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WOORD VOORAF 

Bundel VI van de reeks Collectanea Maritima betreft een verzameling 
historisch-wetenschappelijke bijdragen gewijd aan de diaspora overzee van 
„Vlamingen", van de 15de tot en met de 19de eeuw. Het omvat zowel de 
uitwijking van enkele individus en de dienstneming in den vreemde als kolo
nisatieprojecten, en waarbij steeds getracht werd de klemtoon te leggen op 
maritieme aspecten. De term „Vlaming" moet in een historische kontekst 
worden geplaatst en moet zeker niet volgens onze eigentijdse betekenis worden 
geïnterpreteerd. 

Met deze zesde bundel lag het niet in de bedoeling van het Wetenschap
pelijk Comité voor Maritieme Geschiedenis een exhaustief beeld op te hangen 
van de diaspora van landgenoten. Wel wordt verhoopt dat het aanleiding zal 
geven om dit thema van de maritieme geschiedenis in de toekomst verder uit 
te diepen. 

AVANT-PROPOS 

Ce sixième volume dans la série Collectanea Maritima constitue un recueil 
d'études historiques consacrées à la dispersion des «Flamands», du xv̂ ™̂  au 
xixème sièclc. Il s'agit aussi bien de l'émigration de quelques individus, du 
recrutement au service de l'étranger que de projets de colonisation ; mais à 
chaque fois, les auteurs ont abordé le thème dans un contexte maritime. Le 
terme «Flamand» doit être replacé dans le cadre historique de l'époque et ne 
peut pas être interprété dans le sens qu'on lui attribue aujourd'hui. 

En préparant ce volume, le Comité Scientifique d'Histoire Maritime n'a 
pas formé le dessein de présenter une synthèse complète de la «diaspora» de 
nos compatriotes. Mais il est clair qu'il espère susciter l'élaboration ultérieure 
du sujet à l'avenir. 

Christian KONINCKX 
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ASPECTEN VAN DE DIASPORA 
VAN VLAAMSE ZEE- EN HANDELSLUI 

IN DE 15DE EEUW (AZOREN, MADEIRA) 
DOOR 

Charles VERLINDEN 2 4 6 1 0 

Vlaamse handelaars, nijveraars en zeelui, Vlaamse kunstenaars en geleerden, 
Vlaamse missionarissen hebben in talrijke landen en sedert meerdere eeuwen 
een belangrijke rol gespeeld, die meestal ten goede kwam zowel aan bedoelde 
landen als aan Vlaanderen of soms aan het geheel der Nederlanden. Vlaamse 
zeelui en handelaars hebben deel genomen aan de Iberische kolonisatie ; 
Vlaamse wevers migreerden naar Engeland vanaf de 14de eeuw. Vlaamse musici 
waren actief in ItaHë, Spanje, Duitsland ; Vlaamse schilders en beeldhouwers 
werkten in Italië en Spanje. Pieter van Gent was in de 16de eeuw stichter 
van beroepsscholen voor inlanders in Mexico en geniet daar nog steeds een 
grote faam. 

Dit zijn slechts een paar vluchtige voorbeelden van de grote Vlaamse 
diaspora in Economie, Wetenschap en Kunst die zo zeer verdient grondig be
studeerd te worden, en die een van de drie onderzoeksthema's uitmaakt die 
door de Academie aan de regering voor subsidiëring dienden te worden voor
gelegd. We zullen het hier alleen hebben over aspecten van die diaspora bij het 
begin van de Portugese kolonisatie in de Atlantische ruimte in de 15de eeuw 
en wel op de Azoren en op Madeira. 

Hoewel de archipel van de Madeira's (Madeira, Porto Santo, Desertas) 
heel wat dichter bij het Europese vasteland ligt dan die der Azoren, zijn het 
deze laatste die het eerst Vlaamse migranten ontvingen. De reden ligt in het 
feit dat deze migranten in de Azoren werden aangetrokken van af het begin 
der kolonisatie, terwijl ze zich op Madeira een plaats moesten veroveren een 
hele tijd nadat de kolonisatie was begonnen. 

De oudste oorkonde waarin over kolonisatie der Azoren wordt gesproken 
is een kort diploma van koning Alfons V van Portugal van 2 juli 1439 ', waar
door Hendrik de Zeevaarder de toelating bekomt om zeven eilanden te bevolken 
(pobrar) van de reeds in de 14de eeuw door Italiaanse medewerkers van de 

' M A R T I N S D A S I L V A M A R Q U E S , Descobrimentos Portugueses, d . I, L i s s a b o n , 1944, n ° 316, 

p . 4 0 1 . 
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Portugese koning ontdekte en onbewoonde archipel 2. Voorafgaandelijk had 
de prins daar slachtvee, nl. schapen, doen ontschepen, zoals dat meer gebeurde 
in niet of weinig bevolkte gebieden, vóór het begin van een kolonisatieonder
neming. In 1447 is men nog niet veel verder, alhoewel ook Prins Pedro, regent 
van het koninkrijk, deel neemt aan de kolonisatie van de archipel en wel op 
het eiland San Miguel. Men wil nu het bevolken in de hand werken door 
aan kolonisten, die zich op het eiland zouden vestigen, vrijstelling van het 
tiend te verlenen op producten die naar Portugal zouden verzonden worden ^. 
Prins Pedro sneuvelde echter in 1449 in de slag te Alfarrobeira en zo bleef 
Hendrik heer van de ganse archipel. Daar het met Portugezen blijkbaar niet 
opschoot, besloot hij nu ook vreemdehngen bij de onderneming te betrekken. 
Weldra verschijnt aldus de eerste Vlaming. 

Een charter van 2 maart 1450 betreft inderdaad de schenking van „a ilha 
de Jesu Christo", d.i. de eerste naam van Terceira, aan „Jacome de Bruges, 
natural do condado de Flandres" '^. De schenker is Hendrik de Zeevaarder. 
Hij noemt Jacob van Brugge „meu servidor". Het eiland is nog steeds geheel 
onbevolkt. Jacob de Bruggeling heeft zich aangeboden als kolonisatie-onder
nemer. De infant zegt dat de Vlaming hem heeft gevraagd „minha real autho-
ridade para ello", zijn koninklijke toelating daartoe, „como senhor das ilhas". 
Het adjectief „real" toont aan dat op dat ogenblik Hendrik aan autonomie 
denkt voor zijn eilandenrijk in de Madeira's en de Azoren, een opvatting van 
zijn macht die hij later zou moeten opgeven ^. 

De Vlaming zal het eiland mogen koloniseren met kolonisten van zijn 
keus, op voorwaarde dat ze katholiek zijn. Zulks toont dat hier geen Portugezen 
bedoeld werden, maar wel vreemdelingen van wie men niet wist of hun geloof 
even betrouwbaar was als dat van Portugese onderdanen. Dergelijke vreem
delingen waren hoogst waarschijnlijk Vlamingen, zoals we dat nog zullen zien 
voor andere Vlaamse kolonisatie-ondernemers in dezelfde archipel. 

