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FRANCISCUS van den ENDEN

10 oktober 2013

deel 3
door Paul Koop

Amsterdam en de Konst-winckel (vervolg )
In de ‘Konst-winckel’ leerde Franciscus nieuwe schilders en kunstenaars kennen, naast vroegere ontmoetingen, zoals Jan Lievens uit Leiden.
Deze Jan Lievens (1607-1674) trok samen met Rembrandt vanuit Leiden als jongeling naar Amsterdam om er
zich verder te ontwikkelen als schilder.
Van 1635 tot 1644 woonde en werkte hij in Antwerpen waar hij Franciscus ontmoette. Hij was hem geld
schuldig, waarschijnlijk van een lening. Het is onbekend of Lievens deze schuld wel heeft terugbetaald,
zoals blijkt uit een opdracht die Franciscus gaf aan zijn meid Aeltie Lucas, die op haar beurt geld moest ontvangen van Franciscus. Jan Lievens werd als een wonderkind beschouwd en hoger gewaardeerd dan Rembrandt, die inspiratie vond in zijn schildertechniek. Rembrandt antedateerde enkele van zijn werken,zo dat
het leek dat Lievens door hem was geïnspireerd in plaats van andersom. Constantijn Huygens, secretaris
van stadhouder Frederik Hendrik, bezocht beiden in Leiden in 1628. Lievens schilderde een portret van Huygens.
Opvallend is de vanzelfsprekendheid van het reizen tussen de Verenigde Provinciën en de Spaanse Nederlanden, twee landen in volle oorlog. De 80- jarige oorlog woedt nog steeds, vredesonderhandelingen zijn in
voorbereiding die zullen leiden tot het Verdrag van Munster. Er zijn veel reizen bekend in deze periode.
Naast Jan Lievens ging Frans Hals regelmatig van Haarlem naar Antwerpen.
Het kan bijna niet anders, of door Lievens moet Franciscus ook Rembrandt gekend en ontmoet hebben. Het
was toen dat Rembrandt, na het sterven van zijn Saskia van Uylenburgh in 1641, weduwe Geertje Dirckx als
verzorgster in dienst nam. Het zal hem veel problemen bezorgen, want Geertje wilde zo snel mogelijk met
hem trouwen. Er was echter een groot obstakel: immers bij een nieuw huwelijk zou Rembrandt het vruchtgebruik van de aanzienlijke nalatenschap van Saskia verliezen. Veel processen voor de
‘Huwelijkskrakeelkamer’ volgden. Uiteindelijk werd Geertje in de ‘dolkamer’ in Gouda ingesloten. Rembrandt diende de reiskosten te betalen en stond in voor de alimentatie. Rembrandt woonde dichtbij de winkel van Franciscus. De Nes ligt op een paar honderd meter van de Nieuwe Doelenstraat waar Rembrandt
zijn woning had. Deze pikante verhalen zullen dikwijls in de ‘Konst-winckel’ de ronde hebben gedaan .
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We danken alvast
iedereen die heeft meegewerkt aan dit nummer.
Verantw. uitgever
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Andere schilders die Franciscus ontmoette zijn nu vergeten. Wie kent nog Joan Spilberg ( 1619-1690), die voor hij naar Amsterdam
trok, werkte in de kringen rond Rubens, of Jan Gerritz van Bronckhorst (1603-1661) en zijn zoon Johannes Jansz. Van Bronckhorst
( 1627-1656). Jan Gerritz, geboren in Utrecht, was een glasschilder. In 1629 was hij in Brussel om de ramen van de
Onze- Lieve- Vrouw- ter- Zavelkerk te restaureren. Weer een reiziger tussen landen in oorlog. Een prachtig schilderij van deze
Jan Gerritz heet ‘De slapende Nymph’ en is, met haar zachte erotiek, te bewonderen in het Herzog Anton Ulrich Museum te
Braunschweig, Duitsland.
De ‘Konst-winckel’ had een uitgebreide variëteit van kunstvoorwerpen zoals boeken, kleine religieuze prenten, schilderijen, globes
enz..
In 1650 werd een zoon Jacobus gedoopt en een jaar later een dochter Marie Anne. Franciscus kocht zich in in het ‘poorterschap’
van Amsterdam. Waarschijnlijk om zich te kunnen aansluiten bij het boekverkopers- gilde. Het ging intussen niet naar wens met
de winkel. In 1652 werd de zaak failliet verklaard. Een document dat opgesteld werd op vraag van de schuldeiser Johan van
Hartickveldt, verhuurder van het winkelpand op de Nes, beschrijft Franciscus als ‘doctor in de medicijnen die op de vlucht is’. Het
wijst erop dat hij zichzelf voorstelt als een religieuze en politieke banneling.
Het bankroet kende geen dramatische gevolgen, wat meestal wel het geval was. Van den Ende kon een overeenkomst met zijn
schuldeisers afsluiten. Hij mocht op zeven jaar tijd zijn schulden terugbetalen.
Zijn leven nam dan een nieuwe wending, hij wordt leraar.
VIER GOUVERNEURS-GENERAAL MET ZUID – NEDERLANDSE DNA
door Sus Mees

