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Aanleiding 
• 1000 jaar Cultuurgeschiedenis: 

 geschiedenis, kunstgeschiedenis, filosofie, muziek, literatuur 

 1000-1300 (Hoge Middeleeuwen), 

 1300-1500(Late Middeleeuwen),  

 1500-1650 (Vroegmoderne Tijd), 1650-1800 (Vroegmoderne Tijd 2) 
 1800-1900 (Negentiende Eeuw), 1900-2000 (Twintigste Eeuw). 

 * reizen Azië 1993-1996 voor GE Plastics 

 Tokyo: Oorlogsmuseum 

 Hiroshima: Museum van de Vrede 

 Xian: Terra Cotta leger 

 Fremantle: Maritiem Museum 





Amsterdam 
1600 

1595 eerste opdracht VOC 
C. de Houtman, 
Mauritius, Hollandia, 
Amsterdam en Duyfken 





Kaart 
Cornelis 
Claesz 
1597 
 
 
1596: 
Itenerario 
van  Jan 
van 
Linschote 





Paleis op de 
Dam 1650 
Grootste 
gebouw in 
Europa  



Ambtenarenapparaat en bestuur 

• 456 mensen in 1682 : negen schepenen, 4 weesmeesters, 3 
rekenmeesters. 

• Veel functies (inning van belasting, bewaking van gevangenen) 
geprivatiseerd. 

• Bestuur gebaseerd op ‘nachtwakerstaat’: simpele staatsvorm voor 
orde, veiligheid en basisvoorzieningen als rechtspraak, nachtwachten 
en schutterijen, aanleg en onderhoud van waterwerken. 

• Later projecten als wisselbank, optuigen van VOC en WIC en vooral 
uitbouw van de grachtengordel.  



1. Rekenkamer 
2. Desolate Boedelkamer 
3. Assurantiekamer 
4. Weeskamer 
5. Vroedschapskamer 
6. Justitiekamer 
7. Schepenzaal extraordinaris 
8. Schepenzaal 
9. Commissarissen van kleine 

zaken 
10.Thesaurie extraordinaris 
11. Secretarie 
12.Thesaurie ordinaris 
13. Burgemeestersvertrek  
14. Burgemeesterkamer 
 





Oost-Indisch Magazijn, Amsterdam 



Hoorn, 1622, Hendrik Vroom 



Bewindhebbers Kamer van Hoorn 1682 



1e opdracht VOC aan C.de Houtman specerijen route, 4 schepen, 3 retour 2 jaar later, ’Amsterdam’ bleef in Batavia  



Hoofdkantoor van de VOC in Amsterdam 





De eerste O-I 
vaarders op 
de rede van 
Bantam. 
1595 



Aantallen VOC schepen van en naar Azië, 1602-1795 



AANTALLEN PERSONEN AAN 
BOORD VAN 
COMPAGNIESCHEPEN BIJ 
VERTREK UIT PATRIA EN AZIE, 
1602 -1795 



Bezetting van Europees personeel op Indische Comptoiren VOC 
1687-1688  





De staatrekening van Indië van 28 februari 1681 





Albert Cuyp, 1660 Jacob Mathieusen, opperkoopman 



J.P. Coen 1587-1629 

• Geboren in Hoorn ( toen 8000 inwoners en groeiende) 1587 
• Tachtig jarige oorlog 
• Vader Pieter Willemszoon van Twisk, poorter, later koopman, handelde in 

kaas, vis, Schots linnen, scheepsbevrachter, assurantiën en 
handelscontracten tussen Engelse, Hollandse en Spaanse havens 

•  gedoopt als Jan Pieterszoon 
• Jeugd in Hoorn 
• Adolescent (1600-1607) in barokke Rome: scholing bij handelshuis 

Pescatore.( Macchiavelli, dubbel boekhouden),    
• 1 januari 1614 VOC dienaar Discours 
• Gouverneur-Generaal Indie 1618-1629 

 