Aangezien Jacob de eerste kolonisatie-ondernemer op Terceira is, zal hij 
het tiend van alle tienden der Orde van Christus op het eiland verkrijgen. 
Ook zijn afstammelingen zullen hetzelfde voordeel genieten. De Vlaming krijgt 
de „capitania" van het eiland „como a tem por mim Joâo Goncalves Zargo 
na parte do Funchal e Tristâo na parte de Machico e Perestrelo no Porto 
Santo, meus cavalleyros". Hij is dus de vierde kapitein van Hendrik de Zee
vaarder, die nu in deze hoedanigheid twee Portugese edelen uit zijn gevolg 
in dienst heeft op Madeira, een Portugese edelman die de zoon is van een 

2 C. VERI INDEN, Découverte et cartographie Canaries, Madère, Açores, Cap Vert, Iles du 
Golfe de Guinée (V° Coloquio de Histona Canano-Amencana XIX° Coloquio Intemacional 
de Histona Maritima, d IV, Las Palmas, 1982, verschenen in 1986) pp 5-23 
' Silva MARQUES, op cit., nr. 355, p. 452 
•« Ibid nr 373, p 470 
' C. VERLINDEN, Henri le Navigateur songea-t-il à créer un «Etat» insulaire ', in Revista 
Portuguesa de Histona, A XII, 1969, pp 281-292 
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Italiaanse geïmmigreerde, ni. Perestrelo, op Porto Santo in de archipel der 
Madeira's, en voortaan een Vlaming op Terceira in de Azoren. De drie eersten 
zijn ons goed bekend door charters, waarmee we ons hier niet hebben bezig 
te houden. De drie Portugezen zijn ridders (cavaleiros) van de Infant, de Vla
ming is zijn dienaar (servidor), dus geen, of nog geen, Portugese edelman zoals 
de Italiaan der tweede generatie Perestrelo alias Palastrelli uit Piacenza — 
in de Madeira's. 

De Infant kent aan de BruggeHng de volledige rechtsmacht toe met uit
zondering van het beroep in geval van doodstraf of rechterlijke verminking, 
dat hij aan zich zelf voorbehoudt „como nas ditas ylhas de Madeyra e Porto 
Santo". Jacob heeft twee dochters uit zijn huwelijk met de Portugese Sancha 
Rodrigues. Hij was dus reeds voorafgaandelijk in Portugal gevestigd, waar
heen hij hoogst waarschijnlijk als zeeman was gekomen zoals we nog verder 
zullen zien. De oudste dochter zal de capitania erven indien geen zonen uit 
Jacob's huwelijk worden geboren. Indien de oudste dochter geen zoon heeft, 
zal haar zuster erven. Dit is een uitzonderlijke gunst, zegt de Infant en hij 
wettigt ze als volgt : „porque assim o sinto por servico de Deos, e accrescen-
tamento da Santa Fe Catholica e meu, pelo dito Jacome de Bruges povoar 
a dita ilha tâo longe da terra firme, bem duzentas e sessenta legoas do mar 
oceano, a quai ilha se nunca soube povoada de nenhuma gente que no mundo 
fosse ategora". Dit wijst erop dat de recrutering van kolonisatie-ondernemers 
voor eilanden ver in de Oceaan alles behalve makkelijk was en dat daarom 
vreemdelingen, in dit geval Vlamingen, welkom waren. De Infant vraagt dan 
aan de Meesters en Gouverneurs van de Orde van Christus die na hem zullen 
komen het reeds vermelde tiend aan Jacob en zijn erfgenamen uit te betalen. 
Hij vraagt ook aan de koning dat hij de Orde tot betaling zou verplichten, 
indien nodig. 

Jules Mees heeft in zijn in 1901 verschenen medioker boek Histoire de 
la Découverte des Hes Açores et de l'origine de leur dénomination d'Iles 
flamandes ^ beweerd dat het charter van 1450 voor Jacob van Brugge vals 
zou zijn omdat het de erfelijkheid voor diens dochters voorziet. Dit argument 
zou van waarde zijn indien het een koninklijk leen gold dat in Portugal zelf 
gelegen was en waarop de zogezegde „lei mental" van 1434 van toepassing 
was, die de vrouwelijke opvolging uitsloot. Hier geldt het echter een bezit van 
de Infant en niet van de koning. Daarenboven zijn er meerdere andere voor
beelden van dergelijke opvolgingsregelingen voor verafgelegen eilanden, die 
Mees niet kende, bij voorbeeld voor Sao Tomé in de Golf van Guinea in 
1486 ^ en, in 1497, voor Santiago in de Kaap-Verdische archipel **, en dan 
nog wel voor koninklijke bezittingen. 

^ Univ. Gent, Werken Fac. der Lett, en Wijsbeg., afl. 27, pp. 86 sq. 
' Ramos COELHO, Alguns documentas do archivo nacional da Torre do Tombo, Lissabon, 
1892, p. 57. 
* E. DE BETTENCOURT, Descobrimentos, guerras e conquistas dos Portugueses, Lissabon, 1881, 
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Dat Jacob een zeeman was wordt bevestigd door zijn dood. Op 2 april 
1474 heeft infante Brites, weduwe van infant Fernando, aangenomen zoon en 
erfgenaam van Hendrik de Zeevaarder, zijn opvolging geregeld .̂ Hij was kort 
te voren omgekomen, en daar zijn weduwe niet kon zeggen waar en wanneer 
is het zeker dat hij op zee was verdwenen, zoals zovele andere zeelui die omtrent 
en na die tijd, van uit de Azoren, de westelijke oceaan verkenden op zoek 
naar andere eilanden of zelfs naar een vasteland. Infante Brites gaf nu een 
deel van Terceira aan Joâo Vaz Cortereal, lid van een geslacht dat meerdere 
offers zou brengen in het zoeken naar de Noord-Amerikaanse kust. Van deze 
stoutmoedige zeelui is Jacob van Brugge een voorloper geweest, wiens voor
beeld ook gevolgd werd door een andere Vlaming over wie we beter inge
licht zijn dan over de Bruggehng. Laten we echter nog onderstrepen dat het 
feit dat de capitania van Terceira nu verdeeld werd aantoont dat de kolonisatie 
onder Jacob van Brugge een aanzienlijke uitbreiding had genomen, wat on
getwijfeld heel wat connexies over zee met het Portugese moederland en 
waarschijnlijk ook met Vlaanderen veronderstelt. Dit laatste is des te meer 
aan te nemen daar omtrent deze tijd meerdere Vlamingen in de Azoren ver
schijnen. 

De eerste waarover we het zullen hebben is Joost de Hurtere, een edelman 
uit het Brugse Vrije. Hij werd in 1468, dus nog tijdens het leven van Jacob 
van Brugge, door Dom Fernando, opvolger van Hendrik de Zeevaarder, aan
gesteld tot kapitein van het eiland Faial. 

De aanstellingsoorkonde — van 21 februari 1468 is verloren gegaan, 
maar werd bevestigd in 1491 door de hertog van Beja, derde zoon van Dom 
Fernando, d.i. de latere koning Manuel, opvolger van Joâo II in 1495. Deze 
bevestiging werd teruggevonden in 1927 door A. Ferreira de Serpa '". Daarin 
is de tekst van de aanstellingsoorkonde opgenomen. 

Het document begint met een zinsnede die onmiddellijk een probleem 
opwerpt : „Parecendome haver aso (sterke kans) de boa paz e concordia entre 
Jos Dutra e os Framengos que ora estâo na minha ilha do Faial". Er is dus 
een vergelijk ingetreden tussen Joost de Hurtere en de Vlamingen die dan 
op het eiland Faial gevestigd zijn. Om dit te begrijpen moeten we even gebruik 
maken van een, enigszins laattijdige verhalende bron, nl. het handschrift van 
Valentim Fernandes Alemâo van 1506-1508 in de Staatsbibliotheek te München. 
Daar wordt gezegd dat Joost de Hurtere (Jost de Utra) met vijftien „homens 
trabalhadores, homens de bens, naar Portugal was getrokken nadat een Portu
gese geestelijke hem te Brugge had gezegd dat er veel zilver en tin was te 
vinden in zekere der Azoren die men nu begon te bevolken. Hij zou dan in 