Onder de honderden vermeldenswaardige Zuid-Nederlandse emigranten bevinden zich in mijn archief vier prominenten, die in het
kader van de beginjaren van de V.O.C. een hoge en begerenswaardige functie bekleedden in de verovering en uitbouw van de Indische archipel. Ze maakten deel uit van de 31, die door de VOC werden voorgedragen en door de Staten-Generaal, dit is het bestuur
van het land ( gewesten met hier o.a. Oldenbarnevelt ( 1547 - 1619) en prins Maurits (1567- 1625) benoemd in de periode van 1610
tot 1796. Ze vormden het hoofd van de Raad van Indië, m.a.w. het plaatselijk bestuur, doorgaans Bewindhebbers. De GouverneursGeneraal werden voor 5 jaar aangesteld, meestal geadeld en met wapen. Een mooie residentie met dienaren werd hun soms aangeboden en mochten ze een aandeel van een veroverde buit behouden. Indien ze niet voldeden werd hun dat wel duidelijk gemaakt.
Ze hadden geen rechtspraak of een stem in de sterkte van de krijgsmacht. Soms vertrokken ze, maar één kwam terug, de beruchte
J.P.Coen. Tijdens hun bewind ( in 1622 bvb) bedroeg het gemiddelde percentage van de Zuid-Nederlanders in 9 Hollandse steden
42,4 % Het aantal emigranten bedroeg toen (Briels) ca.135 300. Bij de kapitaalsverdeling bij de stichting van de VOC brachten ze
38,6% in het laatje. Ze hadden dus iets te betekenen!
Enkele gegevens over:
G. Reynst
1614 - 1615
P.de Carpentier 1623 - 1628
J. Specx
1629 - 1632
C. Reyniersz 1650 - 1653
REYNST, Gerard . Amsterdam ca.1565 – Mauritius 1615
De man, die een ‘Nieuwe’ voor een ‘Meer Nieuwe’ Compagnie koos.
Hij was de zoon van de askoper en zeepzieder Pieter. Als lid van een patriciërsgeslacht had hij ook familierelaties in het zuiden,
maar van zijn jeugdjaren is niets geweten. Wel is genoteerd dat hij in 1588 huwde in Haarlem – een wààr toevluchtsoord van ZuidNederlanders – met Margaretha Nicquet. En dat is opvallend. Ze was de dochter van Jan Nicquet (°1539) de Antwerpse rijke koopman en aandeelhouder- stichter van de VOC- Kamer Amsterdam met een inleg van fl. 3000, dat was niet bepaald veel maar wel is
geweten dat Antwerpen in 1585 bij hem aanklopte voor een lening om de troepen te betalen, die Oranje steunden.
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Haar broer Jacques was ook Straat- en Levanthandelaar. Gerard Reynst had ook een dochter, Weyntje, waar de zoon van Isaac Le Maire, Jacob voor commerciële, politieke en strategische redenen, gesteund door zijn vader, een oogje op had. Dit terzijde. In de lijst van de 15 zg. “
Voor-Compagnieën” was Reynst als nr. 9 mede- oprichter en bewindhebber van de ‘Nieuwe Brabantsche Compagnie’ (!) samen met o.a. Isaac
Le maire, Jacques de Velaer en Marcus de Vogelaer, allen Zuid-Nederlanders Hun vloot vertrok in 1601, echter zonder veel succes. Een jaar
later, in 1602, behoorde Reynst tot de 76 Bewindhebbers, die de VOC in de woning van Dick van Os, oprichtten. Hij legde voor de Kamer wel
12000 fl. in.
Het waren zijn collega’s in het college van de Heeren XVII, die hem verzochten als opvolger van Pieter Both, als Gouverneur- Generaal te
vertrekken met een vloot van 9 schepen onder bevel van de Antwerpenaar Steven van der Haghen (G.Asaert) naar Bantam.
Tot zijn opdracht behoorde o.a. het monopolie op de specerijen, voornamelijk muskaat, waar veel om te doen was! Ook de zorg voor predikanten, schoolmeesters en pakhuizen stond op het programma. Hij bleef veel aan boord want er was nog geen residentie. Toch kreeg hij een
zware pil te slikken door de mislukte aanval op het muskaatrijke Banda, dat een twistappel was tussen Engelsen (+ inlanders) en Nederlanders. Op Ceram verliep het iets beter. Ondertussen werd Reynst ziek Opvallend is dat hij zijn vrouw Margaretha mee naar het nog onveilige
Indië nam. Ze bleef steeds aan boord van de vloot en kon dus geen ‘voorbeeldfunctie’ geven. Zijn voorganger Both nam er 36 mee! Zijn bedoeling hiermee is onduidelijk gebleven maar ergens moest de relatie met Aziaten worden beperkt en dat is altijd een probleem geweest.
De zieke Reynst overleed aan dysenterie op weg naar huis. Hij werd begraven in de Portugese Buitenkerk op Mauritius. Margaretha Nicquet
