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Conclusies in het kort:
1. De Rooswijk was een doorsnee spiegelretourschip van
145 voet lengte en een inhoud van 140 last (p. 6-7).
2. Ondanks een ongelukkige start tussen Texel en de
Kaapverdische Eilanden is er geen reden om aan te
nemen dat de Rooswijk bij de aanvang van zijn tweede
uitvaart op 8 januari 1740 ernstige constructieve
gebreken vertoonde (p. 8-10).
3. De bemanning van de Rooswijk op haar laatste reis is
(ondanks het ontbreken van de monsterrol)
gereconstrueerd (p. 12-14).
4. Per rang kan worden aangegeven welke opvarenden
via onderzoek in de notariële archieven bij naam
bekend zijn geworden en hoeveel individuen we nog
missen (p. 12-14).
5. De officiële hoeveelheid edelmetaal en de
onderverdeling in soorten (baren en grote zilveren
munten van Spaanse herkomst) die zij op deze laatste
reis aan boord had kan met enige slagen om de arm
goed gereconstrueerd worden (p. 17).
6. Alle andere munten die gevonden worden zijn toe te
schrijven aan particuliere smokkelarij en kunnen naar
soort en afhankelijk van de vondstomstandigheden
(welke munten zijn oorspronkelijk samen verpakt
geweest) naar analogie van de onderzoeksresultaten
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van de Zeewijk (vergaan in 1727) tentatief worden
toegewezen aan verschillende rangen van opvarenden
(p. 18-20).
7. De Rooswijk is op zondagochtend 10 januari gekelderd
in een vliegende storm die een groot deel van het
Kanaal en omliggende gebieden heeft geteisterd. Er
lijkt geen tijd geweest te zijn om goederen van de
Compagnie of particuliere bezittingen te redden of
zelfs maar te verplaatsen aangezien de bemanning met
man en muis in een oogwenk is vergaan (p. 21-23).
8. Verder onderzoek is nodig om deze voorlopige
inzichten verder te ontwikkelen (p. 24).
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Inleiding
Dit verslag betreft de eerste fase van het historisch onderzoek naar de laatste reis van het
VOC-schip de Rooswijk, dat op 10 januari 1740 voor de kust van Kent zonk. Het onderzoek
richtte zich op een viertal thema’s: 1) de typologische kenmerken van het schip, zijn bouw, en
indeling; 2) de bemanning aan boord gedurende de laatste reis van het schip; 3) de legale en
illegale lading aan boord gedurende deze reis, in het bijzonder het edelmetaal; 4) de
eigentijdse berichtgeving over de ramp.
Aan de basis van dit onderzoek ligt een systematische verkenning van het VOC-archief, zoals
bewaard in het Nationaal Archief (Den Haag). Voor dit onderzoek zijn alle archiefdelen voor
de periode 1737-1743 die potentieel relevant materiaal bevatten integraal doorgenomen.1
Het is waarschijnlijk dat binnen de onderzochte periode vrijwel alle informatie besloten over
de bouw en laatste reis van de Rooswijk is opgenomen. Het is mogelijk dat aanvullend
onderzoek naar archiefstukken voor de periode na 1743 nog informatie op kan leveren over
de afhandeling van de ramp met de Rooswijk, maar deze verkenning was te tijdrovend voor
deze eerste fase van dit verkennende project.
De kern van het onderzoek wordt gevormd door een analyse van de resoluties van de Kamer
Amsterdam en de Heren XVII. Deze besluiten, die in de vorm van notulen zijn overgeleverd,
verschaffen ons een beeld van het beleid van de VOC op het hoogste niveau. Aanvullend
hierop zijn de archieven van een aantal commissies en departementen die bij uitstek een
voorbereidende taak hadden, zoals het Haagse Besogne. Verder zijn ook de overgeleverde
archiefstukken afkomstig van het departement van equipage relevant. Hierin treffen we
vooral informatie aan over bemanning en lading.
Naast de archiefstukken in het VOC-archief zijn ook een aantal aanvullende bronnen
geraadpleegd, zowel in digitale als in manuscriptvorm. Voor gegevens over de bemanning is
vooral de online database Dutch Asiatic Shipping relevant, waarin een groot aantal VOC-reizen
is verwerkt. Daarnaast zijn aanvullende bronnen gebruikt, zoals de VOC Opvarenden en
Boekhouder-Generaal Batavia databases. Met behulp van de website Delpher een aantal
historische kranten geraadpleegd. Als laatste is een archiefstuk behorende tot de archieven
van de Staten-Generaal geraadpleegd, waarin de Nederlandse gezant Hendrik Hop verslag
deed van de ramp.
Mike de Windt is verantwoordelijk voor het onderzoek in het Nationaal Archief en de basis
van de rapportage. Beide andere auteurs zijn verantwoordelijk voor de vergelijkingen met
andere reizen en voor de eindversie.
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Met uitzondering van archiefnummers waarvoor deze integrale aanpak geen evidente meerwaarde had, zoals
indexen. Zie voor een overzicht de bronnenlijst achterin dit verslag.
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A. Informatie over het schip, zijn bouw en indeling

De Bouw
Het startsein tot de bouw van de Rooswijk werd gegeven op 12 maart 1737, toen de Heren
XVII toestemming gaven aan de Kamers Amsterdam en Zeeland om zes nieuwe schepen te
timmeren. Dit naar aanleiding van een rapport geschreven door de Haagse Besogne, een
adviescomité van de Heren XVII. Twee schepen kwamen voor rekening van de Kamer Zeeland.
De resterende schepen, waaronder de Rooswijk, voor die van de Kamer Amsterdam. 2
De bouw van de Rooswijk verliep voorspoedig en duurde slechts enkele maanden. Begin
september 1737 kon de Kamer Amsterdam starten met de uitrusting van het schip, waarna zij
op 24 oktober vertrok op haar eerste reis. 3

Scheepstype
De afgelopen jaren is enige verwarring ontstaan over het scheepstype van de Rooswijk.
Hoewel inmiddels wel duidelijk is dat het om een gewoon spiegelretourschip gaat, is het goed
om de gevoerde discussie weer te geven, dit om ieder misverstand hierover in de toekomst
weg te nemen.
Van Popta beweert op basis van een archiefstuk dat de Rooswijk een hekboot was. 4 De Booij
concludeert daarentegen dat de Rooswijk waarschijnlijk een spiegelretourschip was, afgaande
op de afmetingen en vormgeving van het wrak. 5 De bron van Van Popta is een lange lijst van
VOC-schepen uit de periode 1603-1778 waarin de Rooswijk wordt geclassificeerd als een
hekboot. 6 Zoals de Booij al eerder heeft opmerkt, kleven aan dit archiefstuk twee problemen.
Ten eerste is niet erg duidelijk wie of welke instantie het document heeft opgesteld. 7 Het
stamt niet uit het eigenlijke VOC-archief, maar is op 4 April 1891 door het Algemeen
Rijksarchief aangeschaft op een veiling van de boekhandelaar Martinus Nijhoff te Den Haag.
In totaal kocht het Rijksarchief op die dag acht archiefstukken, inclusief notulen van de
vergadering van de VOC-Kamer Zeeland, een journaal van het Oost-Indisch schip Pampus, en
een aantal documenten en prenten die geen onderdeel waren van het VOC-archief. De
2

