbey wohlgeführten Conduite'.
Peter Kolb dankte zijn betrekking eveneens aan de Brandenburgers. In
1713 blind en armlastig in Europa teruggekeerd herstelde hij langzaam in
Amsterdam en in Rastatt, en uiteindelijk kon hij met behulp van een bril
weer zien. Hoewel hij opnieuw ziek werd, volgde in 1718 een benoeming
tot rector van de Latijnse school in Neustadt an der Aisch, iets ten westen
van Neurenberg. In dit gebouw, dat nog steeds bestaat, voltooide hij zijn
grote beschrijving van de Kaap, Caput Bonae Spei Hodiernum uit 1719. Hij
droeg het werk op aan markgraaf Georg Wilhelm van Brandenburg, die
hem tot rector had benoemd. Kolb blijft - ziekelijk en ongehuwd samenwonend met zijn moeder - in functie tot zijn dood in 1726.
Ook van Johann Wilhelm Vogel valt vrij nauwkeurig te reconstrueren
hoe zijn carrière is verlopen. Vogel, die als essayeur tien jaar in de goudmijnen op Sumatra had gewerkt, keerde in augustus 1688 op het schip Waalstroom terug in Nederland. In Amsterdam logeerde hij in de Liesveldse Bijbel, een bekend logement in de Warmoesstraat. De bewindhebbers nodigden hem nog eens uit om over zijn bevindingen te spreken en vroegen ofhij
niet opnieuw dienst wilde nemen. Evenmin als Elias Hesse, die vijf jaar
eerder uit Sumatra was teruggekomen, voelde Vogel daar iets voor. Tijdens
een dienst in de Nieuwe Lutherse Kerk zag hij tot zijn verbazing zijn eigen
landvorst, Friedrich, hertog van Saksen-Gotha. En hoewel Vogel geen
audiëntie werd verleend, had hij goede verwachtingen dat de hertog hem
gunstig gezind zou zijn. Het verlangen naar huis groeide bovendien toen
hij per brief vernam dat zijn moeder nog leefde. Hij reisde terug en was op
19 oktober 1688 weer in Gotha. Vogel verzocht de hertog om een betrekking, maar toen hij geen antwoord kreeg, besloot hij opnieuw dienst te
nemen bij de Compagnie, die hem daar ook nog eens schrif- 47. Bijvoorbeeld in de optelijk om had gevraagd. Hoewel Vogel er eigenlijk geen zin in dracht van Johann Schreyer
k
.. vertre k'm (16 79)
aan een aantal hoogh ad ,pakte h ij·· toch"
Zijn b
agage,i
maar
v a voor Zijn
. L'
.
gep Iaattb
s e urgers m
elpzlg
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schreven reisverslag, met een opdracht aan de hertog, 48. In 1652 als 'Einspenniger',
gedagtekend 23 augustus 1689, dus vóór zijn benoeming. ber~~enhofdienaar,.voor
.

. . .

30 nJksdaalders per Jaar plus

Het Jaar daarop verschijnt deze tekst m druk, maar zonder JO taler voor kleding, en
opdracht. Dit Diarium ader Journal is een korte beschrijving 40 schilling kostgeld per week;
van zijn heen- en terugreis met daaraan toegevoegd een bij- in 16 54 als Hardesvogt, (dis.

.

trictshoofd) van het dorpje

lage met mformatIe over landen en volken, flora en fauna, Kropp in Sleeswijk-Holstein
maten en gewichten. In 1696 volgt een herdruk, en in 17 0 4 (LohmeierI980, p. 5).
publiceerde hij een uitgebreidere versie, zijn Zehen-Jährige 49· Hoffmann, RDB VII, p. 5·

267

Ost-Indianische Reise-Beschreibung, opgedragen aan de hertog van Saksen. Nog weer twaalf jaar later komt er een door
Vogel grondig gereviseerde editie op de markt, waarvoor hij
zijn manuscripten nog eens heeft doorgespit en waarin hij
het werk van een hele rij andere Duitse v 0 c-dienaren heeft
verwerkt. 50 In 1695 wordt hij 'Kammerschreiber' in Altenburg en later raad in Coburg. Vogel moet een actief man zijn
gebleven. Behalve zijn reisverslag in vier edities publiceerde
hij nog een rekenhandleiding voor ambtenaren en een boekje over huidverzorging voor vrouwenY Na een succesvol
leven overlijdt hij in 1723, 35 jaar na zijn Oost-Indisch avontuur.
Niet minder geslaagd in het verdere leven was Vogels
vriend Georg Meister. Ze waren samen op het schip de
Waalstroom teruggekeerd. Meister reisde door naar Dresden, waar de keurvorst van Saksen hem dankzij de aanbevelingen van hoge beschermheren benoemde tot 'Lustgärtner'. Hij kreeg het toezicht op de Zwinger en de Turkse Tuin
in Dresden. Hij was verantwoordelijk voor de aankoop en
het onderhoud van uitheemse gewassen. In 1692 publiceerde hij zijn Orientalisch-Indianische Kunst- und Lust-Gärtner,
dat hij opdroeg aan Johann Georg I v, keurvorst van Saksen,
die de 'freyen Künsten, Wissenschaften und anderen nuGbaren Curiositäten' zeer was toegedaan. In 1702 volgde een
tweede boek, de Orientalischer Kunstgärtner im Königlichen
Schlofl- und Zwinger-Garten. Meister zou de Saksische her-
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De voormalige Latijnse
school in Neustadt an der
Aisch. Foto: auteur, 1997.
In dit gebouw voltooide
Kolb zijn boek over Kaap
de Goede Hoop.

togen 24 jaar dienen, tot aan zijn dood in 1713.52 Zijn werk heeft grote
invloed gehad op de 'Chinese' en zelfs Engelse tuinkunst in Europa. 53
Ook van Martin Wintergerst is bekend hoe zijn reïntegratie verliep.
Kort na zijn terugkeer in Memmingen in 1710 moet hij zijn herinneringen
hebben opgeschreven. Ze verschenen in 1712 en de auteur ontving voor de
dedicatie aan de stadsraad 30 gulden. Dat geld had hij hard nodig. Hij had
een klein baantje als assistent van de opzichter van het 'Zeughaus', het
arsenaal (het tegenwoordige stadstheater). Hij moest onder andere de
scharnieren van de deuren smeren en de stadsmuren inspecteren en daarvoor ontving hij twee gulden per maand. Voor iemand die tweeëntwintig
jaar over de aardbol heeft gezworven, tegen de Turken heeft gevochten, als
konstabelsmaat op de schepen van de v 0 c en in het arsenaal van Colombo
heeft gediend, is dat niet bepaald een erebaan. In februari 1713 werd Wintergerst gearresteerd wegens ontucht. Hij had de vijftien jaar jongere dochter van de plaatselijke hoefsmid zwanger gemaakt. Ze krijgen een gevangenisstraf van acht dagen en een boete. Die boete bedroeg voor beiden 25 gulden, een bedrag dat ze niet konden opbrengen. Wintergerst vroeg om
strafvermindering en het bedrag werd inderdaad met IS gulden verminderd en er volgde een betalingsregeling. Vooral dat laatste viel Wintergerst
zwaar. Het paar moest trouwen en op dezelfde dag werd een zoontje geboren. Ondanks deze misstap genoot Wintergerst kennelijk voldoende protectie - zijn vader en een broer waren vooraanstaande leden van het
weversgilde geweest - want hij blijkt in de tijd van zijn huwelijk benoemd te
zijn tot opzichter van het Zeughaus. Hij had immers in zijn boek niet nagelaten te benadrukken hoeveel ervaring hij had met artillerie en hoe lang hij
wel niet in het arsenaal in Colombo had gewerkt. Hij wordt dus de hoofdverantwoordelijke voor de wapens en het kruit van de stad Memmingen en
voor het onderhoud van het arsenaal zelf. Tot zijn dood in 1728 op s8-jarige leeftijd heeft hij deze functie vervuld. Wintergerst kreeg zeven kindern
van wie er drie jong stierven. De laatste jaren leed het gezin bittere armoede. De Geheime Raad van de stad besloot een jaar voor zijn dood de apothekerskosten voor de zieke Wintergerst te betalen, ten bedrage van zes
gulden. En twee weken voor zijn dood verzocht hij de stad of 50. Namelijk Saar, Herport,
na zijn overlijden zijn zoon Leonhard zijn ambt als op zich- P~rthe~, Vo~ der Behr e~ zeer
.
UitvoerIg Ehas Hesse, dIe
ter van het Zeughaus mocht overnemen. Dat werd met toe- eveneens In
. de mIjnen
..
van
gestaan omdat Leonhard nog maar veertien jaar oud was.
Sumatra had gewerkt.
Martin Wintergerst overlijdt en een zoontje van nog SI. Vogel, Rechenknecht, 16 94,
16
.
geen twee Jaar
ster f t een maand Iater. D e we duwe bl"fi'
IJ t m en
(' CurÏöser
6) Haut-Diener, 97
.
zIe p. 29 .
armoede achter. De stad had Wmtergerst nog wel beloofd 52 . Ook een zoon, een kleindat ze zijn vrouw na zijn dood zou steunen, maar veel is zoon en een schoonzoon van
daarover in de archieven niet te vinden. De jonge Leonhard Meister traden als hovenier in
dienst van de hertog.

Wintergerst zal zelf de kost moeten verdienen. Hij vertrekt 53. Catalogus Wolfenbüttel
naar Ulm om daar het vak van geweermaker te leren. En 1987, p. 242.
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wanneer hij het ouderlijk huis verlaat om op zijn beurt de
wijde wereld te verkennen, zoals zijn vader dat veertig jaar
eerder had gedaan, schenkt de stad hem drie gulden reisgeld.
Twee jaar later, in de winter van 1730, ontvangt zijn moeder
van stadswege nog een bundel hout. Drie jaar later overlijdt
ook zij.
Nog één voorbeeld mag hier de rol van de landvorst illustreren. Johann Christoph Wolf dacht in 1670 na achttien
jaar v 0 c-dienst als boekhoudersassistent op Ceylon nog
rustig van zijn laatste jaren te kunnen genieten in zijn
geboortestad Röbel in Mecklenburg. Maar nadat het eerste
nieuwtje van zijn terugkeer eraf was kreeg hij, volgens zijn
eigen woorden, te maken met een hinderlijke kleinsteedse
trots en eigenliefde van zijn stadgenoten. Men probeerde
hem in een kwaad daglicht te stellen en twaalf jaar lang
moest hij zich laten vernederen. Hoe het precies zat wordt
niet duidelijk, maar in ieder geval publiceerde Wolf in 1782
het eerste deel van zijn Reise nach Zeilan. Blijkbaar was dit
boek onder ogen gekomen van Friedrich, hertog van Mecklenburg, die hem niet alleen vrijstelde van 'Accise' en hem
vereerde met een gouden medaille, maar hem zelfs liet
wonen op het hertogelijk slot te Büsow. Daar genoot hij
levenslang vrije inwoning en gratis stoken. 54 Geen wonder
dat Wolf deel twee van zijn Ceylon-boek aan de hertog
opdroeg.
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Opdracht van Johann Wil·
helm Vogel aan Friedrich,
hertog van Saksen ·Gotha.
Forschungs. und Landes·
bibliothek Gotha.
Vogel was op 19 oktober
1688 teruggekeerd in
Gotha na een verblijf van
bijna tien jaar in de Oost.
Op 23 augustus onderte·
kende hij deze gecalligra.
feerde opdracht in de eer·
ste beknopte versie van zijn
reisverslag. Het verscheen
een half jaar later in druk.
Daarna volgden nog twee
veel uitgebreidere versies.

SCHRIJF- EN PUBLICATIEMOTIEVEN

Geen Beld, wel eer
Wanneer men alle voorwoorden en opdrachten letterlijk zou nemen, zou
men kunnen denken dat het schrijven van een reisverslag voortkwam uit
een reeks nobele motieven. De auteur heeft Gods grootheid willen beschrijven, hij zou het de lezers gemakkelijk hebben willen maken door hun
nauwkeurig en waarheidsgetrouw voor ogen te stellen hoe het er in verre
landen aan toeging, zonder dat ze een stap buiten de deur hoefden te zetten. De reiziger had zich alleen maar aan de schrijftafel gezet na lang aandringen van goede vrienden en invloedrijke personen. Kortom, hij was een
edel, christelijk, mens- en waarheidslievend en vooral bescheiden mens.
Zo letterlijk moet het niet worden opgevat. Hoewel de combinatie van
deze karaktertrekken niet tot de onmogelijkheden behoort, moeten we de
herhaalde vermelding ervan opvatten als standaardformules. Ze dienden
twee doelen. Ten eerste waren het wervingen aan het adres van de lezer.
Hem werd voorgespiegeld hoe bijzonder dit boek wel niet was. De auteur
had alles met eigen ogen gezien en voor de waarheid stond hij derhalve in.
Ten tweede bezitten deze teksten alle in meer of mindere mate een ondertoon van zelfrechtvaardiging. De auteur etaleert zwart op wit zijn leven, en
wel een leven dat vroom en verstandig is geleefd en waarin hij niet is
bezweken voor de verleidingen van het kwaad. Zijn godsvertrouwen is
ondanks alle noodlottigheden ongeschokt gebleven en daaraan heeft hij
ook zijn leven te danken. Dat goede gedrag werd behalve door de voorwoorden en lofdichten op de auteur ook benadrukt door het opnemen van
paspoorten en aanbevelingsbrieven van de Compagnie. Zij bevestigen dat
de eigenaar van dit papier de v 0 C een aantal jaren trouw gediend heeft. De
reisbeschrijving werd op deze manier één grote aanbeveling van de auteur,
één onderhoudend bewijs van goed gedrag. Zij werd een middel voor de
teruggekeerde Oost-Indiëganger om zijn ervaringen ten nutte te maken.
Het boek leverde niet direct geld op, maar functioneerde als een instrument bij de maatschappelijke integratie. Een reisverhaal dat opgedragen
was aan een invloedrijk persoon kon leiden tot een ambt, tot inkomen, tot
integratie en daarom ook tot aanzien. Het publiceren van een boek en
zeker het opdragen ervan aan een vorst of een invloedrijk college verhoogde de kans op een ambt en kon statusverhogend werken. Het vergemakkelijkte de toegang tot bepaalde bestuurlijke, wetenschappelijke of zelfs adellijke kringen.
De wens om te publiceren alleen was niet voldoende. Een editie kwam
slechts tot stand wanneer een uitgever het commercieel verantwoord vond.
Waarschijnlijk werd de auteur er zelf financieel nauwelijks wijzer van. Een
op dit terrein goed ingevoerde jurist vatte het in 1675 als volgt samen: 'Die
Schrifften derer Autorum werden den Buchdruckern und 54. Wolf 1784, I I, pp. 135-137.
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Titelprent van Der Orientalisch-Indianische Kunst- und
Lust-Gärtner van Georg

Meister (Dresden 1692).
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

Buchführern urn einen gewis sen Preig verkaufft, jedoch so, dag diese den
profit, jene aber die Ehre davon Haben.'55 Al in 1613 was Johann Verken, de
eerste Duitser van wie een verslag van zijn va c-reis was gedrukt, vereerd
met een fraai vers. Hij was 'gloriose', met roem beladen, bij de zijnen teruggekeerd en kon na zoveel landen en zeeën doorkruist te hebben en met
zoveel woeste volkeren gevochten te hebben 'met luisterrijke glorie de toppen van de roem bestijgen'.5 6 En in de opdracht van Wurffbains reisbeschrijving uit 1686 leest men dat verre reizigers 'einen ewigen Ruhm' verwerven, ook na hun dood, vooral wanneer ze hun ervaringen 'aufrichtig
und warhafftig' aan het nageslacht hebben meegedeeld.57 Een gedicht over
de reizen van Wintergerst beschrijft zijn verre, lange en moeizame reizen
en prijst hem om het boek dat hij daarover heeft geschreven:

Sodann gereicht es Ihm zu sonderbahren Ehren,
dafl Er der erste ist in unsrer Vatter-Stadt,
So lang man weist und denckt, von dem wir sagen hören,
Dafl er ein solches Buch in Truck gegeben hat ... 58
Als de auteur al geld ontving, kwam dat waarschijnlijk eerder van degene
aan wie het boek was opgedragen dan van de uitgever. Het enige aantoonbare geval van een beloning voor een dedicatie is dat van Martin Wintergerst, die in 1712 veertig exemplaren van zijn reisverslag opdroeg aan de
raad van Memmingen, waarvoor hij werd bedacht met 30 gulden. 59 Er verschenen van ditzelfde boek ook exemplaren met dedicaties aan de raden van
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naburige steden, ongetwijfeld met de verwachting dat daar ook een financieel gebaar tegenover zou staan. Maar de archieven zwijgen daarover. 60
In één geval is het schrijven van een boek een bijzondere, persoonlijke
erezaak geweest. Elias Hesse heeft, anders dan zijn vele kameraden met
wie hij uit Saksen vertrokken was, het goudmijnexperiment op Sumatra
overleefd. Drie jaar na terugkeer schrijft hij zijn ervaringen op omdat zijn
landgenoten hem op hun doodsbed hadden gesmeekt bekend te maken
'wie elendlich sie meist alle sterben und verderben müssen' en hoe gevaarlijk zo'n reis was, en een ieder daartegen te waarschuwen. Zijn boek eindigt met de lijst van de zestien op Sumatra overleden kameraden.
Het is opvallend dat het juist de lageren in rang zijn die hun ervaringen
hebben uitgegeven. De meest geslaagden, zoals Wurffbain, 55. Ahasverus Fritsch, gecihebben er geen moeite voor gedaan. Dit valt te verklaren uit teerd door Wittmann 199 1,
een terughoudendheid ten aanzien van het openbaarmaken 5.
P6'9;G' Iona
. & lilustn. conscenvan vitale va c-gegevens. En misschien was het voor hen nu dere culmina famae', gedicht
juist weer beneden hun stand.
van Johann Schellenberg in
Hulsius' editie van Verkens
tekst, 1613.
57. Wurffbain, ROB VIII, p. 8.
58. Wintergerst, ROB X I I,

Het aanzien, het respect dat het Oost-Indisch avontuur had
opgeleverd blijkt uit gedichten die aan de auteur zijn opgedragen en die voorin het boek zijn geplaatst. Een zelfde P·7·
59. Lauchner 1985/86, p. 109.
functie heeft een portret voor in het boek, voorzien van een Die praktijk was daar niet
spreuk of een aantal dichtregels. Van enkele auteurs is ook ongewoon; Wintergersts uitbekend dat ze bij hun dood met respect werden herdacht. gever had er ervaring mee.
Voor een opdracht in een
Op de dood in 1680 van Johann von der Behr, die als soldaat gedichtenbundel kreeg hij een
op Ceylon gevochten had, maakte de dichter Heinrich von korting van 25 gulden op de
Bredelo in opdracht een aantal gedichten. In een daarvan kosten voor zijn burgerrecht.
Voor kalenders en gebedenroemt hij Von der Behr ronkend als een held die onverboekjes ontvingen hij en zijn
schrokken voortmarcheert naar waar
weduwe bedragen van 4 tot 16
... der Elephant hin in die Sonne legt
Durch Donner, Bliz und Bley, durch tausend Sturm
undWetter.
Durch Wind und Wellen gehn, und nie aufPedern ruhn,
Vor keiner Noth (bricht schon Mast, Anckerthau
und Bretter)
Auch nur ein einzigs mahl verzagte ... 61

In het stadsmuseum van Ulm bevond zich voor de Tweede
Wereldoorlog de grafsteen van een zekere Jacob Franck, die
in 1625 in deze stad geboren was. De steen vertoonde een op
de klippen geworpen schip en de tekst beschreef gecomprimeerd Francks vijftigjarige leven. Van oorsprong bakker en
wever was hij in Hollandse dienst naar Oost-Indië gereisd.
Hij had '10 Jahr in Feuer- und Wassersgefahr, in Schlachten,
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gulden. Een zekere Johann
Wilhelm Müller droeg zijn
Sprüchbüchlein op aan de raad
van Memmingen en verzocht
daarbij om het baantje van
waagmeester (ibidem). Onderzoek wijst uit dat Nederlandse
auteurs die tussen 1580 en 1650
een boek opdroegen aan de
Staten van Holland en aan de
Staten-Generaal behoorlijke
bedragen konden ontvangen,
van 25 tot honderden guldens,
afhankelijk van de productiekosten van het boek en van het
aantal aangeboden exemplaren
(Verkruijsse 1990 en 1991).
60. Lauchner 1986/86, p. 109.
61. Bredelo 1682.