stierf rond 1619 in Jacatra, maar werd bijgezet op Mauritius, waar hun grafzerken tot op heden zijn bewaard. Ze lieten 7 kinderen na, die
voor hun vertrek geboren waren.
CARPENTIER, Pieter de : Antwerpen 1588 – Amsterdam 1659.
De man, die de Australiërs een Golf- identiteit gaf.
Wie de kaart van Australië bekijkt merkt in het noorden de ‘Gulf of Carpentaria’ door Jan Carstensz in 1623 zo genoemd naar onze Sinjoor.
Na de val van Antwerpen, vluchtten zijn ouders om geloofsredenen of economische motieven naar de Noordelijke Nederlanden. Speelde de
dreiging van de Spaanse Armada (1588) een rol? Ze werd echter vernietigd.
Hij studeerde in Leiden, maar vertrok in 1616 naar Indië, waar hij vlug het vertrouwen genoot van J.P.Coen, de ‘slachter van Banda’. Samen
met hem als directeur-generaal van de handel en lid van de Raad van Defentie, belegerde hij het fort van Jacatra en stichtte zo Batavia.
J.P.Coen vertrok in 1623, door zijn opvolger bewonderd om zijn ‘subliem verstant ende doorsicht’.
Tijdens zijn bewind als Gouverneur -Generaal, van 1623 tot 1627 maakte hij de ‘Ambonese Moord’ mee nl. het ophangen van 10 Engelse kooplui, op beschuldiging van samenzwering tegen de VOC. Ze veroorzaakte de handelsbreuk met de Engelsen en voorkwam hun stichting in 1624
van een Engelse nederzetting in de Soenda Straat. Zijn verdiensten liggen vooral in de zorg voor een goede verstandhouding met de inheemse vorsten; in de opbouw van Batavia (o.a. bouw stadhuis, school, politieregels, rechtspraak, weeskamer, kerkelijk leven) alles met meer
voorzichtige diplomatie dan zijn beruchte voorganger. Maar die zou terug verschijnen!
Op Formosa werd het fort ‘Zeelandia’ gebouwd, een steunpunt van de VOC, nuttig voor de onrechtstreekse handel met China. Aan de
westelijke kant van de Indische archipel werden successen geboekt, eveneens de handel met Perzië, Ceylon en de Malabarkust (India).
Ook nu weer dook de bevolkingskwestie op: de omgang van Europeanen met Aziatische vrouwen. De VOC had besloten dat die – gehuwd met
Europeanen – hun echtgenoot, bij terugkeer, niet mochten volgen. Zo ontstonden Euroaziaten, vooral in de specerijengebieden. Met de nakomelingen van de Antwerpenaar Pieter van den Broecke (1585 – 1640) kun je nu nog mailen!
Pieter zag ‘ boontjes die water swart maeckten’.
Een onverkwikkelijke en jammerlijke zaak was het conflict tussen Zuid-Nederlanders, Isaac en Jacob Le Maire tegen De Carpentier.
De VOC eiste via octrooien het alleenrecht op om handel te drijven ten oosten van de Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat van
Magelaan. Maar Le Maire was geen VOC-er meer en negeerde dat recht.
In 1616 ontdekte Jacob Le Maire een nieuwe, méér zuidelijke en veilige doorvaart naar Indië via de door hem genoemde ‘Straat van
Le Maire’ en zijn ‘Kaap Hoorn’, dus afwijkend van de VOC- route. Zijn beide schepen werden door Coen in beslag genomen en Pieter de
Carpentier ondertekende mee dat besluit. Joris van Spilbergen (Antwerpen 1568- 1620) bracht - de onderweg overleden - Jacob Le Maire
terug naar patria in 1617. Vader Le Maire zou tot aan zijn dood in 1624 blijven vechten tegen dat onrecht en schade eisen. De Staten-Generaal
steunde hem!
Na zijn terugkeer – als admiraal van de retourvloot – sloeg Pieter De Carpentier een tweede termijn af , werd bewindhebber bij de VOC en
functioneerde nog voor de VOC in Engeland.
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VIER GOUVERNEURS-GENERAAL MET ZUID – NEDERLANDSE DNA(vervolg)
SPECX :, Jacques : Dordrecht 1585 - °? 1652
De man, die de grondlegger was van de Japanse handel.
Zoon van Cornelis Specx , die om geloofsredenen uit Brabant (waarschijnlijk Antwerpen) was uitgeweken naar de havenstad Dordrecht.
Van zijn jeugd is weinig gekend, alleen dat hij als jongen het langdurige Beleg van Oostende (1601- 1604) – volgens geruchten – heeft meegemaakt.
In 1607 trad hij , betrekkelijk laat, in dienst van de VOC als onderkoopman in de nieuwe factorij op het Japanse eiland Hirado. Dit was een
uitzonderlijke gebeurtenis en hij diende daar van 1610 tot 1613 en van 1614 tot 1621. In 1622 werd hij door de Heeren XVII teruggeroepen om
verslag uit te brengen, want ook China daagde op voor o.a. porselein, thee en ruwe zijde. De factorij werd in 1644 overgebracht naar Deshima.