J.P. Coen 1587-1629       Eva Ment 1606-1652 

Jacob 
Waben 
1625 



Batavia 1622 
A. Fort Jacarta 
B. Aanleg Kasteel 
C. Vismarkt en Grote Markt 
D. Kerk en stadhuis. 
E.  Versterkte vesting 
F. Heeren poort 
G. Het plaisante huis 
H. Brassers redoute 
I. Groote rivier 
J. Boom 
K. Oude redoute 
L. Scheepstimmerwerf 
M. Tolhuiskan 
N. Bergplaats schuiten 
O. Engelsche kwartier 
P. Engelsche kerkhof 
Q. Javaansche begraafplaats 
R. Klappertuin 
S. veestalling 

 





Mission statement 1619 J.P. Coen 

• “ Met Guraetse cleden moet peper ende ‘t gout op de custe van Sumatra 
geruylt worden; met realen ende cleden van de Custe (van Coromandel) den 
peper van Bantam; met sandelhout, peper ende realen moeten Chineesse 
waeren ende het gout van de Chinesen geruylt worden; silver sal men uut 
Jappon voor Chineesse waren haelen; de cleden van de Custe van Coromandel 
voor specerijen, enige andre coopmanschapen ende realen van achten van 
Arabia voor speceryen ende enige andere cleenicheden, in voegen dat het een 
aen ‘t ander hangt, ende sonder gelt van Nederlandt met schepen gedaen kan 
wordt. De voorneemste speceryen hebben U.E. Waeraen feylt het dan? Niet 
dan aan schepen ende een weynich water om de pomp te doen slaen. Sijnder 
meer schepen in de werelt dan in Nederlandt? Gebreect daer water om de 
pompt de doen slaen? Ick wil daarmee seggen, soveel gelt, totdat den 
voortreffelijcken inlantse handel geformeert zij’. 



Prijzen en volume 
• Kaneel  16e eeuw   2-3 gulden per pond 

   Sri Lanka 2e H 18e eeuw 8-9 gulden per pond 

* Peper consumentenprijs     30-60 cent per pond 

  3-9 miljoen pond ( =50% Europese import) 

* Nootmuskaat inkoop ½ stuiver per 10 pond 

   Banda in 1628        3 stuiver per 900 gram 

   verkoop 61 stuivers 

   volume 3.097.209 pond in 5 jaar 

* Foelie  inkoop 5 stuivers per 10 pond 

   Banda  verkoop 300 x zo veel 

   volume 890.754 pond tussen 1633-1638 





Details Batavia 

• Bouwjaar 1628 

• Bouwduur 6 maanden 

• Plaats: VOC de Peperwerf Amsterdam 

• Bouw charter: Heren XVII 

• Lengte: 160 Amsterdamsche voet = +- 50 meter 

• Laadvermogen: 400 last = 800 ton 

• Vertrek october 1628 



Hout 
• 1400 M3 Eikenhout voor kiel, spanten, dekbalken, spillen, roer en 

huiddelen 

• 175 M3 Grenenhout voor dekken, masten, 

• Ebbenhout voor katrollen, ( 94.200 deutels, 62.800 wiggen, 68.650 
pennen)  

• Bouw: 
• Zonder tekeningen, craftsmanship Rijksbouwmeester Jan Rijcksen, 

grondlegger van de NL scheepsbouw,  

• 1500 schepen, grootste in die tijd.  

• 3x Columbus, Bounty (1780) helft.  

• Bouwtijd 6 maanden   

• Standaardisatie pas in 18e eeuw 

Rembrandt 1633 Jan Rijcksen en Griet Jans 



Eikenhout uit Denemarken voor 
spanten, krommers en kniestukken 
per houten zeilschip aangevoerd in 
Harlingen. 
Masten kwamen uit het 
Zwartewoud. (Worden nog steeds 
Ámsterdammertjes’ genoemd). 
Zeilen van vlas uit Vlaanderen. 