Titelprent van de Ost-Indische Reise-BeschreibunB
van Elias Hesse (Dresden
1692). Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.
Hesse beschrijft hierin
de tragische lotgevallen van
de Saksische mijnwerkers
die in 1680 onder leiding
van Benjamin Olitzsch
naar Sumatra reisden om
daar in de goudmijnen van
de Compagnie te gaan
werken.

hunger und Durst und Gefangenschafft fast ohne brot zugebracht'. En van
zijn 128 reisgenoten was hij met nog een ander de enige geweest die het
vaderland weer terug had gezien. Franck was getrouwd en had de rest van
zijn leven gesleten als waard van herberg De Rode Leeuwen vervolgens van
Het Vergulde Lam. 62
Op het kerkhof van het Oost-Friese eiland Amrum liggen de graven van
tientallen zeelieden. Ook in deze fraai gehouwen stenen van enkele OostIndiëvaarders zijn het schip en de Oost-Indische carrière vereeuwigd.
Voor Caspar Schamberger, de succesvolle chirurgijn op Deshima, werd
een lovende begrafenispreek opgesteld waarin uitvoerig werd stilgestaan
bij zijn loopbaan. Martin Wintergerst daarentegen kreeg geen gedrukte
preek, geen grafsteen, laat staan een epitaaf. Wel wordt zijn wonderbaarlijke levensloop gememoreerd in het begrafenisregister van de Martinuskerk
te Memmingen. Bij zijn begrafenis in 1728 schreef men: 'Martin Wintergärst, Zeugwarth: (ein Maft der 22. iahr gereiset;) starb in Christo, 58 iahr
u. 2. monat. R.I.p.'63 Zijn Oost-Indisch avontuur was ook zestien jaar na
terugkomst nog memorabel.
Van anderen valt de verdere levensloop niet te achterhalen. Hun verhaal
eindigt bij de aankomst thuis en de archieven zwijgen. Een enkeling voegt
aan zijn Oost-Indisch avontuur nog iets toe over zijn familieomstandig-
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heden. David Tappe schrijft met wie hij trouwde en in welke kerk, en
noemt ook de namen van zijn dochters en waar ze gedoopt zijn. Ook PrelIer schrijft op de laatste bladzijden van zijn handschrift over zijn huwelijk,
over de moeizame bevalling van zijn vrouwen de dood van hun eerste
dochtertje binnen een week na de geboorte. Hij krijgt daarna twee zoontjes en noemt de namen van de peetouders van zijn kinderen.
Enkelen bleven nog decennia in de herinnering dankzij herdrukken van
hun boek of door fragmenten ervan in bundels reisverhalen. Sommigen
genoten de eer te worden vermeld in een biografisch woordenboek of in
encyclopedieën. 64
HET OORDEEL OVER HET OOST-INDISCH AVONTUUR

Hoe keken de repatrianten terug op hun Oost-Indisch avontuur? De
belangrijkste criteria waarop het succes beoordeeld werd, waren het vergaarde fortuin en de al of niet behouden gezondheid.
Enkelen houden het hele reisverhaal lang een opgewekte toon aan en
schrijven met geen woord over spijt van hun vertrek. 65 De 62. Schmidlin 1934, pp. 61-62.
meesten echter kijken met gemengde gevoelens op de Indi- 63· Lauchner 19 85/ 86 , p. 12 4.
.

.

64. Bijvoorbeeld Johann Beck-

sche Jaren terug. Ze verklaren hun stap van zoveel Jaren gele- manns Litteratur der älteren
den uit jeugdige overmoedige nieuwsgierigheid, uit 'Für- Reisebeschreibungen (Göttinwitz'. Ze zijn, schrijven ze, in hun jeugd verblind geweest genI807-18w),waarinWurff· maar mIS
. l'd
l'
door f raale,
el ende verh
a en van
ZIeIverkop ers en bain
h ' Hesse
W· ' Tappe , LangM .
.
.. .
.
ansz, mtergerst, elster
anderen, door reIsbeschrIjvIngen en romans. WurffbaIn en Schwartz staan. In Heinwaarschuwde al in het midden van de zeventiende eeuw. rich Zedlers Groftes vollstänWie geld en connecties heeft zal het wel redden. Wie uit diges Universall-Lexikon aller
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armoede gaat en geen connecties heeft, hoe vernuftIg en
hardwerkend ook, zal het zwaar krijgen.
Johann von der Behr zou er zeven jaar blijven, maar na
..

.. .

Wissenschaften und Künste
(Dresden 173 2-1754) zijn Wagner, Meister, Vogel, Saar en
Wintergerst opgenomen. Ook
in Christian Gottlieb Jöchers
Allgemeine GelehrtenLexicon

terugkeer moest hl) vaststellen dat hl) In plaats van het voorgestelde goud 'nichts, denn nichtige Kohle' had vergaard. En (Leipzig/Bremen 1705-1819)
hij dankt de Heer dat hij 'als buit' ten minste nog het leven komen Oost-Indiëvaarders
. de eerste d'Ie h et voor.
In de Allgemeine Deutmee h ee tit teruggebrach t. 66 El'las H esse IS
h B'
h' (B li' 8 )
. . . . 67 ..
sc e 10grap te er Jn I 75.
werk voor de Compagme met slavermJ vergelIJkt. HIJ vatte vinden we: Ultzheimer, Wurffhet kort na zijn terugkeer in 1683 samen. Van het grootste bain, Wagner, Merklein, Von
deel der landen in Oost-Indië zegt men dat ze tot de schoon- der Behr, Andersen, Saar,
.

..

Tappe, Schreyer, Schweitzer,

ste, prettIgste en rIjkste van de wereld behoren. Maar de Hesse, Langhansz, WinterHollanders zijn hier heer en meester en ze staan niemand gerst, Kolb en Worm.
toe particuliere handel te drijven, en zonder dat kun je geen 6~. Met nam~ Müller, Barche. d'Ienaren d'Ie Witz
en Schroder.
rIJ"kdom verwerven. 'T'~och"
ZIJn er C ompagme66"
. ,on der Bh
e r, ROB xx,
langs slinkse wegen een groot fortuin vergaren. Hij heeft p. 13.
zich daar nooit aan overgegeven en hij is teruggekeerd, even- 67· Hesse, ROB x, p. 178.
. het 1even. 68 Z"IJn relsvers
.
Iag, waar- 68. Idem ' pp.126-127·
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Grafsteen van Nickels
Nahmens en zijn vrouw
Mattje Nickelsen, Amrum.
Foto: Georg Quedens.
Nickels Nahmen (17151785) kwam van het OostFriese eilandje Amrum en
voer tweemaal in v 0 C dienst als schipper naar
Oost-Indië. De eerste maal
in 1759 op de Blijdorp, de
tweede maal in 1761 op
de Aschat. Dit schip is op
deze steen uitgehouwen.
In Nederlandse dienst
noemde hij zich Cornelis
Nannings van Ameren.

van de eerste van drie drukken in 1687 uitkwam, zal niemand hebben aangespoord om daarheen te gaan. Ook Christoph Langhansz laat een ernstige waarschuwing horen. Het kernwoord dat hem zo vaak uit de pen vloeit
wanneer hij het over het dienstverband met de vo c heeft is 'slavernij'. In
zijn voorwoord aan de lezer schrijft hij in 1705 dat ieder die lust heeft om te
reizen zich voor Oost-Indische reizen moet hoeden, aangezien ze in deze
tijd weinig meer opbrengen. Wie er toch heengaat verruilt zijn vrijheid
voor slavernij, en wie daar aan alle gevaar ontkomen is, mag nog van geluk
spreken als zijn gezondheid niet geleden heeft. Hijzelf is blij dat hij er binnen drie jaar aan heeft kunnen ontkomen. 69 En zo lezen we talloze opmerkingen die van een weinig optimistische visie getuigen. Er is werkelijk niemand die een dergelijk avontuur aanraadt.
In de loop der jaren versombert de toon. De vele voorwoorden en dedicaties met hun optimistische aanprijzingen van het reizen in het algemeen
en van de tocht naar Oost-Indië in het bijzonder verdwijnen. Het motief
om de vele wonderen van Gods schepping te aanschouwen komt niet meer
voor. De verhalen worden zakelijker en cynischer. Men beschrijft ook meer
de persoonlijke gevoelens, en dat is een algemene ontwikkeling in autobiografieën en reisverslagen. Georg Naporra vervloekt in 1757 in zijn voorwoord de boeken die hij als jongeling over Oost-Indië gelezen had. Ze hebben hem misleid. Ze leken zo aardig, maar daar geloof ik niet meer in,
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schrijft hij, 'sonder verwerffe und verfluche sie vielmehr, weil sie einen
anlag giebt zur verleitung eines jungen menschen und ich es ganz anders
befunden habe'. Hij beschrijft het ellendige leven van soldaten en matrozen opdat niemand van zijn vrienden de domheid zal begaan dienst te
nemen bij de Compagnie.
Johann Christoph Wolf, die achttien jaar als klerk op Ceylon gediend
heeft, schrijft in het voorwoord van zijn in 1782 gepubliceerde boek dat
degene die meent dat in Oost-Indië 'lauter Gold und Silberberge' te vinden
zijn en dat men er 'bald Schäge sammlen und reich werden könne', zich
ernstig vergist. Wie deugdzaam leeft en 'geschicklichkeit' toont kan er wel
fortuin maken. En hij wil dan ook niemand cifraden de reis te makenJo
Dezelfde boodschap klinkt door uit de brieven van Morgenstern en van de
baron von Wurmb. Morgenstern verbaast zich in 1771 in een brief uit Batavia over de vreemde denkbeelden die men in Europa van Oost-Indië heeft.
Men denkt dat het geld op straat ligt en de paarlen en juwelen op het
strand. Nee, Oost-Indië is allang niet meer wat het twintig of dertig jaar
geleden was. Men maakt hier fortuin alleen door een lucratieve aanstelling,
door handel of door beide tegelijk. En, het wordt eentonig, dat is toch vooral te bereiken door middel van goede aanbevelingsbrieven. Van de duizenden die hier komen blijven er nauwelijks vijftig in leven, en van hen maken
er nauwelijks vijf fortuin. In soortgelijke bewoordingen schrijft in 1774
baron von Wurmb in een brief: de tijden zijn voorbij dat degenen die deze
verre reis ondernamen, zelfs in de lagere rangen van soldaat of matroos,
konden hopen enig vermogen te verwerven. Wie Indië alleen uit Barchewitz of andere reisbeschrijvingen kent en daardoor denkt dat het geld zo
bijeen te rapen valt, wordt evenzo teleurgesteld als degenen die de wereld
slechts kennen uit romansJI Hier refereert Von Wurmb dus aan de reisbeschrijving van Ernst Christoph Barchewitz, die van 1711 tot 1722 in Indië
gediend had en wiens belevenissen voor het eerst werden gepubliceerd in
1730, waarna nog vier herdrukken volgden, de laatste in 1762. In het boek
van Otto Friedrich Mentzel, verschenen in 1784, lezen we, om een laatste
klacht over de Oost aan te halen: 'Onthoudt deze dingen, mijn vrienden, en
ga niet naar de Oost. Leer jezelf te onderhouden door een eerlijke handel
en blijf thuis in je vaderland.' Elders schrijft hij dat van de honderd soldaten
er zelden meer dan dertig terugkomen en dat van de honderd die blijven
zelden meer dan tien promotie maken ofin een rang komen die hen in staat
stelt een behoorlijk bestaan op te bouwen. Van de duizend man die wel
promotie maakten vind je er zelden, zeer zelden, één die 69. Langhansz 1705, voorwerkelijk fortuin heeft gemaakt en die naar Europa terug- woord.

keerde als rIJ"k man. 72

De hele periode door leest men als sleutel tot het OostIndisch succes: goede connecties, geld en geluk. In principe
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7°· Wolf 1782, voorwoord.
71. Wurmb en Wollzogen
1794, p. 5·
72. Mentzei 1919, pp. 112 en
162.

kan men in Azië sneller carrière maken dan in Duitsland of Nederland.
Maar wie geld heeft zal niet snel geneigd zijn naar de Oost te gaan. Goede
relaties zijn in Oost-Indië even belangrijk als in Europa. Het hele leven
hangt van patronage aan elkaar. In de loop van de achttiende eeuw raakt
nieuwsgierigheid als reis motief op de achtergrond, althans bij de hier
behandelde auteurs. De aantrekkelijke glans van het Oosten is verdwenen.
Azië staat in deze beschrijvingen niet langer voor het mythische land waar
de diamanten voor het oprapen liggen, maar voor een moordende wereld
vol afgunst en corruptie. Stond Azië vanaf de zestiende eeuw te boek als
een gebied met ongekende mogelijkheden, als het 'Irdisches Paradis', in de
achttiende eeuw begon die glans te verbleken en sprak men zelfs van het
'Kirchhof der Europäer'.
Een aantal Oost-Indiëvaarders heeft na het avontuur nog decennia geleefd.
Van onderlinge contacten na terugkeer tussen oudgedienden van de v 0 c is
vrijwel niets bekend. Trevennot drukt de gerepatrieerde Oost-Indiëvaarder
op het hart een fonds na te laten voor zijn 'arme Ost-Indische Reijse Brüder', die ziek zijn teruggekeerd of buiten hun schuld tot armoede zijn vervallen.73 Tweemaal wordt beschreven dat iemand in Europa op weg naar
huis een oude bekende opzoekt. Christian Burckhardt gaat in Leiden langs
bij de voormalige voc-arts Paul Hermann. Beiden waren afkomstig uit
Halle. Hermann, destijds belast met de leiding van het hospitaal te Colombo, had Burckhardt daar genezen van een zware ziekte. Hij was inmiddels
hoogleraar in de botanie te Leiden geworden. Hij had een reusachtige collectie naturalia mee teruggenomen, bestaande uit gedroogde planten,
insecten, hagedissen, slangen, echinodermen, vissen, schelpen, koralen en
gesteentes. Een deel daarvan stond opgesteld in de Hortus Botanicus van
de universiteit, een ander deel in zijn eigen huis, het Museum Indicum. De
ontvangst was allerhartelijkst. Burckhardt schrijft dat hij, zoals vroeger in
Indië, 'meliori modo emfangen und aufgenommen' werd.74
Christoph Frik krijgt jaren na zijn terugkeer bezoek van een voormalige
luitenant uit Konstanz, die hij in het hospitaal van Bantam van een verlamming had genezen.75 Johann Saar, die in 1660 in Neurenberg was teruggekeerd, schrijft over zijn 'werther Freund', de chirurgijn Merklein, die veertig kilometer zuidelijker in Windsheim woonde, en die zeven jaar eerder
was gerepatrieerd. Het is aannemelijk dat ze elkaar nog eens opzochten.
Zacharias Wagner had voor zijn vertrek uit Batavia zijn testament gemaakt.7 6 Hij legateerde aanzienlijke bedragen aan familieleden in Saksen,
maar vergat ook zijn vrienden in Nederland niet. Zijn vriend Joan Blaeu, de
beroemde cartograaf en uitgever in Amsterdam, kreeg behalve een geldbedrag een fraaie Bengaalse beddesprei. Caspar Schamberger te Leipzig, die
opperchirurgijn in Azië was geweest en die Wagner op Deshima had leren
kennen, werd ook bedacht met geld. Elias van den Broecke, die op de
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Coromandelkust had gewerkt en weer in Dordrecht woonde, ontving een
Japans verlakt triktrakbord. Andreas Cleyer, chirurgijn in Batavia kreeg
200 rijksdaalders. De totale nalatenschap van Wagner bedroeg 31.625 gulden. Behalve uit geld bestond deze uit vele Indische zeldzaamheden als
Japanse schrijfkabinetten, kisten met 'opgesamelde rariteyten' en zijn boek
'daer enige brasilische rariteyten in getekent staen', zijn stamboek of liber
amicorum en nog verschillende eigen geschriften)?
Wie moeten we gelukkiger achten, v 0 c-dienaren in de hoge rangen
zoals Wagner, Morgenstern ofVon Wurmb die geslaagd waren in het vergaren van een fortuin, maar die niet hebben kunnen genieten van een rustige, comfortabele oude dag omdat ze stierven voor het zover was? Of
iemand als Wintergerst, die wel terugkeerde in het vaderland, maar zijn
laatste jaren in armoede sleet? Slechts van een paar van de 47 mannen kan
worden gezegd dat ze het volle profijt van het Oost-Indisch avontuur hebben gehad. Mensen als Vogel, mijninspecteur in Altenburg en Coburg,
Meister, hofhovenier in Dresden, of Raetzel, lid van het stadsbestuur in
Halberstadt, hebben allen nog lang in behoorlijke welstand geleefd, een
gezin gesticht en respect genoten, niet in de laatste plaats dankzij hun
Oost-Indisch avontuur.
Allen hadden ze zich jaren tevoren in een onderneming gestort waarvan ze
de implicaties onmogelijk konden overzien. Voor degenen die al bij vertrek
goede aanbevelingen bezaten was het allemaal iets gemakkelijker, maar
voor de vele Schweitzers, Meisters, Vogels en Prellers uit Saksen, Thüringen en Wurtemberg, uit Silezië, Hessen of Mecklenburg, die er geen hadden, viel het niet mee. Deze mannen hebben op de schepen n Trevennot, f. 284. In Nederen op hun posten in Azië talloze medesoldaten kameraden, land werd in 1750 voor armlas. '
tige v 0 c-officieren een soort
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den, hadden in Azië een arm, been of oog verloren, of waren Londen.
psychisch zo beschadigd dat ze nooit meer goed konden 75· Frik 16 9 2, p. 222.
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. .

functIOneren. Het waren deze mensen dIe langs de DUItse
wegen trokken, een schamele duit verdienden in een herberg
met het vertellen van hun Oost-Indisch avontuur of het zingen van een lied over het verzengende Indië, misschien
rondtrekkend met een papegaai of een mottige casuaris aan
een touw, of gewoon bedelend. Hun verhalen zullen we
nooit lezen. Het is alleen dankzij de geschriften van hun
teruggekeerde kameraden, die in sociale afkomst en ervaringen verwant waren, maar het geluk hebben gehad gezond en
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76. Afschrift en codicil:
Gemeentearchief Amsterdam,
notaris J. d'Amour, Notarieel

Archief 2157,318-342. Met
dank aan Jaap van der Veen,
die mij hiervan een transcriptie
bezorgde.
77. Dit Braziliaanse boek is
het Thier-Buch in het Kupferstichkabinett te Dresden
(Ca. 226a. M. (a) 7a).

met enig kapitaal te zijn teruggekeerd, dat we een beeld hebben kunnen
krijgen van wat het voor een Duitse jongeman betekend heeft om zich in
het Oost-Indisch avontuur te storten.

Afgedankte, zwervende soldaten in de buurt van Stuttgart.
Tekening door Daniël
Pfisterer, ca. 1720. Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart.
In heel Duitsland zwierven oude, afgedankte soldaten rond die
zich niet meer konden aanpassen aan de burgermaatschappij. Dat
gold ook voor va c -soldaten. Het versje schimpt op het vroegere
nietsontziende gedrag van deze voormalige 'Martis Söhn', zonen
van de oorlogsgod Mars, en op hun inmiddels ellendige toestand.