Onderweg naar huis bezette hij het eiland St.-Helena als ankerplaats Na 1660 kwamen er ook zeerovers…
Tijdens zijn afwezigheid werd zijn Euraziatische dochter Sara (moeder Japanse) van een amoureuze relatie beschuldigd met de Hollandse vaandrig Pieter Cortenhoef. Coen, woedend, liet Sara in het openbaar geselen en de jongen onthoofden, wegens ‘majesteitsschennis’!
Het meisje overleed als 19-jarige op Formosa.
Het tweede drama – na zijn terugkeer - betrof de belegering van Batavia, die gelukkig werd gestaakt en de afwikkeling van de ‘Batavia’- ramp
in 1629, jaar van zijn benoeming tot waarnemend landvoogd en de dood van Coen, die A. van Dieman had voorgesteld. Specx kon geen wraak
op hem nemen, maar wel op de Raad van Justitie en de kerkelijke gezagsdragers en dat beviel de Heeren XVII niet.
Als admiraal van de retourvloot keerde hij in 1632 naar de Republiek terug en als bewindhebber in 1642 van de VOC-Kamer Amsterdam.
Specx, ondertussen zeer vermogend (nalatenschap fl 130 000 en rentenierend aan de Keizersgracht (nr141, nu het Zuid-Afrikahuis) huwde
opnieuw met M.O.Buys en in 1638 met Magdalena Doubleth, nazate van de steenrijke Philips Doubleth, afkomstig uit Mechelen ( M.Prak).
Hij kreeg relaties met een andere Doubleth, die huwde met Gertruyd Huygens, de dochter van Christiaan.
REYNIERSZ, Carel : Amsterdam 1604 – Batavia 1653
De man, die ‘niet de veryschte bequaemheden bezat’.
Zoon van Dirck, koopman te Amsterdam en zijn tweede echtgenote Suzanna de Beaulieu, uit Antwerpen en dochter van een rijke handelaar
uit Valenciennes. Beiden waren na de val van Antwerpen, in 1585, naar de Republiek uitgeweken. Als 23-jarige zond de VOC hem naar de
economisch zeer belangrijke Coromandelkust in India, bij Madras. Een beschuldiging van particuliere handel – wijd verbreid en blijkbaar onuitroeibaar – is niet bewezen en hij werd in 1635 aangesteld als gouverneur.
In 1638 werd hij het er blijkbaar beu en repatrieerde als commandant van de klassieke retourvloot naar Amsterdam, waar hij in 1640 huwde
met de 23-jarige Judith Barra, dochter van de Antwerpse dokter Jacobus Barra. Door mislukt handelsinzicht verloor hij zijn vermogen. Hij keerde in 1645 terug naar Indië, waar hij het bracht tot Gouverneur-Generaal.
In 1650, hij trouwde reeds in 1648, na de dood van Judith, met een 14-jarig Euraziatisch meisje Françoise de Witt, dochter van Jacob de Witt,
een rijke Zeeuwse opperkoopman. Ze nam natuurlijk een eigen positie in binnen het sociale leven in Batavia en schonk hem een zoontje
Reynier Carelsz. Zijn vrouw behoorde tot de groep van vrouwen die de kans grepen te huwen met hoge VOC- functionarissen. Ze zagen
praktisch nooit Nederland. Zij wél, want na de dood van Carel geraakte ze door een nieuwe relatie in West-Souburg . Deze liep spaak en nu
vond ze in 1668 troost op Zeeland bij Pieter Macaré, kleinzoon van een Zuid-Nederlander. Hij werd vroeger door de Heeren XVII aangesteld om
de morshandel uit te roeien, maar dat is hem niet gelukt. Hij vocht tegen de bierkaai, verloor en stierf uit wanhoop. Zij overleed in 1672.
Men merkt hier het succes van sommige Euraziatische vrouwen. Kijk ook maar naar onze Antwerpse Pieter van den Broecke (1585-1610) de
man die ‘swarte boontjes (zag), die swart water maekten’. Met zijn 13e generatie- nageslacht, , kun je nu, in Nederland , nog mailen!
Even op zijn Zeeuws ‘ Trug kieke’. De Heeren XVII maakten hem duidelijk dat de VOC een handelsonderneming was, met uitsluiten van de concurrentie, de morshandel en - ingeval van een overproductie van specerijen – bomen dienden gekapt. Hij deed dat nauwgezet. Het gevolg was
een lange en bloedige opstand in West-Ceram, die eerst eindigde 5 jaar na zijn dood!
De bewindhebbers in Nederland waren ontevreden. Er waren geen wapenfeiten! Maar voor ze hem de laan uitstuurden, gaf hij zélf zijn ontslag.
Kort daarop overleed hij in 1653. Een grafsteen van Reyniersz en zijn eerste vrouw werd in 1917 in Soerabaja gevonden.
Bron: J.P.van Putten; H van Barneveld; H. den Haan; J.P.Blok; F. Gaastra; G.Asaert; T. van de Kloot
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Portret van Gerard Reynst , door Jacob van der Schley, 1763, Rijksmuseum