1. Ruim 
2. Koebrugdek  
    (soldaten) 
3. Overloopdek         
(kombuis&bottelarij) 
200 zeelieden 
4. Verdek 
5. Stuurplecht 
6. Kapiteinshut 
7. Kampanjedek 
8. Bovenkampanjedek 
9. Bakdek (bemanning) 
10. Galjoen 
11. Boegspriet 
12.  Fokkemast 
13.  Grotemast 
14.  Bezaanmast 

 





Batavia replica in Lelystad 

• Lengte over alles   56,60 meter 

• Breedte    10.50 meter 

• Maximale diepgang  5.10 meter 

• Hoogte grote mast vanaf kielbalk 55 meter 

• Leeg gewicht   650 ton 

• Totale lengte tuigage  21 kilometer 

• Zeiloppervlak   1180 M2 

• Geschut    24 gietijzeren kanonnen 



Proviand voor 300 bemanningsleden o.a. 

46.000 liter bier 
6000 liter jenever 
8000 liter wijn 
1.200 kazen van 8 pond 
2.100 pond stokvis en gezouten vis 
2.400 stuks zoute haring 
19.500 pond vlees en spek 
3.400 liter azijn 
100.000 liter water in vaten 
  



Voedsel aan boord 

Deel ruim voor voedsel, alleen 
toegankelijk door bottelier, en 
dienstdoend officier. 
Boekhouding wekelijks door 
schipper gecontroleerd  

Ontbijt om 08.00 uur: gekookte gort met 
pruimen 
Noenmaal om 12.00 uur: erwten, bonen met 
stokvis of zout vlees of vis. 
Avondmaal: idem  
Officieren: tinnen borden en lepels, servetten, 
wijn, honing, suiker, vers vlees en vis, 
lamsbout, gebraden kip en varkensgebraad.   





Chirurgijns bij de VOC  

Ziektes en ongevallen 
Vlektyfus, Scheurbuik, Pest, Luizen, vlooien, 
bacterien 
Ziektes van Venus & Mars (eigen rekening) 
Geneesmiddelen en maatregelen 
Aderlatingen, trepaneren, laxeer- en 
braakmiddelen, kruiden 
Operaties, 
lapdoos 

Op rede behandeling voor eigen rekening. 
15% van de chirurgijnen overleefden de eerste 10 jaar. 
 











Kompas en Jacobstrap 



Breedtegraad bepaling 

Breedtegraad bepaling 

door Christian Huygens’ sextant 
en sterren- almanak 
Op zuidelijk halfrond op de 
Zuiderkruis. 

Lengtegraad meting pas 

mogelijk in 1764 door uitvinding 
van John Harrison nadat in 1707 
de Engelse vloot 4 schepen en 
2000 man verloor. 









Bemanning 

• 341 personen: zeelieden, soldaten (100), gezinnen en vrouwen (20, 18 
kinderen) 

• Schipper Adriaan Jacobsz 

• Onderkoopman Jeronimus Cornelisz 

• Soldaat Wiebe Hayes 

• Lading: Bouwmaterialen voor handelsposten (vooral poorten), 

   ruilgoederen, munten, sieraden, kostbare kleding 

• Samen met de ‘Dordrecht’, ‘Sardam’ , ‘Assendelft’, ‘’s-Gravenhage’, ‘Kleine 
David’.  

• O.l.v. Francoys Pelsaert 



Francisco Pelsaert 

Geboren in Antwerpen 
1618 VOC assistent koopman 
Handelspost Surat en Agra India  
15 dec 1627 Commandeur 6 
schepen o.a. Batavia 
Overleden 1630 





Lucretia, 
Zwaantje als 
bediende Adrian schipper Batavia Wiebe Hayes 

Jeronimus 
opperkoopmano 



Vertrek 29 /10 richting 
Azoren, Sierra Leone 
aangedaan voor 
varkens, schapen en 
water. 
Nieuwe route 
optimaal gebruik van 
heersende wind- & 
waterstromingen en 
de ‘roaring 40’s tussen 
Kaap GH en Australie. 