Hieher Ihr Martis Söhn, und sehet wie siehs endet,
Die ihr das Bauren Volek sa lange plagt und sehindet;
Ihr aehet Sie var niehts, und haltet sie gar sehleeht,
Nun sind sie eure Herrn und Ihr seid Ihre Knecht.
In het onderste versje stellen de voormalige militairen zich voor.
Ze verdienen nu de kost als varkens-, ganzen- en geitenhoeder en
moeten zich zelfs met ongedierte voeden.
a Ieh hab in alten Krieg Rittmeisters stel/ verwesen
b Ieh Sauhirt bin damals ein Lieutenant gewesen;
c Mieh Corporal wil/jast das Ungeziffer jreflen;

d Ieh Musquetierer hüt die gal'!fi und geifl umbs eflen;

280

SAMENVATTING

Van aards paradijs tot kerkhof der Europeanen

Deze studie is voortgekomen uit nieuwsgierigheid naar het leven van va cdienaren, in de eerste plaats naar dat van degenen in de lagere rangen.
Twee vragen dienden zich daarbij aan: wat waren dat voor mensen en hoe
hebben ze hun dienstverband beleefd? Het beeld dat in de geschiedschrijving van hen bestaat is ongunstig. Het zouden armoedzaaiers zijn, gedroste soldaten, leeglopers, bankroetiers en anderszins lieden die niet wilden
deugen. Om de juistheid van dit beeld te toetsen heb ik mij gericht op het
onderzoek naar Duitsers die dienst hebben genomen bij de va c, omdat
vooral zij veel autobiografische geschriften hebben nagelaten en omdat de
meesten van hen aanmonsterden in een lage rang. De eerste stap was dan
ook een uitvoerig bibliografisch onderzoek naar deze bronnen. Dit resulteerde in een veel groter bestand dan in de literatuur bekend was, namelijk
in 79 teksten van 47 auteurs. Dat betrof 14 handschriften, 35 eerste drukken en 30 herdrukken. Om deze bronnen zo goed mogelijk te benutten heb
ik geprobeerd de traditie van dit soort teksten te reconstrueren. De meeste
vertonen zowel trekken van het reisverslag als van de autobiografie. Beide
tradities komen samen in het 'autobiografische reisgeschrift' .
Het hoogtepunt van de populariteit van deze Oost-Indische reisbeschrijvingen in Duitsland lag tussen 1660 en 1740. Ook de productie van
andere boeken over Azië, landbeschrijvingen en avonturenromans die in
de Oost speelden, nam in Duitsland vanaf de jaren zestig van de zeventiende eeuw een hoge vlucht.
De 47 behandelde auteurs vertonen sterke overeenkomsten. Het waren
mensen die geen universitaire opleiding hadden en ook niet uit de hogere
standen van de maatschappij afkomstig waren, maar die wel konden lezen
en schrijven en een behoorlijk observatievermogen paarden aan een zekere
mate van zelfreflectie. Gemiddeld op hun zeventiende jaar verlieten ze het
ouderlijk huis. Ze hadden doorgaans een ambachtelijke opleiding achter de
rug en waren vooral afkomstig uit de lutherse steden en staten van Midden-Duitsland. Gemiddeld waren ze 24 jaar toen ze aanmonsterden bij de
va c. Dat dit soort 'ungelehrte' mensen hun autobiografie schreven was
een in Europa wijder verbreid verschijnsel. Hun eenvoudige afkomst, hun
geringe opleiding en hun niet-literaire stijl werden aangevoerd als garantie
voor de betrouwbaarheid van hun reisverslagen.
De bestudeerde teksten zijn in structuur chronologisch van opzet;
inhoudelijk hebben ze een sterk element van zelfrechtvaardiging. Over het
algemeen schetsen ze een beeld van de auteur als een moedig, onderne-
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mend en godvruchtig mens. Ze onderscheiden zich duidelijk van fictionele
teksten zoals avonturenromans. Voor zover te controleren zijn ze zeldzaam goed in overeenstemming met gegevens uit andere bronnen.
Wat uit dit soort bronnen valt af te leiden is in de eerste plaats het perspectief van de auteur en zijn persoonlijke beleving van het beschrevene,
zoals de scheepsreis en het leven in Azië. Dat is informatie die uit geen
andere bron, behalve de brief, is af te leiden. Wat bij die beleving opvalt is
de voortdurende bedreiging waaraan mensen blootstonden, zowel in
Europa (het risico van beroving, slecht gezelschap, verkeerde herbergen,
de kans op verdwalen), aan boord van de schepen (zware tucht, stormen,
schipbreuk, piraten, slecht voedsel, gebrek aan drinkwater, ziektes) en in
Azië (het moordende klimaat, ziektes, militaire acties). Dat alles werd
ondergaan zonder enige rechtszekerheid en in het besef dat er zich - zeker
in een vreemd land - niemand om hen bekommerde. De teksten leren iets
over de strategieën waarmee deze mensen probeerden te overleven. Daaronder vallen het zoeken van een betrouwbare kameraad, zowel op de schepen als aan land in Azië, om samen sterk te staan tegenover een vijandelijke
wereld, het zoeken van protectie bij een hogergeplaatste die misschien
voor promotie zou kunnen zorgen, en niet in de laatste plaats het vertrouwen in God. Ten tweede bevatten deze teksten feitelijke informatie die
nieuw is, of die bekende gegevens nuanceert dan wel aanvult.
Bij de beweegredenen om op reis te gaan heb ik een onderscheid gemaakt tussen het motief om van huis te vertrekken en het motief om aan te
monsteren bij de vac. De oorlog heeft velen van huis verjaagd, ofwel
omdat stad en land werden verwoest, ofwel omdat men op de vlucht sloeg
voor ronselaars die op jacht waren naar weerbare jongemannen voor het
een of andere leger. Daarnaast lag het voor ambachtsgezellen in de lijn der
verwachting dat ze na hun opleiding een aantal jaren op Wanderschaft gingen. Op deze reizen kwamen ze soms jongemannen tegen die naar Nederland trokken om daar dienst te nemen bij de va c. Anderen besloten pas in
Nederland aan te monsteren, en weer anderen raakten door geldgebrek in
handen van zielverkopers die hen aan zich bonden, en er weliswaar voor
zorgden dat ze een betrekking bij de va c kregen, maar ook dat ze diep in
de schulden raakten. Een aantal geeft grif toe dat ze uit 'Geldmangel' hebben aangemonsterd, zoals het traditionele beeld wil. Maar ook andere
motieven hebben een rol gespeeld, zoals nieuwsgierigheid. Een aantal van
hen had immers een baan, anderen bezaten geld en vaak zoveel dat ze,
wachtend op de schepen waarmee ze zouden uitvaren, hun logies en hun
uitrusting konden bekostigen. Zij lieten ook geen schuldbrief opstellen.
Dat wijst dus niet op een overhaast vertrek, op een noodsprong om te ontkomen aan een uitzichtloze situatie in Europa.
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Drie conclusies betreffende het Duitse lagere personeel dringen zich op.
Ten eerste moet het beeld van de buitenlanders die aanmonsterden genuanceerd worden. Het waren lang niet allemaal armoedzaaiers. En bovendien: als ze arm waren, wil dat niet zeggen dat ze onontwikkeld waren, van
lage komaf, of dat zij moreel niet deugden. Die zaken worden te vaak verward.
Ten tweede blijkt dat onder degenen die als militair aanmonsterden
maar een minderheid werkelijk militaire ervaring bezat. Er zijn geen aanwijzingen dat juist soldaten aanmonsterden; het is dan ook beter te spreken
van mannen die aanmonsterden in de rang van soldaat.
Ten derde: Duitsers die dienst namen bij de v 0 c hadden het op verschillende punten moeilijker dan Nederlanders. Zij hadden in Nederland
een slechte naam, ze spraken en schreven de officiële taal, het Nederlands,
niet, ze mochten hun godsdienst (lutheranisme) niet openlijk belijden, ze
werden geweerd uit hogere ambten en het was voor hen moeilijk daar protectie te vinden omdat in de hogere rangen weinig Duitsers doordrongen.
De meeste in dit boek bestudeerde Duitsers voeren uit als soldaat. Juist
zij liepen het risico door ziekte eerder te sterven dan de matrozen of degenen met een hogere rang, zowel op de schepen als in Azië. Voor allen was
het Oost-Indisch avontuur een hachelijke, gewaagde onderneming, waarvan zij bij aanvang de consequenties niet konden overzien.
Het leven in dienst van de v 0 c was voor de Duitsers totaal anders dan ze
gewend waren, in een ander klimaat en met lossere zeden dan thuis. Aan
boord van de schepen bepaalden enkele variabelen de waardering van de
reis: de duur, de kwaliteit en de distributie van voedsel en drank, het uitbreken van ziektes, de kwaliteit der officieren, de staat van het schip en de
duur en hevigheid van stormen en windstiltes. Men vond het scheepsleven
zwaar, maar in het gunstigste geval niet onoverkomelijk. Uit de opmerkingen van de auteurs blijkt dat de soldaten de zeelieden beschouwden als een
ander slag mensen: ruwer, met een eigen levensstijl, eigen grappen en
gewoontes, en vooral zeer goddeloos.
De Aziatische samenleving werd als vreemd en anders ervaren, maar
zeker niet als iets waarop in principe moest worden neergekeken. Gefascineerd zijn de auteurs door godsdienst en seksualiteit. Keer op keer wordt
geschreven over de heidenen en hun merkwaardige gewoontes. Maar de
oordelen lopen sterk uiteen: van een absolute veroordeling van dat heidendom, via een zeker medelijden met deze volkeren die 'de ware religie' nog
niet gevonden hadden, tot bewondering voor hun vroomheid, die groter is
dan die der christenen. Wat betreft de seksualiteit is men geobsedeerd door
polygamie en door een vrije seksuele opstelling van inlandse vrouwen. Er
bestonden vriendschappelijke contacten met Aziaten, men leerde een of
meerdere Aziatische talen. Meer systematische aandacht ging vooral uit
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naar de natuur, naar vruchten en planten en de bruikbaarheid daarvan en
naar dieren, hun uiterlijk, gewoontes en gevaarlijke kanten.
Ook voor het leven in Azië gold dat het van een aantal factoren afhing of
men er met afkeer dan wel met waardering over sprak. De rang, de plaats
waar men gestationeerd werd, de gezondheid van die plek en de mogelijkheid om iets extra's te verdienen bepaalden de mate waarin men het kon
uithouden. Van loyaliteit aan de v 0 c is weinig te merken. Drie voorwaarden waren beslissend om het Oost-Indisch avontuur succesvol te laten verlopen: gezondheid, protectie van hogergeplaatsten en een betrouwbare
kameraad.
Het beeld van de vrolijke, ongebonden Oost-Indiëvaarder die na terugkeer de bloemetjes buitenzette, heeft vermoedelijk betrekking op de zeevarenden, dat wil zeggen op die zeevarenden die dit als hun hoofdberoep
zagen en niet als een tijdelijk avontuur. Zij vormden in maatschappelijk
opzicht een heel ander slag mensen dan degenen die als militair, als
ambachtsman, bestuurder of klerk hadden gediend. Hun leven speelde
zich af op zee. Het verblijf aan land was altijd tijdelijk, het verzamelen van
een kapitaal had weinig zin, omdat het niet op hun levenspad lag zich blijvend te vestigen, een huis te kopen of te trouwen. Voor hen was het geen
probleem om de uitgekeerde gage er snel en grondig doorheen te jagen.
Voor anderen, vooral de soldaten, lag dat anders, die moet men eerder
zien als gastarbeiders overzee. Zij waren vertrokken met het idee een
beperkt aantal jaren in dienst van de v 0 c te werken en geld te verdienen,
om daarna terug te keren en een burgerlijk bestaan op te bouwen. Het feit
dat ze bijna allemaal ziek terugkwamen of na verloop van tijd alsnog ziek
werden, wijst er al op dat hun terugkeer niet zo feestelijk verlopen kan zijn.
Om, eenmaal terug in Duitsland, weer opgenomen te worden in de
maatschappij moest aan minstens twee voorwaarden zijn voldaan: men
moest een goede betrekking krijgen en een gunstig huwelijk sluiten. Hierbij speelden geld en goede connecties een doorslaggevende rol. De na
terugkeer uitgekeerde gage van degenen die in de lagere rangen hadden
gediend beliep gemiddeld enkele honderden guldens, in enkele gevallen tot
een paar duizend gulden. Samen met de opbrengst van de verkoop van mee
teruggevoerde goederen was dat nog altijd meerdere malen het jaarsalaris
van een geschoolde ambachtsman. Wie geld had kon zich een huis veroorloven, het burgerschap van een stad kopen, zich in het meestergilde laten
inschrijven en was bovendien een aanvaardbare partij voor een huwelijk.
Een bijzonder instrument tot sociale integratie lag in de avontuurlijke
reis die zij hadden ondernomen. De gerepatrieerde Oost-Indiëvaarder had
iets wat geen enkele ambachtsman die in Duitsland gebleven was bezat:
zijn exotische, buiten-Europese ervaringen. Hij kon zijn verhalen vertellen
aan het hof van de landvorst ofbij een burgemeester, hij kon hun zijn handgeschreven reisverslag schenken of zijn gedrukte avonturen aan hen op dra-
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gen. Het schrijven van een Oost-Indisch reisverhaal was een heel bijzonder
instrument tot maatschappelijke integratie. Wie zijn boek opdroeg aan de
landvorst of het stadsbestuur - die daar eerst toestemming voor moesten
geven - kon een wederdienst verwachten. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de
vorm van de schenking van een ambt. Eenzelfde functie vervulde het vereren van de vorst ofhet bestuur van de stad met een exotisch geschenk. Het
Oost-Indisch reisverslag betekende dus veel meer dan alleen een tekst voor
vrienden, verwanten en het nageslacht. Het vervulde een praktische functie bij de reïntegratie in het vaderland. Het was een uitvoerige aanbevelingstekst, een uitzonderlijk curriculum vitae.
In het algemeen kan men stellen dat de fantasieën over en de beleving
van Azië in de zeventiende eeuw veel positiever waren dan in de achttiende
eeuw. Azië krijgt in de achttiende eeuw een slechte naam, de toon van de
verslagen wordt bitter. Stond in de vroegere tijd nieuwsgierigheid, de aantrekkingskracht van verre landen en vreemde volkeren, of de aanschouwing van Gods schepping in al haar veelvormigheid op de voorgrond, later,
in de achttiende eeuw, verdwijnen dergelijke kleurrijke perspectieven en
komt er een cynischer beeld naar voren. Azië is dan een gebied waar geld,
hebzucht, nepotisme, ziekte en dood het leven bepalen. Al omstreeks 1720
neemt de animo van Nederlanders af, en later in de eeuw worden de berichten van de Duitsers die gegaan zijn steeds somberder. Vaak wordt het
dienstverband met de v 0 c vergeleken met slavernij. Niet langer stapt men
in het wonderlijke avontuur van het 'Irdisches Paradis', maar scheept men
zich in, met een gerede kans het er niet levend af te brengen, op weg naar
het 'Kirchhof der Europaër'.
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BIJLAGE I

Bio- en biblioBrafie van 48* Duitse Oost-Indiëvaarders,
alfabetisch BeranBschikt
* Opgenomen is ook Johann Caspar Röhrig, wiens reisverslag
niet is teruggevonden, maar van wie wel gegevens bekend zijn.

Andersen, Jürgen (ca. 1620, Tondern, Sleeswijk - 1679, Kropp, Sleeswijk)
Ouders van 'nicht gar geringer Ankunfft'.
Luthers.
Diende als musketier in Duitsland.
vac-jaren: 1644-1650.
Schip heen: Walvis.
Rang: sergeant.
Reist in West-Indië, Arabië, Formosa, Japan.
Lijdt schipbreuk voor de Chinese kust; in
Chinese, later Mongoolse slavernij, vlucht
naar Ispahan, zwerft in het Midden-Oosten.
Reist via Malta en Italië terug.
Na terugkeer ambtenaar in dienst van de
hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorf als
districtshoofd van het dorpje Kropp.
Publicatie: Andersen en Iversen, Orientalische
Reise-Beschreibunge (Sleeswijk 1669, 1696);
Nederlandse vertaling: Amsterdam 1670.
Literatuur: Unsicker 1974 en Lohmeier 1980
(in de facsimile-uitgave).
Barchewitz, Ernst Christoph ('Ende des
voriges Seculi', GrofS-Sömmerda, Thüringen
- na 1750, Erfurt)
Goede opvoeding; vader is koopman; opleiding tot zeemleerbereider.
Luthers.
Bediende van de gezant van de keizer van
Duitsland in Den Haag: 17°9-1711.
va c-jaren: 1711-1722.
Schip heen: Voorburg; schip terug: Geertruida.
Rang: soldaat> korporaal.
Dient op de Molukkeneilanden Banda en
Lethy.
Gage na terugkeer 1079 gulden.
Publicatie: Allerneueste und warrhaffte Ostlndianische Reise-Beschreibung (Chemnitz
1730; Erfurt 1751; 1756; 1762).
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Behr, Johann von der (Leipzig - 1680,
Leipzig)
Luthers.
Klerk in Tettau bij Lübeck.
vac-jaren: 1644-165°.
Schip heen: Oranje; schip terug: Oranje.
Rang: soldaat> adelborst.
Dient voornamelijk op Ceylon.
Na terugkeer notaris en stadsraad te Leipzig.
Publicatie: Diarium oder Tagebuch (Jena 1668;
Frankfurt 1689).
Literatuur: R D B I V .
Burckhardt, Christian (1652, Halle - na
16 93)
Op zijn 17de van huis.
Luthers.
'Küchenschreiber' bij paltsgraafKarl von
Birckenfeld en klerk bij landgraafLudwig van
Hessen -KasseI.
vac-jaren: 1674-1681.
Schip heen: Eiland Mauritius; schip terug:
Hendrik Maurits.
Rang: soldaat.
Dient in Ceylon als 'Musterschreiber' en
dispensier.
Na terugkeer 'Accise-Einnehmer' te Acken
(Brandenburg), leeft daarna te Halle.
Publicatie: Ost-lndianische Reise-Beschreibung
(Halle en Leipzig 1693).
Fernberger von Egenberg, Christoph
Carl (ca. 1598 - 1653, Maria-Enzersdorf)
Rooms-katholiek.
Goede opleiding; kapitein in keizerlijke
dienst; vecht in de Zuidelijke Nederlanden;
in 1621 gevangen genomen door de Nederlanders, na losgeld vrij; vaart naar Afrika; schipbreuk; opgepikt door een va c -vloot; reist
om Zuid-Amerika heen naar Batavia.

vo c-jaren: 1621-1628.
Vrij burger.
Schip terug: Frederik Hendrik.
Verkoopt voor zijn terugkeer zijn huis in
Batavia en drie slaven met een vrouwen
een kind voor 675 gulden.
Na terugkeer: huwelijk; kolonel in keizerlijke
dienst.
Handschrift: Journaal, gedateerd 1633, in
familiearchiefHarrach, Wenen; eigentijdse
kopie Universitätsbibliothek Salzburg.
Literatuur: Frisch in Fernberger 1928;
Wernhart 1972.

Herport, Albrecht (1641, Bern - 1680)
Opleiding tot schilder.
Luthers.
vo c-jaren: 1659-1668.
Schip heen: Malakka; schip terug: Wapen van
Hoorn.
Rang: soldaat.
Dient op Formosa, waar hij de verdrijving der
Hollanders meemaakt.
Publicatie: Eine kurze Ost-Indianische Reiflbeschreibun[J (Bern 1669); Nederlandse vertaling: Amsterdam 1673.
Literatuur: R D B v.

Frik, Christoph (1659, Ulm - na 1717, Batavia?)
'Von Ehrlichen und Christlichen Eltern' in
Ulm.
Luthers.
Chirurgijnsopleiding, 'Wundarzt' te Ulm;
reist door Oostenrijk, Zwitserland, Bohemen,
Saksen en Silezië.
vo c-jaren (I): 1681-1685.
Schip heen: Ternate; schip terug: Beurs van
Amsterdam.
Rang: onderchirurgijn.
Maakt veldtocht tegen de sultan van Bantam
mee. Dient in het hospitaal van Bantam, op
Banda, op Ceylon; reizen naar Formosa,
Japan, India.
Gage na terugkeer 151 gulden; volgens zijn
eigen bericht had hij van zijn verdiensten 1296
gulden in Nederland aan medische zorg uitgegeven.
Na terugkeer: huwelijk 1686; chirurgijn,
herbergier, koopman.
vo c-jaren (2): 1695-1698.
Schip heen: Driebergen; schip terug: 's Lands
Welvaren.
Rang: onderchirurgijn.
Dient in Bantam.
Gage na terugkeer 403 gulden.
vo c-jaren (3): ca. 1717.
Rang: onbekend.
Publicatie: Ost-Indianische Räysen und Krie[JesDienste (Ulm 1692); Nederlandse vertaling:
Utrecht 1694; Engelse vertaling: Londen 1700.
Heruitgave door J. Kirchner (Berlijn 1926).
Literatuur: Rose 1982, Schaling 1992,
Schmidlin 1934.