NA, VOC, Inv. Nr. 166, scan 287.
NA, VOC, Inv. Nr. 121, scan 361.
4
Y.T. Van Popta. Management plan the Rooswijk. Dutch Cultural Heritage Agency (Report 26th November
2014) 23-24.
5
Mike de Booij, The life of the Rooswijk. What a combination of history and archeology can tell us about the
voyages of an 18th century VOC-schip. (Report S1132474 for the department of Middeleeuwse archeologie of
Universiteit Leiden, faculteit der Archeologie der Archeologie & Faculteit der Geesteswetenschappen, c.
2015/2016)
6
NA, Aanw. 1e afd. Ara, Nr. 551.
7
NA, Aanw. 1e afd. Ara, Nr. 551, niet gefoliëerd.
3
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datering van deze archiefstukken lopen uiteen van de late 17de-eeuw tot 1766, wat erop wijst
dat oorspronkelijk niet uit een gezamenlijk archief of collectie stammen. 8 Verder weten we
dat het uit 1778 of later moet stammen, omdat dat het laatste jaar is waaruit schepen in deze
lijst voorkomen. Dat levert een ruime marge van meer dan een eeuw op.
De Booij beweert dat het archiefstuk geschreven is in 1815, maar vermeldt niet waar hij zijn
conclusie op baseert.9 Mogelijk is de lijst opgesteld door de VOC, maar er zijn ook andere
instanties denkbaar, zoals de Staten-Generaal of de Raad van Aziatische Bezittingen en
Etablissementen. Deze laatste commissie werd aangesteld in 1800 om het beheer over de
kolonies van de VOC over te nemen, en had er mogelijk baat bij om te achterhalen welke
schepen nog rondvoeren in Azië. Hoe dan ook, het hier bediscussieerde stuk dateert van lang
na het vergaan van de Rooswijk.
Ten tweede, en dit is nog belangrijker, is waarschijnlijk een naamsverwisseling met een ander
schip in het spel. In een resolutie van de Kamer Amsterdam van 12 maart 1737 werd namelijk
opdracht gegeven tot de bouw van vier schepen: de 145 voeters de Rooswijk en ’t Casteel van
Tilburgh, de 130 voeter de Polanen, en de 125 voet lange de Velsen. In de bijgevoegde
verklaring lezen we dat bij wijze van proef één hekboot zou worden gebouwd, genaamd De
Velsen. Dit schip had een kortere romp dan de andere drie schepen en geen bak of dek,
waardoor het uitermate geschikt was voor het vervoer van bulkgoederen zoals grote porties
hout. 10
Aangezien de Rooswijk nergens in de geanalyseerde VOC-bronnen wordt benoemd als zijnde
van een bepaald scheepstype, concluderen wij op dit moment dat een spiegelretourschip het
meest aannemelijk. In tegenstelling tot de meeste hekboten had de Rooswijk immers een
lengte van 145-voet, de standaardmaat voor een spiegelretourschip bij de kamer Amsterdam.
Ook de capaciteit van de Rooswijk komt overeen met de standaardmaat voor
spiegelretourschepen, namelijk 140 lasten.11
Wij vertrouwen erop dat, voor zover technisch mogelijk, verder archeologisch of historisch
onderzoek deze conclusies zal bevestigen.

Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven XIV (1891 Den Haag) 24-25.
De Booij, The life of the Rooswijk, 8.
10
NA, VOC, Inv. Nr. 166 scan 287-288.
11
De Booij, The life of the Rooswijk, 8-9.
8
9

7

B. De eerste retourreis van de Rooswijk

Voor de rampzalige uitreis van januari 1740 is de Rooswijk eenmaal heen en weer gevaren
naar Azië. Uit haar lotgevallen op die eerste retourreis kunnen we misschien iets te weten
komen over de kwaliteiten van het schip, vandaar dat we hier een samenvatting geven van
wat over die retourreis bekend is. We volgen hier deels het werkstuk van Mike de Booij 12,
waarbij we zijn verwijzingen naar de bronnen hebben gecheckt en zodoende hier ook de
precieze paginering of foliëring kunnen geven (ook onmisbaar voor de verwijzing naar de hier
bijgevoegde scans), iets waar De Booij van had afgezien. Verder kan zijn beschrijving nog
aanzienlijk worden aangevuld met relevante gegevens van de andere schepen met wie de
Rooswijk voer. Helaas zijn er geen journalen van deze retourreis van de Rooswijk bewaard
gebleven, zodat de beschrijving noodzakelijkerwijs wat schematisch uitvalt.
Nadat de Rooswijk in zeven maanden tijd was gebouwd, vertrok het schip op 24 oktober 1737
op haar eerste reis richting Batavia. Zij zeilde onder bevel van de kamer Amsterdam en vertrok
vanaf Texel samen met twee andere schepen van diezelfde kamer, de Langewijk en de Velsen.
Het schip stond onder leiding van Adriaan van Rensen en aan boord waren 174 zeelieden, 72
soldaten, twaalf ambachtslieden en vijf passagiers; in totaal dus 263 man. De lading op het
schip tijdens haar eerste reis naar Batavia was vrij standaard, waarvan een groot deel in de
logboeken verder wordt gespecificeerd. Het merendeel van de lading bestond uit olijf olie en
bakstenen (“grauwe moppen’’) en andere bouwmaterialen.13 Het schip vervoerde ook een
(klein) assortiment aan goederen voor derden tegen betaling aan de VOC en had baar zilver
aan boord ter waarde van 89.218 Indische guldens.14 Opvallend is het ontbreken van
edelmetaal, normaal een vast bestanddeel van uitvarende schepen. Wel zal ook deze
bemanning zilver gesmokkeld hebben, zoals gebruikelijk (zie ook hierna).
Na meer dan vijf maanden varen konden de opvarenden weer vaste grond onder hun voeten
voelen want van 14 tot 30 maart meerde het schip aan bij Santiago, het grootste van de
Kaapverdische Eilanden, toen onder Portugees bestuur.15 Daar droste een zeeman. Toen het
schip na weer ruim twee maanden varen op 8 juni bij de Kaap arriveerde waren in totaal 76
mannen gestorven. We mogen aannemen dat de grote verliezen zijn opgetreden tussen Texel
en de Kaapverdische Eilanden omdat de Rooswijk daar uitzonderlijk lang over heeft gedaan.
Terwijl de samen met de Rooswijk uitgelopen Velsen al op 30 november bij Santiago
arriveerde kwam de Rooswijk er pas op 14 maart aan, dus 2 ½ maand later. Terwijl de Velsen
vijf weken nodig had voor dit eerste deel van de reis kostte het de Rooswijk maar liefst 20
weken! We kunnen bijna niet anders denken dan dat een najaarsstorm haar bijna fataal was
De Booij, The life of the Rooswijk, 13-14, vooral naar NA, VOC, Inv. Nr. 6058 en 257.
NA, VOC, Inv. Nr. 257, scan 110-112.
14
Boekhouder-Generaal Batavia, reisnummer 11762.
15
DAS voyage number: 3089.1 Dutch-Asiatic Shipping (DAS), 1602–1795, EASY DANS,
https://easy.dans.knaw.nl.
12
13
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geworden. Op Santiago was in diezelfde periode ook het VOC-schip Scheijbeek onder
gezagvoerder Pieter Visser voor anker gegaan en beide schepen vertrokken ook samen op 30
maart naar de Kaap, waar zij tegelijkertijd aankwamen.
Dit tweede deel van de reis verliep dus gelukkig voorspoedig wat ook al blijkt uit de lotgevallen
van de Velsen die al veel eerder de Kaapverdische Eilanden had aangedaan. Waar zij ruim
dertien weken nodig had van Santiago tot aan de Kaap deden de Rooswijk en de Scheijbeek
er vier weken korter over.
We mogen aannemen dat er van de oorspronkelijke opvarenden nog 186 over waren toen de
Rooswijk de Kaap bereikte. En aangezien 4 zeelieden en 2 soldaten aan de Kaap bleven, maar
negen nieuwe zeelieden aanmonsterden, zal de Rooswijk na krap drie weken rust (iets minder
dan het gemiddelde van die dagen, vermoedelijk in een poging de verloren tijd nog wat in te
halen) op 27 juni met 186 opvarenden van de Kaap zijn weggevaren richting Batavia, samen
met De Vis. Dit laatste deel van de reis verliep voorspoedig want er waren in deze drie
maanden nog slechts acht doden te betreuren en hoewel de Vis Java eerder bereikte was het
verschil (twaalf dagen) dit keer niet zo dramatisch als tijdens het eerste deel van de reis. Bij
aankomst in Batavia op 23 september 1738 in Batavia zouden volgens deze berekening nog
178 opvarenden over moeten zijn geweest. In feite registreerde men toen echter 190
opvarenden, namelijk 130 zeelieden, 45 soldaten, tien ambachtslieden en de oorspronkelijke
vijf passagiers. Er ontbreekt dus een aantal gegevens om een nauwkeurige reconstructie te
maken van de lotgevallen van de opvarenden, met name van de zeelieden en de soldaten.
Na een verblijf te Batavia van drie maanden, zeilde het schip op 25 december weer terug naar
de Republiek onder gezagvoerder Jacob Verleng. In deze korte tussenperiode moest het schip
natuurlijk uit- en ingeladen worden en zal geen tijd overgeschoten hebben voor een intraAziatische vaart. Aan boord was een rompbemanning van niet meer dan 85 zeelui, alsmede
zestien soldaten, drie handwerkslieden, zes “impotente” personen en een passagier, samen
111 man.16 Dit verschil in bemanningsgrootte tussen heen- en retourreis was niet
uitzonderlijk. Schepen werden op de heenreis van grotere bemanningen voorzien dan
noodzakelijk was om de schepen te varen vanwege de behoefte aan personeel in Azië.
Doordat veel Europeanen in Azië bleven (bijvoorbeeld als vrijburger) of overleden voordat zij
mochten terugkeren waren de bemanningen op de terugreizen veel lager.
De Rooswijk voer op haar terugreis als deel van een grotere vloot van maar liefst zeven
schepen. De andere waren de Buvegnies met een identieke bezetting (na deze reis omgedoopt
tot het Kasteel van Woerden), de Loverendaal, het Huis te Spijk, de Westerbeek, de
Westkapelle en de Haaksburg. 17 Alle schepen kwamen ongeveer tegelijkertijd aan bij de Kaap
16