Goede wind noordelijk halfrond 
Kaap de Goede Hoop, 14 april 1629. 
Zieken, dodelijke slachtoffers door hitte, 
windstilte en slecht drinkwater. Adrian 
misdraagt zich. Pelsaert veegt hem de 
mantel uit. 
Adrian/Jeronimo vechten, drinken 
Plannen muiterij en afsplitsing van het 
convooi, hetgeen gebeurt. 
Koers 36-39 Graden 3900 mijl tot 
Eendracht, achterlijke wind 
Storm, Pelsaert ziek 
Adrian avances Lucretia, 
Adrian en Zwaantje, 
‘malkander vleeselijck bekennende’ 
Zwaantje beschuldigt L. + Pelsaert  



14 mei 1629  
Adrian & Jeronimo 
pakken Lucretia, 
verkrachten haar, 
en smeren haar in 
met pek en poep. 
Weer grijpt 
Pelsaert niet in. 
Discipline loopt 
terug. 
Vele vechtpartijen 
en fouten 



Idyllisch maar niets is 
minder waar: 
Drinkgelagen, dagelijkse 
navigatie en 
plaatsbepaling laat sterk 
te wensen over. 
Beschonken schipper 
wordt gewezen op witte 
schuimkoppen aan de 
horizon. Conclusie: 
weerschijn maan maar 
niet van branding. 
Adrian verrekent zich 
i.p.v. 600 mijl van A. 
Geen rekening met 
krachtige oostelijke 
zeestromen. 



Houtman Abrolhos kaart uit 1753 

Aan 
boord 
alleen 
een 
kaart 
1622 
onnauw
keurig 



4 juni 1629 tussen 3 en 4 uur ‘s nachts: op 
een rif bij hoog water!! 
Sloepen, 
Mast gekapt, geschut overboord, 
10 uur lek in ruim 
Bemanning en passagiers van boord met 
enige trips naar eiland 
Veel paniek, 30 direct dood, 10 verdronken 
Enig proviand maar geen water 
Pelsaert zoekt nog een eiland met 48 
overlevenden en waardevolle voorwerpen 
Nog 70 personen aan boord w.o. Jeronimo. 
Drinkgelag. 
Timmerman bouwt vlot, 
Ruwe zee 

 



Houtman Abrolhos 4 juli 1629 Batavia’s graf 

1. Locatie Batavia 
2. Traitors Island: Jeronimo’s locatie 
3. Beacon’s island : kerkhof  
4. Route Wiebe Hayes  



Op 1e dag 3 tochten waarbij 180 opvarenden naar een 
hoog eiland worden gebracht met 20 vaten boord en 
enkele tonnen water. Van discipline geen sprake. 
Adrian wil andere eilanden inspecteren, Pelsaert niet, Bij 
terugkomst op dit eiland dacht Pelsaert dat hij gegijzeld 
zou worden en keerde terug naar ander eiland. 
Grote hitte, gebrek aan water, vechtpartijen. 
5 dagen na schipbreuk groot onweer. 
Pelsaert keert terug naar ander eiland 

 



Jeronimo beraamt plan om 
de macht te grijpen, 
handelswaar te bergen, 
Andere soldaten zoeken 
water op andere eilanden. 
Jeronimo begint zijn 
slachtpartij, 
dwingt Lucretia tot vrouw, 
Draagt de kleding van rijke 
kooplieden en gouden 
sieraden. 



Jeronimo vervolgt zijn 
moordpartijen om voor minder 
mensen meer voedsel te 
hebben. Predikant Gijsbert 
Bastians en dochter Judick 
krijgen een uitnodiging terwijl 
zijn vrouw en kinderen 
vermoord worden. 
120 mensen vermoord, 
overigen levend begraven of 
aan de haaien gevoerd. 
Op 20 augustus benoemt 
Jeronimo zich tot Kapitein 
Generaal. 
Leven van eieren, vissen en 
wallibi’s . 