Hesse, Elias (1658, Ottendorff, Saksen - na
1689)
Van arme 'und von geringem Herkommen'.
Luthers.
Op zijn twaalfde jaar uit huis. Werkt vijf jaar
als klerk in Dresden; op veldtocht naar
Straatsburg.
voc-jaren: 1680-1683.
Schip heen: Sumatra; schip terug: Goudenstein.
Rang: 'bergschrijver' (administrateur) .
Werkt als 'bergschrijver' van de mijnen op
Sumatra.
Gage na terugkeer 400 gulden.
Treedt in Brandenburgse dienst.
Publicaties: Ost-Indische Reise-Beschreibung,
ader Diarium (Dresden 1687; Leipzig 1690;
1735); Nederlandse vertaling: Utrecht 1694.
Literatuur: RDB x; Kirsch 1995.
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Heydt, Johann Wolfgang (ca. 1705, Constadt - na 1750)
Luthers.
Werkt als topograaf aan het hof van de keurpalts.
vo c-jaren: 1734-1741.
Schip heen: Meermond; schip terug: Everswaart.
Rang: soldaat> korporaal> boekhouder.
Dient als topografisch tekenaar en ontwerper
van tuinen op Java en Ceylon.
Gage na terugkeer 623 gulden.
Schrijft zich na terugkeer in als student wiskunde aan de universiteit van Erlangen; werkt
als topografisch tekenaar bij de graaf van
Hohenlohe-Schillingfürst.

Publicatie: Allerneuester GeoBraphisch- und
TopoBraphischer Schau-Platz (Wilhermsdorff
1744; 1753)·

Bronnen: van Heydt bevinden zich drie brieven in de Trew'sche Sammlung van de Universitätsbibliothek van Erlangen-Nürnberg.
Hoffmann, Johann Christian (1651, Bischhausen, Hessen-Kassel- 1682, Heckershausen,
Hessen-KasseI)
Vader predikant in Bischhausen.
Gereformeerd.
Studeert theologie te Hanau.
va c-jaren: 1671-1676.
Schip heen: W.apen van Gouda; schip terug:
Ternate (?).
Rang: predikant.
Dient als predikant op Mauritius, daarna te
Batavia.
Na terugkeer: huwelijk 1677; predikant te
Heckershausen.
Publicatie: Ost-Indianische VoyaBe (KasseI
1680).

Literatuur: R D B VII; Perst 1956, Beck 1970,
facsimile-uitgave Bezzenberger 1983.
Iversen, Volquard (ca. 163°, Husum, Sleeswijk - na 1668, Azië)
Molenaarszoon; opleiding tot boekbinder.
Luthers.
va c-jaren (I): 1654 of 1655-1668.
Schip heen: Prins Royaal. Schip terug: Kattenburg.
Rang: soldaat.
Dient als lijfwacht; reist naar Suratte.
vac-jaren (2): 1668-?
Schip heen: Kattenburg.
Rang: korporaal.
Publicatie: Andersen en Iversen, Orientalische
ReisebeschreibunBe (Sleeswijk 1669; 1696);
Nederlandse vertaling: Amsterdam 167I.
Literatuur: Unsicker 1974, Lohmeier 1980 (in
facsimile-uitgave).
Kolh, Michael Peter (1675, Dörflas - 1726,
Neustadt an der Aisch)
Zoon van een smid die later belastinginner
wordt in dienst van de markgraaf van Brandenburg.
Luthers.
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Gymnasium in Neurenberg. Studeert wiskunde, astronomie en oosterse talen in Halle,
promoveert in 1703 op De natura cometarum;
secretaris en huisleraar bij Bernhard Friedrich
baron von Krosigk, die hem naar de Kaap
stuurt.
va c-jaren: 17°4-1713.
Schip heen: Unie; schip terug: Raadhuis van
Enkhuizen.
Tot 1707 op de Kaap in dienst van baron von
Krosigk, daarna in dienst van de va c als
secretaris bij de landdrost van Stellenbosch
en Drakenstein.
Na terugkeer vanaf 1718 rector in Neustadt an
der Aisch; ongehuwd.
Publicatie: Caput Bonae Spei Hodiernum (Neurenberg 1719). Vertalingen in het Nederlands
(Amsterdam 1727), Engels (Londen 1731) en
Frans, verkort (Amsterdam 1741, 1743, 1755).
Bronnen: in het Friedrich Alexander Gymnasium in Neustadt an der Aisch bevinden zich
nog handschriften van Kolb.
Literatuur: Germann 1922; Wolfschmidt 1978;
JopP 1979·
Langhansz, Christoph (Breslau - na 1705,
Breslau)
Reist onder andere naar West-Indië.
Luthers.
vac-jaren: 1694-1696.
Schip heen: Drie Kronen; schip terug: Eenhoorn.
Rang: soldaat.
Reist als lijfwacht van Paulus de Roy naar
India. Dient op schepen naar Malakka,
Gamron en Ormuz.
Gage na terugkeer 36 gulden; verkoopt privé
goederen voor minstens 80 rijksdaalders.
Reist nog als stuurman enkele jaren op de
Middellandse Zee.
Publicatie: Neue Ost-Indische Reise (Leipzig
17 0 5).

Meister, Georg (1653, Brücke an der Helme
- 1713, Dresden)
Opleiding en betrekking: hovenier.
va c-jaren: 1677-1688.
Schip heen: Ternate; schip terug: Waalstroom.
Rang: adelborst.
Dient kort als militair op Java, daarna

hovenier in de medische tuin van de va c
in Batavia en op Deshima.
Uitbetaalde gage 1340 gulden.
Na terugkeer opzichter van de tuinen van
de keurvorst van Saksen in Dresden; huwelijk
1691.

Publicaties: [I] Der Orientalisch-Indianische
Kunst- und Lust- Gärtner (Dresden 1692; 17IO;
1713; Dresden en Leipzig 1730; 1731). [2] Orientalischer Kunstgärtner im Königlichen Schloflund Zwinger-Garten (Dresden (?), 1702).
Literatuur: Berger 1972 (in heruitgave Kunstund Lust-Gärtner), Muntschik 1984, Michel

Morgenstern, Heinrich Ludwig (Hameln,
Hannover - 1783, Batavia)
Officier, dient in de Silezische oorlog.
Luthers.
vac-jaren: 1770-1783.
Schip heen: Huis Om.
Rang: sergeant> vaandrig.
Dient op Java (Semarang) en op Madura.
Reist naar de hoven van Djokjakarta en Surakarta.
Laat in zijn testament circa 30.000 gulden na.
Publicatie (anoniem): Briefe aus Ostindien
(Bazel 1786).

1986 .

Mentzel, Otto Friedrich (1709, Berlijn 1801, Neustädtel)
Gymnasium te Berlijn.
Luthers.
va c-jaren: 1733-1741.
Schip heen: Stad Leiden; schip terug: Hartenlust.
Rang: adelborst.
Werkt op de Kaap als kadet, huisleraar en
houtcontroleur.
Na terugkeer in Pruisische staatsdienst.
Publicaties: [I] Lebens-Geschichte Herrn
Rudolph SieBfried Allemanns (Glogau 1784).
[2] Vollständige und zuverlässige geographische
und topographische Beschreibung des berühmten
und in aller Betrachtung so merckwürdigen
Afrikanischen Vorgebirges des Guten Hoffnung
(Glogau 1785; 1787).
Literatuur: Mentzel 1919 en 1925.
Merklein, Johann Jacob (1620, Windsheim
- 1700)

Zoon van een arts; opleiding tot chirurgijn.
Luthers.
va c-jaren: 1644-1653.
Schip heen: Zalm; schip terug: Prinses Royaal.
Rang: onderchirurgijn > chirurgijn.
Reizen naar Sumatra, Banda, India, Ceylon,
Gamron, Perzië.
Terug naar Windsheim, is daar chirurgijn,
wordt burger en stadsvaandrig en lid van de
'AufSeren Rat'; huwelijk 1654.
Publicaties: Ost-Indianische Reise (Neurenberg
1663 en 1672).
Literatuur: R DB lIl; Estermann 1985,
Wunder 1988.
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Muche, Heinrich (1649, Breslau - )
Schildersopleiding; reist door Oostenrijk en
Bohemen.
Luthers.
va c-jaren: 1670-1683.
Schip heen: Nuisenburg. Schip terug: Java.
Rang: soldaat>sergeant.
Reist in Java, dient in Japan en op de Molukken.
Na terugkeer soldaat te Breslau.
Transcriptie van zijn handschrift: Dreizehn
Jähriger Ost Indischer Reise Tag Register (1694),
Museum für Völkerkunde Berlijn.
Literatuur: Nevermann 1956.
Müller, Jörg Franz (1646, Ensisheim - 1723,
Rufach)
Meester geweermaker.
Rooms-katholiek.
va c-jaren: 1669-1682.
Schip heen: Gouda; schip terug: Afrika.
Rang: adelborst.
Na terugkeer bediende van de abt van het
klooster te Andlau in de Elzas.
Handschriften: [I] Auiführliche Denckhwürdige beschreibung der reisen zu wasser undt landt
(1701). [2] Reise nach Batavia und Java; beide
in de Stiftsbibliothek te Sankt Gallen.
Literatuur: Heeres 1902 a en b.
Naporra, Georg (1731, Brozowen - na 1773)
Vader is vrije boer in Oost-Pruisen.
Luthers.
Latijnse school, enkele jaren gymnasium,
baantjes bij kooplieden in Koningsbergen,
bediende bij een kapitein uit het Pruisische
leger.

va c-jaren: 1752-1756.
Schip heen: De Drie Papegaaien; schip terug:
Kasteel van Tilburg.
Rang: matroos.
Vaart naar Suratte, Mocha en Bengalen.
Gage na terugkeer 279 gulden.
Terugkeer naar Dantzig, waar hij het burgerrecht krijgt; hij staat ingeschreven als koopman; huwelijk 1766.
Handschrift: Kurtze doch eine Bewisse und richtiBe Lebens-BeschreibunB (1757), Maritiem
Museum 'Prins Hendrik', Rotterdam.
Bronnen: StaatsarchiefDantzig; archief
parochie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in
Dantzig.

Rang: soldaat> korporaal.
Dient op het Kasteel te Batavia.
Gage na terugkeer 326 gulden.
Terug naar Zeitz, huwelijk 1736.
Handschrift: zonder titel of jaar, Staatsbibliothek PreulSischer Kulturbesitz, Berlijn.
Literatuur: Bolle, Van Gelder 1996a.

Raetzel, Johann Conrad (Allersleben - na

N.N. Dantzig
Waarschijnlijk afkomstig uit Noord-Duitsland.
Luthers.
va c-jaren: 1684-1688.
Schip heen: Schieland; schip terug: Eenhoorn.
Rang: adelborst.
Trekt na terugkeer naar Noorwegen.
Handschrift: Ost-Indische Reise-BeschreibunB
(1699), Stadsbibliotheek Dantzig.

1742, Halberstadt)
Opleiding tot apothekersgezel.
Luthers.
vac-jaren: 1694-1707.
Schip heen: Voetboog. Schip terug: Grimmenstein.
Rang: soldaat> onderkoopman.
Dient als laborant in Batavia; huwelijk 1700.
Gage na terugkeer 2041 gulden.
Wordt 'Ratskämmerer' (stadsbestuurder)
in Halberstadt.
Handschrift: Ostindisches Diarium (na 1742),
Universitäts- und Landesbibliothek SachsenAnhalt, Halle.
Publicatie: CataloBus ader eine in ordentliche
Classen abBetheilete Specification ... (Halberstadt 1730; 1735).

Parthey, Daniel (ca. 1653, Franckenberg,

Reichart, Johann Peter (1703, Streitdorff-

Saksen - na 1687?)
Reist als ambachtsgezel zes jaar door Europa.
Luthers.
va c-jaren: 1677-1686.
Schip heen: Oostenburg; schip terug: Eenhoorn.
Rang: soldaat.
Dient op Ceylon en in Batavia, reist eenmaal
naar Perzië; op de terugreis hofmeester van de
schipper.
Gage na terugkeer 588 gulden.
Terug naar Franckenberg.
Publicatie: Ost-Indianische und Persianische
Neun-JähriBe KrieBs-Dienste (Neurenberg
1687; 1698).

1755)
Luthers.
Vele baantjes en reizen in Canada, Frankrijk,
suikerbakker in Nederland, lakei in Den Haag,
vaart op een Deens schip naar West-Indië.
va c-jaren: 1734-1735.
Schip heen: Noordwolfsbergen; schip terug:
Noordwolfsbergen.
Rang: konstabel.
Vaart op en neer naar China; op de terugweg
trompetter.
Gage na terugkeer 149 gulden.
Vestigt zich als koopman te Anspach; huwelijk
in 1738.
Publicatie: ZwanzigjähriBe Wanderschafft
(Onolzbach 1755).

Preller, Johann Gottfried (ca. 1708, Wurzen, Saksen - na 1738)
Zoon van een bontwerker; opleiding tot klerk.
Luthers.
vac-jaren: 1727-1735.
Schip heen: Amsterdam. Schip terug: Gaasperdam.
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Röhrig, Johann Caspar (1751, Birkenfeld181 4)
Bakkersgezel, reist in 1758 naar Holland,
vaart voor de Admiraliteit, keert terug naar
Duitsland, werkt bij een bakker in Amsterdam
van 1771-1772.

va c-jaren: 1773-1776.
Rang: matroos.
Vaart naar Bengalen, Malakka en Siam.
Na terugkeer 'Gastwirt' in Birkenfeld in de
herberg Zum Ostindisches Schiff; huwelijk.
Publicatie: Sehieksale und Reisen (Coburg
180I ) [niet gevonden].

Dient als musketier in Jacatra en op Motir,
wordt daar bottelier en dispensier; daarna
vrijburger, leeft als perkenier vijf jaar op
Banda.
Terugkeer naar Stuttgart.
Handschrift: Albreeht Schmidlapps aus Stuttgart Reiflbeschreibung in Ostindien, Württembergische Landesbibliothek te Stuttgart.

Saar, Johann Jacob (1625/1626, Neurenberg
- 1662/1672)
Luthers.
va c-jaren: 1645-1660.
Schip heen: Middelburg; schip terug: Prins
Willem.
Rang: soldaat> korporaal.
Dient op Banda en Ceylon, neemt deel aan
expedities naar Suratte en Perzië.
Na terugkeer koopman in Neurenberg.
Publicatie: Ost-Indianisehe Fünfzehen-fährige
Kriegs-Dienst (Neurenberg 1662; 1672);
Nederlandse vertaling: Amsterdam 1671.
Literatuur: R D B V I.

Schmalkalden, Caspar (ca. 1632, Friedrichroda, Saksen-Gotha - na 1668)
Vader is burgemeester van Friedrichroda.
Luthers.
Dient de wie in Brazilië van 1642 tot 1644.
va c-jaren: 1646-1652.
Schip heen: Koning David. Schip terug:
Koning David.
Rang: soldaat.
Na terugkeer secretaris bij de vorstelijke
'Rentherey' op slot Friedenstein in Gotha;
huwelijk in 1655.
Handschrifen over reizen naar Brazilië en
Azië (zonder titel of jaar), Forschungsbibliothek Gotha; Koninklijke Bibliotheek Kopenhagen, Universitätsbibliothek Göttingen.
Literatuur: Joost 1983, Michel 1985b.

Schmidlapp, Albrecht (ca. 1600, Stuttgartna 1628)
Apothekersopleiding in Stuttgart.
Luthers.
va c-jaren: 1618-1628.
Schip heen: Delft; schip terug: Frederik
Hendrik.
Rang: soldaat.
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Schreyer, Johann (Lobenstein - 1677/1681)
Opleiding tot chirurgijn.
vac-jaren: 1668-1677.
Schip heen: Eendracht.
Rang: chirurgijn.
Dient op de Kaap en op Ternate.
Publicatie: Neue Ost-Indianische ReiszBeschreibung (Saalfeld 1679; Leipzig 1681).
Literatuur: R D B V 1I.

Schröder, Johann Heinrich (Nazza,
Saksen -)
Leert schrijven en rekenen; dient als militair in
Hongarije, reist door Polen.
Luthers.
va c-jaren: 1736-1744.
Schip heen: Ananas; schip terug: Akerendam.
Rang: soldaat> korporaal.
Neemt deel aan gevechten in India, op Ceylon
en op Java.
Gage bij terugkeer 957 gulden.
Na terugkeer 'Hauptmann' in Nazza.
Publicatie: Der Seefahrer (Leipzig en Gotha
1749)·

Schwartz, Georg Bernhard (Beutelspach,
Wurtemberg - na 1748)
Kuipersknecht; vaart op houtvlotten tussen
Koblenz en Holland.
Luthers.
va c-jaren: 1734-1741.
Schip heen: Nieuw Walcheren; schip terug:
Sara Jacoba.
Rang: soldaat.
Kuiper op de Compagnie-werkplaats in
Batavia.
Gage bij terugkeer 450 gulden; hij verdiende
nog enkele honderden guldens aan thee.
Publicatie: Reise in Ost-Indien (Frankfurt en
Leipzig 1748).

Schweitzer, Christoph (Stuttgart-)
Luthers.
voc-jaren: 1676-1682.
Schip heen: Azië; schip terug: Westeramstel.
Rang: adelborst> boekhouder.
Dient op Ceylon; maakt hofreis naar Kandy
mee.
Publicatie: Journal- und TaBebuch (Tübingen
1688); Nederlandse vertaling Utrecht 1694;
Engelse vertaling Londen 1700.
Literatuur: R D B XL

Sunderman, Isaac (1661, Langenberg , Westfalen - 1723, Deventer)
Weg van huis in 1678.
Gereformeerd.
Opleiding tot koopman, studie theologie in
Metz, Parijs en Hamm; tijdelijk huisleraar.
vo c-jaren (1): 1692-1698.
Schip heen: Bij; schip terug: Schoondijk.
Rang: adelborst> ziekentrooster.
Reist na terugkeer door Duitsland; probeert
dienst te nemen bij de Brandenburgse WestIndische Compagnie.
vo c-jaren (2): 1700-1710.
Schip heen: Ilpendam, daarna Diemen; schip
terug: Baarzande.
Rang: soldaat> ziekentrooster; werkt in
Bengalen.
Koopt zich in in het Grote Gasthuis in
Deventer.
Publicaties: De werken van Isaac Sunderman
([Deventer] 17Il; tweede vermeerderde druk
1712; 17 1 4).
Literatuur: Doorninck 1875.

Tappe, David (1649, Bernburg - na 1692)
Studeert enige tijd.
Luthers.
vo c-jaren:1667-1682.
Schip heen: Elburg; schip terug: Vrijheid (?).
Rang: soldaat.
Maakt reizen naar Coromandelkust, Malakka,
Ceylon, China en Sumatra, Java (veldtocht
tegen de sultan van Mataram).
Trouwt in 1688; vestigt zich in Bernburg, later
in Halle.
Publicatie: David Tappens fünfzehn jähriBe ...
Ost Indianische Reise-beschreibunB (Hannover
en Wolfenbüttel 1704; 1714).

295

Trevennot (pseudoniem)
voc-jaren: 1710 - ?
Schip heen: Generale Vrede.
Rang: soldaat.
Handschrift: Der Betreue ReiseBefehrte (na
1732), Universitätsbibliothek Göttingen.