p. 67. Cfr. VERLINDEN C , Antonio de Noli e a colonizacâo das ilhas de Cabo Verde, in : Revista 
da Faculdade de Lettras de Lisboa, Illa serie, n° 7, 1963, pp. 28-45. 
' Archivo dos Açores, d. IV, p. 159. 
'" Os Flamengos na ilha do Faial. A familia Utra (Hurtere), Lissabon, 1929, pp. 37 sqq. 
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Lissabon de toelating hebben gekregen om zich naar Faial te begeven waar 
hij met zijn gevolg een jaar lang verbleef zonder de bedoelde erts te vinden, 
waarop zijn metgezellen in opstand kwamen en hem zelfs naar het leven 
stonden. Hij vluchtte dan naar Portugal waar Dom Fernando hem onder zijn 
bescherming nam en hem een eredame van zijn hofhouding als bruid bezorgde, 
hem terugzond naar Faial met de nodige Portugese manschappen en kolonisten 
om er als kapitein de orde te herstellen. Dit lukte en daarvan is de oorkonde 
van 1468 de weerklank. Het verhaal van Valentim Fernandes is des te meer 
overtuigend omdat de propaganda voor aanwerving van kolonisten ook later 
in Amerika dikwijls met beloften van het vinden van rijke metaaladers gepaard 
gaat. Daarenboven is het makkelijk te verklaren dat Joost de Hurtere in be
trekking trad met vermelde Portugese geestelijke te Brugge daar hij een zoon 
was van Leo de Hurtere, baljuw van Wijnendaal voor Adolf van Kleef, die 
gehuwd was met Beatrijs (Brites), infante van Portugal als dochter van Dom 
Pedro, regent van het koninkrijk gedurende de minderjarigheid van koning 
Alfons V. Connexies konden makkelijk ontstaan en ver leiden. Ze werden ook 
wel door Joost gezocht. Valentim Fernandes, die waarschijnlijk zelf in Faial 
was geweest, wist inderdaad dat Joost „tinha tres irmâos ricos, e elle como 
homem mancebo seguindo a corte guastava sua fazenda mais que os outros". 
Van daar dat hij zich aangetrokken voelde door een koloniaal avontuur, dat 
voor hem vergemakkelijkt werd door zijn betrekkingen met het Brugse hof, 
waar ook de hertogin Isabella ("f 1471) een Portugese infante was. 

In de oorkonde van 1468 maakt Dom Fernando een onderscheid tussen 
de „Framengos" en de „povoadores e naturaes" d.i. de Portugezen die Joost 
had meegekregen toen hij naar het eiland terugkwam. De eersten moeten aan 
de Hurtere gehoorzamen „como a minha pessoa mesmo", daar de infant hem 
als „capitao da dita minha ilha do Faial" heeft aangesteld. De Portugezen 
(naturaes) moeten hetzelfde doen „en tal guisa que todo se conserve e façam 
bem e como devem" De capitania van Faial wordt erfelijk verklaard voor 
de rechtstreekse mannelijke afstammelingen van de Hurtere, die „verdadeiro 
vaçalo" is van de koning en van de prins. Hij moet op zijn eiland permanent 
aanwezig zijn, zoals de andere kapiteins op de andere eilanden van de infant, 
d.i. zowel op de Madeira's als op andere Azoren. Hij zal het tiend van het 
tiend van de infant verkrijgen over al de nieuwe producten (novedades que 
Deus der na dita minha ilha do Fayal), wat natuurlijk de landbouwontginning 
moest bevorderen. 

Op 28 maart 1481 werd Joost de Hurtere ook kapitein van het eiland 
Pico nadat de eerste donatario, Alvaro de Ornelas, dat eiland had verloren 
omdat hij het niet in de vereiste tijd had bevolkt en ontgonnen " . I n een stuk 
van 12 januari 1486, waarbij Joost de Hurtere grond in sesmaria verleent, 

" A. FERREIRA DE SERPA, op. cit., p. 133. 
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d.i. mits verplichting van ontginning, verschijnt hij als „cavalleiro (ridder) da 
casa do sr. Duque", d.i. de hertog van Beja, de latere koning Manoel, „e 
capitâo por elle em estas suas ilhas do Fayal e Pico" '2. Hij is dus opgegaan 
in de Portugese adel en gelusitaniseerd ook door zijn huwelijk met Brites de 
Macedo, de reeds vermelde Portugese hofdame. 

De toewijzing in sesmaria slaat op een braak liggend gebied bedekt met 
kreupelhout (mattos maninhos) op Faial, dat binnen de vijfjaar moet renderend 
zijn. Er moeten wegen door lopen (caminhos e serventias) voor de gemeente 
(concelho) die ondertussen ontstaan is. De begiftigde is een Portugees, geen 
Vlaming. Nochtans, waren er nu meer Vlamingen op de Azoren dan voorheen. 
Naast Joost de Hurtere was op Faial ook Baudewijn, zijn broeder, gekomen, 
en Antonio de Utra, zoals hij in een Portugese bron heet, was misschien een 
andere broeder '3. Baudewijn interesseerde zich ook voor handel in suiker uit 
Madeira en wel reeds in 1468 '"*, het jaar van de aanstelling van Joost als 
kapitein van Faial. Hij is dus wel reeds wat vroeger met Joost op de Azoren 
geweest. Baudewijn is teruggekeerd naar Vlaanderen en is er heer van Hage-
broek bij Hooglede geworden na de dood van een andere broer ". Op Faial 
was het aanzien van Joost en zijn afstammelingen of verwanten wel zeer aan
zienlijk, want de naam Utra zou zelfs zijn gegeven aan het stadje dat nu Horta 
heet. Zelfs indien deze etymologie verkeerd is, vinden we toch een weerklank 
van bedoeld aanzien zowel bij Martin Behaim als bij Hieronymus Münzer. 
De eerste, die zegt dat hij met een dochter van Joost de Hurtere was getrouwd, 
spreekt in een nota op zijn beroemde globus van 1492 in het Germanisches 
Museum te Nürenberg van niet minder dan 2.000 Vlamingen aldaar, maar 
men weet hoezeer hij ook anders met de waarheid een loopje heeft genomen '̂ . 
Op zijn globus, waarvan de ontstaansgeschiedenis zeer ingewikkeld is en waar
aan meerdere auteurs meewerkten, staat naast Faial „neu Flandern oder Insula 
de Faial". Hieronymus Münzer, ook uit Nürenberg, is in 1494 in Lissabon 
geweest en zegt het volgende over de Azoren '̂  : „Sunt septem insulae, Azores 
vocatae ideo quod dum essent inventae primum plenae erant falconibus, quas 
Portugalenses Azores vocant. Et sunt plures : Fayal, de Pico, S. Michelis, 
Graciosa, Tercyra, S. Maria, S. Georgii. Nam dominus Jodocus de Hurter, 
de Brugis ex Flandria, in duabus est capitaneus ut insulae Fayal, quae vocatur 
Fayal a multitudine ligni de fago quod ibi reperitur, et insulae de Pico, quae 