Wordt vervolgd

Portret van Carel Reyniersz , door Jacob van der Schley, 1763, Rijksmuseum

Portret van Pieter Carpentier, door Jacob van der Schley, 1763, Rijksmuseum
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EEN ANTWERPSE VOC- SOLDAAT SCHRIJFT…

door Sus Mees

Tot de meest spannende, verbazingwekkendste en sterk autobiografische beschrijvingen of reisverhalen behoren die van o.a. W.Y.Bontekoe
(1646), van de Pruisische boerenzoon en VOC.- matroos Georg Naporra (1754) en zeker van de Antwerpse stadsjongen Reynier Adriaensen met
zijn “De overtreffelijcke reyse gedaen door Reynier Adriaensen’ Leven als soldaat in de Oost, (1681-1689). Met andere woorden:.. het zal je
verwachtingen maar te boven gaan!
Het was geen literatuur voor de machtige Heeren XVII , want voor hen ging het om een rijke buit, maar voor de thuishaven. Dààr genoot men – met
volle teugen – van een persoonlijk beleven over stormen, messentrekkerij, sodomie, kaping, vreemde culturen, muiterij, gevechten, en … bruine
billen. Men vergat hopelijk dat tussen 1770-75, 23% van de bemanning de tochten niet zou overleven. Reynier wél!
Spilfiguur is Reynier Adriaensen, geboren en opgegroeid in de schaduw van onze kathedraal in 1647 als zoon van Reunerus Adriaensen en
Anna Gommers. Zoals gewoonlijk weet men niet veel over zijn jeugd, maar hij vertrok eerst naar Engeland, waar hij – om zijn katholiek geloof – diende te vluchten naar Hamburg.
Na wat omzwervingen door de crisistijd, belandde hij in Amsterdam, waar gelukkig oom Willem woonde. Noodgedwongen tekende hij bij de
VOC- Kamer in als soldaat op het snelle schip “Huys ter Merwede” (1681). Hij zou 10 fl./ maand verdienen ( schipper 100 fl.) in het gezelschap
van 270 man. Hij tekende in voor 5 jaar, maar knoopte er 3 jaar bij want vanaf het midden van de 17 e eeuw stagneerde de economie en werd
het vinden van werk een probleem, echter niet voor de VOC!
Matrozen en soldaten waren ongeveer even oud met een gemiddelde leeftijd van 24-25 jaar, Reynier was 34 toen hij aanmonsterde.
En nu begint zijn verhaal, in 31 ‘kapittelen’ en in de ‘wij’- vorm.
In het bezit van een formidabel geheugen beschreef hij in 1690 – na zijn thuiskomst - zijn ‘perijckeleuse reyse’ om anderen ‘alles int’ licht te
brengen’ met zijn ‘suer verdient gelt’.
In zijn subjectief en hier en daar onnauwkeurig verhaal - door deskundigen onderzocht - lezen we een tekst met ‘Aantwaarpse’ accenten:

geweir, geirne, loecht, comlpasse,twelf, datter,poeyer, vuylichheyt, weirelt..’

We kunnen ons nu afvragen wat zijn taak was vóór de mast, tussendeks, als haringen in een ton, met kakkerlakken (1000 vangen voor een borrel!),
twisten, sodomie, ziekten, lijfstraffen en soms een trommelslag, zang, danspas of komisch toneel.
Hij had – buiten gevaar - geen enkele opgeleide functie, maar wel wachtlopen bij de wapens, munitie, water, drankvoorraad, bij de hutten
van de schipper en opperkoopman, die de hoogste rang bekleedde en zéker nuchter!
Van Reyniers dagelijkse gewone vaste- bodem- bestaan weten we weinig; de eentonigheid was troef, en voor hem niet meldenswaardig.
Hij gaf dus de ogen de kost!
Het spreekt vanzelf dat een gevecht dé opleiding betekende en dat heeft hij zéker gehad bij de bloedige familie- opstand in Bantam ( 1681 –
nauwelijks geland). De VOC wilde kost wat kost de productie van kruiden beheersen.
Van oudsher heerste er animositeit tussen matrozen en soldaten. De matroos verdiende 11 fl / maand. Vreemd genoeg bediende de matroos
het kanon , de zg. busschieters en dat loonde!. De soldaat sprong bij waar nodig.
De soldaat droeg geen uniform, liep natuurlijk, na maanden, in een versleten plunje rond, vaak barrevoets, wat een gruwel betekende: ’ wan-

neer wij dan in de bosschen comen, is voor ons een verdriet om dat wij daer aan sulcken schaede leijden’.
In 1695 kwam daar verandering in. De soldaat kreeg een hoed, rok, broek, hemd, kousen en natuurlijk schoenen. Het waren meestal jongeren
tussen 20-24 jaar, uit de laagste sociale klasse, soms opgegroeid in een weeshuis of geronseld uit een tuchthuis. Maar onze man kon toch
schrijven en had blijkbaar ook lectuurervaring.
Tabel : Rekruteringsgebieden 1640-1649
Kerngebied = (1)
Amsterdam (1)

19%

Rest Noord-Holland (1)

10%

Waddengebied (1)

9%

Zuid – Holland

6%

Zeeland & Scheldegebied

4%

Scandinavië & Noord-Duitsland 24%
Elders

28%

38%
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Waar rekruteerde de VOC- Kamer Amsterdam haar personeel en dus ook Reynier?
Tot die 4% behoorde onze Reynier ! (voor de Kamer- Zeeland was het percentage iets gunstiger)
Vóór de stichting van de VOC. – dus ten tijde van de z.g. ‘Vóór- Compagnieën’ (1599)
kwamen uit het Kerngebied liefst 78% en uit het
Zeeland – Scheldegebied maar 2% aangemonsterd VOC- personeel.
In tegenstelling met de ruime financiële inbreng van talrijke Zuid-Nederlanders in de geboorte
van de VOC, was de interesse voor het zeemanschap na 1602 zeer gering. Dat viel trouwens
vroeger bij de Watergeuzen ook op. Buiten enkele leiders zoals De Boisot, Sonoy, Dolhain, Cabiljau,
de Rijck, Treslong Lumey, J.v. Marnix, Van Winghen of Blommaert, waren de meesten Hollanders
of Friezen (uit nabijheid Emden).
Het uitgesponnen reisdocument van Reynier is dus in 1690 door hem eigenhandig en zonder
schrappingen opgetekend en uitgegeven, echter niet in boekvorm. Het kwam via het Haagse
VOC- archief in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam terecht en werd in 1992 gerestaureerd.
Bronnen: R. van Gelder, B.Cocquyt, H. Ketting