DAS, Nr. 7059.1.
Al deze schepen in DAS, behalve de Haaksburg, die evenals het Huis te Spijk voor de Kamer Rotterdam voer.
De Haaksburg wordt in DAS Nr. 2891.5. voor het laatste vermeld in 1733, toen zij uitvoer naar Azië. Het schip
werd echter pas in 1740 opgelegd. Voor de Haaksburg en het Huis te Spijk zie NA, VOC, Inv. Nr. 9150, folio 91,
scan 99.

17
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en na bijna drie weken vertrokken de meesten ook weer tegelijkertijd op 9 april 1739,
waaronder ook de Rooswijk. De eersten die aankwamen in de Republiek waren de Zeeuwen
Loverendaal en Westkapelle die op 8 juli Rammekens bereikten. Een dag later was het Huis te
Spijk bij Goeree en op 11 juli bereikte de Rooswijk Tessel, drie dagen later gevolgd door de
Westerbeek en de later vertrokken Buvegnies. We mogen dus aannemen dat de schepen
steeds dicht bij elkaar hebben gevaren en dat ze elkaar in het oog hebben kunnen houden.
De Rooswijk verloor op de terugreis niet al te veel mensen: op het eerste stuk naar de Kaap
acht man en op het laatste stuk nog eens negen, zodat van de 111 uitgevaren mannen 94 in
Nederland voet aan wal zullen hebben gezet. De lading bestond vooral uit verschillende
soorten zoals bruine peper, witte peper, foelie etc. 18
Hoe zijn de prestaties van de Rooswijk, dat wil zeggen de kwaliteit van schip en bemanning
samen, op haar “maiden voyage” te beoordelen? Zoals we zagen voer zij ongeveer even snel
als de andere schepen van de retourvloot. Maar op de heenreis was het anders. Hoewel het
maar om een reis gaat is het verder misschien nuttig om deze reis te vergelijken met het
gemiddelde van die jaren. 19 De gemiddelde reisduur van Nederland naar de Kaap was na 1710
spectaculair gedaald; van 154 tot 155 dagen tussen 1690 en 1709 naar 136 dagen in de jaren
1740 en 121 dagen in de jaren 1750. Voor schepen, vertrokken in oktober in de jaren 17251749 was het resultaat nog iets gunstiger: gemiddeld 133 dagen. Vergeleken daarmee
presteerde de Rooswijk uitzonderlijk slecht op die afstand met 230 dagen. Zoals we zagen was
het verschil van 100 dagen meteen al in het begin opgelopen op de route tussen Texel en de
Kaapverdische Eilanden. Op alle andere routes deed de Rooswijk niet onder voor haar
soortgenoten. Er van uit gaande dat het schip in de eerste maanden met domme pech te
maken heeft gehad, kunnen we er voorlopig van uit gaan dat de Rooswijk en haar bemanning
de eerste test goed doorstaan had.

18
19

NA, VOC, Inv. Nr. 4471, niet gefolieerd.
Bruijn, Gaastra en Schöffer 1987, 56-92.
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C. Bemanning

Uit het uitloopboekje, een document waarin de uitgevaren VOC-schepen worden opgesomd,
kunnen we opmaken dat er gedurende de laatste reis van de Rooswijk 237 bemanningsleden
aan boord waren.20 Een vergelijkbaar schip werd gewoonlijk met 250 man uitgerust, maar op
2 november 1739 was door de Heren-VXII besloten dat alle schepen in het voorjaar van 1740
met 25 man minder moesten uitvaren. Normaliter bestond de bemanning voor 2/3 uit
zeevarend personeel en 1/3 uit militair personeel. Het is onbekend of de algehele reductie van
de bemanning alleen het zeevarend personeel betrof, of ook het militaire personeel aan
boord. 21 We kunnen dit alleen te weten komen via de personeelsadministratie (monsterrol of
scheepssoldijboek) van het schip.
De bemanningslijst is echter niet teruggevonden en het is ook niet waarschijnlijk dat deze nog
ooit zal opduiken. Immers, de personeelsadministratie werd voor vertrek van een schip
bijgehouden in aanneem- en monsterrollen. Bij het vertrek van het schip werd een monsterrol
meegegeven. Bij aankomst aan de Kaap werd een kopie van deze monsterrol met de eerste
gelegenheid naar Nederland gestuurd met daarop vermeld welke mutaties zich hadden
voorgedaan (met name sterfgevallen, maar ook gedeserteerde of aan de Kaap gebleven
opvarenden). Het lijkt erop dat pas op het moment dat dit bericht van de Kaap ontvangen was
een scheepssoldijboek van het uitgevaren schip werd bijgeplaatst in de serie
scheepssoldijboeken die bewaard zijn gebleven in het VOC-archief (en die ten grondslag liggen
aan de database VOC Opvarenden). Deze scheepssoldijboeken dienden in de Republiek als
basis van de personeelsadministratie, waarin de verdiensten, functies en werkplekken werden
bijgeschreven. Deze informatie werd jaarlijks aangeleverd via de kopieën van de generale
land- en zeemonsterrollen die vanuit Batavia werden overgestuurd, die overzichten bevatten
van alle VOC-dienaren die in Azië op de verschillende vestigingen en schepen dienst deden
(met vermelding van hun werkplek, functie en gage).
Doordat de Rooswijk reeds gezonken was voordat Kaap de Goede Hoop was bereikt is geen
scheepssoldijboek bijgeplaatst. Voor de Kamer Amsterdam zijn voor deze periode ook geen
aanneemrollen bewaard gebleven, waardoor geen volledig overzicht is van de uitgevaren
bemanning.22