Ultzheimer, Andreas Josua (1578, Bolheim
ofHeubach, Wurtemberg - na 1610)
Vader en grootvader zijn predikant.
Luthers.
Doorloopt de Latijnse school te Ulm, opleiding tot 'Wundarzt', drie jaar op Wanderschaft, vecht tegen de Turken in Hongarije,
werkt als chirurgijn in Wenen, reist door Italië
en vaart enkele malen in Nederlandse dienst
naar West-Indië en Afrika.
vo c-jaren: 1603-1609.
Schip heen: Geünieerde Provinciën.
Rang: chirurgijn.
Vecht tegen de Portugezen op de Molukken en
bij Goa.
Na terugkeer: huwelijk 1610; chirurgijn te
Tübingen.
Handschrift: Warrhaffte BeschreibunB ett/icher
Raysen (1610-1616), Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart.
Literatuur: Crecelius 1878, Jones 1983, Roese
1987, Werg in Ultzheimer 1971.

Verken, Johann (Leipzig - na 1616)
Luthers.
voc-jaren: 16°7-1612.
Schip heen: Geünieerde Provinciën; schip
terug: Middelburg.
Rang: soldaat> kapitein> vaandrig.
Maakt aanval op Mozambique mee, dient
op Banda.
Publicaties: Bin kurtze BeschreibunB einer Reyse
(bij De Bry, Frankfurt 1612; bij Hulsius, Frankfurt 1612); Latijnse vertaling: Frankfurt 1613.
Literatuur: R D B 11.

Vogel, Johann Wilhelm (1657, Ernstroda1723, Coburg)
Goede komaf; Latijnse school, gymnasium te
Gotha, boekhouder te Altenburg.
Luthers.
vo c-jaren: 1678-1688.
Rang: essayeur> vaandrig.

Dient als essayeur in de goudmijnen van
Sumatra.
Na terugkeer: huwelijk 1690; als mijninspecteur in dienst van de hertog van SaksenGotha; daarna 'Kammerschreiber' in Altenburg en later raad van de stad Coburg.
Handschrift: Reise nach Ostindien (1689), Forschungsbibliothek Gotha.
Publicaties: Diarium, oder Journal meiner nach
Ostindien und von dannen wieder zurückBethanen Reise (Frankfurt en Leipzig 1690; 1696;
uitgebreide herdruk: Zehen-JähriBe Ost-Indianische Reise-BeschreibunB (Altenburg 1704;
1716); fragmenten uit de editie van 1704 in
Bernouilli 1782, deel v .
Verder: Der vollständiBe und zu allerhand vorfallenden RechnunBen Beschickte und fertiBe
Rechenknecht (Gotha 1694) en Curiöser HautDiener, oder die Schönheit der Damen (Leipzig
1697; 1704).

Literatuur: Ernesti 1812, Kirsch 1995.

Gage na terugkeer 62 gulden.
Publicatie: Die Batavische Seifahrt (Z.p. 1715).

Wintergerst, Martin (1670, Memmingen 1728, Memmingen)
Opleiding als bakkersknecht, werkt elf jaar als
zeeman in Europa op vrachtvaarders, kaperschepen en oorlogsschepen.
Luthers.
va c-jaren (I): 1699-1703.
Schip heen: Sion; schip terug: Concordia of
Ganzenhoef.
Rang: konstabelsmaat.
Dient in Colombo in het arsenaal.
vac-jaren (2): 1705-1709.
Schip heen: Belois; schip terug: Donau.
Rang: konstabelsmaat.
Gage na terugkeer: 551 gulden.
Na terugkeer huwelijk in 1712; opzichter van
het arsenaal in Memmingen.
Publicatie: ReisbeschreibunB (Memmingen
1712).

Wagner, Zacharias (1614, Dresden - 1668,
Amsterdam)
Zoon van een rechter.
Luthers.
Gaat in 1633 in de leer bij Willem Jansz. Blaeu
in Amsterdam, dient de WIe in Brazilië
(1634-1641).

va c-jaren: 1642-1668.
Schip heen: Zwaan; schip terug: Wapen van
Middelburg.
Rang: adelborst> assistent> koopman> raad
van Justitie> gouverneur van de Kaap.
Werkt in Batavia als kaartenmaker, dient op
Deshima als opperhoofd en op de Kaap als
gouverneur. Reist onder andere naar China;
huwelijk.
Handschrift: Kurze BeschreibunB (1668),
Kupferstichkabinett Dresden.
Literatuur: Uitgave door de 'Verein für
Erdkunde' (Dresden 1898), Michel 1987,
Zandvliet 1987, Pfaff 1992.

Weerda, Jan (Oldenburg - )
Luthers.
va c-jaren: 1697-17°1.
Schip heen: Sirjansland; schip terug: Venhuizen.
Rang: soldaat> matroos.
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Literatuur: R D B

X II
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XIII;

Lauchner
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Wolf, Johann Christoph (1730, Röbel,
Mecklenburg - na 1784)
'Aus bürgerliche Stande'. Enige jaren gymnasium.
Luthers.
va c-jaren: 1751-1770.
Schip heen: Kievitsheuvel; schip terug: ZuidBeveland.
Rang: soldaat> schrijver> boekhoudersassistent.
Dient zijn hele periode in Jaffna op Ceylon.
Gage na terugkeer 717 gulden.
Keert terug naar Röbel, vestigt zich later op
uitnodiging van de hertog van Mecklenburg
op het hertogelijk slot in BüfSow.
Publicatie: Reise nach Zeilan (Berlijn en Stettin
1782-1784).

Wollzogen, Karl August baron von (Meiningen 1764 - Batavia 1808)
Opgeleid tot officier aan de Karls Akademie
in Stuttgart.
va c-jaren: 1787-1799.
Schip heen: Gatenisse.
Rang: luitenant> kapitein.

Dient aan de Kaap, op Makassar en in Semarang. In 1796 kapitein en commandant van de
Hollandse artillerie op Java; later algemeen
inspecteur van de bossen op Java. Huwelijk,
vestigt zich te Semarang.
Publicatie: Briefe des Herrn van Wurmb und des
Herrn Baron von WollzoBen (Gotha 1794).
Literatuur: Wollzogen 1859, Van der Stelt
1995·

Worm, Johann Gottlieb (1688, Döbeln,
Saksen - 1735)
Zoon van een koopman.
Luthers.
Opleiding voor de handel; werkt in Leipzig,
Breslau en Hamburg.
vo c-jaren: I709-1719.
Schip heen: Oudenaarde; schip terug: Berbicus.
Rang: soldaat.
Reist naar Bengalen en op een gezantschapsreis met Josua Ketelaar naar Ispahan (Vogel
1937).

Gage na terugkeer 274 gulden.
Publicatie: Ost-Indian- und Persianische Reisen
(Leipzig en Dresden 1737; Frankfurt en Leipzig 1745); derde druk, anoniem onder de titel
Der erBötzende und lehrende PassaBÎer (Frankfurt en Leipzig 1748).
Wurffbain, Johann Sigmund (1613, Neurenberg - 1661, Neurenberg)
Vader is burgemeester van Neurenberg.
Luthers.
Naar Frankrijk voor een handelsopleiding
1626-1627, daarna naar Amsterdam 1628-1631.
vo c-jaren: 1632-1646.
Schip heen: Zutphen; schip terug: Henriëtte
Louise.
Rang: adelborst> koopmansassistent > opperkoopmansasssistent > onderkoopman >
plaatsvervangend opperkoopman > opperkoopman.
Dient op Banda en in Suratte; keert terug als
commandeur van de retourvloot.
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Na terugkeer: huwelijk 1649; lid van de Grote
Raad in Neurenberg.
Publicaties: [I] ReifibeschreibunB (Neurenberg
1646); [2] Kurtze Instruction en Ost-Indianische
KrieB-und Ober Kauffmanns-Dienste (Neurenberg 1663; 1672; Sultzbach 1686). [3] Vierzehen
JähriBe Ost-Indianische KrieB- und Ober-Kauffmanns-Dienste (Sultzbach 1686).
Literatuur: Rouffaer 1913, R D B V II I en I X.
Wurmb, Karl Friedrich baron von (1742,
Welkershausen - 1781, Batavia)
Kapitein in militaire dienst van de hertog van
Saksen.
vo c-jaren: 1774-1781.
Schip heen: Overhout.
Rang: onderkoopman > boekhouder van het
hospitaal te Batavia > administrateur van de
koffiepakhuizen.
Wordt de eerste secretaris van het Bataviaasch
Genootschap der Kunsten en Wetenschappen.
Laat circa 30.000 gulden na.
Publicaties: [I] artikelen in de VerhandelinBen
van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten
en Wetenschappen (Batavia 1781-1786).
[2] Briife des Herrn von Wurmb und des Herrn
Baron von WollzoBen (Gotha 1794). [3] Merkwürdigkeiten aus Ostindien (Gotha 1797).
Literatuur: Smit 1988, Van der Stelt 1995.
Zimmermann, Peter Carl (NoordoostDuitsland - na 1743)
Opleiding tot apothekersgezel.
Luthers.
voc-jaren: 1733.
Schip heen: Blijdorp.
Rang: soldaat.
Lijdt met de Blijdorp schipbreuk bij Kaap
Verde aan de westkust van Afrika. Belandt op
Sint-Eustatius, waar hij trouwt. Vestigt zich
later op Sint-Jan, waar hij in 1742 zijn Reise
schrijft.
Publicatie: Reise nach Ost- und West-Indien
(Hamburg 1771).

BIJLAGE 2

Historiografie: studies over reisverslagen
van Duitsers in dienst van de v 0 C
Over de geschiedenis van het reizen, over Europese reisverslagen, of zelfs alleen
Duitse reisverslagen is veel geschreven. Het valt buiten het kader van dit boek om
daar een overzicht van te geven. Hieronder bespreek ik uitsluitend de literatuur die
specifiek handelt over de reizen en reisverslagen van Duitsers in dienst van de
v 0 C. I Achtereenvolgens komen Nederlandstalige, Duitstalige en Engelstalige
publicaties aan bod.
NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES

De vroegste belangstelling voor Duitsers bij de v 0 C dateert van de laatste decennia
van de vorige eeuwen manifesteerde zich in verspreide tijdschriftartikelen. Historici die zich qualitate qua met de geschiedenis van de v 0 C en van N ederlands-Indië
bezighielden, vonden het een curieus onderwerp. Zo publiceerde de oud-voorzitter
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen N.P. van den
Berg in 1872 het artikel 'Vijf jaren op Banda (1633-1638)', dat gewijd was aan Johan
Sigmund Wurftbain uit Neurenberg. Van den Berg baseert zich op het in 1686 postuum uitgegeven verslag van Wurftbains reizen en verhaalt op een anekdotische
wijze vooral over de gruwelijke terechtstellingen op Banda die Wurftbain tijdens
zijn verblijf aldaar heeft meegemaakt. 2
In 1888 verscheen in het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 'Duitschers in Indië'
door A. Haeger. Hij beschreef de toevloed van buitenlandse, vooral Duitse gelukzoekers naar Oost-Indië en het feit dat 'vele van deze avonturiers ... hunne lotgevallen uitvoerig medegedeeld' hebben. Hij noemt ze 'soms zeer interessant' omdat ze
'eene zeer getrouwe schildering der toenmalige toestanden uit eigen aanschouwing' geven. Wel misten deze mensen, aldus Haeger, het inzicht om de buiten hun
gezichtskring liggende toestanden naar waarheid te schilderen. Bovendien verhaspelden ze de namen wel eens en komt 'door de bekrompenheid der schrijvers veel
fabelachtigs en bijgeloovigs voor, waarover wij tegenwoordig moeten glimlachen'.
Hier wordt dus voor het eerst de nadruk gelegd op het belang van de directe waarneming, van de ooggetuige. Haeger verdiept zich als eerste serieus in deze buitenlanders en schetst in enkele scherpe beelden in wat voor ellendige omstandigheden
ze moesten dienen. Ook hij beschrijft de uiteindelijk succesvolle carrière van
Wurftbain. Haeger behandelt eveneens David Tappe, die hij een talentvol mens
noemt, maar die hij ruwen verward vindt schrijven. Tappe, aldus Haeger, is lichtgelovig en het boek zit vol 'femelarij en kwezelarij'. Toch is Tappe interessant vanwege de bijzonderheden die hij vertelt: hij maakt deel uit van een hofreis naar China en
trekt mee op een veldtocht tegen de sultan van Mataram. Haeger vermeldt kort
Schweitzer, die als soldaat en later als pennist in Batavia en op Ceylon diende. Ook
noemt hij de lotgevallen van Elias Hesse, die als administrateur van de goudmijnen
op Sumatra werkte, en hij vindt dat deze een nauwkeurige beschrijving van de
Kaap geeft. Na de chirurgijn Frik passeert Johann Gottlieb Worm de revue, wiens
avonturen werden opgeschreven door een predikant uit de buurt: 'een vlijtige, maar
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verwarde en wijdloopige compilatie der beroemdste reisverhalen'. Na deze 'dii
minores gentium' behandelt Haeger nog twee Duitsers die min of meer bekend zijn
gebleven: Engelbert Kaempfer en Johann Wolfgang Heydt, en I. De belangrijkste recente stubovendien het Wurtembergs regiment, dat in 1786 uitvoer. Haeger, dies over Duitse reisteksten
zelf een Duitser, die ook nog een aantal negentiende-eeuwse ver- zijn Brenner 1989 en 1990,
dienstelijke Duitsers noemt, wilde met dit artikel aantonen dat in Bausinger e.a. 1991, en Griep
Indië voor iedereen de weg naar de hoogste betrekkingen open- (ed.) 1991.
2. En passant noemt Van den
stond als het geluk hem maar diende.
Berg ook de reisverslagen van
Pas in 1902 wordt opnieuw een van de vele andere autobiografi- Schweitzer en Tappe en de
sche geschriften van Duitse v 0 c -dienaren onder de loep geno- landbeschrijving van Walmen. J. E. Heeres, hoogleraar koloniale geschiedenis te Leiden, baum.
behandelt in twee artikelen in De Navorscher het uitvoerige hand- 3. De artikelen zouden verschrift van de Elzasser Jörg Franz Müller, die tussen 1669 en 1682 volgd worden, maar daar is
de Compagnie diende als adelborst en van wie twee handschriften niets van gekomen. Wel publizijn nagelaten in de Stiftsbibliothek in Sankt Gallen. Heeres acht ceerde Heeres in 1903 nog een
Müller een scherp observator, 'over 't geheel geloofwaardig', die aanvulling in de GroninBsche
alleen op ondergeschikte puntjes wel eens fouten maakt. Heeres Volksalmanak. Voor de tekeningen van Müller heeft
geeft de fragmenten weer die 'van geschiedkundige of ethnografiHeeres geen oog.
sche beteekenis' zijn en die hij 'Of belangrijk Of aardig' vindt. Dat 4. Saar 1662, Von der Behr
betreft een groot stuk van de heenreis en een beschrijving van de 1668, Herport 1669, Merklein
Khoikhoi aan de Kaap.3
1663, Schreyer 1681 en WurffHet duurt een aantal jaren voor de Duitsers in de Oost opnieuw bainl686.
gerichte aandacht kregen. Dat gebeurde kort na elkaar in de Bijdra- S. Vier artikelen verschenen in
gen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Nederlandsch Indië. In 1913 en 1914 in de BijdraBen en
deel 68 is een staatje opgenomen van zes Duitse reisbeschrijvin- één artikel in VraBen van den
gen. 4 In deel 69 wijdt G. P. Rouffaer een kleine bijdrage aan het DaB in 1913. De vijf artikelen
boekje dat de vader van Johann Sigmund Wurffbain in 1646 had werden opnieuw uitgegeven
door Bruijn en Lucassen 1980.
uitgegeven, namelijk een extract van diens brieven uit Indië. De
De Hullu gebruikte de teksten
zoon was daar echter zeer ontstemd over en nam de hele oplage uit van Müller, Hesse, Vogel,
de handel. In deze jaren publiceert J. de Hullu, archivaris te Middel- Tappe, Frik, Langhansz, Kolb,
burg en later archivaris van de koloniale sectie van het Algemeen Barchewitz, Wurmb en WollRijksarchief, in hetzelfde tijdschrift over verschillende aspecten zogen.
van het leven aan boord van Oost-Indiëvaarders, waarbij hij zich 6. In 1913 bijvoorbeeld werd
mede baseert op de teksten van deze Duitsers. 5 Speciaal over de door de Linschoten-VereeniDuitsers die zich verdienstelijk hadden gemaakt op het gebied van ging Schijfahrten van Samuel
kunst en wetenschap handelt een artikel dat S. Kalff in 1926 in het Brun uit Bazel uitgegeven.
Koloniaal Tijdschrift publiceerde. Deze bijdrage is grotendeels een Brun maakte tussen 16II en
1621 in Nederlandse dienst vijf
parafrase van Haegers artikel.
maal een vaart op het MiddelDe tot nu toe genoemde artikelen verschenen over een periode landse-Zeegebied en op Guivan ruim een halve eeuw. Ze maakten deel uit van een reeks artike- nee. Een ander voorbeeld geeft
len die gewijd waren aan zeventiende- en achttiende-eeuwse be- J.N. Jacobsen Jensen in 1916 in
schrijvingen van zeereizen, in de eerste plaats van Nederlandse Het Nederlandsche Zeewezen.
zeelieden. Die verschenen in verschillende periodieken die zich Onder de titel 'Van een Duitzowel richtten op de algemene vaderlandse historie als op de mari- schen barbier op Hollandsche
tieme en de koloniale geschiedenis. Deze verspreide publicaties schepen in de 18e eeuw'
handelden bijvoorbeeld ook over reisverslagen van Duitsers die beschreef hij in twee artikelen
niet naar de Oost maar naar de West gingen, of die in de Europese de belevenissen van Adrian
Gottlieb Volckart, die tussen
wateren bij de koopvaardij dienden. 6 De Linschoten-Vereeniging,
1717 en 1722 op de Middellandgemodelleerd naar de oudere Engelse zustervereniging de Hakluyt se Zee, naar Archangel en
Society, liet bovendien vanaf haar oprichting in 1908 vrijwel jaar- naar West-Indië voer.
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lijks een gedegen ingeleid en geannoteerd Nederlandstalig reisverhaal verschijnen.
Veel profijt konden de auteurs hebben van de twee bibliografieën van reisverhalen
die P.A. Tiele in respectievelijk I867 en I884 had gepubliceerd. In I9I9 verscheen
bovendien ReiziBers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van reizen in Nederland door
vreemdelinBen vóór r8so van J.N. Jacobsen Jensen. Dit is een uitstekende beredeneerde bibliografie waarin ook vele titels van zeevarende auteurs zijn opgenomen,
onder wie een aantal Duitsers in v 0 c -dienst.?
In I930 verscheen het eerste deel van de fraai uitgegeven serie ReisebeschreibunBen van Deutschen Beamten und KrieBsleuten im Dienst der Niederländischen Westund Ost-Indischen KompaBnien r602-I797 (RDB). De samensteller van deze reeks
was de kapitein ter zee b.d. S. P. l'Honoré Naber. Naber heeft een monument opgericht voor de Duitse schrijvende vo c-dienaar. Na zijn vervroegde pensionering in
I9I4 wijdde hij zich geheel aan de maritieme historie. Hij was een nauwkeurig en
productief auteur en publiceerde talloze artikelen en bijdragen betreffende de marine, de vo c en de WIe. Een hoogtepunt in dit oeuvre is de genoem- 7. Jacobsen Jensen 1919; een
de reeks, die zonder medewerking van de uitgever Wouter Nijhoff supplement verscheen in 1936.
nooit tot stand had kunnen komen. Het is geen toeval dat Nijhoff 8. Dat deze geschriften ook
medeoprichter en uitgever was van de Linschoten-Vereeniging. ~edisch-historis~.he i~forma
Naber zelf is daar driemaal voorzitter van geweest en heeft tien tie verschaffen blijkt UIt een
..
.
Duitstalig artikel van Meyerdelen bezorgd. In de R D B ZIJn I3 delen verschenen, met m totaal 3 h f R '
. h
.
. .
0 en ogge UltI939 m et
West-IndIsche en II Oost-IndIsche relZen. Naber voorzag elk deel "d h'fi J
H"
. ....
. .
tiJ sc n t anus. lerm worvan een mleldmg en hl) verantwoordde weglatmgen; de Uitgaven den opmerkingen over de
waren geïllustreerd met reproducties van de oorspronkelijke gra- medische verzorging op de
vures. Het belang van dit soort teksten vatte hij in het voorwoord schepen en op de Aziatische
van het eerste deel in enkele punten samen. Ze konden bijvoor- vestigingen vermeld aan de
beeld inzicht verschaffen in zaken waarover de Nederlanders door- hand van enkele tientallen reisgaans plachten te zwijgen, zoals straffen en vermaak, omdat die beschrijvingen, waaronder
degenen die vertrouwd waren met het leven op de schepen en in 22 Duitse. De auteurs ontleAzië, onbeduidend voorkwamen. 8 Uit de titel en ook uit het voor- nen hun bestand aan de bibliotheken van Göttingen en
woord blijkt dat Naber de reeks had willen voortzetten tot het
Hannover, maar schijnen noch
einde der achttiende eeuw, waarmee de serie ongeveer 25 titels zou de reeks van L'Honoré Naber
bevatten. Zover is het niet gekomen. De crisisjaren maakten voort- noch de werken van de Linzetting onverantwoord en in I932 werd er een punt achter gezet. schoten-Vereeniging gekend
Naber was toen al ziek; hij overleed in I936.
te hebben. Hun artikel was
Na de RDB is nog maar één Nederlandse studie over Duitse bedoeld als aanvulling op de
Compagnie-dienaren verschenen: Buitenlandse BetuiBen van onze studie van D. Schoute, De
koloniale expansie van H. Terpstra uit I940, een deel in de populair- Geneeskunde in den dienst der
wetenschappelijke Patria-reeks, die vele delen bevatte over de kolo- Oost-Indische Compagnie in
niale geschiedenis en over zeehelden. 9 Terpstra was geschiedenis- Nederlandsch-Indië (Amsterdam 1929).
leraar te Hilversum en werkte mee aan de vijfdelige Geschiedenis
9. Terpstra baseerde zich op
van Nederlandsch Indië van P.W. Stapel. Hij benadrukt in zijn eerste de II Duitse Oost-Indische
inleidende hoofdstuk het belang van deze geschriften. Ze geven reisverhalen uit de R DB, aaninformatie die niet uit andere bronnen te halen is: over militaire gevuld met de teksten van
activiteiten van de Compagnie, over de cultuurhistorische aspec- Frik, Tappe, Langhansz, Vogel
ten van het leven in Oost-Indië, en ze bevatten etnografische gege- en Müller die al in eerdere
vens en talloze bijzonderheden over het leven op de schepen. Ver- publicaties waren genoemd.
volgens behandelt hij de carrières van drie Duitse v 0 c -dienaren in Hij voegt er één nieuwe auteur
de zeventiende eeuw. JO In het laatste hoofdstuk benadrukt Terpstra aan toe: Daniel Parthey.
nog eens welke 'belangrijke getuigenissen van onze koloniale 10. Namelijk Verken, Hesse en
Wintergerst, alle drie gepubligrootheid' deze schrijvende Duitsers gegeven hebben. Ook gaat hij
ceerd door Naber.
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in op de functie die deze geschriften destijds hebben gehad. Het was ontspanningslectuur met nuttige kanten. Het bood nieuwe informatie, maar sommige van de
teksten werkten ook als waarschuwing aan het adres van degenen die al te lichtzinnig een reis naar de Oost wilden ondernemen. Ook getuigden de auteurs door middel van dergelijke geschriften van Gods grootheid. Terpstra gaat verder dan het
louter behandelen van de levensloop van de auteurs, hij gaat ook in op stijl, illustraties, opdrachten en voorwoorden.
Na Terpstra's boek wordt in Nederland weinig meer over dit onderwerp gepubliceerdY Twee verklaringen dienen zich daarvoor aan. De Tweede Wereldoorlog zal
een aversie hebben veroorzaakt om nog studie te doen naar de II. In 1940 verscheen nog een
Duitse aanwezigheid op Nederlandse schepen en in de Nederland- onbeduidend artikel van
se vestigingen in Azië. Daar komt bij dat de belangstelling voor de A. Hulshof in het HaaBsch
koloniale geschiedschrijving na de oorlog en na de onailiankelijk- Maandblad, die zich baseert
' " sterk vermm
. d er de. 12 P as m
. d e Jaren
.
. maar I'
op het boek
h el'd van lnd
oneSle
zestig,
k Ivan Terpstra.
Ib d
hDe
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h
.
d
Ultenant- 0 one .. van et
. d
I
h
voora aan et em van e Jaren zeventig, ontston een ermeuw e KNIL D . de Jongh pubi'lCeer de
interesse, met al.~. zwaarte?unten het negentie~de-eeuwse belei~. in in 195 0 Het KrijBswezen onder
Nederlands-Indle, de penode van de IndoneSIsche onailiankehJk- de Oostindische CompaBnie,
heidsstrijd en de v c. Een nuttig uitgangspunt vormde A Critical waarbij hij gebruikmaakte van
Survey of Studies on Dutch Colonial history van W. Ph. Coolhaas uit de teksten van Schweitzer,
1960 (tweede, uitgebreide druk 1980). Coolhaas bespreekt uitvoe- Saar, Frik, Langhansz, Herrig en in prijzende zin de delen van de Linschoten-Vereeniging. port en Von der Behr.
Aan de door Naber uitgegeven reeks Duitse reisbeschrijvingen 12. Zie hierover Wesseling
1994·
hecht hij minder belang.I3
Het onderzoek naar de vo c nam vanaf de jaren zeventig een ~3. 'Although their imPforhtance
•
IS not as great as that 0 t e
geheel andere weg dan de vooroorlogse 'Hollandocentnsche' bena- works 0 f the L'mschoten
dering. De vo c werd ten eerste veel meer (ook en juist door Azia- Society, they are weil worth
tische historici) in Aziatisch verband en vanuit Aziatisch perspec- being mentioned.' (Coolhaas
tiefbestudeerd. Ten tweede ontstond een sterke economisch-histo- 1980, p. 20).
rische belangstelling voor de Compagnie. De aandacht ging uit 14. In 1992 verscheen de uitnaar de bedrijfsorganisatie, de aard en omvang van de handel, van voerig ingeleide inventaris
het personeel en van de scheepvaart. De toenemende toegankelijk- van het v 0 c -archief in druk
heid van het vo c -archief trok vele onderzoekers uit binnen-en (zie Meilink-Roelofsz).
buitenland naar het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, waar dit 15. Dat betreft de Generale
Missiven van Gouverneurs1200 meter lange archief berust. I4 Een reeks bronnenuitgaven
Beneraai en Raden aan Heren
bood bovendien een schat aan informatie!S
x v I I der VereniBde OostindiAndere accenten in het vo c -onderzoek, deels buiten de univer- sche CompaBnie door W.Ph.
siteiten, vooral in de jaren tachtig en negentig, betreffen de Coollraas en J. van Goor (Den
scheepsbouw. Deze belangstelling stond in direct verband met de Haag 1960-1988). Zij verscheepsarcheologie en de reconstructies van Oost-Indiëvaarders. schaffen een grondig inzicht
Bij deze veranderde aandacht en benadering bestond weinig aan- in het Aziatisch bewind. Daardacht voor de persoonlijke belevingswereld van de vo c -dienaar. naast is de driedelige uitgave
Ook al werd het personeel kwantitatief onderzocht, vestigde de Dutch-Asiatic ShippinB in the
belangrijke heruitgave van De Hullu's artikelen door Bruijn en 17th and 18th Centuries (OA s)
Lucassen in 1980 opnieuw de aandacht op de Duitse auteurs en een goudmijn van gegevens
over schepen, personeel, goewerden in verschillende studies deze Duitsers wel eens aangederen, de doorvoer van edelhaald, ze bleven op de achtergrond!6 Frik, Von Wurmb en Von metaal naar Azië en de opWollzogen kregen enige aandacht in aan hen gewijde doctoraal- brengsten der retourgoederen.
scripties. R. van Gelder publiceerde in 1996 een artikel over de 16. Zie voor literatuur: Gaastra
Saksische vo c -soldaat Gottfried Preller en diens in handschrift 1991.
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bewaard gebleven reisverslag over de jaren 1727-1735.'7 De belangstelling voor
Nederlandstalige beschrijvingen van vo c-reizen kende een opleving met name bij
neerlandici met een historisch letterkundige belangstelling.'8 De Linschoten-Vereeniging bleef Nederlandse reisteksten met een hoog autobiografisch gehalte uitgeven. I9
Voor de studie van de v 0 c in het algemeen en voor die van reisbeschrijvingen
in dienst van de Compagnie in het bijzonder is nog een publicatie van groot belang:
V OC. A biblioBraphy ofpublications relatinB to the Dutch Bast India Company 16021800 van John Landwehr. Deze zeer uitvoerige bibliografie bevat onder andere een
hoofdstuk met 219 titels van reisbeschrijvingen, waarvan 48 door buitenlanders.
Samenvattend kan men stellen dat in Nederland de belangstelling voor de Duitse reisteksten vooral heeft bestaan tussen 1880 en 1940 binnen het grotere verband
van belangstelling voor beschreven zeereizen. Dit alles binnen het kader van de
dominante geschiedschrijving van nationalistisch-kolonialistische snit. Artikelen
hierover en de bezorging van teksten lag in handen van historici die zich ofwel met
de koloniale ofwel met de admiraliteitsgeschiedenis bezighielden, of met allebei. Zij
concentreerden zich op zeventiende-eeuwse teksten. Het belang daarvan zagen ze
in de vele bijzonderheden die vermeld werden en die niet uit andere bronnen te verkrijgen waren. Vermeende negatieve eigenschappen van deze teksten, zoals een
slechte stijl, een rommelige compositie en goedgelovigheid deden aan het belang
van deze verhalen niets af.
DUITSTALIGE PUBLICATIES

