Het VOC-Journael
Jaargang 6 nr. 1

Voorwoord

In dit nummer
2. Voorwoord

Lieve Joffrouwen en Heren Hoogmogenden,

4. Humanisten en Protestanten
(deel 1)

Het redactie team heeft ‘t Journael een nieuwe vorm gegeven.
De bedoeling is dat het tijdschrift trimestrieel wordt verspreid.
De rubrieken en onderwerpen worden in een duidelijk
overzicht gegroepeerd. Zo kunnen naslag en opzoeking
gemakkelijk gebeuren.
Er worden eveneens regelmatig bijdragen uit het buitenland

7. Werd Columbus (bijna) door
een Vlaming geklopt?
10. Piet Hein en die silwervloot
12. De Vlaamse Lampsins in
Vlissingen
15. VOC voor dummies

gepubliceerd. Heerlijke teksten van de Stigting VOC SuidAfrika uit Zuid Afrika, en uittreksels van artikelen van musea
en historici uit Nederland zullen verschijnen.
Mag ik ook een oproep doen aan jullie om iets te schrijven.
Onze bibliotheek heeft een schat aan boeken zodat een
boekbespreking waardevol zal zijn. En een reisverslag

De redactie
Hoofdredactie: Emy Vanderveken
Eindredactie: Frank Wagemans
Redacteurs: Jean Pierre Massart en
Paul Koop

bijvoorbeeld dat een V.O.C.-element in de kijker zet?

redactie@vockamerantwerpen.be

Ik stel met genoegen de redactieraad voor:

Website

Hoofdredactrice Emy Vanderveken

www.vockamerantwerpen.be

Eindredacteur Frank Wagemans
Redacteurs Jean Pierre Massart en Paul Koop
Heel veel leesplezier,
Paul Koop
voorzitter

Contactgegevens
VOC – kamer Antwerpen
t.a.v. Jan Hubert
Nationalestraat 50/32
2000 Antwerpen
+32 (0)3 664 24 86
contact@vockamerantwerpen.be

Disclaimer
De inhoud van Het VOC-Journael is met grote zorg en zorgvuldigheid samengesteld. Artikelen worden
vrijwel allemaal aan betrouwbare bronnen gecheckt. Aan de inhoud van dit blad zijn geen rechten te
ontlenen. Uitgever, redactie en auteurs vrijwaren zich van elke
aansprakelijkheid op claims naar aanleiding van schade en/of letsel, ontstaan door handelingen door derden
gebaseerd op de inhoud van Het VOC-Journael.

Het VOC-Journael – Jaargang 6 nr.1

pagina 1

Humanisten en Protestanten – deel 1
tekst: Paulus Koop
De vieringen en herinneringen aan Maarten Luther hebben de belangstelling opgewekt voor
bepalende gebeurtenissen in de geschiedenis. ( de 95 stellingen opgehangen in valven van de
universiteit van Wittenberg- 1517).
Persoonlijkheden als Luther, Erasmus, Calvijn, en Zwingli kwamen tot andere inzichten. Zij
hebben de laat middeleeuwse samenleving omgevormd tot een nieuwe tijd, de renaissance.
Deze veranderingen brachten heel Europa in een storm. Het leidde tot de oprichting van de eerste
republiek sinds het Imperium Romanum: de Republiek der Verenigde Provinciën.
In een reeks artikelen schets ik deze evolutie, die uiteindelijk ook het ontstaan van de VOC
mogelijk maakte.
Om het met het ontroerend vers uit het Geuzenboek van Louis Paul Boon te zeggen, die het las in
‘Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen’ van Charles de Coster:
Slaat op de trommen
van diredondijne
slaat op de trommen
van diredomdom

Op 15 mei 1648 werd het Verdrag van Münster gesloten. De Tachtigjarige Oorlog tussen de
Nederlanden en Spanje, begonnen met de slag bij Heiligerlee in 1568, dit jaar precies 450 jaar
geleden, was voorbij. De Noordelijke Gewesten werden de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. De Zuidelijke Nederlanden bleven onder de Spaanse Habsburgers, gescheiden door
de grens die vandaag nog steeds, min of meer, dezelfde is.
De Vrede van Münster verdeelde Europa in twee religieuze blokken. Men kan als het ware een lijn
trekken over de kaart van West-Europa: het gebied boven het midden van de Duitse landen, de
Noordelijke Gewesten in de Nederlanden en de Scandinavische landen lagen in de protestantse
invloedssfeer. Het zuidelijke gedeelte bleef katholiek.
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Land van Turnhout
Door een merkwaardige speling van het lot kwam het
Land van Turnhout weliswaar onder de Spaanse
Nederlanden, maar korte tijd voordien, op 8 januari
1647, was een overeenkomst gesloten tussen Prins
Frederik Hendrik van Nassau en de
vertegenwoordigers van de Koning van Spanje,
waarbij Frederik Hendrik het Land van Turnhout,
inclusief het kasteel, kreeg toegewezen. Filips IV was
toen koning van Spanje en tevens landsheer van de
Zuidelijke Nederlanden. De Prins stierf op 14 maart
van hetzelfde jaar. Zijn weduwe, Amalia van Solms,
ondertekende op 27 december een gelijkaardige
overeenkomst.
Het Verdrag van Münster bevestigde in artikel 45 de
overeenkomsten van 1647: “Het Land van Turnhout,
samen met het kasteel, de bank van Schoonbroek,