20

NA, VOC, Inv. Nr. 4936, unfoliod.
NA, VOC, Inv. Nr. 122, scan 309; 258, scan 67-68.
22
Deze administratie is vermoedelijk wel een tijd bewaard gebleven bij de Kamer Amsterdam, zoals blijkt uit
een van de notariële aktes opgespoord Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij, waarin de “boekhouder van de
monstering” een verklaring aflegt over het overlijden van één van de bemanningsleden van de Rooswijk op
basis van de personeelsadministratie. Deze akte is van bijna vijf jaar later (Rotterdam, 0-12-1744). Deze
aanneemrollen bleven dus minstens een aantal jaren bewaard, vermoedelijk totdat de scheepssoldijboeken
helemaal waren afgerond en de oorspronkelijke aanneemrollen geen verder doel meer dienden. Ook uit
sporadisch overgebleven series blijkt het bestaan van dergelijke aanneemrollen (zoals de serie ‘aanneem-,
betaals- en belastrollen en sterflijsten’ van de Kamer Zeeland, NA, VOC, 12112-12165).
21
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Toch kan de samenstelling van de bemanning naar rang op de laatste reis van de Rooswijk via
twee manieren met redelijke zekerheid worden gereconstrueerd. Ten eerste beschikken wij
over de monsterrol van Het Kasteel van Woerden, het schip met eenzelfde tonnage dat na
enkele maanden al werd aangewezen om de missie van de vergane Rooswijk alsnog te
volvoeren.23 Ten tweede hebben we de gemiddelde bemanningssamenstelling
gereconstrueerd van even grote schepen die in die jaren succesvol naar Azië voeren. Uit
onderstaande samenvattende tabel met aantallen personen per rang blijkt dat beide
benaderingen elkaar niet sterk ontlopen.
De kern van de bemanning bestond uit functies waarvoor doorgaans een vast aantal personen
werd aangesteld. Dit betrof alle officieren, onderofficieren, maten en de verschillende
specialistische functies, zoals scheepstimmerlieden en predikanten. De vergroting of
verkleining van de omvang van de bemanning, zoals verordonneerd voor de voorjaarsvloot
waarvan de Rooswijk deel was, vond meestal plaats door wijziging van het aantal lagere
zeevarenden en militairen. Op basis van deze inzichten kan een inschatting worden gemaakt
voor de bemanning op de Rooswijk (zie tabel).
In deze tabel is tevens per rang aangegeven welke personen reeds bij naam bekend zijn door
het onderzoek in de notariële archieven door Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij

Tabel 1: Overzicht bemanning Rooswijk (1740)

100%
100%
100%

Derdewaak

2

1,8

2

100%

8

9,4

8

1

1,0

1

Zeevarend Onderofficieren
Bootsman
23

0%

Rooswijk
1740 [bekend dd 23-102017]***

Rooswijk 1740
(verwachting)**
5
1
1
1

Waarvan bekend (%)

Gemiddeld vergelijkbare
schepen (850 ton, 1730-1740)
N=103*
5,6
1,0
1,0
1,6

Kasteel van Woerden 1740
Schipper
Opperstuurman
Onderstuurman

5
1
1
1

Zeevarend - Officieren

Daniel Ronzieres van Amsterdam
Barend Lont van Rotterdam
Michiel Sanders van Amsterdam
Laurens Hansen van Kristiansand
(N)
Anthony Wijland van Amsterdam

Pieter Beekman van Flensburg?

NA, VOC, Inv. Nr. 122, scan 366
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Schieman
Kwartiermeester
Konstabel
Scheepskorporaal
Provoost
Bottelier

1
2
1
1
1
1

1,0
3,4
1,0
1,0
0,9
1,0

1
2
1
1
1
1

100%
50%?
0%
0%
0%
0%

Cornelis Mazier van Amsterdam
Pieter Beekman van Flensburg?

Bootsmansmaat
Konstabelsmaat
Botteliersmaat
Koksmaat

6
1
3
1
1

6,8
1,0
2,8
1,0
1,0

6
1
3
1
1

100%
0%
0%
0%

David Roet van Gotland (S)

125

123,1

[117?]

1
1
1
45

1,0
1,0
0,8
38,8

1
1
1
[40?]

Zeevarend - Maten

Zeevarend - Lagere
zeevarenden
Kok
Tamboer
Trompetter
Bosschieter

0%
0%
0%
0%

Matroos

61

46,1

[60?]

[5%?]

Hooploper
Jongen

12
4

13,0
5,6

[10?]
[4?]

0%
0%

6

6,1

6

1

0,9

1

0%

3

2,6

3

0%

1
1

1,0
1,2

1
1

0%
0%

1
1

0,9
0,9

1
1

0%

2

2,2

2

2

2,1

2

90

80,0

[85?]

14
74
2

7,8
70,0
2,0

[13?]
[70?]
[2?]

Zeevarend Scheepsambachtslieden
Opper(scheeps)
timmerman
Onder(scheeps)
timmerman
Opperkuiper
Onderkuiper
Militair - Officieren
Sergeant
Militair Onderofficieren
Korporaal
Militair - Lagere
militairen
Adelborst
Soldaat
Lanspassaat

50%

Martinus van Geldrop van
Amsterdam
Hendrik Haas van Bremen (D)
Thomas Huijdekooper van
Amsterdam

Matthijs Casterman van
Maastricht

0%
0%
0%
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Overig - Geestelijk
personeel

1

1,0

1

0,1

1

3

3,1

3

Oppermeester

1

1,0

1

100%

Tweede meester

1

0,3

1

100%

Derde meester

1

1,0

1

100%

Pieter Mulder van Soest
Daniel Georg Groothuijsen van
Otterndorf (D)

1

0,9

1

1

0,9

1

100%

Jacobus du Toict van Leiden

0

0,2

0

-

0

0,1

0

-

0

0,3

0

-

5

10,8

2

Opperzeilmaker

1

0,9

1

0%

Onderzeilmaker

1

0,9

1

0%

Lademaker

3

0,3

0

-

Predikant
Overig - Medisch
personeel

Overig - Kooplieden
Onderkoopman
Overig - Administratief
personeel
Overig - Juridisch
personeel
Overig - Onbekend
Ambacht Ambachtslieden

0%

Gerrit Hendriks Huffelman van
Hamm (D)

Bronnen: VOC Opvarenden (2012); Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij (dd 21-11-2017).
*Alleen de functiecategorieën die voorkwamen op het Kasteel van Woerden zijn opgenomen in deze tabel. In
de kolom met gemiddelden komen de opgenomen functiecategorieën daardoor niet overeen met de totalen.
**Eigen schattingen.
***Op basis van het onderzoek van Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij, en informatie van het project Alle
Amsterdamse Akten van het Stadsarchief Amsterdam.

**** Namen die bekend zijn dd 13-11-2017:
Naam
Daniël Ronzieres
Jacobus du Toict
Barend Lont
Michiel Sanders
Laurens Hansen
Anthony Wijland

Rang
schipper
onderkoopman
opperstuurman
onderstuurman
derde waak
derde waak

Herkomst
Amsterdam
Leiden
Rotterdam
Amsterdam
Kristiansand (N)
Amsterdam
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Gerrit Hendrik Huffelman
Pieter Mulder
Daniël Georg Groothuijsen
Cornelis Mazier
David Roet
Martinus van Geldrop
Hendrik Haas
Thomas Huijdekoper
Matthijs Castermans
Pieter Beeckman

oppermeester
tweede meester
onderchirurgijn
schieman
bootsmansmaat
matroos
matroos
matroos
corporaal
kwartiermeester?*

Hamm (D)
Soest
Otterndorf (D)
Amsterdam
Gotland (S)
Amsterdam
Bremen (D)
Amsterdam
Maastricht
Flensburg
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D. Lading