Vóór de jaren zeventig van de twintigste eeuw valt er weinig te melden. 20 In 1888
gaf de Verein für Erdkunde te Dresden in haar Festschrift de levensbeschrijving uit
van Zacharias Wagner, die tussen 1638 en 1668 achtereenvolgens de w I c en de
vo c heeft gediend. J. Prinz beschreef in zijn boek uit 1932 op basis van uitvoerig
archiefonderzoek de geschiedenis van het Wurtembergse regiment dat de voc in
1786 naar de Kaap stuurde. De ondertitel luidt terecht Die Tragödie einer Söldnerschar. Een informatief artikel uit 1934 behandelt, mede gebaseerd op archiefmateriaal, zeven burgers uit Ulm die in de zeventiende eeuw in dienst van de v 0 c naar de
Oost zijn vertrokken. 2 ! Onder hen bevond zich Christoph Frik wiens reisverhaal
(Ulm 1692) in 1926 in een gemoderniseerde versie opnieuw was uitgegeven. In 1922
was in de serie Alte Reisen und Abenteuer een bloemlezing uit de beschrijving van
Kaap de Goede Hoop door Peter Kolb uit 1719 verschenen.
Het nazistische klimaat in Duitsland beïnvloedde vanaf 1933 ook de geschiedschrijving. De Duitse aanwezigheid in Nederlands-Indië, op de Kaap en in Japan
kreeg daarin grote aandacht. Het voorwoord van A. Schwägerls Das Auslanddeutschtum im Niederländischen Kolonialbereich uit 1937 liet niets te raden over. In
een bewonderende paragraaf over de Nederlanders noemt hij ze 'Stammverwandte
und Blutsbruder, van gleichem germanischen RassebewufStsein und Raumgefühl
getragen'. De auteur behandelt de Duitse aanwezigheid in de Nederlandse koloniën
aan de hand van de RDB en van delen van de Linschoten-Vereeniging. Hij roemt
vele verdienstelijke Duitsers en dringt aan op een blanke, Duitse bevolkingstoename overzee, omdat anders het 'Auslanddeutschtum' te gronde zou gaan. Verwant
met deze gedachtengang, maar minder expliciet, is het artikel van de Nederlander
P. C. Bloys van Treslong Prins uit 1937. In 'Die Deutschen in NiederländischIndien', de gedrukte neerslag van een in Tokio gehouden lezing, stelt ook hij vast
dat Nederlanders en Duitsers 'eines Stammes' zijn. Hij behandelt een hele reeks
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Duitse bestuurders, militairen, predikanten en chirurgijns in de periode van de
vo c en in de negentiende eeuw. Ook Lehnmann benadrukt in zijn boek uit 1938 de
rol van Duitsers in Nederlands-Indië. In twee boeken, respectievelijk van 1938 en
1943, behandelt Moritz, zich baserend op veel archiefmateriaal, de rol van de talrijke Duitsers op de Kaap. MeifSner en Donat schreven in respectie- 17. Schaling 1992 en Van der
velijk 1940 en 1943 over Duitsers in Japan, waarbij ze de hele perio- Stelt 1995; Van Gelder 1996b.
de van de eerste vo c-contacten tot aan de Tweede Wereldoorlog 18. In 1992 promoveerde
behandelden.
M. Barend-van Haeften op de
De 'ungelehrte Reisen' zijn lang in de vergetelheid gebleven. Oostindise SpieBel van Nicolaas
de Graaff. In 1994 verscheen
Historici toonden er weinig belangstelling voor omdat ze te subjeceen nieuwe uitgave van de De
tief zouden zijn, en voor literatuurwetenschappers vielen ze buiten
BeestiBe en vermaeckelijcke reysde boot omdat ze niet tot de hoogstaande literatuur behoorden, de beschryvinB naer Oost-Indien
nadruk op waarheidsgetrouwheid legden en dus tot het domein van Aernout van Overbeke. In
van de non-fictie behoorden. 22 Maar in de jaren zeventig komt de 1996 werden bovendien maar
belangstelling voor Duitse reizigers, dus ook voor de 'ungelehrte' liefst drie boeken gepubliceerd
Duitse voc-dienaren en voor de koloniën in Azië weer op gang. 23 over Willem Bontekoe en zijn
De publicaties zijn heterogeen van karakter en vallen uiteen in reisjournaal (zie o.m. Roeper).
diverse genres: biografische artikelen, heruitgaven van oorspron- Het tijdschrift Indische Lettekelijke teksten, hertalingen, facsimiles en bibliografieën. Onder- ren en uitgeverij Terra IncoBnita, die zich op reisverslagen
ling vertonen ze weinig verwantschap. Sommige publicaties zijn
toelegt, komen hieruit voort.
voortgekomen uit een medische of botanische belangstelling,
19. De verzamelde werken van
andere uit regionaal-historische interesse en weer andere uit de Jacob Haafner (1992, 1995,
binnen de Duitse germanistiek sterk gegroeide belangstelling voor 1997), van de Vlaamse vocreisverslagen in het algemeen. De laatste jaren is ook de belangstel- soldaat Carolus van der
ling vanuit de antropologisch-historische hoek toegenomen. De Haeghe (Parmentier en Laarauteurs lijken elkaar en elkaars werk niet altijd te kennen, en daarbij hoven 1995) en van twee achtkomt nog de divergentie van de twee Duitslanden tussen 1945 en tiende-eeuwse damesjournaals
1989. De Duitse studies waarin v 0 c -dienaren een rol spelen zijn (Barend-van Haeften 1996).
in de eerste plaats gericht op reisbeschrijvingen van India en Japan, 20. Coolhaas schreef dan ook
dat het aantal studies op het
of op individuele reizende auteurs. Duitsland kent geen wetengebied van de Nederlandse
schappelijke traditie die zich op Indonesië richt. 24
kolonialisme in het Duits 'very
Het accent op India komt voort uit het feit dat daar relatief veel small' was (1980, 'IntroducDuitsers naar toe getrokken zijn, hetzij al in de zestiende eeuw als tion').
agent van Duitse bank- en handelshuizen, hetzij als dienaren van 21. Schmidlin 1934.
de v 0 c. Ook vele Duitse jezuïeten en lutheraanse missionarissen 22. Brenner 1990, p. I: Lauchhebben er gewerkt en er over bericht. Bovendien hebben enkele ner 1985/86, p. 113: Stewart
individueel reizende Duitsers hun ervaringen in India te boek 1978, pp. 10·11.
gesteld, zoals J. A. von Mandelslo en H. von Poser. 25 Er verschijnen 23. Ik heb slechts twee artikevanaf de jaren zeventig verschillende bibliografieën van Duitse len uit de jaren vijftig en zestig
gevonden: Nevermann 1956
Aziatische reisverslagen en de eerste daarvan zet al direct de systeover Heinrich Muche, en
matische en kritische toon waaraan het Nederlandse en Duitse
Brans 1963 over Duitse vocauteurs tot dusverre ontbroken had. In 'Deutsche Reiseberichte dienaren.
über Indien vom 16. bis 18. Jh.' schetst I. Itscherenska de mogelijk- 24. 'Indonesian Studies never
heden die deze bronnen bieden. Ze kunnen helpen bij de recon- really developed nor does any
structie van het ontstaan van het India-beeld, een beeld dat weer real school or tradition of
invloed heeft gehad op politieke en economische beslissingen. Indonesian studies exist in any
Bovendien zeggen ze veel over de geesteshouding van de auteur of of the German speaking counzijn uitgever, en ze completeren de Indiase bronnen. Daar staat tries (Kratz 1981b, p. 109).
tegenover dat de schrijver vaak maar kort ter plaatse is geweest, de 25. Mandelslo 1658; Heinrich
von Poser, Lebens- und Todes
taal niet kent, niet alles uit eigen waarneming heeft leren kennen,
Geschichte (Jena 1675).
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lichtgelovig was en vaak het verhaal lang na aankomst heeft opgetekend. Men vindt
er ook voorbeelden in van plagiaat, overdrijvingen en verzinsels. De auteur geeft
een beredeneerd overzicht van tientallen Duitsers die Azië bezocht hebben, van de
zestiende tot de achttiende eeuw, zelfstandig reizend of in opdracht van Duitse
kooplieden, of in Nederlandse, Engelse en Deense dienst, en neemt ook verslagen
van jezuïeten en lutheraanse missionarissen op. Er komen 21 Duitse v 0 c -dienaren
aan bod. Van hen is overigens één een Nederlander (Franck) en een andere is een
fantast die schreef onder de schuilnaam Taurinius. Itscherenska beoordeelt hen op
de informatie die ze geven op economisch en sociaal gebied, en spreekt de hoop uit
dat historici die zich met de geschiedenis van India bezighouden deze bronnen zullen benutten. 26
In 1980 verschijnt opnieuw een bibliografisch artikel over Duitsers in India.
Kennelijk onbekend met de vorige publicatie stelt de auteur Übleis dat het onderzoek naar het beeld van buiten-Europese culturen in het voor-industriële Europa
nog in de kinderschoenen staat. Maar anders dan de DDR-historica Itscherenska
ziet hij hier vooral mogelijkheden voor de mentaliteitsgeschiedenis. De reisverhalen boden de geleerde wereld informatie over de buiten-Europese culturen en daarom is het instructief ze te ontsluiten. Bovendien kan men hierdoor opvattingen
over ontwikkelingslanden kritischer - bedoeld is vanuit een historisch perspectief benaderen. Daar komt nog bij dat ze belangrijke bronnen voor de Indiase geschiedenis leveren. Het grootste bezwaar vindt hij dat ze door de concentratie op concrete gebeurtenissen en door de chronologische opzet zo zelden tot algemene uitspraken over een cultuur komen. Beknopt analyseert Übleis aan de 26. Het artikel is opgenomen
hand van 18 reisverslagen, waarvan 14 van voc-dienaren, de ach- in een bundel die werd uittergrond van deze auteurs, hun reisrnotieven en hun opvattingen gegegeven onder auspiciën
over de economie, de regeringsvorm en de religie van India. Ook de van het Ins~itut für Orien~
opstelling tegenover het andere ras en de militaire conflicten forschung lil het toenmalIge
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E en grond 1ger aSlS voor et on erzoe naar et ultse n la- 27·6Dharampal-Fnck 1994,
beeld werd gelegd door Gita Dharampal-Frick met haar uitvoerige p.
3·
28. Zie ook de catalogus Berbibliografie 'Frühe deutsche Indien-Berichte (1477-1750)' uit 1984. lijn 1993.
Een speurtocht in 22 bibliotheken in Oost- en West-Duitsland, 29. Michel 1985-1995 en Pfaff
Oostenrijk en Engeland leverde ongeveer 350 titels op. Inbegrepen 1992; over Meister en diens
zijn oorspronkelijk Duitse titels, vertalingen in het Duits en Latijn- tekeningen in de British
se titels. Dit materiaal vormde de grondslag voor enkele artikelen Library: Muntschick 1984.
van haar hand over het Duitse India-beeld en uiteindelijk voor haar 30. Over Muche: Nevermann
grote studie Indien im Spiegel deutscher Quellen der Frühen Neuzeit 1956; over Frik: Rose 1982;
over Hoffmann: Perst 1956 en
(1500-1750) uit 1994. In dit solide, systematische werk beschrijft
Beck 1970; over Merklein:
Dharampal haar bronnen. Het zijn alle gedrukte teksten: reisjourWunder 1988; over Wurmb:
nalen, brieven, dagboeken, kosmografieën, encyclopedieën, ver- Smit 1988; over Wintergerst:
handelingen over godsdiensten, politiek, cultuur en economie en Lauchner 1985/86.
studies op het gebied van botanie, medicijnen en taalwetenschap- 31. De reizen van de chirurgijn
pen. Ze analyseert ze op vier thema's: het paradoxale beeld van Ultzheimer werden in modern
India als paradijs en als reëel land, de beschrijvingen van de maat- Duits uitgegeven in 1971,
schappelijke structuur, politieke aspecten en observaties over reli- waarbij overigens de oorgie. Over de geschriften van de Duitse v 0 c -dienaren merkt ze op spronkelijke hoofdstukindedat ze 'eine der einflulSreichsten Hauptquellen' vormen waaruit ling van het manuscript niet is
aangehouden. Een jaar later
'die breitere deutsche Öffentlichkeit ihr "Wissen" über Indien
kwam de integrale tekst van
schöpfte'.27
het handschrift van Christoph
Het tweede land waarover veel Duitse studies zijn verschenen is
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Japan. De Duitse aanwezigheid aldaar had een ander karakter dan in India. Op het
Japanse schiereilandje Deshima waren de Europeanen per definitie vo c-dienaren.
Een reeks Duitsers heeft er gewerkt, onder wie zich enkele artsen en botanici
bevonden die uitvoerig over Japan hebben gepubliceerd. Pas het artikel van Josef
Kreiner 'Deutschland-Japan - Die frühen Jahrhunderte' uit 1984 maakte duidelijk
hoeveel er vóór 1800 al door Duitsers over dit land was geschreven. 28 Hij behandelt
onder andere 17 Duitsers die in vo c-verband op Deshima dienden en daar in een
of andere vorm verslag van hebben gedaan. Allen uitten zich in bewonderende,
enthousiaste zin, waarbij niet zelden een lichte kritiek op Europa en op de zelfverloochenende houding der Nederlanders doorschemert. De meest bekende Duitser
op Deshima is Engelbert Kaempfer geweest, over wie dan ook veel gepubliceerd
wordt. Maar ook aan het korte verblijf van Caspar Schmalkalden op Deshima, aan
de chirurgijn Caspar Schamberger, de stamvader van de Japanse chirurgijnsschool
Kasuparuryu-Beka, aan de hovenier Georg Meister en zijn studies van de Japanse
taal, en aan Zacharias Wagner werden artikelen gewijd. 29
Enkele publicaties, elk gewijd aan één Duitse vo c -dienaar, moeten nog worden
genoemd. De eerste gaat over het geïllustreerde maar helaas inmiddels onvindbare
handschrift van de Breslauer Heinrich Muche, die de Compagnie als soldaat diende in Japan, op de Molukken en op Java. De tweede is een vrij oppervlakkig
medisch-historisch proefschrift over Frik. Ook de predikant Hoffmann, de chirurgijn Merklein en de opperkoopman Von Wurmb kregen korte artikelen. Tenslotte
verscheen in 1985/1986 een voorbeeldige reconstructie van het leven van Martin
Wintergerst, de broodbakker uit Memmingen, die als konstabelsmaat tussen 1699
en 1709 tweemaal in dienst van de vo c naar Oost-Indië reisde en CariFernberger ter beschikdaarvan een uitvoerig verslag publiceerde.30 De auteur, Lauchner, king (Wernhart 1972). Wagbaseert zich zowel op Wintergersts eigen relaas, waarbij hij kritisch ners Journal, dat deels al in
de retorische elementen in de tekst ontleedt als op historische 1888 was gepubliceerd, wordt
bronnen. Na de anekdotische, de sociaal-eco~omische, de medi- in~eghral~l weergegeven ?oor
· werd nu 00k d e 1·lteralr. h·lstonsc
. h e MIC
19 87. Der Onenta. h e b enadermg
sch een b otamsc
I·ISC h- Iend·lil
. h K
d
tamsc e unst- un
discipline bij de bestudering van deze teksten betrokken.
Lust-Gärtner, de grote botaniOpvallend is hoeveel Duitse vo c-reizen in de jaren zeventig en sche studie van Georg Meister
tachtig opnieuw werden uitgegeven en zo weer integraal beschik- uit 1692, was al in 1973 op·
baar kwamenY Vooral de facsimile-editie uit 1980 van Olearius' nieuw uitgegeven. Peter Kolbs
Orientalische Reise-BeschreibunBe, met een voortreffelijk nawoord berichten over de Khoikhoi en
van Dieter Lohmeier, moet hier worden genoemd. Aan het Wur- de Kaap werden in 1979 weer
tembergse Kaapregiment werd in 1987 in Stuttgart een tentoon- toegankelijk gemaakt door
stelling gewijd onder de titel VerkauJt und Verloren, waarbij een W. JopP, de reizen van de twee
catalogus onder dezelfde naam verscheen. In 1988 werd in Bam- als soldaat uitgevaren Holsteiners Andersen en Iversen in
berg een grote expositie over de v oe gehouden. De daarbij ver1980 door Lohmeier. Van het
schenen catalogus bevat een uitvoerig historisch overzicht van de handschrift van Caspar
Compagnie door F. S. Gaastra en hoofdstukken over deelaspecten, Schmalkalden verscheen in
onder andere over de Duitse Compagnie-dienaren en hun ge- 1983 een geïllustreerde, maar
schriftenY
niet complete editie door
Het jaar 1994 vormt voorlopig het hoogtepunt op het gebied Joost, en in hetzelfde jaar werd
van de historische studies naar Duitse Oost-Indiëvaarders. Behal- Hoffmanns Ostindische Voyage
ve het al genoemde boek van Dharampal verscheen ook Wilde Völ- in facsimile herdrukt. In 1985
kerkunde. Andere Welten in deutschen Reiseberichten der Frühen verscheen een herdruk van de
Reise nach Ostasien van Johann
Neuzeit van Michael Harbsmeier. Deze mentaliteitshistorische stuJakob Merklein.
die analyseert de wijze van waarnemen van reizigers. Achtereen32. Schmitt e.a. (ed.) 1988.
volgens behandelt Harbsmeier reizen naar Jeruzalem, naar Ameri-
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ka, naar de Oriënt, naar de Oost en in Europa zelf. Uitvoerig komen de Duitse
voc-dienaren die naar de Oost trokken aan bod. De derde studie uit 1994 is Die
Reise nach Batavia. Deutsche Abenteuer in Ostasien 1609 bis 1695, van Peter Kirsch,
een onderhoudend werk over het leven van Duitsers in de Oost, gebaseerd op 23
gedrukte zeventiende-eeuwse reisverslagen,33
In een kleine publicatie uit 1995 diepte Kirsch nog de lotgevallen uit van de twee
Duitse mijnspecialisten Elias Hesse en Johann Wilhelm Vogel, die aan het eind van
de zeventiende eeuw op Sumatra hebben gewerkt. Zeer onlangs verscheen van
Horst W. Blanke Politische Herrschaft und soziale UnBleichheit im SpieBel des Ande-