Prins Frederik Hendrik, prins van
Oranje en graaf van Nassau, portret uit
het atelier van Michiel Janszoon van
Mierevelt (ca. 1632).

evenals de dorpen, gehuchten en gronden die behoren
tot het Land van Turnhout, worden afgestaan aan
prinses Amalia van Solms.” Deze dorpen waren: OudTurnhout, Arendonk, Gierle, Lille, Wechelderzande,
Vlimmeren, Beerse, Vosselaar, Ravels, Merksplas,
Baarle-Hertog, Poppel en Weelde.
Een unieke situatie ontstond. De Heerlijkheid van het
Land van Turnhout werd een erfelijk leen van de
Nassaus, onder de soevereiniteit van Spanje. Er waren
wel voorwaarden aan verbonden: het katholieke
geloof moest worden gehandhaafd en de geestelijken
mochten hun functies en goederen behouden.

Koning Filips IV van Spanje, portret
door Diego Velázquez, ca. 1644.
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Onmiddellijk rijst de vraag hoe de bewoners van
Turnhout dit hebben ervaren. Werd het protestantisme
aanvaard en hoe hebben de protestanten hun geloof
beleden? Hoe stonden de katholieken tegenover de
protestantse nieuwkomers die zich in het gevolg van
Amalia bevonden? En hoe stelden de begijnen zich
op? Lazen zij de nieuwe geschriften en werd op het
Hof de andere gezindte gepredikt?
In 1683 waren er ongeveer 350 begijnen op het
begijnhof en het kan niet anders of een aantal van hen
moet op een of andere manier van de Nieuwe Leer
door nieuwe publicaties op de hoogte zijn geweest.
Er is nog een opmerkelijk gegeven. Door het Verdrag
van Münster wordt de Republiek der Zeven Verenigde

Stadhouder Willem II, Prins van Oranje,
portret van Gerard van Honthorst, 1651.

Nederlanden officieel erkend als zelfstandige natie. Dit betekende dat de Statenbond, die reeds
vorm gekregen had sinds de Unie van Utrecht in 1579, als ‘Republiek’ met soevereine macht werd
aanvaard door de andere Europese naties, die alle onder het gezag stonden van ‘absolute’ koningen.
Ofwel kan men ook spreken over een ‘horizontale’ besluitvorming tussen burgers tegenover het
‘verticale’ gezag, waar de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in één hand, namelijk die
van de vorst verenigd zijn. Dit is van uitzonderlijk
belang. Voor de eerste keer, na de stadstaten in Italië en
Duitsland, was een democratisch stelsel geboren sinds
het Keizerrijk van de 1ste eeuw in Rome.
De Republiek kende een bestuursstructuur die
weliswaar democratisch was, maar op een
ingewikkelde wijze tot besluiten kwam. De basis
waren de verschillende Provinciale Staten, waarin de
vele steden hun vertegenwoordiging hadden. Deze
Provinciale Staten hadden hun afvaardigingen in de
Staten Generaal in ‘s Gravenhage, die het opperste
gezag bezat.
Filips II van Spanje, portret van
Sofonisba Anguissola, 1573.
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Twee hoge ambten waren belast met de uitvoerende macht. Enerzijds was de Stadhouder de
opperbevelhebber van het leger en vloot. Anderzijds was er de Raadspensionaris de hoogste
bestuurder van de Republiek.
Hoe werd het Land van Turnhout, als erfelijk leen van de Oranjes in deze context bestuurd? Is de
aanwezigheid van Amalia van Solms en haar hofhouding van invloed geweest op de Turnhoutse
schout en schepenen? En hebben haar zoon stadhouder Willem II, en de Raadspensionaris Jacob
Cats invloed uitgeoefend op het bestuur in Turnhout? Hebben zij gebruikgemaakt van de kennis en
ervaring van hun ‘republikeinse’ ambtenaren? Zijn hier botsingen geweest tussen het
‘democratische’ Noorden en het ‘absolutistische’ Zuiden?
Dit opstel is een poging tot cultureel-historisch onderzoek hieromtrent.

De nieuwe leer in de prille renaissance
Een reeks gebeurtenissen die ontzagwekkend zullen zijn, leiden een nieuwe tijd in. Deze tijd wordt
ook de ‘Moderne Geschiedenis’ genoemd.
Belangrijke gebeurtenissen tussen de jaren 1450 en 1550:
•

De Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland is voorbij.

•

De ontdekkingsreizen die plaatsvinden naar Indië en de Amerikaanse landen.

•

In de steden langs de IJssel ontstaat in de 14de eeuw een religieuze beweging buiten de
strakke structuur van de kerk: Geert Grote sticht in Deventer de Moderne Devotie.
Desiderius Erasmus studeert in deze stad en met Thomas More en Pieter Gilles, stadsgriffier
in Antwerpen, vormt hij een wegwijzer voor een goed en eerlijk leven. Adrianus VI, de
Utrechtse paus, en René Descartes passen deze principes toe in de filosofie en de theologie.