We weten niet waarmee de Rooswijk geladen was toen zij voor de kust van Engeland
verongelukte, behalve dat zij een grote hoeveelheid zilver van de compagnie aan boord had.24
De totale eis aan contanten vanuit Indië in 1739 bedroeg 96 tonnen zwaar geld. Op 1
september van dat jaar stelden de Heren XVII vast dat de provisionele verzending aan
contanten voor Indië 32 tonnen goud zwaar geld zou gaan bedragen. Deze hoeveelheid zou
voldaan worden doormiddel van een bezending bestaande uit 14 ton staven of baar zilver, 6
ton Mexicanen en 12 ton Dukatons. 25 Hiervan wezen de Heren XVII een bedrag van 1,6 miljoen
gulden toe aan de kamer Amsterdam, en wel verdeeld over 600.000 gulden aan zilverstaven,
432.000 gulden aan Mexicanen en 568.000 gulden aan Dukatons. 26
De Kamer Amsterdam besloot echter af te wijken van deze instructies en wel op twee
manieren. Ten eerste verscheepte zij in totaal iets meer, namelijk voor 1.694.299 gulden aan
zilver naar Batavia om aan de bovengenoemde eis te voldoen. 27 Ten tweede besloot zij om
een grotere hoeveelheid zilverstaven en Mexicanen te versturen dan de eis voorschreef, en
juist minder dukatons. Pol wijst er op dat de Amsterdamse zilvermarkt onderhevig was
fluctuaties tussen vraag en aanbod, waardoor de Kamer Amsterdam noodgedwongen
geregeld andere soorten zilver naar Batavia zond. 28 Om aan de bovenstaande eis te voldoen
verzond de Kamer Amsterdam uiteindelijk 247.466 gulden aan dukatons, 539.090 gulden aan
markrealen (Mexicanen), en 604.210 gulden aan baar zilver. 29
De Kamer Amsterdam verzond dus meer markrealen dan dat de eis voorschreef, wat
waarschijnlijk wijst op een te kort aan dukatons of juist een overschot aan Mexicanen.
De resoluties van de Kamer Amsterdam vermelden dat de Rooswijk niet minder dan 300.000
gulden aan contanten mee moest nemen.30 Zo gezegd zo gedaan want volgens de journalen
van de opperboekhouder was de Rooswijk geladen met 30 kisten zilverstaven en verder met
Mexicaanse realen, samen in totaal voor 300.083 gulden. 31 De VOC stuurde dus geen dukatons
naar Indië met de Rooswijk.
Over de precieze verdeling tussen gemunt en ongemunt zilver aan boord van de Rooswijk
biedt het VOC-archief niet meer aanknopingspunten. Arent Pol concludeert echter op goede
24

In het algemeen hadden uitgaande schepen overigens niet veel goederen aan boord, aangezien op de
Aziatische markten geen grote behoefte bestond aan Europese producten. Daar was alleen edelmetaal in trek.
25
NA, VOC, Inv. 258, scan 35-36.
26
NA, VOC, Inv. 122, scan 282.
27
NA, VOC, Inv. 258 scan 72-73.
28
Pol, ‘Tot gerieff van India’, p. 84-85.
29
Ibidem, p. 155.
30
NA, VOC, Inv. Nr. 258, scan 73.
31
Arent, Pol, ‘Tot gerieff van India: geldexport door de VOC en de muntproduktie in Nederland 1720-1740,
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 72 (1985) 65-195, 155, met verwijzing naar VOC 7152, folio 960
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gronden dat het schip zeer waarschijnlijk hetzelfde bedrag aan boord had als het VOC-schip
het Kasteel van Woerden. Dit schip vertrok namelijk op 29 juni 1740 naar Batavia om de
Rooswijk te vervangen met een lading van 8000 mark baar zilver in 30 kisten (= 1000 staven;
1 mark = 246,084 gram) en 4000 mark realen (= ca 36.000 munten van 8 realen). 32 Pol rekent
deze hoeveelheden om aan de hand van prijzen voor staven en markrealen van andere
schepen uit diezelfde tijd en komt zo op precies hetzelfde totaalbedrag als voor de Rooswijk,
dus voor 300.083 gulden.
Theoretisch is het mogelijk dat de prijzen van baar zilver, dukatons en realen in de eerste helft
van 1740 zodanig ten opzichte van elkaar geschommeld hebben dat bij eenzelfde eindbedrag
de ladingen van de Rooswijk en Het kasteel Van Woerden verschillend van samenstelling
waren, maar dit is zonder nader onderzoek naar de prijsbewegingen op de markt voor
edelmetalen niet vast te stellen.33 Wij gaan er dus voorlopig van uit dat de Rooswijk zilver tot
hetzelfde bedrag en met dezelfde samenstelling vervoerde als het Kasteel van Woerden.
De zendingen van edelmetaal door de Kamer Amsterdam naar Batavia in de eerste helft van
1740 zijn samengevat in onderstaande tabel.

Tabel 2: Reconstructie verzending edelmetaal (besluit 1 september 1740 voor eis 1739)
Schip

Vertrek

In guldens

Buvegnies
Enkhuizen
Hogersmilde
Beukestijn*
De Vis**
Rooswijk***

08-05
08-05
08-05
08-01
08-01
08-01

Baar zilver
104.922
209.844
83.938
0
104.922
[30 kisten]

Totaal
Kasteel van Woerden

29-06

604.210
205.506

dukatons
0
91.352
0
156.114
0
0
247.466
0

realen
198.612
0
208.070
141.866
94.577
[36.000 stuks van 8 realen of zoveel
meer indien 4, 2 of 1 realen]
539.090
94.577

totaal
303.534
301.196
292.008
297.980
199.499
300.083
1.694.300
300.083

Bron: Pol 1985, 155; Boekhouder-Generaal Batavia. Zie tekst
*Pol naar BGB 11.853, fol. 707 maar niet in online versie
** verongelukt bij Kaap de Goede Hoop, maar de hele lading geborgen en met de Nieuwerkerk
naar Batavia gebracht
***Zeer waarschijnlijk identiek aan Het Kasteel van Woerden

32

Ibidem met verwijzing naar NA, VOC, Inv. Nr. 7153, folio 14.
Hiervoor is onderzoek nodig in het archief van de Amsterdamse Wisselbank, waarin voor deze periode veel
materiaal voor handen is.
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E. Smokkelwaar

Met het officieel vervoerde edelmetaal zijn we er echter nog niet, want de bemanning nam
ook privé zilvergeld mee naar Azië omdat de koers daar aanzienlijk hoger was dan in de
Republiek. De VOC monopoliseerde het transport van zilver echter om deze winst zelf te
behouden en beschouwde deze activiteiten van haar personeel dus als smokkel. Dat
voorkwam echter niet dat de opvarenden van laag tot hoog aan deze smokkelarij deelnamen.
Het zal duidelijk zijn dat deze enorme bedragen niet het bezit van de zeevarenden was. Het
grootste deel werd in opdracht van derden vervoerd, bij voorbeeld van stad- en streekgenoten
met verwanten of zakelijke relaties in Azië. De zeelui moeten dan vooral gezien worden als
koeriers die voor een deel van de winst hun diensten aanboden, dan wel als ondernemers of
handelaars in spe. Het onderzoek van Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij biedt de
mogelijkheid om voor een aantal personen deze opties te onderzoeken.
Door een gelukkig toeval zijn de gegevens voor de Zeewijk, een 13 jaar voor de Rooswijk
gestrande Indiëvaarder uitvoerig gedocumenteerd. 34 Op basis hiervan is te berekenen dat in
de loop der eeuwen tussen de 20 en 40 miljoen dukatons van de Republiek naar Azië
gesmokkeld zijn. Dit was een welkome bijverdienste voor een beroepsgroep die aan zoveel
gevaren was blootgesteld, onderweg, maar vooral in Azië vanwege het grote risico daar aan
met malaria te sterven.
Als regel schijnt te gelden hoe hoger de rang, hoe meer dienstjaren bij de compagnie en hoe
sterker de binding tot de plaats vanwaar het schip werd uitgereed, des te hoger het
gesmokkelde bedrag. In het geval van de Rooswijk mogen wij dus verwachten dat de meest
bevaren Amsterdammers van de hoogste rang het meeste hebben gesmokkeld. In het geval
van de Zeewijk namen alle officieren deel aan de smokkelarij en wel – afgezien van de kapitein
die het wel heel bont maakte, meer dan 1200 dukatons per persoon (fl. 3780), verpakt in
kisten en blikken met hun initialen er op. De onderofficieren die voor 90% aan deze praktijk
deelnamen waren ieder goed voor zo’n 140 dukatons (fl. 451), verpakt in zakjes met
gemiddels 40 stuks, bundels of kleine zakjes met de helft daarvan en kledingstukken (mutsen,
schoenen, en riemen), benaaid met gemiddeld 10 dukatons. Vervolgens kwamen de
bosschieters met bijna 70, de matrozen met bijna 40, de jongens met 25 en de soldaten met
20 ieder. Van deze laatste categorieën deed twee derde a drie kwart mee. Naast dukatons
kwamen natuurlijk ook nog andere munten voor, met name kleingeld, maar dit zal eerder
gezien moeten worden als kleingeld voor eigen gebruik.
De voorlopige resultaten van het duiken naar de Rooswijk zijn met dit beeld goed in
overeenstemming te brengen.