12 Ibid. 
" Ibid.,p.\l. 
''* V. MAGALHAES GODINHO, A economia dos descobrimentos Henriquinos, Lissabon, 1962, 
p. 173. 
" Dokument van 1527 in Mees : op. cit., p. 139. 
'̂  G. CRONE, Martin Behaim, navigator and cosmographer ; figment of imagination or 
historical personage, Congresso internacional de historia dos descobrimentos, Actas d. II, 
Lissabon, 1961, pp. 117-133. 
" Abh. der Kon. Bayer. Akad. der Wiss., Abth. II, 1854, p. 361. 
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sunt, ut dixit, populatae de 1.500 hominibus utriusque sexus". Dat is 1.500 
voor de twee eilanden van Joost, die het cijfer zelf aangeeft, maar geen onder
scheid maakt tussen Vlamingen en Portugezen. Wat volgt is een kommen-
taar van Münzer en men moet natuurlijk ook voor zijn rekening laten wat hij 
zegt over de taal die op de eilanden gesproken wordt. De tekst gaat inder
daad verder op de volgende wijze : „Et Fayal in circuitu est sedecim millia-
rum, et sunt omnes de lingua almanica flandrensi et habudant in ligno 
draconis". Dit laatste is de dracaena draco, die ook op de Canarische eilanden 
voorkomt en waarvan het hars als kleurstof en voorheen ook als heelmiddel 
gebruikt werd. Wat de taal der bewoners betreft, moet men eerder rekening 
houden met wat de reeds vermelde Valentim Fernandes in de eerste jaren der 
16de eeuw (1506-1508) zegt. Ook hij spreekt van „Fayal ou para outro nome 
llamada ylha dos Flamengos", maar voegt eraan toe dat door de inwijking 
vap talrijke Portugezen ,ja acerca a lingoa framenga he nella perduda". Men 
moet dus ruimschoots rekening houden met de lusitanisering van de Vlaamse 
kern, zelfs indien deze enkele versterkingen ontvangen had bij het begin der 
kolonisatie. Het getuigenis van Valentim Fernandes Alemâo is des te meer 
geloofwaardig daar hij persoonlijk een der Vlaamse kolonisten gekend heeft 
die hij „Guylelmo Bersmacher, Framengo" noemt. Welke Vlaamse naam hier 
vervormd is onder de invloed van de tweetaUgheid van Valentim — nl. duits 
en portugees — is niet duidelijk. Wel is interessant dat bedoelde Framengo 
de teelt van wede in de Azoren invoerde. Dit stemt overeen met wat Münzer 
vermeldt : „Et maxime proventum habent ex sandice, i.e. Waid, quo tinguntur 
panni". Dat deze isatis tinctoria in Vlaanderen tot goede afzet kwam spreekt 
wel vanzelf. Het kan wel zijn dat de productie van wede alle Vlamingen op 
de Azoren heeft geïnteresseerd, maar Münzer zegt ook dat ze heel wat voordeel 
haalden „ex frumento et de armentis. Poreus enim maxime abundat in ea" 
(— Faial), waar de beukenoten vanzelf voeding voor de zwijnen verschaften, 
vermits het eiland zijn naam dankte aan de beuken (fagi). 

Een zestiende-eeuwse Azoreaanse chronist, Gaspar Frutuoso, spreekt in 
zijn Saudades da Terra van een ganse reeks Vlamingen op de eilanden van 
Joost : „Arnequin casado com Beta (Elisabeth) sua mulher flamenga e outro 
Pitre Darosa (Pieter De Roose) com Maya (Maaike = Marie) flamenga e 
Jorge, casado com Margarita Luis, flamenga e outros a que nâo soube o nome". 
Later nog in de 17de eeuw spreekt Antonio Cordeiro in zijn Historia Insulana 
van Arnequin als het hoofd van de opstand tegen Joost vóór 1468 "*. Daar 
dit alles op lokale overleveringen steunt is de betrouwbaarheid eerder aanzien
lijk. Hetzelfde geldt ook voor Antonio Brum (De Bruyn) en Joz de Terra 

'* Over deze laattijdige bronnen, cf. P. J. BAUDET, Beschrijving van de Azohsche eilanden en 
geschiedenis van hun volksplanting uit Belgisch oogpunt beschouwd, Antwerpen, 1880, die echter 
de beste bronnen, nl. de Portugese oorkonden, niet kent. 
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(Joost van Aartrijke) die ook bij Cordeiro voorkomen en meer nog voor Tristâo 
Vernes, een Bruggeling wiens Vlaamse naam niet duidelijk is, en Alfonso 
„mestre dum navio", een Vlaamse zeeman, die beiden voorkomen in het testa
ment van Brites de Macedo, weduwe van Joost de Hurtere ''. Dat testament 
dagtekent van 24 april 1527 20, en zegt dat Joost 32 jaar te voren overleden 
was, d.i. omtrent 1495. Zijn oudste zoon, die dezelfde naam droeg, bekwam 
op 31 mei 1509 een aanstellingsoorkonde als kapitein-donataris van Faial en 
Pico 2'. Waarschijnlijk is dit slechts een bekrachtiging. Hij huwde een dochter 
van Joâo Vaz Cortereal, die we reeds kennen als opvolger van Jacob van 
Brugge op Terceira. Zijn zoon Manuel de Hutra Cortereal, volgde hem op 
in 1549 en dezes zoon was de laatste de Hurtere die Faial en Pico beheerde. 
Daarna ging de naam verloren of werd hij althans geheel gelusitaniseerd. 

Veel vager is wat wij bij de chronisten vernemen over Willem Van der 
Haegen, over wie geen enkele gelijktijdige oorkonde bekend is. Zijn naam komt 
alleen voor in een latere oorkonde van koning Sebastiaan van Portugal in 
1578, waar ook sprake is van twee hulken die hij bezat 22. Volgens de chronisten 
verscheen hij eerst op Sao Jorge, daarna op Faial, waar hij moeilijkheden 
had met Joost de Hurtere. Hij ging zich toen vestigen op Terceira waar hij 
graan en wede produceerde, wat misschien reeds vroeger het geval was ten 
tijde van Jacob van Brugge. Hij zou uiteindelijk het kapiteinschap hebben 
bekomen van Flores en Corvo. Wat er ook van zij, Frutuoso en Cordeiro 
beschouwen hem als de 15de-eeuwse stamvader van het adellijke geslacht da 
Silveira, vertaling van Van der Haegen. 

Veel beter is ons Ferdinand van Olmen of Fernâo d'Ulmo bekend, kapitein 
op Terceira en voorloper van Columbus. Om Ferdinand van Olmen te kennen 
en te volgen hoeven we vooreerst een koninklijk diploma van 24 juli 1486 
te ontleden waarin koning Joâo II van Portugal (1481-1495) een contract 
bekrachtigt dat op 12 juni van dat zelfde jaar was afgesloten tussen onze 
Vlaming en Joâo Alfonso do Estreito, een welstellend portugees kolonist op 
Madeira 23. Van Olmen was kapitein van het gebied van Terceira dat „quatro 
Ribeyras" heette, waarvan een deel nog steeds „Ribeira dos Flamengos" heet 24. 
In het diploma van Joâo II wordt de Vlaming genoemd „cavalleiro da casa 
del Rey e capitan na ylha Terceira", niet „da ilha Terceira", wat toont dat 
van Olmen inderdaad slechts kapitein is van een deel van Terceira, zoals dat 

" Archivo dos Açores, d. I, p. 167. 
20 Ibid., p. 164. 
2' ft/c/., p. 158. 
22 J. CuNHA DA SILVEIRA, Willem van der Haegen, tronco dos Silveiras dos Açores (Revista 
Insulana, 1949) en id. : Apport à l'étude de la contribution flamande au peuplement des Açores, 
Académie de marine de Belgique, Communications, d. X, 1956-57. 
23 Ramos COELHO, Alguns documentos, p. 58. 
2-» Stuk van 18 mei 1487, Archivo dos Açores, d. VIII, p. 394. 
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na de dood van Jacob van Brugge de regel was op dat eiland ^^. In elk geval 
is van Olmen heelemaal geen onbekende voor de koning want anders zou 
hij geen „cavalleiro da casa" zijn. De koning verklaart dat de Vlaming zijn 
kapiteinschap houdt van Manuel, zijn neef, de aanstaande koning Manuel de 
Gelukkige. Dat hij tot de casa del Rey wordt gerekend heeft wel iets te maken 
met de taak waarmee hij in het diploma wordt belast. 