•

De ontdekking van de boekdrukkunst brengt een revolutie teweeg. Het geduldige manuele
kopiëren door de monniken is voorbij. Kennis wordt verspreid op grote schaal en naast het
Latijn wordt er ook in de volkstaal geschreven.

•

De Habsburgers volgen de Bourgondiërs op. Karel V en Filips II heersen over een gebied
dat zich uitstrekt van Spanje tot het Heilig Roomse Rijk van de Duitse Natie.

Zoals in de inleiding reeds gesteld, zullen twee zich tegengestelde staatsstructuren de toekomstige
inrichting van Europa bepalen. Aan de ene zijde is er de ‘absolutistische’ monarchie in een verticale
machtsstructuur, van boven naar onderen: de vorsten regeren onbeperkt.
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Aan de andere zijde ontwikkelt zich de horizontale gezagsstructuur. Reeds in de middeleeuwen
streven de burgers in de steden naar macht en vrijheden. Die werden vastgelegd in ‘Keuren’. De
macht komt zo langzaam in handen van groepen die dialogeren en waar men elkaar
verantwoording is verschuldigd.
Tegelijk met deze politieke ontwikkeling is er de godsdienstige hervorming. Tegenover de
katholieke kerk, met haar ‘absolute’ paus aan het hoofd, staat het protestantisme met Kerkenraden
en Classes van Ouderlingen, die in ‘samenspraak’ de nieuwe leer organiseren en belijden.

Het protestantisme in de Nederlanden
Aan de basis van het protestantisme ligt de merkwaardige beweging de Moderne Devotie. De
grondlegger van deze religieuze stroming is Geert Grote (1340-1384). Uit onvrede met de
kerkelijke praktijken begint Grote met prediking. Hij brengt een groep vrouwen samen in zijn huis
in Deventer: deze gemeenschap beoefent een praktische vroomheid en spiritualiteit. Broeders
zullen snel hun voorbeeld navolgen.
Zij zoeken een geestelijk reveil tegen de verloedering van de clerus. Zij leggen geen kloostergelofte
af. Deze ‘Broeders en Zusters van het Gemene Leven’ inspireren de hele IJsselstreek en vele
gemeenschappelijke huizen worden opgericht. De term ‘gemeen’ betekent ‘gezamenlijk’, daar men
de gemeenschap van goederen voorstond.

Bestuiving door de begijnenbeweging?
Een proces van ‘verkloostering’ zet zich in gang. Om een kerkelijk verbod van hun levenswijze te
voorkomen, wordt de derde regel van Sint-Franciscus of soms de strengere regel van de Heilige
Augustinus aangenomen. Het klooster te Windesheim, gelegen ten zuiden van Zwolle, wordt het
belangrijkste centrum van de beweging. Daarom wordt de beweging ook wel aangeduid als de
‘Congregatie van Windesheim’.
Naast prediking wordt vooral het boek Over de navolging van Christus van Thomas a Kempis
gebruikt voor de verbreiding van het devote ideaal. Naast deze Thomas zullen ook Erasmus en
Luther opgeleid worden aan hun scholen: Erasmus in Deventer en ‘s-Hertogenbosch en Luther in
Maagdeburg.
Het protestantisme is niet één leer. Er zijn drie hoofdstromingen: het lutheranisme, het calvinisme
en het anglicanisme. Deze hoofdstromingen hebben gezindten met specifieke kenmerken. In de
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Nederlandse gewesten zijn er de remonstranten en de contraremonstranten. De doopsgezinden
speelden een belangrijke rol. En er is de Waalse Kerk.
In onze landen komt het anglicanisme minder of zelfs helemaal niet voor. Er zijn ook sekten die
een kortstondig, zij het heftig en gewelddadig bestaan gekend hebben. Dat is het geval voor de
wederdopers, een fundamentalistische beweging met excessen van veelwijverij en een verbod op
eigendom. Zij namen in 1534 de Westfaalse stad Münster in en vestigden er hun ‘Nieuw
Jeruzalem’, een soort religieuze stadstaat. In 1536 was het Godsrijk alweer voorbij. Het leger van
de bisschop van Münster heroverde met groot geweld de stad. De leiders van de wederdopers en
hun koning Jan van Leiden werden terechtgesteld, waarna hun lichamen als afschrikwekkend
voorbeeld in kooien werden opgehangen aan de toren van de Sint-Lambertuskerk. Pas in de 19de
eeuw werden hun resten weggehaald. De kooien hangen er nog steeds...
Gezien de minder relevante invloed van het anglicanisme en de wederdopers in onze gewesten
wordt hier verder geen aandacht aan besteed. De verschillende kerken die een belangrijke rol
speelden in de Nederlanden, zullen in de volgende bijdragen wel worden voorgesteld.