ren. UntersuchunBen zu den deutchsprachiBen ReisebeschreibunBen vornehm/ich im
Zeitalter der AufklärunB (Waltrop 1997). Ook hier wordt een aantal Duitse vocdienaren behandeld. Helaas kon dit gedetailleerde boek niet meer in deze studie
verwerkt worden.
Samenvattend blijkt de bestudering door Duitse historici van oude reisverhalen
naar de Oost zich pas na 1980 goed ontwikkeld te hebben. Reizen naar en in India
en Japan krijgen zware accenten en ook China krijgt meer belangstelling, al zijn
daar maar enkele Duitsers geweest. 34 In de medische en botanische geschiedschrijving wordt het reisverhaal vaak als bron gebruikt,35 In dezelfde tijd is er een enorme
wetenschappelijke belangstelling voor het reisverhaal op gang gekomen bij germanisten, die ook de studie naar Oost-Indische reizen sterk gestimuleerd heeft. 36
Zozeer dat een van de specialisten op dit gebied opmerkt: 'Seit den siebziger jahren
is die Reiseliteraturforschung der Germanistik, gut subventioniert von den Instutitionen der Wissenschaftsförderung, fast ins Uferlose gewachsen ... '37
ANGELSAKSISCHE PUBLICATIES

Behalve Nederlandse en Duitse historici hebben zich, verspreid, ook enkele Engelse en Amerikaanse geschiedschrijvers met dit specifieke onderwerp beziggehouden. In 1929 verschenen de reizen van Frik en Schweitzer in Engelse vertaling,38
Deze is gebaseerd op een Engelse vertaling uit 1700, die zelf weer terugging op de
Nederlandse vertaling uit 1692. De twintigste-eeuwse bezorger noemt de auteurs
'shrewd and observant men'. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de in Ceylon en
later in Zuid-Afrika wonende Engelsman Major R. Raven-Hart zich verdienstelijk
gemaakt met de vertaling en heruitgave van een aantal teksten van Duitse v 0 C -dienaren. In 1952 publiceerde hij Heydt's Ceylon, een vertaling van Ceylonese hoofdstukken van het grote geïllustreerde werk van Johann Wolfgang Heydt Al/erneuester GeoBraphisch- und TopoBraphischer Schau-Platz uit 1744. Een jaar later bracht hij
Germans in Dutch Ceylon op de markt, een boek met uittreksels uit Von der Behr,
Herport, Schweitzer en Frik. Vervolgens richtte hij zich in een aantal Zuid-Afrikaanse tijdschriften op de passages die deze Duitsers over de Kaap hadden
geschreven. Dit resulteerde in twee boeken: Johann Daniel Buttner's Account ofhe
Cape, BriefDescription of Natal, Journal extracts on Bast lndies (Kaapstad 1970), dat
hij samen met G .S. Nienaber verzorgde, en Cape Good Hope 1652- 1702: the first fifty
years ofDutch Colonisation as seen by Cal/ers (Kaapstad 1971).
In 1981 publiceerde E. U. Kratz een introducerende, maar desalniettemin zeer
uitvoerige bibliografie van Duitstalige, voornamelijk wetenschappelijke artikelen
over Indonesië, die begint met enkele schaarse berichten uit de zestiende eeuwen
die doorloopt tot 1978. In hetzelfde jaar verscheen van zijn hand een artikel waarin
hij dieper ingaat op de vroege Duitse reisverhalen: 'The Journey to the East. 17th
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and 18th century German travel books as sources of study'. Met een bibliografie
van ruim twintig titels is dit een uitstekende introductie op het genre en op de mogelijkheden en beperkingen ervan. Een artikel van W. Kuitert uit 1991 over Georg
Meister weerspiegelt de botanische en horticulaire belangstelling voor deze v cdienaar in Japan.
Als laatste Angelsaksische publicatie moet genoemd worden het monumentale
meerdelige werk van Donald F. Lach, Asia in the makinB ofEurope. Het eerste deel,
A Century of Discovery, verscheen in 1965, het tweede, A Century of Wonder, in
1977. Het ambitieuze onderwerp van deze volumineuze reeks (de eerste twee delen
bestaan uit vijfboeken) is de invloed die de Aziatische beschavingen hebben gehad
op de westerse maatschappij en cultuur vanaf de renaissance. In het derde deel, A
Century of Advance, gepubliceerd in 1993 en bestaande uit vier boeken, behandelt
de auteur, nu bijgestaan door Edwin J. van Kley, alle geschriften over Azië die in de
zeventiende eeuw in Europa werden gepubliceerd. Hij probeert deze teksten zo
goed mogelijk af te zetten tegen het meest recente onderzoek en hij vermeldt wat de
verschillende auteurs zelf hebben meegemaakt en wat ze hebben gehoord of overgeschreven. Lach stipuleert het belang van deze bronnen en benadrukt dat de
auteurs veel minder bevooroordeeld waren dan dikwijls wordt aangenomen. Ze
bieden materiaal over de ontwikkeling van de Europese cultuur zelf, en bovendien
geven ze details over het alledaagse leven die niet in Aziatische bronnen te vinden
zijn en bieden ze gegevens over aspecten van de Aziatische cultuur die niet langer
33. Kirsch publiceerde hiermeer bestaan.
In het eerste boek van deel I 11 is een het tweede gedeelte gewijd over al in 1990. Zie over het
aan 'The Printed World'. De Spaanse, Portugese, Italiaanse, Fran- boekvanDharampai-Fricken
se Nederlandse Duitse en Engelse literatuur over Azië wordt hier dat van Kirsch: Van Gelder
in 'extenso beha~deld. Hoofdstuk v 1I biedt het meest volledige en 199 6b. d tif
2
·· h e b ere deneer de overzlC
. h t van wat een ontwl'kkeld e 34· B"
Ertz orb 199
meest kr lUSC
ld B.
35. lJvoor ee rans 1952 en
Duitser in de zeventiende eeuw over Azië had kunnen lezen in het Rose 19 82 . Het is geen toeval
Latijn en in het Duits (al of niet vertaald), van jezuïeten, individuele dat hetzelfde type bron voor
reizigers, missionarissen en v 0 c -dienaren. Lach meent dat die de geschiedschrijving van
laatsten voor de zeventiende-eeuwer niet zo heel veel toevoegen Afrika in deze jaren aandacht
aan het Azië-beeld, maar dat ze Azië wel dichterbij brachten door krijgt; zie Jones 1983.
de levendige observaties uit de eerste hand over het dagelijks leven. 36. Zie Bepler 1994, p. 182,
Bovendien stonden ze afstandelijker en kritischer tegenover de en het standaardwerk van
Hollanders. Lachs monumentale, encyclopedisch opgezette werk Brenner 199°·
bevat geen literatuur over de Nederlandse aanwezigheid in Azië 37· Brenlner 19 89, p. 7·
38. Fay e 1929.
van na 19 87.
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Algemeen Rijksarchief, Den Haag
J.R. Bruijn, F.S. Gaastra en I. Schöffer, DutchAsiatic Shipping in the I7th
and I8th centuries, 3 delen (Den Haag 1979, 1987)
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag
Werken van de Linschoten-Vereeniging; verwijst naar de banden die vanaf
1909 door haar zijn uitgegeven, d.w.z. transcripties van de originele landen zeereis beschrijvingen
S.P.l'Honoré Naber, Reisebeschreibungen van Deutschen Beamten und
Kriegsleuten im Dienst der Niederländischen West-und Ost-Indischen Kampagnien I602-I797. 13 delen (Den Haag 1930-1932)
Verenigde Oostindische Compagnie; v 0 C gevolgd door een nummer geeft
het inventarisnummer aan van een archiefstuk in het v 0 C -archief

Bij de citaten uit de handschriften geef ik de orginele foliëring aan: f. Alleen in het
geval van Ultzheimer wordt verwezen naar de editie van Werg uit 1971.
De citaten uit het verdwenen handschrift van Heinrich Muche zijn ontleend
aan de transcriptie in het Museum für Völkerkunde in Berlijn.
Ook voor de gedrukte werken verwijs ik naar de originele edities. Alleen bij de
reisbeschrijvingen die heruitgegeven zijn in de reeks Reisebeschreibungen van Deutschen Beamten und Kriegsleuten van S.P.l'Honoré Naber, wordt voor het gemak
van de lezer naar deze serie verwezen, met de afkorting R D B en in Romeinse
cijfers het betreffende deel.
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Bronnen en literatuur
I. ONUITGEGEVEN BRONNEN

Nederland
AMSTERDAM

Gemeentearchief Amsterdam
Archief Evangelisch-Lutherse gemeente
231: Brieven uit Batavia aan de Lutherse kerk in Amsterdam, 1636-1709
Notarieel archief
N AA 2157, ff.318-342: Notaris J. d'Amour, Afschrift en codicil van het testament
van Zacharias Wagner, 21/9/1668
N AA 2306-127/84: Notaris Jacob de Winter, 30/1/1677
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, Bibliotheek
A.0451.20: Brief van kapitein Laurens de Sille, 4 januari 1780
A.0451.21: Brief van de chirurgijn Hendrik Kaamans, 16 december 1772
DEN HAAG

Algemeen Rijksarchief, Archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie
Diversen, aangeduid met v 0 c en een nummer
Koninklijke Bibliotheek
133 M 63: Album amicorum Bernardus Paludanus
HOORN

Archiefdienst WestJriese Gemeenten
Handschrift van Klaas van Voorst, Kroniek van Hoorn, ca. 1800
Oud Archief Enkhuizen 1542: Uijtgaaf van Coste noopens de Equepage der goeder:
lijst behoorende voor mijn soon Dirck Quast met t Schip de laakenman op
den 26 november A IlIl
LEIDEN

Universiteitsbibliotheek, Afdeling westerse handschriften
L T K 1043 Lodewijk Meijer, Verzameling van Minnedichten, lof, eer-, lijk- en grafdichten,
deels gedrukt, deels eigenhandig geschreven, 1651-1671
OEGSTGEEST

FamiliearchiifWurjbain
ROTTERDAM

Maritiem Museum 'Prins Hendrik'
Ms Naporra: Handschrift van Georg Naporra, Kurtze doch eine gewisse und richtige
Lebens-Beschreibung des George Naporra eines gebohrnen Preussen nebst seiner
fünfftzig monatlichen Reise nach Batavia und wie es ihm zur See ergangen was vor
Fata er gehabt und was merckwürdiges sich zugetragen von ihm selbst in seiner ZurückReise nach Europa beschrieben nebst seinem foIgenden Leben in Dantzig, 1757
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Denemarken
KOPENHAGEN

Koninklijke Bibliotheek
Ms Thott 1295, 4°: Handschrift van Caspar Schmalkalden

Duitsland
BERLIJN

Staatsbibliothek Preuflischer Kulturbesitz
Ms germ. oct 43T Handschrift zonder titel van Johann Gottfried Preller
Museum für Välkerkunde
Mv Muche 1-7: Transcriptie van het handschrift van Heinrich Muche Dreizehn Jähriger
Ost Indischer Reise Tag Register. Het origineel uit 1694 bevond zich tot de Tweede
Wereldoorlog in de stadsbibliotheek van Breslau (MS R 309)
DRESDEN

Kupferstichkabinett
Ca 226 b.M.( a) 7b): Handschrift Zacharias Wagner Kurze Beschreibung der 3sjährige
Reisen und Verrichtungen, we/che Weyland Herr Zacharias Wagner in Europa,
Asia, Africa und America, meistentheils zu Dienst der Ost- und West-Indianischen
Compagnie in Holland, rühmlichst getan und abgeleget gezogen aus des seelig
gehaltenen eigenhändigen Journal (1667/1668)
ERLANGEN

Universitätsbibliothek Erlangen-Neurenberg
Trew'sche Sammlung: Drie brieven van Johann Wolfgang Heydt, 1745, 1747, 1750
GOTHA

ForschunBs- und Landesbibliothek
Chart B 533: Handschrift Caspar Schmalkaldens Reisen nach West- und Ostindien
Chart B 585: Handschrift Johann Wilhelm Vogel, Reise nach Ostindien (1689)
GÖTTINGEN