Volgens het diploma van 24 juli 1486 heeft van Olmen — wiens naam 
wel degelijk deze vorm moest vertonen vermits hij bij Las Casas die op recht
streekse overlevering steunt Hernan de Olmos 6̂ heet — aan koning Joâo II 
verklaard dat hij voor hem wenste te vinden een groot eiland, of eilanden, 
of de kust van een vasteland waarvan men denkt dat het het eiland der Zeven 
Steden is, en dat alles op zijn eigen kosten 2̂ . Reeds sedert een twintigtal jaren 
werd door Portugezen in die richting gezocht. Van 1462 af werden privilegies 
aan verschillende hovelingen daartoe verleend. Een diploma van 10 november 
1475 voor Fernao Telles, lid van de koninklijke raad en gouverneur van het 
huis van een dochter van de koning, voorziet reeds dat de begiftigde het eiland 
der „Sete Cidades" of een ander eiland dat bevolkt is zou kunnen vinden 28. 
Bedoeld eiland wordt ook Antilia geheten in de bronnen van die tijd. Er moeten 
dus reeds eilanden gezien zijn, maar zeker niet met landing en inbezitname. 
Dit moet ook nog het geval zijn in 1486, maar ondertussen is van Olmen 
op de gedachte gekomen dat er meer dan één eiland kan zijn of zelfs een 
vasteland. Is hij reeds voorheen verder naar het westen gestevend of is dit 
slechts een gevolg van critisch nadenken, zoals dat bij een in de westelijkste 
bewoonde eilanden gevestigde schrandere zeeman mogelijk kon zijn ? 

Hoe dan ook, hij zal de expeditie bekostigen, maar hij vraagt in ruil 
schenking van het eiland of de eilanden of het vasteland die hij zou vinden, 
waren ze bevolkt of niet. Hij zou de volledige rechtspraak bekomen met alle 
rechten en renten. Opvolger zou wezen zijn oudste zoon of, indien geen zoon 
in leven bleef, zijn oudste dochter. Dit herinnert aan de regeling die vroeger 
op Terceira getroffen was voor Jacob van Brugge. Indien de bewoners van 
de te vinden gebieden zich niet willen onderwerpen zal de koning een vloot 
zenden met Ferdinand van Olmen als „capitan moor", dat is zoveel als admiraal. 

Aangezien de kosten van de expeditie zwaar zijn, staat de Vlaming de 
helft van de capitania over de te vinden gebieden af aan de reeds vermelde 
Portugees Estreito, die kolonist op Madeira, die ook vermeld staat, maar als 
overleden, in de Livro do almoxarifado dos açuquarres" voor Funchal van 

25 Cf. supra. 
26 B. de Las Casas : Historia de Indias (uitg. Millares Carlo), d. I, Mexico, 1951, p. 69. 
2' «como elle nos queria dar achada huûa grande ylha ou ylhas o terra ferme per costa, que 
se presume ser a ylha das Sete Cidades, e esto todo a sua propria custa e despesa» (Ramos 
CoEi.HO, loc. cit.). 
28 Ramos COELHO, op. cit., pp. 40 sqq. 
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1494 29. De bepahng omtrent de verdeling van de capitania staat natuurlijk 
in de overeenkomst tussen de twee vennoten die door de koning bekrachtigd 
wordt. Estreito zal dezelfde rechten genieten als die welke de koning aan de 
Vlaming verleent, maar hij moet in ruil twee goede karvelen uitrusten en ze 
voorzien van al het nodige. Het is echter de Vlaming die de karvelen zal zoeken 
en ze zal bemannen met degelijke loodsen en matrozen (com boos pillotos 
e marinheiros). Hij is dus de deskundige zeeman, de Portugees is een suiker
planter. 

Van Olmen zal de soldij van de bemanning betalen, maar Estreito moet 
de huur uitkeren aan de eigenaar van de vaartuigen. Alles moet klaar zijn 
voor maart 1487 op Terceira, waar de Vlaming gevestigd is. 

De twee vennoten zullen elk het bevel voeren over een der twee vaartuigen. 
Van Olmen zal veertig dagen naar het Westen varen en Estreito zal hem volgen 
met inachtneming van de schriftelijke instructies die hij van de Vlaming zal 
ontvangen, wat eens te meer bewijst dat deze de werkelijke leider en de nautische 
technicus der expeditie is. Na veertig dagen zal Estreito het commando moeten 
overnemen en het behouden totdat Portugal zal bereikt zijn, waar het dus 
vast staat dat men — d.i. natuurlijk de koning — een verslag verwacht. Waar
over dit zou hoeven te gaan zullen we verder bespreken. Laten we eerst nog 
vermelden dat Estreito de schepen moest voorzien met proviand voor zes 
maanden. 

Het is bijzonder opvallend dat de Vlaming veertig dagen heeft voorzien 
om Antiha, d.i. de Zeven Steden, wat ze ook in werkelijkheid zijn mochten, 
te bereiken. Hij moet dus werkelijk gehoopt hebben binnen deze periode de 
gebieden te bereiken waarover hij zich door de koning bijzondere rechten had 
laten toezeggen. Ook de koning moet dit hebben gehoopt, want in geen enkele 
andere Portugese concessie van omtrent die tijd te ontdekken gebieden komt 
een dergelijke tijdsbepaling voor. Deze steunt hoogstwaarschijnlijk op vroegere 
Portugese reizen die de vraag hadden doen rijzen of de Sete Cidades een eiland, 
een archipel of een continent waren. Men heeft een kustlijn gezien maar men 
is niet aan wal gegaan. Om van veertig dagen te kunnen spreken moet men 
zich een idee van de afstand hebben gevormd. Daarenboven wil van Olmen 
zeker aan wal gaan, vermits hij aan de koning steun vraagt indien de inlanders 
met wie hij contact zou nemen zich niet wilden onderwerpen. 

Columbus heeft later van uit de Canarische eilanden zes en dertig dagen 
nodig gehad om Guanahani in de Bahama's te bereiken en vandaar naar de 
eigenlijke Antillen te varen. Dit lijkt erg op de veertig dagen vanaf Terceira 
dat veel noordelijker gelegen is. Ook Columbus heeft getracht van koning 
Joâo II van Portugal schepen te bekomen om naar het westen te stevenen, 
en wel vóór de tijd dat van Olmen de concessie daarvoor wel degelijk verkreeg. 

29 V. RAU en J. DE MACEDO, O açùcar da Madeira nos fins do seculo XV, Funchal, 1962, 
pp. 77, 81. 
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We moeten dus even de plaats van de twee ontdekkers — de Genuees en 
de Vlaming — in het geheel van de ontdekkingsgeschiedenis van deze jaren 
nader bepalen. 

Onder koning Joâo II is de vooruitgang der Portugese ontdekkingen veel 
aanzienlijker en verloopt hij veel vlugger dan voorheen onder Hendrik de Zee
vaarder en Alfons V. Pas is Joâo II in 1481 koning geworden of de reis van 
Diego Cao, van uit de basis van Mina in de Golf van Guinea naar het zuiden 
toe, wordt georganiseerd. De koning wil het uiteinde van Afrika bereiken, 
nl. het „Promontorium Prassum" van Ptolemeus, dat de Atlantische van de 
Indische Oceaan, althans volgens de beroemde geograaf, moest scheiden. Na 
de monding van de Congo te hebben ontdekt bereikte Cao in augustus 1483 ô 
ongeveer de plaats waar nu Mossamedes in Angola ligt. Een oostelijke buiging 
van de kust enigszins meer naar het zuiden werd door Cao verkeerdelijk voor 
het reeds vermelde „Promontorium" gehouden. Hij keerde terug naar Portugal 
en melde zulks aan de koning, die nu ook ging geloven dat men weldra de 
Indische oceaan zou binnen kunnen varen, en dan de nog lange weg naar 
Indië zou kunnen vinden. In de zomer van 1485 werd Cao terug naar het 
zuiden gezonden, maar in 1486 was de expeditie terug in Portugal zonder 
haar leider, die het leven had verloren op de kust van Namibië, zoals aan
getoond op de kaart van Henricus Martellus in 1489. Het „promontorium" 
was nu even min bereikt als in 1483. Ondertussen had Columbus, die toen 
in Portugese dienst stond en als dusdanig naar Mina in Guinea was geweest, 
aan Joâo II voorgesteld de weg naar Indië langs het westen te zoeken. Dit 
gebeurde op zijn laatst in het begin van 1485, want vóór het midden van 
dat jaar was Columbus, na afwijzing van zijn voorstel door de Portugese 
kosmografen, reeds in Spanje aanwezig, waar hij zijn voorstel opnieuw formu
leerde. Dat Columbus in Portugal was afgewezen heeft ook te maken met 
feit dat hij schepen vroeg, maar er geen leverde, terwijl van Olmen dat wel 
deed, zoals dat gebruikelijk was voor de Portugese verkenningen in de Atlan
tische Oceaan 3'. 