Dit artikel verscheen ook in de Begijnhofkrant van DE VRIENDEN VAN HET BEGIJNHOF VAN
TURNHOUT vzw editie herfst 2018.

De Kerk van het Klooster in Windesheim in 1730. Tekening uit de
Atlas van Andries Schoemaeker.
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Werd Columbus (echt bijna) door een Vlaming geklopt?
Tekst: Jean-Pierre Massart
Een paar eeuwen waren nodig om dat recht te zetten, maar Vlamingen zijn nu eenmaal geen
chauvinisten… En toch, het had kunnen zijn ! Die Genuees - waarvan men zelfs niet zeker is dat
hij het licht zag aan de Costa dei Fiori - heeft in de geschiedenis de beker van Ontdekker van
Amerika gewonnen. Hij heeft vooral geluk gehad !!
Ferdinand Van Olmen is de naam (of een van de
varianten) van deze Vlaming.
De “rush” naar de Zuid-Atlantische wateren werd in de
eerste plaats niet veroorzaakt door wetenschappelijke
redenen of technologische vooruitgang. Economie was de
drijfveer : goud, diamanten en tropische producten zoals
suiker, zeldzame houtsoorten, enz.
Alles bijeen werd het na 1400 eerder een traag vastleggen
van nieuwe grenzen, al naargelang de opeenvolgende
ontdekkingen. Een ander tempo kwam er nadat de private
gelden ondersteund werden door koninklijke subsidies en
opdrachten.
De hele XVe eeuw lang maakten Spanje en Portugal soms
bloedige ruzie om de heerschappij over de toen ontdekte

Het wapenschild van Ferdinand
Van Olmen of de familie Van
Olmen.

eilanden in de Atlantische wateren.
En de Vlaamse invloed in die periode - reizigers, kolonisatoren, cartografie - is niet gering geweest.
Denk aan de Azoren, die lange tijd “ Islas Flamingas “ werden genoemd. Heden nog vindt men er
een “ ribeira dos Flamingos “ ofte “rivier van de Vlamingen” maar, bescheiden zijnde, weten de
huidige generaties er zo goed als niets over, terwijl reeds in 1450 een eerste Vlaming de toelating
kreeg om zich te vestigen op het toen onbewoonde eiland Terceira en er landgenoten naartoe te
lokken.
Van onze Ferdinand is geweten dat hij een hoge administratieve functie vervulde op het eiland en
tevens hofridder was, toen hij een koninklijke opdracht kreeg : “descobrir uma ilha das Sete
Cidades”, de legendarische eilanden. Wij schrijven 1486 en de Portugezen zijn dan reeds jaren
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bezeten door de ontdekking van nieuwe territoria en het vinden van een route naar de rijkdommen
van Azië. De ogen zijn gericht naar het Oosten, maar waarom zou hen geen westelijke koers naar
het doel kunnen brengen ? In Lissabon en Cabo São Vicente - waar een aantal bollebozen,
cartografen en andere astronomen werkten - was men ervan overtuigd dat men, vrolijk westwaarts
varend, eilanden “nos partes da Ouceano do Mar” in het midden van de Oceaan zou tegenkomen
en dan later Cipango (Japan) en China en, …en, …, enz.. Klein detail : de lengtebepaling,
waarvan de onjuiste berekening tot foute gissingen van enkele duizenden zeemijlen zou leiden
tijdens de later ondernomen ontdekkingsreizen. Van GPS-toepassingen was toen geen sprake en
correcte posities in volle zee werden zelfs tijdens de tweede helft van de XXe eeuw nog met behulp
van een sextant bepaald ! De zon, de maan en andere hemellichamen, alsook de correcte
Greenwichtijd, waren nog niet zo lang geleden onontbeerlijk.
En misschien was ergens in de Sargasso Zee die onmetelijk diepe put, waar een karveel het gevaar
liep in te vallen, toch aanwezig ? U weet wel : de grens van onze vlakke planeet ! Enkele
wetenschappers beweerden wel dat de aardbol een echte bol draaiend rond de zon was, maar was
dat allemaal waar ? Een eeuw later moest Galileï nog – na het aanhoren van zijn veroordeling –de
onsterfelijke zin uitspreken: “…en toch draait die ! “

Westward ho !
Fernão trok aldus met zijn kompaan Alfonso do Estreito naar het hof en bekwam van de Portugese
koning de gegeerde toelating om de expeditie voor te bereiden, iets waar Columbus eerder niet in
geslaagd was. Alles doet denken dat het succes eenvoudig te danken was aan het feit, dat het
tweetal aanbood de uitgaven zelf te financieren. Reeds toen was het staatsbudget een probleem…
Het plan voorzag een korte reis met twee scheepjes - karvelen van minder dan 100 ton - in amper
40 dagen vaart naar het doel, maar voorraden waren toch voor 6 maanden te voorzien en beiden,
Van Olmen en de Estreito, zouden elk voor een deel de leiding van de expeditie hebben. De
beloning zou bestaan uit het erfelijk bestuur van de ontdekte gebieden, welke eigendom van de
koning zouden worden. Van Olmen was ongetwijfeld de navigator, de zeeman, want hij moest een
degelijke bemanning verzamelen terwijl Estreito, een rijke zakenman, de “money provider”, de
fondsen bezorgde. Verder wordt beweerd dat de grote Duitse cartograaf Martin Benhaim zou zijn
meegevaren. Dit valt te betwijfelen.