Voedsel voorziening: 
Wallibi’s, eieren, vis 
en water 



Hier replica van sloep gebouwd in 
Lelystad, maar op de Swan River in 
Perth. 
Pelsaert zoekt wanhopig naar water, 
vindt vreemde dieren met een buidel, 
die rondhuppelen, Barbecue’d er een 
paar. Voorraden lopen terug. 
Plan voor vertrek naar Batavia met 48 
personen.  
Verhoogd sloep met wrakhout voor 
betere zeewaardigheid 



Route van de sloep. 
8 Juni vertrek  Houtman Abrolhos 
14 juni 1e landing 
15/16 juni 2e landing 
28 juni Nusa Kambagan Island na 
900 mijl 
 

Gehele kust is rotsen en sterke branding, weer wordt slechter en er breekt onweer los 
waardoor er water is, 
Op 14 juni kunnen ze aanleggen. Een paar gaan van boord en zien naakte, zwarte 
mensen met wild bossen haar. 
Pelsaert doet nog een verwoede poging water te vinden op 15 juni. 
In Nusa Kambangan is er voldoende water.  





In Nusa Kambangan is er voldoende water. Op weg naar  Batavia komen ze de 
‘Frederik Hendrik’ tegen 
.Pelsaert naar Batavia voor overleg met Coen:  
Opdracht terug met de ‘Sardam’ naar de Batavia voor overlevenden en vooral de 
waardevolle  vracht. Duikers uit India mee. 
Komen daar aan op 10 september maar kunnen pas landen tegen 17 september. 



In eerste instantie is er niemand op het 
eiland, maar dan komt er een soldaat 
aangesneld in een bootje die F maant terug 
te gaan naar de Zaandam om niet geenterd 
te worden door Jeronimo. F alarmeerde de 
achtergebleven manschappen. Zij wachten 
Jeronimo op in zijn uitgedoste kleren. 
Zij worden gevangengenomen. Tijd voor 
berechting.  



Pelsaert richt rechtbank op. 
Duikers uit India aan boord van de 
Zaandam zoeken vracht op de 
Batavia. 
Jeronimo wordt met waterboarding 
ondervraagd. 
Op 29 september uitspraak: max 
straf, handen afgehakt, ophanging, 
bezittingen geconfisceerd. 
7 andere muiters zelfde straf, 
anderen lichtere zoals 3 x kielhalen 
en 100 zweepslagen 



Strafvoltrekking op 2 october 1629 voor Jeronimo en zijn 
companen. 
Lijken blijven hangen voor de vogels. Gerechtigheid had zijn loop 
gekregen. 
12 kisten met goud, zilver, sieraden worden opgedoken, 
waterkruiken worden gevuld met zoet water. 
Zaandam vertrekt op 15 november met 21 bemanningsleden en 77 
overlevenden van de B. naar Batavia en komt op 5 december aan. 
 
Coen is overleden aan dysentrie. 
 



Pelsaert heeft uitvoerig verslag gedaan in zijn 
boek.. 
Pelsaeert krijgt veel kritiek, zodat zijn blazoen 
besmeurd wordt. Krijgt toch nog een post op 
Sumatra waar hij in 1630 overlijdt. Logboek te 
zien in Nationaal Archief in Den Haag. Man van 
sterk en nobel karakter. Schreef onder 
onmenselijke omstandigheden in perfect hand 
schrift zonder doorhalingen deze ervaringen 





Afloop 

1. Van 342 oorspronkelijke opvarenden 124 levend aankomen; 47 met sloep 
en 77 met ‘Sardam’. 
2. Jan Evertsz in Batavia berecht en opgehangen, evenals 6 andere muiters. 
3.Pelsaert , onderzoek en op dienstreis naar Sumatra, overlijdt in 1630 aan 
dysentrie. Confiscatie bezittingen en Heeren XVII weigeren nog verschuldigde 
salaris aan zijn moeder uit te keren. 
4. Adrien Jacobsz, wegens gebrek aan bewijs mag naar Holland terugkeren 
5. Lucretia bemerkt dat echtgenoot is overleden, hertrouwt met een sergeant 
van VOC en rond 1636 keert zij terug naar Leiden waar zij op hoge leeftijd 
overlijdt. 
6.  Predikant Bastiaensz en dochter Judick wil met de decembervloot van 
1630 terug naar patria. Mag, maar krijgt dan geen aanspraak op zijn verdiende 
maandgelden i.v.m. contract van 3 jaar. Ook moest zijn dochter in Batavia 
blijven. Zij blijven, Hij hertrouwt in juli 1631 met Maria Cnijf, wordt naar Banda 
gestuurd waar hij in maart 1633 overlijdt.  
 