Toen Joâo II vernam dat ook de tweede reis van Cao niet het resultaat 
had opgeleverd dat hij verhoopte, ging hij opnieuw belangstellen in het idee 
dat Columbus hem had voorgelegd en wilde hij ook de mogelijkheid van een 
westelijke weg naar Indië laten onderzoeken. Op Columbus kon hij daarvoor 
niet meer rekenen vermits deze naar Spanje was vertrokken. Daarom was nu 
het voorstel van de Vlaming welkom. Van Olmen werd aldus ingeschakeld 
in het grootse plan dat de Portugese koning in 1487 doorvoerde 2̂. Terwijl 

3" G. HAMANN, Der Eintritt der Sudlichen Hemisphare in die Europaische Geschichte, Wenen, 
1968, pp 167-171. 
3' C. VERLINDEN, Een Vlaamse voorloper van Columbus. Ferdinand van Olmen (1487), m . 
Tijdschrift voor Geschiedenis, 1961, p 514. 
32 C. VERLINDEN, La signification de l'année 1487 dans l'histoire de la découverte et de l'ex
pansion portugaise, in : Revue d'histoire économique et sociale, d. XLIl, 1964, pp. 485 = 498). 
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van Olmen in westelijke richting werd gezonden, moest Bartholomeus Dias 
de poging van Diogo Cao voortzetten en stevende hij inderdaad kaap de Goede 
Hoop voorbij. Anderzijds begaf Pero da Covilham zich van uit Egypte, op 
een Arabisch vaartuig, tot in Indië en wel tot Calicut, dat hij tien jaar vóór 
Vasco da Gama bereikte ^̂ . Al deze reizen werden ondernomen in 1487. 

Van Olmen heeft Terceira verlaten op het eind van de winter van 1486-87. 
We hebben inderdaad gezien dat volgens het contract de expeditie moest klaar 
zijn vóór maart 1487. Dat de reis werkelijk heeft plaats gehad weten we door 
de Historia de las Indias van Bartolomeo de Las Casas, die hiervoor steunt 
op rechtstreeks van Columbus bekomen inlichtingen. De Genuees heeft in 
Murcia een zeeman uit Galicië „Pedro de Velasco, marinero gallego" ontmoet 
die hem over de reis van „Hernan de Olmos" gesproken heeft 3'*. Las Casas 
belooft daarop terug te komen (luego se dira). Hij heeft echter vergeten zulks 
te doen daar de polemiek die hij, zoals bekend, steeds voert tegen het aan 
de Amerindiers gedane onrecht, hem de chronologische draad doet verliezen, 
zoals dat zo vaak het geval is zowel in de Historia als in zijn veelvuldige 
andere geschriften. 

Over het verloop van de reis weten we alleen dat van Olmen niet terug
keerde. Inderdaad heeft Joâo II kort voor de terugkeer van Bartolomeus Dias 
in december 1488 opnieuw aan Columbus gedacht. Hij roept hem naar Lis
sabon. De koning heeft geen bericht van van Olmen en Estreito ontvangen. 
Deze hadden slechts proviand voor zes maanden, zoals we gezegd hebben, 
en heel wat meer maanden waren toen verstreken sedert hun vertrek. Joâo II 
heeft opnieuw aan Columbus gedacht omdat van Olmen hem over de westelijke 
route niet had kunnen inlichten. De terugkeer van Dias na de ontdekking 
van Kaap de Goede Hoop toonde echter dat de weg naar Indië langs het 
zuid-oosten voortaan open lag, en Columbus keerde ontgoocheld terug naar 
Spanje waar hij eindelijk, in 1492, voldoening bekwam, wat hem toeliet, zonder 
het te weten, Amerika in de plaats van Azië te bereiken, echter in de dienst 
van Spanje, niet van Portugal. 

De Vlamingen zijn dus op de Azoren werkelijk baan-brekers geweest, 
zowel als kolonisten als als zeelui. Op Madeira is hun rol verschillend. 

In 1433 geeft koning Duarte de archipel der Madeira's in leen aan zijn 
broer Hendrik de Zeevaarder, die met het bevolken wordt belast ". In 1452 
begint de productie van suiker. De Infant sluit dan een contract dien-aangaande 
met Diogo de Teyve *̂. Deze is een „escudeiro" van het gevolg van de prins 

'2 C. VERLINDEN, De aanvang der Portugese maritieme expansie vóór onder en na Hendrik 
de Zeevaarder, in Collectanea Maritima, d IV, 1988. p 27 
''' Historia de Indias (uitg. MiUares Carlo) d. I (Mexico, 1951), p. 69. 
5̂ «o dicto iffante per nossa autondade pobra», Silva MARQUES, Descabnmentos, d I, n° 256, 

p. 272. 
3<> Silva MARQUES, d II, nr 222, p 343 
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en krijgt het recht een watermolen op te richten om suikerriet te bewerken 
(um engenho dagua pera se nelle fazer açuquar). De prins zal de pers (lagar) 
verschaffen. De suikervelden worden door Teyve afgetekend en gans de oogst 
moet door het engenho verwerkt worden. Wordt er te veel geproduceerd dan 
kan de Infant aan een andere ondernemer een soortgelijk recht verlenen. Teyve 
moet suikerbroden en poedersuiker produceren. De suikerindustrie van Madeira 
vindt hier haar oorsprong en zal weldra aan het eiland zijn plaats in de economie 
van de toenmalige wereld verzekeren. Twee jaar later, in 1454, toont men reeds 
aan de jonge Venetiaanse koopman en zeevaarder Alvise da Ca da Mosto 
„algune mostre de zuchari del'isola de Medera" ^''. In de dienst van Hendrik 
de Zeevaarder trok hij het jaar nadien naar Guinea en bezocht onderweg 
Madeira : „Questa isola, zegt hij, per esser bagnada da molte aque, el sopradito 
segnor — d.i. de Infant — a fato meter in quella suma de canamelle Ie qualle 
son venute e vien in perfection bone ; e fasse zuchari per suma de kantera 400", 
wat beantwoordt aan een 22 ton. 

Aangemoedigd door dit succes, begint van 1457 af Hendrik de Zeevaarder 
vreemdelingen naar zijn eiland aan te trekken, om er deel te nemen aan de 
ontginning. De eerste die we ontmoeten is een Duitser „Enrique, cavalleiro 
de Santa Catarina", een edelman dus, zoals de Vlaming de Hurtere op Faial 
in de Azoren. De Duitser brengt ook landgenoten mee, een achttal, wat doet 
denken aan het eerste groepje Vlamingen op het eiland van Joost de Hurtere. 
Een andere Duitser krijgt ook grond in de omtrek. Van de eerste weten we 
dat hij wijn en suiker produceert en dat van hem verwacht wordt dat hij huizen 
en een kapel zou bouwen ^^. Hij mag nochtans geen suikermolen aanleggen, 
wat toont dat die van Diogo de Teyve na vijf jaar nog volstaat. De suiker
productie kan alleen groeien wanneer er meer planters komen, Portugezen 
natuurlijk, maar ook vreemdelingen. 