Ledennieuws
Er valt niet altijd goed nieuws te melden, maar af en toe ook minder goed nieuws.
Ons lid Mevrouw Jacqueline Wouters is ons ontvallen op 24 september 2013, na een moedig gedragen ziekte.
Zij was samen met haar echtgenoot Guy De Munck al enkele jaren lid en zij namen geregeld deel aan onze activiteiten. Bestuur
en leden bieden aan de familie hun deelneming aan en wensen hen alle sterkte bij deze beproeving .
Wij hebben vernomen dat Mevrouw Wiesa Vloemans werd gehospitaliseerd. We wensen haar een spoedige revalidatie toe
zodat ze haar activiteiten terug kan opnemen.
De heer Hubert Nees, oud bestuurder van de VOC-kamer, onderging een heelkundig ingrijpen. We wensen hem een volledig
herstel en goede moed toe.
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Activiteiten
Het najaarsseizoen startte voor ons
in september en wel met een uitstap naar het grensgebied Oost–
Vlaanderen en Zeeland, met als thema de Staats Spaanse Linies. De
begeleiding was toevertrouwd aan
Georges Thielman, een telg uit
deze streek. Hij loodste ons aangenaam en kundig door de streek die op
bepaalde ogenblikken wel een labyrint leek. De kleine wegjes kronkelden in het met zon overgoten landschap van polders, dijken, kreken en
welen. Het vertrekuur had ervoor
gezorgd dat de koffie met plakkerige, maar heerlijke bolus in Emmapolder snel de nodige energie leverde. Het kleurrijke etablissement Het
Verdronken Land, met zijn al even
kleurrijke waardin, was een belevenis op zich.
Daarna tuften we gemoedelijk
naar Fort Liefkeshoek voor

een rondleiding waar de geschiedenis van het fort en streek zich op
boeiende en interactieve wijze aan
de bezoeker ontvouwt.
Nadat we ’s middags wat vrije tijd
hadden in het gezellige grensstadje Hulst, ging het richting Yzendijke
voor een bezoek aan het kleine
streekmuseum Het Bolwerk.

Begin oktober trok de goed
gevulde autocar naar Amsterdam. Het werd tijd dat we het
pas gerenoveerde Rijksmuseum eens met een bezoekje
gingen vereren. Het resultaat
na een tienjarige sluiting mag
inderdaad verbluffend genoemd worden. Het gebouw
van architect Pierre Cuypers
De tentoonstelling In de Clinch, heeft al zijn grandeur terug
verwijst naar de ontelbare conflic- gekregen. Dagelijks wordt het
ten die in deze contreien werden
museum overrompeld door
beslecht. Forten, schansen, redou- duizenden bezoekers, maar
tes en linies mogen na het bezoek nooit heb je de indruk dat er
quasi geen probleem meer vormen geen plaats meer is.
voor de aandachtige leek. Een
echte aanrader!
Natuurlijk is het wat drummen
bij de grote trekpleister De
Deze leerrijke en vooral prachtige Nachtwacht, maar met wat
dag werd afgesloten met een mos- geduld geraakt je toch neus
selsouper in het plaatselijke resaan neus met kapitein Frans
taurant.
Banning Cocq en zijn luitenant
(J. Hubert) Willem van Ruytenburgh.

Maar daarnaast valt er toch nog
heel wat te ontdekken o.a. de
fraaie collectie 19de eeuwse kunst.
n de namiddag nam Paul Koop onze
groep op sleeptouw voor een
stadswandeling van het Leidse
Plein naar het Rembrandt Plein, om
ons onderweg weer andere kanten
van de steeds drukke Amsterdamse binnenstad te laten ontdekken.
Een mooie afsluiter op het zonnige
Museumplein maakte het plaatje
volledig.
Weer een dag om met genoegen
aan terug te denken.
(J. Hubert)
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WAT DEDEN DE ROMEINEN MET HUN AFGEDANKTE ‘CONTAINERS’?
door Paule Hofer