Het VOC-Journael – Jaargang 6 nr.1

pagina 9

Quo vadis?
Het vertrek was gepland voor maart 1487. Dit is een eigenaardige keuze, want vertrekkend van de
Azoren met een westelijke koers is dan ongunstig weer te verwachten. Helaas, spijts alle
inspanningen, een geschreven spoor is nergens opgedoken. Geen vertrek ? Of toch ? Beide
schepen vergaan ? Heeft de expeditie toch succes gehad en is zij daarna verdwenen ? Door
inboorlingen vermoord ? Proviand tekort ? We zullen het nooit te weten komen. Het staat alleen
vast, dat de laatste Portugese poging om Azië langs de westelijke route te bereiken, vermoedelijk
door een Vlaming werd ondernomen.
In de daarop volgende jaren kwam Bartolomeo Dias terug via de oostelijke weg en zette Columbus
voet op de Nieuwe Wereld. Spanje en Portugal stonden tegenover elkaar en de Paus moest een
compromis uitwerken : het tractaat van Tordesillas (1494), dat het toen nog niet ontdekte Brazilië
aan Lissabon schonk. De voorafgaande periode blijft evenwel de donkere wereld van de
speculatie, want sommigen laten zich verleiden en geloven in geheime reizen voor het bestuderen
van stromingen, windkracht en richtingen, enz.. Een van die ondernemingen zou zelfs tot dat
onbekend stuk van de wereld geraakt zijn. Wie zou de mysterieuze initiatiefnemer zijn ? Daar
komt geen antwoord op… We zullen dus de hele zaak maar verder laten rusten !
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In een TV-programma hoorden wij onlangs een stoer mannenkoor uit volle (ongetwijfeld zwaar
behaarde) borst de 4 strofen van het lied over Piet Hein en zijn zilveren vloot zingen :
“Piet Hein … zijn naam is klein. Zijn daden bennen groot … die heeft gewonnen de zilveren
vloot”.
Die drie zinnen kennen we allemaal, maar hoe zat die geschiedenis met de zilverschepen eigenlijk
ook weer in mekaar ?
In het tijdschrift ”GENERALE MISSIVE” van onze Zuid-Afrikaanse VOC-collega’s lazen wij
hierover een interessant artikel. Wij brengen het graag in het Afrikaans … (en kom ons aub niet
vertellen dat jullie deze prachtige zustertaal niet verstaan !).
Emy Vanderveken

Piet Hein en die silwervloot
Met dank aan Dr. Dan Sleigh !

In Argentinië (Latyn: argent – silwer), Peru en Colombië in Suid-Amerika het die Spaanse Ryk
silwer en goud met die arbeid van inboorlingslawe gedelf, en dit twee keer per jaar met ’n groot
konvooi skepe Spanje toe verskeep.
In September 1628 was die admiraal Don Juan de Benavides met sy deel van die silwervloot van
Veracruz in Mexico onderweg na Havana, waar die groter en sterker vloot uit Cartagena
(Colombië) by hom sou aansluit. Die skietstilstand (‘Twaalfjarige bestand’) tussen die rebelerende
Nederlanders en hul Spaanse oorheersers was verby en die Tagtigjrige Oorlog is in 1621 hervat.
Die Wes-Indiese Kompanjie het Piet Hein se ekspedisie beplan en betaal; met ’n vloot van 31 skepe
(3800 man en 689 kanonne) was hy in 1628 in die Karibiese see op soek na die Spaanse
silwervloot. Hy ontdek De Benavides met sy nege skepe in Matanzasbaai op die suidkus van Kuba.
Sy oorwinning was totaal: ‘Klommen niet de jongens als katten in ’t want, en vochten ze niet als
leeuwen?’ Dit neem die Nederlandse matrose agt dae lank om al die buit na die WIC-skepe oor te
laai. Daar was 177 000 pon Don Juan de Benavides d silwer en 66 pond goud, eenduisend pêrels en
ook groot hoeveelhede indigo en cochiniel. Die waarde is in 1629 geskat op twaalfmiljoen gulden,
vandag ongeveer 250 miljoen Euro werd. Nadat die bemanning hul buitgeld ontvang het, was daar
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10 % vir die WIC, 35% vir die aandeelhouers en die res aan die State-generaal om die stryd teen
Spanje voort te sit.
Die Nederlandse volk het hoop en moed uit die gebeurtenis geskep. Jan Pieter Heye skryf in 1844
die loflied ‘De Zilver Vloot,’ wat Piet Hein as nasionale held vereer; die bekende melodie is van J.
Viotta. In Delfshaven (sy tuisdorp) by Rotterdam staan ’n standbeeld van Piet Hein en van 1998 af
ook een op die kaai in Matanzasbaai - dit is goed vir die internasionale toerisme. In ’n uitstalling
‘Voorste seerowers van die Karibiese see’ in die seerowermuseum in die ou Spaanse fort El Morro
(‘die skiereiland’) by Havana is Piet Hein eerste in die ry, gevolg deur Edward Teach (Blackbeard),
Stede Bonnet, Bartholomew Roberts (Black Bart) en verskeie ander.