In 1461 onder Infant Fernando, opvolger van Hendrik als heer van de 
archipel, is dit zeker het geval. In het foral van 3 augustus van dat jaar heet 
het „entam (d.i. onder Hendrik) a gente era pouca e agora he em mays multi-
plicaçam" 3'. Nog is er geen sprake van monocultuur, doch Joden en Genuezen 
kopen nu suiker en huren gronden ; de verdeling van het water over de suiker-
velden wordt nu ook geregeld. Nochtans zijn de molens nog meestal hand-
molens (alçapremas), wat aantoont dat men nog vooral met kleine planters 
en plantages te doen heeft. Om de productie aan te wakkeren doet hertog 
Fernando persen (lagares) vervaardigen, die zijn eigendom blijven '"'. Water-

3' D. PERES, Viagens de Luis de Cadamosto e de Pedro de Sintra, in . Academia Portuguesa 
de Histona, 1948, p. 6. 
''* Silva MARQUES, op. cit., d. 1, n° 423, p 541. 
3' V. MAGALHAES GODINHO, Documentas sobre a expansâoportuguesa, d III, Lissabon, 1956, 
pp. 347 sqq. 
^ Arquivo historico da Madeira d XV, 1972, p. 26, 1462, en p. 29, 1466. 
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verdeling en vermeningvuldiging der persen brengen nu de suiker van Madeira 
van 1468 af op de internationale markt en wel eerst te Brugge De lading 
suiker van een schip, met een „mestre" en een reder die beiden Portugezen 
zijn, behoort aan de Bruggeling Boudewijn de Hurtere, die we reeds kennen 
en die de broer was van de precies dat jaar aangestelde kapitein van FaiaH'. 
Nochtans wordt de Brugse markt dan nog beheerst door de suiker uit Sicilie, 
zoals we vernemen uit een schrijven van de Infant van 14 juli 1469 "̂  Maar 
hertog Fernando, die een schitterend economisch beheerder was '^^, beschikte 
nu over meerdere „engenhos daugua de fazer açuquar", doch ook over „tra-
pichas de bestas" ** Dit laatste slaat op siciliaanse molens met dierlijke dnjf-
kracht, waarvan hij de kennis zeker wel verschuldigd was aan zijn Italiaanse 
medewerker, Battista Lomelhni van wie hij in 1466 een „estante" van Madeira 
had gemaakt '^^ 

Onder Infante Brites, weduwe van de in 1470 overleden hertog Fernando, 
zegt een stuk van 1472 dat de ganse productie van suiker nu 20 000 arrobas 
bedraagt en dat het jaar nadien 25 000 of 30 000 arrobas zullen bereikt 
worden''^, d i dus 280, 350 en 420 ton of een vermemgvulding met 12, 14 
of zelfs 18 sedert het cijfer van Ca da Mosto 17 jaar vroeger, helemaal bij 
het begin van de productie Men begrijpt dat de internationale handel meer 
en meer belang stelt in Madeira-suiker 

Ten andere verdringt de suiker de andere teelten op Madeira Martin Leme 
„o moço" d.i de ,jonge", omdat hij de zoon was van de Brugse koopman 
van dezelfde naam die sedert lang in Lissabon vertoefde, Martin Leme junior 
dus moet graan m Madeira importeren en wel m 1483 "'' In dit reeds zeer 
geëvolueerde agransch milieu heeft suiker nu graan wel enigszins verdrongen. 

Het stadsarchief van Brugge bezit een deel van de boekhouding van een 
compagnie bestuurd door de handelaar Jacob Despars van 1478 tot 1499 Deze 
compagnie was gespecialiseerd in de handel op Portugal "** 

Vanaf 1478 verkoopt Despars suiker op de Paasfoor van Bergen-op 
Zoom ''' Misschien wel komt die van de 450 arroben die hij bij het begin van 

'" A DE Oi ivEiRA MARQUES, Notas para a historia da feitona poriuguesa de Flandres na 
5ecM/o A"K Studi in onore di Amintore Fanfani, d II Milaan 1962, p 465 
"•̂  Arquivo histonco d XV, pp 46 sqq 
"•̂  C VERI INDEN, L Infant Dom Fernando comme administrateur colonial a Madère aux Açores 
et au Cap Vert (1460-1470), in Revista da Universidade de Coimbra, 1984, pp 17 sqq 
'** Arquivo histonco d XV p 44 
« Ibid,p 30 
'«• Ibid,p 65 
^^ Ibid, p 72 
"•* O Mus, De Brugse compagnie Despars op het einde van de 15de eeuw, in Handelingen 
van het genootschap «Société d Emulation» te Brugge, d Cl (1964) 
'I' Stadsarchief Brugge Register Despars, f° 2, r° 
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het jaar te Brugge heeft ontvangen op een bretoens schip ô. Het schip komt 
van Lissabon. Heeft het daar de suiker geladen, of is het in Madeira ? In elk 
geval de suiker komt van het eiland. 

Twee jaar later gaat Despars naar Portugal, met zijn broer Wouter, die 
daar blijft tot 1487^'. In 1481 keert hij terug naar Brugge met een lading 
suiker, melasse en olie 2̂. Hij heeft nu ook connexies met Hendrik Nieulant 
voor aan- en verkoop van suiker ^3. Deze Nieulant komt, onder de gelusi-
taniseerde naam van Enrique de Terra Nova, voor in de lijst der suikerpro
ducenten op Madeira van 1494, uitgegeven door wijlen Virginia Rau en Jorge 
de Macedo 4̂. We komen daarop terug, maar laten we nu reeds vermelden 
dat hij samen met zijn broer Guirarte (Geraard) volgens de lijst van 1494 niet 
minder dan 3120 arroben produceert, wat hem tot de tweede grootste planter 
van het eiland maakt, zoals we nog zullen zien. 

In Portugal en Madeira beschikt Jacob Despars buiten zijn broer Wouter, 
over Joâo Esmeraldo en Ambrosio de Gavio ^s. De eerste, over wie J. Everaert 
onlangs heeft kunnen uitmaken dat hij uit het gebied van Béthune stamt, komt 
ook voor op de Portugese lijst van 1494, waar men constateert dat hij de 
grootste planter van Madeira is en wel met 3370 arroben, d.i. meer dan 47 ton. 
In het Brugse register ziet men dat hij als agent van de compagnie Despars 
eerst Jennin Esmerand heet ^^, wat goed beantwoordt aan zijn noord-franse 
herkomst, en daarna Esmeraldo op zijn Portugees. Het eerst ontmoet men 
hem in het brugse register in 1481, wanneer hij voor Despars suiker verkoopt 
en geld opneemt 7̂. Ambrosio de Gavio verschijnt in het register in 1483, en 
is dan zoals Esmeraldo een ondergeschikte agent van de compagnie Despars ̂ ^, 
maar ook hij wordt een planter op Madeira en ageert anderzijds ook wel voor 
de ons reeds bekende Hendrik Nieulant, alias Enrique de Terra Nova. In de 
lijst van 1494 heet hij de Gave. Is dat misschien Gavere of is ook hij herkomstig 
uit Noord-Frankijk ? 

Het lijkt wel dat, van 1484 af, Esmeraldo de koper van suiker en melasse 
voor Jacob Despars geworden is 9̂. Waarschijnlijk gaat hij dan al naar Madeira, 
want hij heeft 108 kisten suiker, 5 kisten panela (poeder) en 12 pijpen melasse 
geladen op een schip dat op het eind van dat jaar in Brugge aankomt ^, en 

5« I b i d . , f ° l , V ° . 
5' O. Mus, op. cit., p. 36. 
« Register f° 19, v°. 
53 Ibid., {° 50, v°. 
''' O açucar da Madeira nos fins do seculo XV (Funchal, 1962). 
55 O. Mus, op. cit., pp. 40 sq. 
56 f° 21,r°,f° 25, v°. 
57 Ibid. 
58 Ibid., {° 45, T°,{° 46, v°. 
59 o . Mus, p. 48. 
<» Register f° 56, v°. 
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het spreekt vanzelf dat men poeder en melasse het makkelijkst rechtstreeks 
in Madeira laadt. 