34

Lucassen en Van Rossum 2016.
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Rex Cowan en Alex Hildred hebben in 2004/2005 al 708 van de te verwachten 1000
zilverbaren opgedoken, alsmede een groot deel van de realen. Van de maximaal 36.000 realen
(maximaal indien alleen stukken van 8 realen vervoerd werden, maar natuurlijk meer
naarmate er fracties van 4, 2 of 1 bij zaten) werden bij die gelegenheid 9.202 munten naar
boven te zijn gebracht. 35 De toen gevonden realen bleken gloednieuw te zijn en kennelijk
rechtstreeks van de Munt in Mexico via Cadiz in de Amsterdamse Wisselbank te zijn beland
om zo binnen een a twee jaar met de Rooswijk ten onder te gaan.
Het is mogelijk dat tussen 2004/2005 en de zomer van 2017 ook nog munten zijn ontdekt door
amateur-duikers, maar daarover hebben wij verder geen gegevens. 36
Uit zeer voorlopige gegevens over de opgravingen sinds 1 juli 2017 37 is op te maken dat van
de officiële VOC-lading er verder geen zilverbaren zijn gevonden, maar wel weer stukken van
8 (de beroemde pilaardollars) en 4 realen en verdere fracties. Uit de berichtgeving van
2004/2005 maken we op dat het toen uitsluitend ging om realen van de Mexicaanse munt,
maar in 2017 zijn er ook van de munt van Potosí opgedoken. 38
Daarnaast is nu ook duidelijk smokkelwaar tevoorschijn gekomen zoals we naar analogie van
de Zeewijk uit 1727 al verwacht hadden. Dat zijn alle zilveren rijders van de Republiek en alle
dukatons van de Zuidelijke Nederlanden, geslagen onder Philips IV en Karel II, de Spaanse
koningen die ook munten sloegen in de Brabantse muntgebouwen van Brussel en Antwerpen
alsmede in het Vlaamse Brugge. 39 Deze muntsoorten zijn namelijk naar alle waarschijnlijkheid
niet door de VOC met de Rooswijk verstuurd. Een aantal van deze munten is samengekoekt
wat een aanwijzing kan geven over de oorspronkelijke manier van verpakken.
Rest tot slot het gevonden kleingeld dat eerder als privé-bezit van de opvarenden
gekarakteriseerd kan worden: zilveren rijderschellingen van 5 ½ en 6 stuivers van de
verschillende provincies en Groninger flabben van 4 stuivers.
Verdere rapportage zal dit nog grove beeld moeten verfijnen.

35

Bij gebrek aan nauwkeurige gegevens moeten we hier verwijzen naar Van Popta 2014, 27-28. Op p. 17 wordt
de indruk gewekt dat alle 1000 baren toen al geborgen zijn.
36
Van popta 2014, 15.
37
Mail aan ons van Martijn Manders van 3 september 2017.
38
In alle gevallen zal het realen met een zilver gehalte van 0,916 hebben betroffen. Immers de munten van
Potosi (en Lima) gingen daartoe al over in 1725 en Mexico in 1729. Voor die tijd was het gehalte 0,931.
39
De zilveren rijder of dukaton was fl. 3,15 waard, had een massa van 32,78 gram en een gehalte van 0,941.
Dat was de reden dat deze munt het meest geliefd was voor export naar Azië.
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F. Berichtgeving over de ramp en haar nasleep

Op de vroege zondagochtend van 10 januari zonk de Rooswijk nabij Goodwin Sands, een 16
kilometer lange zandbank voor de Engelse kust in de buurt van Deal.40 Pas op 21 januari
spraken de commissarissen van de Kamer Amsterdam voor het eerste over de ramp.
Gedurende deze vergadering bespraken zij een brief van kapitein Hendrik Hessing, die het
gezag voerde over het VOC-schip de Dregterland die op het moment van de ramp toevallig in
de buurt was. Hij verklaarde daarin dat de Rooswijk op 10 januari ‘op Goodwind sand met man
en muijs’ was vergaan. 41
De Dregterland was in het najaar van 1739 aan de grond gelopen op een strand nabij
Ramsgate, toen het schip bezig was aan de terugreis vanuit Azië. Wanneer het schip precies
strandde is onduidelijk. 42 In een brief aan de Kamer Amsterdam gedateerd 24 december 1739
wordt vermeld dat het schip reeds was vlot getrokken en de rede van Deal (Duins in het
Nederlands) had bereikt. Hoewel dit bericht het op handen zijnde vertrek van de Dregterland
richting de Engelse havenplaats Sheerness aankondigde, 43 lezen we in het verbaal van de
Nederlandse gezant aan het Hof van Sint James, Hendrik Hop, dat de Dregterland op 10 januari
1740 omwille van de sterke wind nog steeds lag afgemeerd op de rede van Deal.
Het verslag van Hop, onderdeel van de rapportage over zijn werkzaamheden tusen 5 en 25
januari 1740, kunnen we opmaken dat de bemanning van de Dregterland de informatie over
de Rooswijk uit eerste hand had verkregen. Hop had namelijk op 12 januari een aantal brieven
uit Deal ontvangen (waarschijnlijk van Hendrik Hessing), waarin werd bericht over “verschiede
stukken Canon, die men s’ avonds [van 9 op 10 januari] te voor aan land had gehoord (...) op
Goodwin Sand.’’ Het is zeer goed mogelijk dat de kanonschoten vernomen te Deal afkomstig
waren van de Rooswijk, aangezien de vindplaats van het wrak op circa 10 kilometer van deze
havenplaats ligt.
Diezelfde morgen werd al snel duidelijk dat het verongelukte schip met de volledige
bemanning was vergaan. In de loop van de dag dreven er enige stukken hout voor de kust van
Deal en werd er even later ook een kist met verschillende brieven opgevist, waaruit kon
worden opgemaakt dat het verongelukte schip de Rooswijk betrof, en wie daarvan de kapitein

40
Voor een indruk van de problemen bij het navigeren in deze wateren een kleine eeuw later zie Zeemans
wegwijzer in het Kanaal (Amsterdam: Weduwe Gerard Hulst van Keulen, 2e druk 1831).
41
NA, VOC Inv. Nr. 258, scan 94-95.
42
Ibidem, scan 81.
43
Ibidem, scan 83-84.
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was. 44 Het is onduidelijk wat er volgens met de brieven is gebeurd en of deze bewaard zijn
gebleven.45
Het nieuws over de ramp met de Rooswijk werd twee weken nadien ook opgepikt door de
Nederlandse media. In de Leydse Courant van 25 januari 1740 wordt voor het eerst bericht
over ‘een uitgaand Holland Oostindische Schip [dat] Zondag ogtent op de Bank van Goodwin
is verongelukt.’ Het bericht dat gedateerd is 12 januari Londen, vermeldt evenwel dat de naam
van het schip nog onbekend is. Op 15 januari, drie dagen later, ontving men (d.w.z. Hop?) te
Londen andermaal nieuws over het verongelukte schip.
Hoewel het niet geheel onwaarschijnlijk is dat de verslaglegging in de Leydse Courant
afkomstig was van Hendrik Hop, komt niet direct naar voren of dit ook echt het geval was. Het
is opvallend dat de datum van het bericht in het dagblad overeenkomst met de datum waarop
Hendrik Hop de brieven vanuit Deal ontving. Daarnaast is het aannemelijk dat Hop als
ambassadeur het bericht zo snel mogelijk naar de Republiek heeft opgezonden. Deze
conclusie wordt echter tegengesproken door het feit dat in de originele berichtgeving de naam
van de kapitein nog onbekend was, terwijl Hop wel degelijk wist dat Daniel Ronsieres het gezag
voerde over het schip. Mogelijk was het bericht gedateerd 15 januari wel afkomstig van Hop.
De berichtgeving over de Rooswijk in de Leydse Courant maakt deel uit van een rubriek over
een zes tot zeven dagen durende storm, die ons een aardig beeld oplevert over het weer waar
het schip in verzeild was geraakt. Gedurende de storm, die een gebied bestreek dat zich
uitstrekt van Tours in Frankrijk tot Woolwich in Engeland, vergingen niet minder dan 30 kleine
vaartuigen. De Rooswijk was dus niet het enige schip dat in de problemen kwam door de harde
januariwind.
Mogelijk heeft ook de winterse neerslag bijgedragen tot de ramp met de Rooswijk, aangezien
de storm in Zuid-Engeland gepaard ging met flinke sneeuwval en ijsvormingen:
“Door de stormwinden, welke men hier te land zedert zes of zeven dagen gehad heft,
is in deze rivier [de Thames] groote schade geschied, en men zegt dan van den Tour
tot Woolwich alleen meer dan dertig kleine Vaartuigen en daar van meeste met het
volk zijn vergaan, zijnde door de felle Noord-Ooste Wind de Rivier zoodanig met ys
bedekt, dat de meeste schippers hunne schepen hebben moeten aan Land brengen,
en de Wegen door de Sneeuw zoo onbruikbaar gemaakt, dat de posten zeer
ongeregeld aankomen.” 46