[H. den Heyer: De geschiedenis van de WIC. Walburg Pers, 2002.]

Piet Hein, een kopie uit 1629 naar een verloren gegaan
origineel uit 1625 van Jan Daemen Cool
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De Vlaamse Lampsins in Vlissingen
tekst: Sus Mees († 2018 )
Sus Mees schreef de Lampsins-tekst een twaalftal jaren geleden, Hij beschikte over een enorm
VOC-archief, maar het is ons niet meer mogelijk te achterhalen welke bronnen hij juist
raadpleegde. Wij kunnen het hem helaas ook niet meer vragen : hij overleed enkele weken geleden.

Cornelis 1ste (waarschijnlijk 1540-1624) was de stamvader van de familie Lampsins (Lampsens
of Lamsen). Hij was een reder en haringverkoper uit Oostende (sommige bronnen vermelden
Antwerpen). Omstreeks 1582 vertrok hij naar Vlissingen, zoals zoveel andere Vlamingen,
blijkbaar om economische redenen.
Bij de stichting van de VOC in 1602 tekende hij in voor fl. 21.000, samen met zijn zoon Lieven,
waarvan we verder niets weten. Cornelis 1 werd een prominente persoonlijkheid : als schepen en
burgemeester en in 1597 vinden we hem in Vlissingen als lid van de Staten Generaal.
De Lampsins waren ook bekend voor hun lijnbaan (touwslagerij) en hier waren zij de eerste
werkgevers van niemand minder dan Michiel Adriaenszoon De Ruyter (1607-1676).
Omdat de rebelse Michiel in zijn kinderjaren op school niet kon aarden, moest hij gaan werken en
zo kwam hij op zeer jonge leeftijd als touwslager op de lijnbaan terecht. Dat hij daar helemaal niet
gelukkig was horen we in een kinderliedje, wat nog altijd wordt gezongen :
In een blauwgeruite kiel
draaide hij aan ’t grote wiel,
de ga-aa-aanse dag.
Maar Michieltjes jongenshart
leed ondragelijke smart,
a-ach, a-ach, a-ach, a-ach !
De jonge Michiel zou een karig loontje van 6 stuivers per week hebben verdiend. Hij wilde
absoluut naar zee en was amper 11 jaar toen die wens werd vervuld : hij scheepte in
(waarschijnlijk naar Brazilië). Later vertelde hij vaak dat hij in zijn jeugd nergens voor deugde,
behalve voor de zeevaart !
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De schepen van de Lampsins zeilden naar diverse
bestemmingen uit. Als een der eerste Zeeuwen rustte
zoon Jan Lampsins (1570-1619) walvisvaarders uit,
met op een van hen ook Michiel De Ruyter aan boord.
Jan Lampsins was in 1614 medeoprichter en
bewindvoerder van de “Noordsche Compagnie”, een
koopliedenkartel dat in de Republiek van 1614 tot
1645 het monopolie had van de walvisvaart tussen
Nova Zembla en de Davis-Street (een zeestraat tussen
Groenland en Baffineiland). De twee zonen van Jan
Lampsins, Adriaen (1608-1665) en Cornelis II (16101664). werden de bekendste telgen van het geslacht.
Zij vervulden allerlei belangrijke functies op gebied
van handel, kaapvaart (strijd tegen de Duinkerkers, hun
grootste belagers), rederij, magistratuur en diplomatie.
Adriaen was bewindhebber van de VOC in Middelburg

Portret Cornelis 2 Lampsins, Baron van
Tobago, door anonieme schilder - ca.
1656. Het werk bevindt zich in het
Zeeuws maritiem museum in Vlissingen

en Cornelis II was lid van de Raad van Vlissingen, lid van de Staten-Generaal en vier maal
burgemeester in Vlissingen.
Ze bouwden mooie
optrekjes. In 1633 verrees
“Lammerenburg”, een
aangenaam buitenverblijf
met blik op Middelburg en
Vlissingen. Het werd in
1660 vereeuwigd op een
schilderij.
Op het doek merken we dat
de familie niet alleen rijk
was, maar ook op de hoogte
van de tuinkunst, met een
reeks rechthoekige
Hof Lammerenburg. afbeelding & collectie: Zeeuws maritiem
muZEEum, bruikleen Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen.