Universitätsbibliothek
Histor. 831 8°: Handschrift van Trevennot, Der Betreue Reise-Gefehrte nach Ost-Indien
und wiederum zurück. Welcher Jedermännlich, vornehmlich aber denen, welche sich
als Soldaten beij der E.E. Ost-Indischen Compagnie der vereinigten Niederlanden
engagiren; was Sie so wohl vor, und in währender Reise, als im Lande selbst, wie auch
auff der Zurück-Reise, und wann sie in Europa, und endlich gar an den Ort, welchen
sie, Ihre lebenszeit daselbst zuzubringen erwehlen solten, angelangt sind haubtsächlich
Anzumercken Haben gar näthige und nützliche Nachricht Giebet (na 1732)
Histor. 833 8°: Handschrift van Caspar Schmalkalden, West- und Ost-Indianische Reisebeschreibung
HALLE

Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
Stolb.-Wern. Zi 9: Handschrift Johann Conrad Raetzel, Ostindisches Diarium (na 1723)
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STUTTGART

Württembergische Landesbibliothek
Codices Historici Q 3: Handschrift van Albrecht Schmidlapp Albrecht Schmidlapps aus
Stuttgart Reiflbeschreibung in Ostindien
Codices Historici II6: Handschrift Andreas Josua Ultzheimer, Warhaffte Beschreibung
ettlicher Raysen, wie dieselbige Mr Andreas Josua Ultzheimer von Haydenheim auss
dem löblichen Herzogthumb Württemberg etc. gebürtiB, in aiBner Person nit ohne
sondere Brosse Gefahr in Europa, Africa, Ostindien und America tam meridionali
quam septentrionali, auch bey den Wilden, naketen Menschennfressern zu Land und
auff dem unBeheuren Meer innerhalb unBefähr x v Jahren mit Gottes Hü/ff vollbracht
hat (16ro-1616). Uitgegeven door S. Werg (Tübingen 1971). Dit is een kopie uit
1616 van het origineel; een andere kopie, uit 1622, bevindt zich in het Märkisches
Gymnasium in Schwelm
WOLFENBÜTTEL

HerzoB AUBust Bibliothek
Extravagantes 64.32, ff. 444 e.v.: Journaal Gabriel Holzschuher (1580)

Oostenrijk
SALZBURG

Universitätsbibliothek
MIl 92: Journaal Christoph Carl Fernberger von Egenberg, 1633
WENEN

Archiefvan de graven van Harrach
No 473: Journaal van Christoph Carl Fernberger von Egenberg (afschrift van het
handschrift in Salzburg)

Polen
DANTZIG

Stadsbibliotheek
Ms. Uphagen Quarto 77: N .N. Dantzig, Ost-Indische Reise BeschreibunB Von der Auctore
selbst eifahren und BesehenAnno 1684 bifl88 (1699)
Staatsarchief
300, 31/ro5, ro: Gegevens Naporra bij de volkstelling van 1770
A P G 300, 60/5068: Geboortebewijs Georg Naporra
APG 300, 60/6,348: Verlening burgerrecht aan Georg Naporra
A P G 354/331,163: Inschrijving van Naporra in het trouwboek van de parochie van
de Onze-Lieve-Vrouwekerk
APG 357/45: Doopboeken van de Trinitatisparochie
A P G 357/84: Begrafenisboeken Trinitatisparochie
A PG

Zwitserland
SANKT GALLEN

Stiftsbibliothek
Ms 1278: Handschrift van Jörg Franz Müller, Ausführliche DenckhwürdiBe beschreibunB
der reisen zu wasser undt landt
Ms 13II: Handschrift van Jörg Franz Müller, Reise nach Batavia und Java

311

2. GEDRUKTE BRONNEN EN LITERATUUR

Adams, P.G., TravelIers and Travel Liars, 1660-1800 (New York 1962)
-, Travel Literature and the Evolution of the Novel (Lexington 1983)
Aerts, T.M., "'Het verfoeijelijke crimen van sodomie". Sodomie op v 0 c -schepen in
de achttiende eeuw', in: Leidschrift, 4 (1988) pp. 5-21
Aldenburgk, J.G., West-Indianische Reifle. Coburg 1627; RDB I
Alphen, M. van, Handel en wandel van de transportkoper. Opkopers van v.o.e .-transportbrieven in Enkhuizen (1700-1725). Onuitgegeven doctoraalscriptie, Universiteit van
Amsterdam, 1988
- , 'The female Side ofDutch shipping: Financial Bonds of Seamen Ashore in the 17th
and 18th Centuries', in: J.R. Bruijn e.a. (eds.), Anglo-Dutch mercantile marine relations
1700-1850 (Amsterdam/Leiden 1991)
Amelang, J., 'Vox populi: popular autobiographies as sources for early modern urban
history', in: Urban History 20 (1993) pp. 30-42
Amsterdamsch Hoerdom, 't (Amsterdam z.j. [1681])
Andersen, Jürgen, en Volquard Iversen, Orientalische Reisebeschreibunge Jürgen Andersen
aus Schleszwig der An. Christi 1644. ausgezogen und 1650. wieder kommen. Und Volquard
Iversen aus Holstein so An. 1655. ausgezogen und 1688. wieder angelanget (Sleeswijk
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208, 21I-213, 217, 221, 247, 250, 264, 267, 269,
273-275
Heydt, Johann Wolfgang 21, 67, 87, 94-95, 123,
176 ,178 ,197
Hoeberlin, Georg Heinrich 264-265
Höefel, Johann 85
Hoffmann, Johann Christian 20,58, 66, 121, 149,
175,194,197,213,246,266-267
Hoffman, Broer 187
Hohreiter, Hans 253
Hohreiter, Michael 97, 253
Hollar, Wenzei 127
Holzschuher, Gabriel 171
Hooft, Pieter Cornelisz 22
Hoorn, Jan Ambnosius 163,215
Horatius 89,262
Hügel, Theobald von 131,183
Hulsius, uitgevershuis 77,93,96-97,273
Huys, Frans 95
Huysman, Jacobus 47
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Gijsels, Aernout 153
Goeckingk, Leopold Friedrich Günther von 203
Goethe, Johann Wolfgang von 22, 140
Gole, Jacob 216
Gotthart, Johann 83
Gotthelf, Jeremias 140
Graaff, Nicolaas de 12-13, IS, 23,54-55,57,6062, 1I8-121, 133, 135, 136-137, 165, 21 4-215, 235

Grab, Johann 239
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoph von

Imhoff, GustaafWillem, baron von 37,185,187
Iversen, Volquard 4,20,17,65,66,87,89,98,
125,135,171,191,193,195,213,215,230-231,
235,239,243- 244,257,260, 264

Jansen, Siwert 144
Jean Paul (ps. van J. P. F. Richter) 140
Jenkel, Caspar Friedrich: zie Neickel
Johann Friedrich, hertog van Wurternberg 76,
260,266

Johann Georg I v, keurvorst van Saksen 87, 268
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Guidicci, Jacopo Nicolo 217
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Kaamans, Hendrik 50
Kaempfer, Engelbert 17, II4-II5, 124, 254, 262
Kar!, landgraaf van Hessen 266
Kästner, Johann Gottfried 60
Ketelaar, Joan Josua 17, 230-231
Kinsbergen, Jan Hendrik van 45
Kircher, Athanasias I08
Kleist, Heinrich von 205
Knaut, Christoph 247
Kneuper, Ferdinand 126
Koeping, Nils Matsson 85
Kolundt, Lorentz 231
Kolb, Michael Peter 17,21,67,81,87,93,121,125,
157, 165,172,177,193,266-268,275
Krafft, Hans Ulrich 260
Kühn, Johann Michael 85
Langhansz, Christoph 21,33,43,57,67,85,91,
131,134,137,145,153,157,171,173,181-182,195,
201,207,209, 2II, 215, 221, 224, 254, 275-277
Lavater, Johann Caspar 202
Leibnitz, Johann Jacob 262
Lepper, Georg Christiaan 237
Lesser, Friedrich Christian 250-251
Lessing, Gotthold Ephraim 203
Léry, Jean de I09
Linschoten, Jan Huygen van 77,95,97,121,125,
255
Lobwasser, Ambrosius 201
Lodewijk x I v II5
Loxe, Jan 51
Lucae, Friedrich 133
Ludwig, vorst van Anhalt-Käthen 257
Lycurgus 89
Magnus, Albertus 259
Maire, Jacob Ie 171
Mandelslo, Johann Albrecht von 77,98-99,253,
254, 263
Mandeville, Jean de I03
Marees, Pieter de 120-121
Matelief, Cornelis 97
Mayer von Ymst, Hans (= Martin Wintergerst)
55
Medici, Ferdinando de' 261
Meijer, Lodewijk 219
Meijers Hendriksz, Hendrik 44, 140
Meister, Georg 20, 66, 81, 83, 88, 91, 93, 98, I03I04, 118, 124, 154-155, 157, 178, 193, 195, 207,
220,222-224,234-235,268-26 9,272,275,279
MentzeI, Otto Friedrich 17,21,55,67, IOI, 137,
147,149,179,205,209,222,277
Merckh, Johann Conrad 253

333

Merklein, Johann Jacob 20,95,97-99,151,175,
207,213,242,255,264,275,278
Metzingk, Ferdinand Hendrik 44, 145
Meyer, Ulrich 248
Monconys, Balthazar de 265
Montaigne, Michel de 22, I03, I05
Montanus, Arnoldus 98
Moreau van Perrey (Paray-Ie-Monial), P. 140
Morgenstern, Frederik Carl 237
Morgenstern, Heinrich Ludwig 21,47,63,67,81,
IOI, II7, 179, 184-185, 187, 189, 191, 197, 199,
202-203,237,258,277,279
Morgenstern, Karl Ludwig 236
Morhof, Daniel Georg 98,262
Mozart, Wolfgang Amadeus 141
Muche, Heinrich 8,20, 66, 99, 125, 127, 129, 134,
157,161,197,199,202,209,213,219,247,249,
258-259,262-263
Müller, Johann Andreas 227
Müller, Johann Wilhelm 273
Müller, Järg Franz 2,18,20,28,57,66,89,95,
99, II5, II7, 123, 127, 131, 133, 135-137, 143, 154155,161,163,178-179,191-192,196-198,214215,221,224,226,231,248-249,259,275
Nanni, Giovanni I03
Naporra, Georg 8,17,21,29,43,49,63, 67,83,
9 8, I05-I06, 113, 123, 125, 133, 135-137, 141-144,
147-149,153,155-156,159-161,163,165,169,
171-173,183,185,199,201,207,259,260,276
Neickel, c.F. (Caspar Friedrich JenkeI) 246,247,
263-265
Neitschitz, Christoph von 265
Nettelbeck, Joachim 116-117
Nickels Nahmens 187, 276
Nickelsen, Mattje 276
Nieuhof, Johan 17,22,97,99, I08, 125, 135, 262
N.N. Dantzig 21,67,99, I05, 123, 159, 171, 215,
221
Olearius, Adam 90-91,98-99, I03, I08, 197, 243244,253,256-257,261,263,265
Olitzsch, Benjamin 177,274
Olitzsch, Theodor 177
Ostade, Adriaen van 167
Otten, Johann Philipp II5
Overbeke, Aernout van 167
Padtbrugge, Robertus 13, 223
Paludanus, Bernardus 243
Paradies 85
Parthey, Daniel 20,66,93,117,136-137,162,165,
182,191,222-223,231,246-249,269

Patras, Abraham 188
Paullini, Christian Franz 257,262-263
pfisterer, Daniel 128,280
Pinxner, Andreas 17,111-112
PrelIer, Johann Gottfried 13,21,31,33,48,53,55,
60,63,67,70,79,95,115,123,125,130-131,
133-134,140-143,152-153,164-165,170-171,
179-182,185,187,189-191,196,201,203,207,
211,233,255,260,275
Rabus, Petrus 263
Rach, Johannes 190
Radzivill, Michael Christoph 265
Raetzel, Johann Conrad 21,43, 63, 67, 69, 123,
125,131,137,139-141,143,145,149,155,157,
163,165,167,171-172,175,188-189,199,213,
233,249-250,259,279
Ramusio, Giovanni Battista 75
Rauwolff, Leonhart 71, 121
Regteren, Seyger van 15
Reichart, Johann Peter 21,25,65,67, 69,79,135,
137,155,172,183,221,249-251,257,263
Reuter, Christian 109,120-121
Rheede tot Drakenstein, Hendrik van 195
Richshoffer, Ambrosius 123
Richter, Christian 114
Richter, Georg Gotlob 11
Riebeeck, Abraham van 188
Rist, Johann 104,245,257,261,262
Rochefort, Charles de 109
Rogerius, Abraham 255
Röhrig, Johann Caspar 19,21,65,67,85,99,101,
250-252,265
Rousseau, Jean-Jacques 193
Roy, Paulus de 82, 195
Rumphius, Georg Everhard 17,135,181
Saar, Johann Jacob 20,63,65,66,87,97-100,117,
129,169,179,181,191,201,207,209,236,255257,264,269,275,278
Sandys, Georg 265
Schamberger, Caspar 84,274,278
Schellenberg, Johann 93,273
Schiller, Friedrich von 203
Schmalkalden, Caspar 20,65,66,92,94-95,97,
123,125,135,194-197,247-248,259
Schmidlapp, Albrecht 20,26-27,66,97,123,135,
165,169,171,180-181,186,192-193,195,223,
237,260
Schnabel, Johann Gottfried 110
Schouten, Hermanus Pieter 144
Schouten, Joost 97, 255
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Schouten, Willem Cornelisz. 97, 171
Schouten, Wouter 15,59,165,265
Schreuder, Jan 185
Schreyer, Johann 20, 66, 119, 147, 161, 175, 191,
221,223,255, 267
Schröder, Johann Heinrich 21,26,43,67,111,117,
II9, 143, 148, 169, 181, 193, 195, 207, 233, 237,
262,275,282
Schubart, Christian Friedrich Daniel 13°-131
Schwartz, Georg Bernhard 21,67,85,91,125,
137,143,147,157,177,183,189,193,195,209,
220,275,282
Schweiger, Salomon 265
Schweitzer, Christoph 20,28,66,87,91,93-94,
99,119,125,14°,165,196,2°7,217
Seba, Albertus 137
Serre, Jean Puget de la 120
Shaftesbury, Anthony 72
Sichterman, Jan Albert 13
Sijbrandt Jansz. 216
Sille, Laurens de 50
Socrates 89
Soeteboom, H. 58
Spilbergen, Joris van 97
Spinola, Ambrogio 114
Sprenger, Balthasar 77
Stephanie, Gottlieb 141, 231
Stuiver, Jan 31, 130
Stumphius, Cornelis 165
Sunderman,Isaac 17,21,48-49,55,65,67,83,
95,123,133,147,175,213,241-242,263,265
Swammerdam, Jan 264
Swart, Cornelisz. Jansz. 206
Tappe, David 20,66, II7, 153, 155, 167, 169, 179,
189, 219,255,275
Tavernier, Jean Baptiste 265
Thedens, Johann 185,231
Thévenot, Jean 12,13,71
Thévenot, Melchisédec 12,13,265
Thijssen, Johan 98
Thunberg, Carl Peter 44,85,14°,155,217
Titsingh, Guilelmus 45,48-49
Trevennot II, 12, 21, 27, 43, 49, 58, 61-62, 64, 67,
81,83,95,118-121,134,143,145,147,153-155,
157,165-167,169,175,181-185,187,189,201,
203,213,219,221-223,227-229,231,233,238239,254,278-279
Twist, Johan van 97
Ultzheimer, Andreas Josua 19, 20, 66,76,97, II3,
II7, 170, 175, 196, 221, 223, 258, 260, 266, 275

Valckenier, Adriaen 178
Valentijn, François 48-49
Valentini, Michael Bernhard 245
Valk, Bartel Jansz. van der 199
Valle, Pietro della 265
Varthema, Ludovico de 89
Verhoef, Pieter Willemsz. 255
Verken, Johann 20,27, 66, 87, 93, 96-97, 181, 255,
259,272-273
Vinkeles, Reinier 30
Vogel, Johann Wilhelm 17,20,27,29,66,81,98,
I04-I05, 122-123, 134, 136, 137, 143, 145, 153,
159,169,177,183,191,215,221,223,231,254,
259,260,267-268,270,275,279
Vogel, Heinrich I09
Volckart, Adrian Gottlieb III, u7, 135
Volkmann, Johann Jacob 50
Voorst, Klaas van 219
Vries, Simon de 163
Vuyst, Petrus u
Waesbergen, Johannes van 99
Wagner, Zacharias 20,66,69,129,134-135,175,
183,185,197,199,209,218,235-237,239,275,
278,279
Walbaum, Christian Friedrich 74
Warwijck, Wybrand van 97
Weerda, Jan 21,67,86,95,259
Weickmann, Christoph 127, 245
Wendt, Eyso de 13
Westpalm, Michael 145,186,230
Westrenen, Gerrit van 180
Wieland, Christoph Martin 203
Wiese, Albert Heinrich 185
Wille, Paul 68
Willem I I I, stadhouder 222
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Willem v, stadhouder 175
Willemsz., Trinke 221
Willman,OlofEriksson 85
Winter, Jacob de 217
Wintergerst, Leonhard 269,270
Wintergerst, Martin 21,23,27,55, 65, 67,85,89,
91-93, u7, 137, 140, 145, 147, 159, 161, 169, 183,
189,191,195,213,218-219,223,225-226,233,
263,269-270,272-275,279
Witsen, Nicolaas 223
Wohlfahrt, Christian 255
Wolf, Johann Christoph 21,47, 67, 98, IOI, 133,
167,169,175,188-189,201,222-223,231,270271,277
Wollzogen, Carl August von 19,21,47,49,63,
67,69,81, IOI, u7, u9, 125, 129, 155, 172, 179,
185,202-203,209,213,227,237,277
Worm, Johann Gottlieb 21,27,53, 67, 86, u9,
181,183,185,187,193,255,257,259,275
Wudrian, Valentin 201
Wülffer, Daniel 257
Wurftbain, Johann Paul 79,97,185,257-258
Wurftbain, Johann Sigmund 20,27,56, 65, 66,
81,91,96-97,99, u4-u5, U8-I2I, 125, 129, 151,
165,171,174,185,189,191,195,207,209,223,
235,237-238,256-257,259,272-273,275
Wurmb, Karl Friedrich von 21,47,49,63,65,67,
81, IOI, u7, II9, 125, 129, 155, 172, I75, 184-185,
202-203,2°9,213,226-227,236-237,277,279
Zeiller, Martin I2
Ziegener, Friedrich 257
Ziegler, Heinrich Anselm I08,127
Zimmermann, Peter Carl 17,19,21,67,91, u9,
I29, 137, 171-172, 207, 213, 247

Ongeveer één miljoen mensen hebben in de loop der tijd als
soldaat, matroos, koopman, klerk, chirurgijn of pakhuisknecht de Verenigde Oostindische Compagnie in Azië
gediend. De helft van deze mannen kwam uit het buitenland
en de meesten van hen waren Duitser. Juist zij hebben hun
belevenissen opgeschreven.
. De historicus Roelof van Gelder heeft tientallen journalen,
memoires, reisverslagen en autobiografieën van deze Duitsers
opgespoord. Aan de hand van die persoonlijke documenten,
waarvan de meeste niet eerder bekend waren, weet hij door te
dringen tot de belevingswereld van deze mensen: hun achtergrond, hun motieven om aan te monsteren bij de v 0 C , hun
beleving van de lange reis naar Azië aan boord van de grote
Oost-Indiëvaarders, hun leven in Azië en hun terugkeer naar
Europa.
Het Oost-Indisch avontuur kan gelezen worden als een collectieve biografie. Het schildert voor de eerste maal een beeld van
het dagelijks leven van het lagere personeel van de Compagnie.
Roelof van Gelder studeerde geschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij is redacteur van NRC Handelsblad.
Eerder publiceerde hij boeken over de geschiedenis van
Amsterdam en over de rol van de v 0 C in Nederland.
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