44

NA, SG, Inv. Nr 5960, Verbaal van de extraordinaris envoyé Hendrik Hop te Londen gedateerd 5 januari tot 25
januari 1740. NB in tegenstelling tot wat De Booij op pagina 16 en 17 van Life of the Rooswijk meldt is dit
bericht dus niet te vinden in het familiearchief Hop, ook in het NA. Zijn berichten moeten ook ten grondslag
hebben gelegen aan vermeldingen in Engelse kranten, die hier niet verder konden worden uitgewerkt. Zie de
Ipswich Journal van 5 januari 1740 en de Sherborne Mercury van 8 januari 1740 NB datering in Engelse stijl).
45
Nader onderzoek in Engelse plaatselijke of maritieme archieven daarnaar is gewenst.
46
Leydse Courant, 25 januari. In Nederland sprak men van « de koude zondag. »
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Of de Rooswijk op 9 en 10 januari 1740 te kampen had met sneeuwval blijft onduidelijk, maar
we kunnen wel concluderen dat de bemanning die dag blootstond aan enorme kou. In een
verhandeling over deze koude winter vermelde Nicolaas Duim enkele jaren later: ‘De grootste
koude van het Jaar 1740 is op 10 Januari […] en de Vogt in de Thermometer daalde tot op 14
graaden.’ 47
Ook de Oprechte Haerlemse Courant en de Amsterdamse Courant van 26 januari 1740,
vermelden kort dat de Rooswijk was vergaan op de zandbanken van Goodwin Sands. De
berichtgeving in deze kranten toont opvallende overeenkomsten met de verslagging in de
Leydse Courant. Andermaal wordt er gesproken over de losgeslagen boten op de Thames en
is het originele bericht gedateerd 12 januari 1740 te Londen. Er lijkt sprake te zijn van een
gezamenlijke bron, hoewel de Haarlemse en Amsterdamse kranten niet vermelden wie de
kapitein was van de Rooswijk. De enige aanvulling in de Oprechte Haerlemse Courant op het
Leidse dagblad is de vermelding dat ‘de equipage van 200 man sterk’ was vergaan.
De Rooswijk was niet het enige schip dat begin 1740 vastliep op de zandplaten van Goodwin
Sands. In de Leydse Courant van 27 januari wordt verslag uitgebracht van de Avontuur, een
Hollands koopvaardijschip dat nog voor 5 januari in de buurt van Goodwin Sands (Goodwin
Bank genoemd in het bericht) in de problemen kwam. Dit schip, dat onder leiding van kapitein
Fretus van Amsterdam naar Cadix voerde, werd overvallen door dichte mist en was daardoor
vastgeraakt op de zandbank. Met behulp van een aantal kleine vaartuigen kon de Avontuur
weer worden vlot getrokken, waarna het schip richting de havenplaats Marsgate voerde om
daar waarschijnlijk de nodige reparaties uit te laten voeren. Een soortgelijke reddingsactie
werd in het geval van de Rooswijk waarschijnlijk verhinderd door het slechte weer.48
Samenvattend kan worden vastgesteld:
-

De Rooswijk vaart uit op 8 januari 1740 van Texel
In de nacht van 9 op 10 januari zijn op de rede van Deal kanonschoten te horen,
waarschijnlijk afkomstig van de in uiterste nood verkerende Rooswijk;
10 januari: in de vroege ochtend vergaat de Rooswijk en wrakhout en een kist met
brieven worden opgevist bij Deal
12 januari: brieven van Hessing, kapitein van de Drechterland, arriveren bij Hop in
Londen;
15 januari: opnieuw berichtgeving ontvangen te Londen
25 januari: bericht in de Leydse Courant op basis van de brieven van 12 januari
26 januari: berichten in de Oprechte Haarlemmer en de Amsterdamse Courant
(vermoedelijk op basis van de brieven van 15 januari)

Nicolaas Duim, Aanmerkingen en aanteekeningen van drie meer dan gemeene strenge winters, als die van de
jaaren 1708 en 1709, die van 1739 en 1740, en die van deeze laatste zeer strenge wintermaand 1742 (Haarlem
1743) 72.
48
Leydse Courant, 27 januari 1740.
47
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Over de verdere toedracht van de ramp ontwaren we weinig in de geanalyseerde VOCbronnen. De commissarissen van de Kamer Amsterdam ontvingen op wel verschillende
brieven van Gerard Bolwerk, de vaste compagnie correspondent te Londen. Of in deze brieven
echter ook de ramp met de Rooswijk wordt besproken blijft onduidelijk, aangezien deze niet
bewaard zijn gebleven.49
Om het verlies van de lading op de Rooswijk te compenseren, besloot - zoals we al bespraken
- de kamer Amsterdam op 1 april 1740 om het schip het kasteel van Woerden naar Batavia te
zenden. Dit schip had dezelfde afmetingen als de Rooswijk, en was in 1736 gebouwd. Zoals
reeds vermeld onder het kopje lading, vervoerde dit schip een zilverlading met een waarde
van 300.083 gulden.50

49
50

NA, VOC, Inv. Nr. 258 Scan 124.
NA, VOC, Inv. Nr. 122, scan 366.
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Suggesties voor verder onderzoek

Een aantal mogelijkheden voor verder onderzoek tekenen zich af (in willekeurige volgorde):

1. Onderzoek naar berichten over de reizen van de Rooswijk aan de hand van journalen,
grootboeken en andere papieren van schepen die met haar samen hebben gevaren. Op deze
manier zou misschien iets meer over haar zeewaardigheid kunnen worden gezegd. Het gaat
hier om de volgende schepen:
Texel - Kaapverdische Eilanden (24 oktober 1737 - 14 maart 1738): Rooswijk, Langewijk en
Velzen
Kaapverdische Eilanden - Kaap (30 maart - 8 juni 1738): Scheijbeek
Kaap - Batavia (27 juni - 23 September 1738): Vis
Batavia - Kaap (25 December 1738 - maart/april 1739): Buvegnies (later Kasteel van Woerden),
Loverendaal, Huis te Spijk, Westerbeek, Westkapelle, Haaksburg
Kaap - Texel (9 april - 11 juli 1739): dezelfde schepen, behalve misschien de Haaksburg
Texel - Goodwin Sand (8 - 9/10 januari 1740): Beukestein, Vis

2. Onderzoek in Engeland in plaatselijke archieven en bij de admiraliteit over de berging van
resten van de Rooswijk in de dagen na de ramp (inclusief de kist met papieren die zou zijn
aangespoeld).

3. Onderzoek in de archieven van de Amsterdamse Wisselbank naar de achtergronden van de
samenstelling van de officiële zending edelmetaal met de Rooswijk door de VOC.