plantenbedden, die samen
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een eenheid vormen. Het is nog niet de centrale as die later in de 17° eeuw overal opgang doet,
maar wel een poging naar de ideeën van de Italiaanse architect Alberti, die overal in Europa werd
nagevolgd.
De tuinen en het bezit van paarden waren in die tijd een statusverhogend middel. Zes jaar later
werd “Baskensburg” gebouwd. De familie Lampsins zette de toon met de bouw van deze
lusthoven.
Ze bezaten bovendien het pas gerestaureerde “Lampsinshuis” uit 1641 met uitzichttorentje, aan de
Nieuwendijk in Vlissingen (wat nu deel uitmaakt van het maritiem Museum – muZEEum).
In 1621, toen de W.I.C. - West-Indische Compagnie werd opgericht, richtten de beide zonen zich
naar het Westen, vnl. naar het eiland van Robinson Crusoë: Tobago, in de Caribisch zee. Zij waren
er niet alleen als gegadigden ! De Zeeuwen konden er zich vestigen van 1628 tot 1637. Ze
doopten er verschillende nederzettingen als “Nieuw Vlissingen”, “Lampsinsstad” en het geheel als
“Nieuw Walcheren”. De W.I.C. gaf ook vrijbrieven uit tot de kaapvaart. Men sprak eufemistisch
van vrije nering, wat niet hetzelfde is als piraterij !
Op Tobago kon de familie Lampsins zich verrijken met tabak, katoen, indigo en suiker. Zeeuwse
immigranten werden aangelokt, maar ook anderen en dat gaf aanleiding tot diplomatieke
verwikkelingen. In die situatie werd Cornelis zelfs door de Franse koning Lodewijk XIV tot de
adelstand verheven (baron van Tobago)! Na 1664 verkocht de familie het eiland aan de Staten
Generaal. De échte piraten werden in de omgeving te gevaarlijk !
In 1634 trouwde een dochter van één der gebroeders, Jacoba (1613-1667) met Carel Martens, zoon
van Hans Martens (1556-1613), een Zuid-Nederlandse immigrant, handelaar in kruidenierswaren
en intekenaar bij de VOC, Kamer Amsterdam.
Jacoba bracht bij haar huwelijk tevens een bedrag van fl. 51.000 mee, tweemaal zoveel als haar
echtgenoot. Jacoba’s aandelen in de VOC droegen er na de dood van Carel toe bij dat de
nalatenschap tot een vermogen van fl. 142.000 aangroeide en de nalatenschap in haar geheel
geschat kon worden op fl. 212.000. Dit betekende dat Jacoba tot nummer 128 kon worden
gerekend in de rij van de 250 rijkste Nederlanders van de Gouden Eeuw.
Een latere telg was Apollonius Jan Cornelis baron Lampsins (Amsterdam, 1754 – 's-Gravenhage,
1834), Baron van Tobago en heer van Swieten.
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Vlissingen had al twee bewindhebbers kunnen plaatsen in de Zeeuwse Kamer van de VOC en deze
was er in 1721 één van. Hij behoorde tot de kooplieden-oligarchen en bekwam dan ook
verschillende hoge functies, zoals thesaurier (1712-1725) en burgemeester (1723-24).

VOC voor Dummies
tekst: Jean-Pierre Massart

In de voorafgaande jaren
Dat alle leden van de Kamer Antwerpen weten dat 1602 het stichtingsjaar van de VOC is, daar
twijfel ik niet aan. Maar dat aan deze heuglijke gebeurtenis veel voorafgegaan is, blijft meestal in
het donker. Laat ons dus beginnen bij het begin ! De laatste jaren van de XVIe eeuw zijn
gekenmerkt door het op touw zetten van vele reizen naar relatief onbekende streken. Columbus,
Vasco da Gama, Bartolomeo Dias en anderen hadden reeds lang de mistgordijnen over de
verschillende continenten opgeschoven. Maar er bleef nog altijd veel werk aan de winkel.
Geldgewin ? Landhonger ? Wetenschap ? Wat dreef mensen ertoe om die lange, gevaarlijke reizen
te ondernemen ? En meer bepaald Nederlanders en Vlamingen ? (het onderscheid wordt dikwijls
door onze Noorderburen toevallig vergeten. Assimilatie noemt men dat). Vergeten wij niet dat de
jonge Republiek een bloedig conflict voerde tegen het toen machtige Spanje. De langzame
herovering van onze provincies door de Spaanse tercios was een feit. Antwerpen was gevallen in
1585 ; tienduizenden protestantse Vlamingen, Noord-Fransen en Walen vluchtten tot boven de
grote rivieren en ook naar Engeland en Duitsland. De jammerlijke scheiding tussen Noord- en
Zuidelijke Nederlanden voltrok zich met catastrofale gevolgen, die Vlaanderen zowat drie eeuwen
in een diepe economische en culturele crisis duwden.