Origineel dagboek van Francoys Pelsaert 1629 



Schipbreuk 
In 17 e eeuw 41 keer schipbreuk op een totaal van 2000 
schepen 
Thuisreis veel gevaarlijker rond Zuidland 
 
Van de 41 schipbreuken slechts 4 plaats op de westkust van 
Australie: Batavia in 1629 en de Vergulde Draak in 1656 en 
Zuytdorp in 1712 en Zeewijk in 1727.  
 
Oorzaak: geen bepaling van lengtegraad op zee en 
onnauwkeurig schatten van afgelegde afstand.  



Conclusies 

• Begin van globalisering 

• Toepassing nieuwe technologieën 

• Toepassing rechtssystemen en boekhoudsystemen 

• Economisch gedreven 

• Moed, doorzettingsvermogen en visie, maar ook strenge tucht, 
stringente voorschriften, veel controles maar desondanks fraude, 
eigen gewin. 

• Marketing denken bij scheepsbouw en –vaart 

• Ontwikkeling van sociaal bestel, financiële markt 

• Soldaten onder bevel van kooplieden 
 



Geraadpleegde literatuur 
• The first and last voyage of the Batavia    Philippe Godard 

• Batavia’s Graveyard     Mike Dash 

• Jan Pieterszoon Coen 1587-1629   Dr Jur van Goor 

• De VOC een multinational onder zeil 1602-1799 Jan. J.B. Kuipers 

• De Equipage van de Hollandia en Amsterdam   J. Gawronski 

• De Batavia te water     Viebeke Roeper 

• De Nederlandse Koloniën     J. van Goor 

• Nederland als centrum van de wereldhandel  Jonathan Israel 

• Om de Zuid 1595      Willem Lodewijcksz 

• Het grote VOC boek 

• Nootmuskaat (de geschiedenis van een wonderbaarlijk nootje)  Willem Oosterbeek 



Batavia in Sydney 2000 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigqvCDus7SAhWCuRQKHTVhC-QQjRwIBw&url=http://www.rd.nl/oud/bin/010413binfo02.html&psig=AFQjCNHMrgNpRYDyWn9ot5sX46WQeIk_rQ&ust=1489321756833572


 
 
 
 
 

    Vragen? 



 

• Wis het verleden niet uit, maar beoordeel het niet naar de huidige 
maatstaven en normen. 

• Prof Dr P.C. Emmer: Geschiedenis is een permanent proces van 
verandering, de trotse zekerheden van toen zijn de schaamte en 
schande van nu. Dat weet bijna iedereen, maar in de praktijk worden 
steeds vaker morele maatstaven op het verleden geprojecteerd.  

• Nemen we nu de juiste beslissingen die over 400 jaar de toets der 
kritiek kunnen doorstaan? 



Bekijk het verleden niet met de ogen van nu! 
Ingezonden NRC brief 2 maart 2018 Lex Veen Zoetermeer 

• Tromp, Coen, VOC, Gouden Eeuw allemaal fout?  

• We moesten ons ervoor schamen. Maar is dat wel terecht? 

• Recht van de sterkste naar gelijke rechten 

• Kerstenen van heidense volken naar vrijheid van geloof, 

• Van kerkelijke rechtssysteem naar seculiere rechtstaat, 

• Van rangensamenleving naar egalitaire maatschappij, 

• Mannelijk bestuur naar vrouwen met kiesrecht, 

• Van martelen als verhoortechniek naar ondervraging met camera en 
advocaat. 

•    



• Normen en waarden ontwikkelen zich voortdurend, de context van 
het handelen blijkt geen vaste waarde. 

• Je kunt vorige generatie niet afrekenen op het niet hebben van 
inzichten en normen die zich nog moesten ontwikkelen. 

• Je kunt gedrag alleen bekritiseren op het moment van handelen. 

• Dat normen veranderen is eigenlijk het enige dat niet verandert. 