4. Verdere controle van de mogelijke administratie van de lading. Pol verwijst naar
inventarisnummer 7152 (NA, VOC; folio 960) bij zijn vermelding van de hoeveelheid kisten aan
boord van de Rooswijk; mogelijk staat hier de lading van de Rooswijk vermeld.

5. Onderzoek naar de samenstelling van muntvondsten in de Republiek rond 1740 om deze te
vergelijken met de archeologisch gevonden smokkelwaar.
24

6. Een reconstructie van de geografische herkomst van de bemanning op de manier waarop
wij ook haar samenstelling al hebben gereconstrueerd en deze hebben vergeleken met het
onderzoek van Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij.

We nemen hierbij aan dat Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij verder gaan met hun
onderzoek naar verdere bemanningsleden, hun achtergronden, de geldsommen die zij
meenamen en de personen die daarbij in Nederland en in Azië betrokken waren.
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Lijst met geraadpleegde archiefstukken
NB In de regel zijn alle genoemde archiefstukken integraal doorgenomen. De
uitzonderingen op deze regel zijn steeds aangegeven.

Nationaal Archief, Den Haag, Archief van de VOC, nummer toegang 1.04.02
Minuut-resoluties van de Heren XVII
45

1735 feb. 28 - 1737 nov. 13

46

1738 feb. 24 - 1740 dec. 2

47

1741 feb. 27 - 1742 nov. 17

48

1743 feb. 25 - 1744 nov. 17

Kopie-resoluties van de Heren XVII
121

1736 feb. 27 - 1737 nov. 13

122

1738 feb. 24 - 1740 dec. 2

123

1741 feb. 27 - 1742 nov. 17

124

1743 feb. 25 - 1745 nov. 20

Minuut-secrete resoluties en missiven van de Heren XVII en de kamer Amsterdam. Met bijlagen.
216

1738 nov. 17 - 1779 dec. 16. Met inhoudsopgave 1738 – 1779

Minuut- en net-resoluties van de ordinaris en extraordinaris vergaderingen van de kamer
Amsterdam. Met bijlagen
257

1737 jan. 3 - 1739 juni 1

258

1739 juni 3 - 1741 aug. 18

259

1741 aug. 21 - 1743 jan. 31

Zakenindex op de resoluties van de kamer Amsterdam 1602 - 1796
307

1602 – 1743* Slechts gedeeltelijk doorgenomen,
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Verbalen van: - het Haags Besogne en andere commissies ('Gecommitteerden tot de examinatie en
resumtie der uit Indië gekomen brieven en papieren en tot andere zaken'), vanaf 1653; 'Gecommitteerden tot het visiteren en examineren der boeken op het maken van de jaarlijkse
staat der Compagnie', vanaf 1666; - 'Gecommitteerden tot de visitatie der boeken, papieren enz.
aanwezig bij de kamers der Compagnie', vanaf 1676; - 'Gecommitteerden tot de opneming van de
vierjaarlijkse rekening der Compagnie', vanaf 1696; - 'Gecommitteerden tot het presenteren van de
vierjaarlijkse rekening aan H. Hoog Mogenden', vanaf 1728; - 'Gecommitteerden tot het reguleren,
arresteren en uitschrijven der najaarsverkoping', vanaf 1755; - Gecommitteerden ad hoc, vanaf
1664. Met bijlagen 1653 - 1796 52 banden
4471

1736 apr. 19 – 1739 juli 22

4472

1740 mei 2- 1744 okt. 28

'Uitloopboekje', lijsten van voor de VOC uitgevaren schepen, met aantekening betreffende hun
terugkeer in de Republiek (tot 1673), aantal bemanningsleden (sinds 1673), jaar van aanbouw,
lengte en tonnage (sinds 1693) en namen van de schippers (sinds 1715)
4933A Lijsten van de monsterrollen van de VOC-schepen uitgevaren voor de kamer Amsterdam
1603 - 1796 1 band
4934 Lijsten van voor de VOC uitgevaren schepen, met aantekening betreffende het jaar van
uitvaren, van de kamers waarvoor werd uitgevaren en van het uiteindelijke lot van het schip 1603 1794 1 deel
4935 Lijsten van voor de VOC uitgevaren schepen, met aantekening betreffende het aantal
bemanningsleden, de data van vertrek en aankomst in de Republiek (sinds 1696), jaar van aanbouw,
lengte en tonnage (sinds 1698) en namen van de schippers (sinds 1780) 1673 – 1796 1 deel
4936 Lijsten van voor de VOC uitgevaren schepen, met aantekening betreffende lengte, tonnage,
aantal bemanningsleden, jaar van aanbouw, namen van de schippers, aantal sterfgevallen gedurende
de reis, en aankomst- en vertrekdata aan en van Kaap de Goede Hoop, Batavia en de Republiek. Met
alfabetische index op scheepsnamen 1688 - 1803 1 deel
4937 Index op scheepsnamen voorkomend in 'kohieren en thuisreizen' van thuisvarende VOCschepen van de kamer Amsterdam 1727 - 1799 1 deel

‘Stuurmanskunst en stuurmansgereedschappen’
5018 Lijsten van de boeken, kaarten en stuurmansgereed- schappen die meegegeven worden aan
de naar Indië vertrekkende schepen. Gedeeltelijk gedrukt 1675 - 1747 1 omslag
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‘Kasboeken van het departement van de commercie 1656 – 1808’
6963

1656 mei 4 - 1753 feb. 17

Nationaal Archief, Den Haag, Familiearchief Hop, nummer toegang 1.10.97

V. Hendrik Jz. Hop (1686-1761) Extraordinaris envoyé aan het hof van Engeland, 1724-1761
Gouverneur te Namen, 1760
90

Conceptverbaal, 1724, jan. 5-1725 nov. 21 1 deel

Nationaal Archief, Den Haag, Staten-Generaal, nummer toegang 1.01.02

Verbaal van de extraordinaris envoyé Hendrik Hop wegens zijn zending naar Engeland in verband
met zijn verrichtingen als gezant met vaste standplaats in Londen.
8798

1740* Enkel de maanden januari, februari en maart zijn doorgenomen

Online datasets:
F.S. Gaastra, Dutch-Asiatic Shipping (DAS), 1602–1795, EASY DANS, https://doi.org/10.17026/dansxat-53r6, geraadpleegd op 26-08-2017.
Bookkeeper-General Batavia: the circulation of commodities of the VOC in the eighteenth century
(BGB), http://bgb.huygens.knaw.nl/, geraadpleegd op 26-08-2017.
Drs A.J.M. van Velzen; Gaastra, Prof.dr. F.S. (2012): VOC Opvarenden, versie 6 - januari 2012. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-xgp-s3ea
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Lijst van (geselecteerde) scans
Nationaal Archief, Den Haag, Archief van de VOC, nummer toegang 1.04.02
Inv. Nr. 122
-

Scan 308-310 (Informatie betreffende de bemanning en lading)

Inv. Nr. 258
-

Scan 35-36 (Verdeling van het Zilver over de vloot van de Rooswijk)
Scan 68-69 (Bemanning; reductie van 25 man)
Scan 94-95 (Eerste melding van het ongeluk)

Inv. Nr. 166
- Scan 287-288 (Bouw van het schip)

Nationaal Archief, Den Haag, Aanwinsten 1e afd. ARA, nummer toegang 1.11.01.01
-

Inv. 551 niet gefolieerd (Vermelding van de Rooswijk als Hekboot)

Delpher:
Leydse Courant
-

25 januari (berichtgeving van het geluk)
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NA, VOC, 122, scan 308.
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NA, VOC, 122, scan 309.
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NA, VOC, 122, scan 310.
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NA, VOC, 258, scan 35.

33

NA, VOC, 258, scan 36.

34

NA, VOC, 258, scan 68.

35

NA, VOC, 258, scan 69.

36

NA, VOC, 258, scan 94.

37

NA, VOC, 258, scan 95.

38

NA, VOC, 166, scan 287.

39

NA, VOC, 166, scan 288.

40

NA, Aanwinsten 1e afd. ARA, 551, niet gefolieerd.
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Leydse Courant, 25 januari.
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