De Monte Testaccio, of schervenberg’, is niet één van de 7 heuvels van Rome, maar een antieke afvalberg, een vuilnisbelt uit de oudheid…
We moeten een stuk terug in de geschiedenis. Vanaf circa 250 v.C. is Rome verwikkeld
in een felle strijd met Carthago om de hegemonie in de West-Middellandse Zee.
Er worden 3 Punische oorlogen uitgevochten die Rome uiteindelijk zal winnen.
Op het einde van de 2de Punische oorlog, in 201 v.C., wordt het leger van Hannibal
door de Romeinse legioenen verslagen, is Carthago als zeemacht uitgeschakeld en
heeft Rome vrij spel op de Middellandse Zee. Grote delen van Hispania (Spanje) werden
veroverd. Dit was een erg vruchtbare provincie waaruit grote hoeveelheden graan
werden geïmporteerd.
Deze import gebeurde via de haven van Ostia, op een 30 km van Rome aan de monding
van de Tiber. Ostia was niet alleen dè belangrijkste haven van Rome, maar ook een
economisch en militair bolwerk. In Ostia arriveren schepen met graan en olijfolie uit
Spanje, Sicilië, Griekenland en Noord- Afrika, met wijn uit Massilia… Ostia is ook
de toegangspoort tot Rome voor de schepen van triomferende consuls, en later keizers,
die overwonnen koningen, oorlogsbuit en slaven meebrengen om in hun triomftochten te laten meelopen.
Maar Rome bleef groeien, de bevolking nam fors toe. Er moesten meer opslagruimte en rivierhavens dichter bij het stadscentrum worden gebouwd.
Goederen moesten in Ostia op kleinere schepen kunnen worden overgeladen en in Rome in pakhuizen (horrea) opgeslagen. Trouwens, graan, en graanbedelingen, waren een machtig wapen voor de heersende klasse: ‘brood en spelen’.
In 193 v.C. werd er een nieuwe rivierhaven gebouwd, de Porticus Aemilia, een havencomplex met grote magazijnen op de oever van de Tiber, een
beetje aan de zuidkant van de stad. Het was met zijn 500 m lengte en 60 m breedte de grootste constructie van Rome, en het eerste gebouw dat opgetrokken werd uit beton.
In de Porticus Aemilia werden de rivierschepen gelost. Het graan ging in de pakhuizen.
Olijfolie werd voornamelijk in grote amforen van 225 liter aangevoerd. Eenmaal aan land werd
de olie door de havenarbeiders uit de grote kruiken overgeheveld in kleinere kruikjes die meer
geschikt waren voor verkoop in de stad. Met de lege amforen kon men niets meer aanvangen:
het terracotta was poreus en begon al vlug te stinken…
Een decreet bepaalde daarom dat de gebruikte oliekruiken in stukken moesten worden geslagen
en op een hoop gestapeld. De Romeinen legden achter de haven systematisch terrassen van
scherven aan. Uit die hoop scherven ontstond de de Monte Testaccio. Een berg van 35 m hoog
en met een omtrek van 1 km, helemaal opgebouwd uit miljoenen in elkaar gestapelde amforascherven.
Op de heuvel zelf mag je niet wandelen, maar wie de moeite doet om rond de Monte Testaccio te lopen, kan alleen maar onder de indruk zijn van de
enorme hoeveelheid vuilnis die de handelaars uit de oudheid hier, weliswaar netjes gestapeld, achterlieten.
Toch een pluspunt: het is een belangrijke site voor de studie naar de economie van het Romeinse wereldrijk.
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HET DIESEL -RAADSEL

door Jan Hubert

29 september 1913, de sterfdatum van Rudolf Diesel, is ongemerkt aan ons voorbijgegaan.
Nochtans heeft zijn technologie een wezenlijke bijdrage geleverd die het aanschijn van de wereld veranderde.
Dat Rudolf Diesel in Parijs geboren was, weliswaar uit Duitse ouders, weet quasi niemand.
Tijdens de Frans- Duitse oorlog van 1870 werden de Duitsers in Frankrijk ongewenst en de
familie verhuisde noodgedwongen naar Londen. De jonge Rudolf voorzien van een flink stel
hersens, ging al snel studeren in München ondermeer thermodynamica. Na zijn studies ging
hij aan de slag in Zwitserland en daarna werd hij gedurende 10 jaar directeur van de firma
Linde in Parijs.
Hij keerde terug naar Duitsland en stak al zijn energie in experimenten met als doel om op
een betere manier, lees rendabelere wijze, energie op te wekken. Dit zal zijn eerste patent
opleveren, de compressiemotor.
Algauw zal de Gentse firma Carels een licentie voor de bouw van dieselmotoren verwerven
en in 1898 zal Emanuel Nobel, neef van de beroemde Alfred, zijn vloot olietankers uitrusten
met deze technologie. Vanaf 1912 worden de motoren ook in locomotieven geplaatst.
Het geld stroomde binnen want iedereen is geïnteresseerd in Diesels patent.
Einde september 1913 reisde Rudolf naar Carels in Gent, waar ze samen op 28 september de Wereldtentoonstelling, meer bepaald de zaal van
de machines en elektriciteit hebben bezocht.
Op 29 september ging Diesel in Antwerpen aan boord van de Dresden met bestemming Harwich, om een nieuwe fabriek – Consolidated Diesel
Manufacturing Ltd- te openen in Ipswich. Vandaar zou hij doorreizen naar de algemene vergadering van de The Diesel Engine Company in Londen.
‘s Avonds dineerde hij nog met zijn gezelschap, maar op 30 september is hij verdwenen. Dat kan maar één ding betekenen op een schip, de
persoon is overboord gegaan. Alhoewel hij financiële problemen had, o.a. door verkeerde investeringen, wees niets erop dat hij wanhopig een
einde aan zijn leven had gemaakt. Er werd ook geen afscheidsbrief gevonden.
Kort daarop verschenen er artikels in de Britse pers : ‘ Inventor thrown into the sea to stop sale of patents to the British Government’. In 1913
was de wapenwedloop tussen de verschillende grootmachten inderdaad volop op kruissnelheid en trachten de partijen de modernste technologie te verwerven om in geval van conflict daar een overwicht op de tegenstander uit te puren. Dat een gewapend conflict er aankwam stond
toen al in de sterren geschreven, alleen de vraag wanneer moest nog ingevuld worden.
Was de Duitse geheime dienst hierin betrokken, zoals de wilde geruchten na zijn verdwijning suggereerden? Andere verwezen naar zijn concurrenten en vreemd genoeg ook naar de petroleumlobby. Diesel was vooral geïnteresseerd in bio- brandstof, wat niet goed viel bij de oliebaronnen.
Tien dagen later vond een loodsschip een lichaam drijvend ter hoogte van Schouwen in de monding van de Oosterschelde, maar naar gewoonte
werd zo’n lichaam ontdaan van zijn persoonlijke bezittingen en teruggeven aan het water.
Het raadsel rond het verdwijnen van Rudolf Diesel werd nooit opgelost en zal waarschijnlijk altijd een mysterie blijven.
In het licht van de Red Star Line- euforie moeten we er ook even bij stilstaan dat niet iedereen het geluk had om op zijn bestemming aan te
komen.
Bron: Das Diesel Rätsel en Geschiedenis aug. 2013, p. 56.
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EEN KEREL, DIE DE BOISOT !
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door Jean -Pierre Massart