…en wat nu ?
Voor de Spaanse koning moesten die opstandige lui ook zijn toorn in hun portemonnee voelen.
Met de groeiende koloniale inplanting werden de waardevolle ladingen - vele van Oosterse
oorsprong - verplicht in Lissabon, toen Spaans bezit, ontscheept en verder verhandeld. Niets was
eenvoudiger dan een verbod uit te vaardigen om dan het vervoer van de kostbare waren naar hun
eindbestemming droog te leggen. Wat men achter de donkere muren van het Escorial echter niet
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verwachtte, was de prompte reactie van een ondernemend volk uit een natie in wording tegen deze
wurggreep. Een logisch besluit drong zich in de Nederlanden op : de reizen naar het Oosten zelf
organiseren ! Om het gevaar van een ontmoeting met de veel talrijkere Portugese schepen te
vermijden, probeerde men zelfs - zonder succes - een doortocht naar China af te dwingen via de
Arctische wateren. Reeds jaren eerder hadden Engelse handelaars zich in het hoge Noorden
gevestigd en de stad Archangelsk ontwikkeld. Minder bekend is de actieve rol van Vlaamse koopen zeelui, die daar ook te voorschijn kwamen. Bij het handeldrijven of de verkenning van het
Arctisch gebied vinden wij namen als Van Salingen, Cornelis De Meyer, Olivier Brunel, Balthasar
de Moucheron ( mede-organisator van 4 weinig succesvolle reizen naar die streken ) en vele
anderen. Sommigen hoopten ( Plancius was ervan overtuigd ) ergens een warme zeestroom tegen
te komen, maar verder dan de Barentszee geraakte men niet en de Kara, Laptev of Chukchizeeën
bleven onbekend totdat ze met behulp van atoom-aangedreven ijsbrekers overwonnen werden ! Het
was dus toch eenvoudiger de reeds een eeuw ontdekte route langs “de “ Kaap te gebruiken.

De “Vóór-Compagnieën”…een ware overrompeling door ZuidNederlanders
Reizen, namen en geschiedenis genoeg. Van Heemskerck ( “Oude Compagnie” ) was de laatste,
want pas vertrokken in 1601 - met niet minder dan 10 schepen! - naar Atjeh en de Molukken.
Door stormen en vijandelijke ontmoetingen kon je de reis moeilijk “een wandeling” noemen. Ter
plekke verloren ze ook nog mannen en schepen door brand, stranding en gevechten, maar toch
werd er handel gedreven en na 2 vaartjaren verschenen zij terug aan de kust van patria. In 1598
treft men de familie Meunincx en de Moucheron als reders naar de Oost ( “Veersche Compagnie” ).
Eveneens te melden zijn de reders De Vogelaer, Usselincx en ook Van der Haghen die in 1599,
met 3 schepen uitgereed voor de “Oude Compagnie”, ambras met de Portugezen kreeg alvorens
Ambon, Bantam en Banda aan te doen. Geen tijd verspild echter : na alliantie met de inboorlingen
om die lastige Lusitaniërs te bekampen toch een kostbare lading aan boord. Dit alles bekroond met
de belofte… 3 jaartjes later terug te komen en dan huiswaarts met de specerijen !
Een kei in de reeks : Isaac Le Maire, de overal bij betrokken geïntegreerde Noord-Fransman met 22
( wettige ) kinderen en medeoprichter van de “Nieuwe Brabantsche Compagnie”. Dirk van Os vult
de schare van naar Amsterdam uitgeweken Antwerpse asielzoekers aan.
Het was reeds in 1595 dat de “Compagnie van Verre” en de Houtman met 4 schepen afvaren. Door
stormen, ziekte, gebrek aan water, tekort aan proviand en talrijke slachtoffers zou het een jaar duren
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om hun doel te bereiken. Na vechtpartijen met inboorlingen en Portugezen volgt een vlucht naar
de Molukken, Java, Bali. Het wordt 1597 om de kust van de Lage Landen in het zicht te krijgen…
met 1/3 van de oorspronkelijke bemanningen. En amper peper in de ruimen.
Dat volstaat niet: Cornelius en broer Frederik de Houtman hijsen de zeilen alweer in 1598 en het
wordt pas een dik jaar later dat ze toekomen. Begrijpelijk indien men leest dat ze via het eiland
Noronha op kleine afstand van Brasilië naar het Oosten varen. Noronha, een desolate rots met
rondom water krioelend van de haaien, pronkte in de voorbije eeuw met een staatsgevangenis. Een
ander gebouw viel er niet te bespeuren. Wat een omweg ! Atjeh kwam toch in zicht en het verhaal
van vriendschappen, verraad en oorlog met sultans en de - nu EU vrienden maar toen vervloekte Portugezen, is zodanig ingewikkeld dat het een artikel op zich vereist. Frederik zal wel 2 lange
jaren op Atjeh gevangen zitten.
En wie volgt er nog allemaal ? Lintgens, Mahu en de Cordes, de “Compagnie van Rotterdamse
Zuid-Nederlanders”, alsook de “Compagnie van Zeeland”, de “Middelburgse Compagnie”, Pieter
Both met 4 schepen naar Sumatra in 1599, Wilckens het jaar daarop met 6 schepen en Van Neck
die nog een ommetje doet via China, Van Spilbergen in 1601 afgevaren en vele avonturen
meegemaakt, ook in Ceylon tegen de Portugezen gevochten ! Oh ja…ik ging bijna Johan Van
derVeken nog vergeten !
Hiermede zijn we er dan in geslaagd het niet eens over de VOC te hebben ! Misschien later?

Bronnen:
•

Project Walter Eynikel - archieven VOC Antwerpen en Sus Mees

•

Wikipedia artikels: Colonial Voyages: Expedities van de Voorcompagni - Oprichting van de VOC