Wij hebben in het “VOC-Journael” met hem kennis gemaakt, dank zij onze onvolprezen Sus Mees. Maar meer dan een straat draagt in
Berchem ook een residentie zijn naam. Ik woon er naast en vrees dat hij een onbekende blijft voor de 52 appartementsbewoners die er
leven, huisbewaarder niet inbegrepen. Maar wij, VOC’ers…
De Spanjolen verslagen
Wij schrijven 1573 en de Geuzen hebben het meer dan warm; zij hebben weliswaar de klokken van de katholieke kerken gesmolten om
kanonnen te gieten, Hoorn en Enkhuizen koortsachtig klaargemaakt voor de strijd, maar een indrukwekkende Spaanse vloot onder Boussu nadert… Eolius en de windgoden bevorderen de rebellen. De Spanjaarden vluchten, Boussu vecht tot het laatste, tot een Geus, Jan
Haring(!), de Spaanse vlag van de mast krijgt. Holland viert de overwinning, het gevaar is geweken.
Walcheren vrij!
Een ander pijnpunt is het eiland Walcheren : Vlissingen is in handen van de Geuzen die Middelburg bedreigen. Daardoor is - wij kennen het
liedje – de ‘commercie’ van Antwerpen bedreigd. Beide kampen verzamelen schepen, zeelieden en soldaten voor de komende zeeslag.
Einde 16de eeuw worden de vloten geleid door de ene of andere nobele landrot die van zee of schepen niets afweet; het zijn zeelieden die
navigatie en manoeuvres verzorgen, terwijl soldaten slag leveren in dikke bataljons zoals aan land.
Bij de Geuzen ziet het er wat anders uit : Boisot - weliswaar ook piot – en nu Admiraal van Zeeland, is aan het hoofd. Maar zijn bemanningen bestaan grotendeels uit ervaren gevreesde Zeeuwse zeeratten en harde krijgers, die het liefst de tegenstander aanvaren en van
man tot man vechten met pistool, bijl, degen of mes. De Spanjaarden willen de Geuzen insluiten, varend uit Bergen op Zoom onder Romero en uit Antwerpen onder d’Avila. Door wind en getij benadeeld worden de Spanjaarden tot gehakt gereduceerd in Reimerswael,
waar Romero met water tot onder de kin de wal bereikt. De tweede vloot keert met spoed naar Antwerpen terug. Daardoor moet Middelburg capituleren. Heel Walcheren is van de Geuzen.
Antwerpen achter slot en grendel
Kort daarop breekt er opstand uit bij de lang onbetaalde Spaanse tercios. Soldaten en gou- verneur sluiten een akkoord, naar goede Brabantse traditie met een enorm banket, honden en paarden inbegrepen. Niets ontbreekt, zelfs kanonschoten. Het is de Boisot die de schepen van Filips II aanvalt tussen Lillo en Kalloo, die vluchten - tevergeefs - richting Antwerpen. Met volle maag snellen de Spaanse infanteristen naar de omwalling.Verloren moeite. Wat niet gezonken is wordt naar Vlissingen gesleept, vijandige Admiraal inbegrepen.
De Boisot triomfeert.
De redding van Leiden, een keerpunt
Op zee niets dan overwinningen voor de Geuzen, maar aan wal is het andersom, Antwerpen blijft rooms en voor 3 eeuwen van de zee
afgesloten. Noord- en Zuid- Holland, maar vooral Leiden in het hart van het land worden bedreigd. Indien de stad valt is het een calvinistisch amen en uit! Alleen water kan de zaak redden, de dijken zijn nog intact: absolute voorrang voor de koeien! Dijken, dammen en sluizen worden opgeofferd, toch nog te weinig water indien de wind ontbreekt…
Om de uitgehongerde stad te helpen ziet de prins van Oranje de Boisot als laatste troef. Deze verzamelt galeien, de enige schepen
bruikbaar in ondiep water. En ten aanval ! Beetje bij beetje komt men dichterbij, dikwijls half in het water strijdend. ‘Liever Turksch dan
paapsch’! En hoogtij wordt verwacht met stormwind erbij. Vooruit dan maar, totdat men de Spaanse versterking van Lammen bereikt waar
de strijd nog heviger woedt : no pasaran !
De Spaanse generaal Valdez verdwijnt in de loop van de nacht: Leiden, in puin en met halfdode verdedigers, is gered en
de Boisot wordt gelauwerd. Heel Holland dankt luid de Heer met gebed en gezang en de prins bekeert zich tot calvinist!
Epiloog…
Toch zijn de koningsgezinden anders overal in het offensief : Oudewater, Krimpen, Schouwen en Duiveland. Zierikzee wordt omsingeld, de
Boisot probeert tevergeefs met de vloot de stad te bereiken. Men overweegt dan een gecombineerde aanval : langs water en wal met
het stadsgarnizoen. Helaas komt de duif met het plan in hand van de Spanjaarden! De geuzenschepen worden verslagen, honderden verdwijnen in de golven, de bevrijder van Leiden is daarbij…27 mei 1576.

Sinds jaren zijn de Admiraal en ikzelf beste buren, maar blijft de geschiedenis ondankbaar stil .