In 1494, in het reeds meermaalsvermelde Livro do almoxarifado dos 
açuquares, komt Esmeraldo acht maal voor als bezitter van suikerrietvelden, 
waarvan vier maal samen met een Portugees die Fernam Lopes heet. Deze 
Lopes komt ook nog vier maal alleen voor en produceert aldus 2410 arroben. 
Het spreekt vanzelf dat deze Portugees zal hebben samengewerkt met Esme
raldo voor de productie, des te maar daar hij een engenho of suikermolen 
bezit die ook wel voor Esmeraldo zal hebben gewerkt. Men kan makkelijk 
denken aan vennootschap tussen de handelaar-planter die de bediende van 
Despars was geworden en de Portugese planter, des te meer daar het roerend 
bezit van Esmeraldo de Portugese grondbezitter kon helpen voor de uitrusting 
en de werking van zijn engenho, en dat Lopes Esmeraldo op Madeira kon 
vertegenwoordigen wanneer de tweede voor zijn handel naar Lissabon of naar 
Brugge moest. Samen konden ze dus 3390 + 2410 = 5800 arroben, d.i. meer 
dan 80 ton op de markt brengen. 

Een koninklijke verordening van 21 augustus 1498, dus vier jaar na het 
Livro do almoxarifado, dat ons toeliet de productie van Esmeraldo en zijn 
Portugese medewerker te bepalen, die verordening van 1498 dus contingenteert 
de uitvoer naar de verschillende markten om de prijzen te controleren. Vlaan
deren is veruit de voornaamste markt met 40.000 arroben op een totaal van 
120.000, dus een derde 61. 

Laten we even nagaan welk deel daarvan de ons bekende Vlaamse planters 
of hun medewerkers op Madeira in 1494 konden produceren. 

Ambrosio de Gave heeft alleen of in associatie met Portugezen voor 
730 arroben suikerakkers. Dat is weinig, maar hij heeft ook een huis, wat 
wel aantoont dat hij in Madeira wenst te blijven en dus zijn bedrijf wil uit
breiden. Ten andere, hij verdwijnt uit de boekhouding van Despars na 1486. 
Het lijkt wel dat ook deze handelsbediende een planter is geworden. 

Helemaal Vlaams en Brugs zijn de gebroeders Hendrik en Geraard Terra 
Nova, alias Nieulant. Hendrik heeft suikergrond alleen, Geraard enkel met 
zijn broer. Negen maal worden ze vermeld voor samen 3.230 arroben, d.i. 
bijna even veel als Esmeraldo. Hendrik is in Madeira in 1494, want hij toont 
een stuk van 1.000 arroben aan de ambtenaars die het Livro opstellen, en 
zegt dat hij bijplant. Nochtans is hij naar Brugge teruggekeerd, waar hij zijn 
hoofdzetel heeft, en wel een zeer aanzienlijke, want het was in zijn huis, de 
Cranenburgh op de Grote Markt van Brugge, dat de aanstaande keizer Maxi-
miliaan was geïnterneerd gedurende de opstand der Bruggelingen in 1488. Hij 

*' Silva M A R Q U E S , Descobrimentos, d. II, p. 323. Cf. C. VERLINDEN, Les débuts de la pro
duction et de l'exportation de sucre de Madère, in : Studi in memoria di Luigi dal Pane, Bologna, 
1982, pp. 301-310. 
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was ten andere een groot zakenman die zich ook voor andere aspecten van 
de internationale economie dan de Madeira-suiker interesseerde, maar daarop 
hoeven we hier niet in te gaan. Zeker had ook hij in Madeira zaakwaarnemers 
zoals de Lopes van Esmeraldo. 

Men kan dus zeggen dat volgens het Livro van 1494 de Vlamingen op 
Madeira 5.800 + 730 + 3.230 = 9.760 arroben produceerden. Misschien heeft 
Esmeraldo de grond daarvoor later opgekocht en meer nog, want in de eerste 
jaren der 16de eeuw zegt een chronist van de Portugese kolonisatie, dat hij 
20.000 arroben produceerde, en dus veel meer grond dan in 1494 moest bezitten. 
Hij was toen verreweg de grootste planter op Madeira. 

De Vlaamse groep is er dus een van grote ondernemers en internationale 
handelaars. In 1494 produceren ze 9.760 arroben op een totaal van 80.451 
of 12,1%. Dit is mogelijk precies door het dubbel karakter van deze mensen : 
planters maar ook handelaars met roerend kapitaal, dat hun toelaat hun 
plantages uit te breiden. Andere vreemdelingen doen hetzelfde, aldus Battista 
en Urbano Lomellini, die veel grond bezitten rond Santa Cruz in het district 
van Machico, dat niet in het Livro is opgenomen 2̂. in de lijst van 1494 ver
schijnt ook een Engelsman, James Timor, met 2.320 arroben. Ook hij is waar
schijnlijk terzelfdertijd handelaar, maar evenals de Lomellini werd hij gelusi-
taniseerd. 

Joâo de Fransa, wiens naam spreekt, produceert 2.534 arroben. Dicht bij 
zijn huis doet hij een kerkje bouwen ^^. Ook hij breidt zijn gronden uit en 
is dus kapitaal-krachtig, zeker wel door de handel, zoals de Vlamingen. 

Al deze vreemdelingen beheersen de productie en vooral de export op 
Madeira en onder hen bekleedt de Vlaamse groep de eerste plaats in de late 
15de eeuw waarover we het hier hadden. 

'2 V. RAU, A family of Italian merchants in Portugal in the XVth century, the Lomellini, 
Studi in onore di Armando Sapori, d. I, Milaan, 1957, pp. 725 sq. 
" Livro, pp. 67, 68, 76, 82. 
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LA DIASPORA FLAMENCA 
EN GRAN CANARIA 

DURANTE EL QUINIENTOS 
POR 

Manuel LOBO CABRERA 2 4 6 I I 

La producción azucarera, el trâfico y los circuitos que esta genera atraen 
al archipiélago canario durante el siglo XVI a miembros de colonias mercantiles 
extranjeras. Primero fueron los italianos, especialmente los genoveses, quienes 
se trasladan desde sus posiciones en la Baja Andalucia, con el objeto de invertir 
sus capitales en los ingenios y plantaciones azucareras, tal como habian hecho 
en otras zonas de acuerdo con el circuito seguido por el azùcar desde Oriente 
a través de Mediterrâneo hasta llegar a las islas atlânticas. No obstante sus 
contactos con Canarias son anteriores a la citada centuria, pues algunos de 
ellos habian participado como financiadores de las conquista de las islas de 
Tenerife y La Palma, recibiendo a cambio repartimientos de tierras y aguas, 
y ocupando puestos de relevancia en los consistorios islenos. Estos actùan 
principalmente como comerciantes y prestâmistas controlando gran parte del 
comercio y producción del azùcar '. La primacia italiana esta también en 
conexión con el papel que juegan los puertos mediterrâneos como receptores 
del azùcar isleno y en el papel desempeiïado por Cadiz como centro re-
distribuidor del mismo hacia Levante, donde los genoveses poseen una colo-
nia importante desde fines de la Edad Media 2. El desplazamiento de los 
mercados méridionales por los atlânticos de Flandes, principalmente Brujas, 
primero, y luego Amberes, justifica el creciente papel que los flamencos 
comienzan a adquirir a partir de la segunda década del siglo en el seno de 
la sociedad canaria. Aunque su mayor empuje lo van a detentar en torno 
a la década de los cuarenta, desde bastante tiempo antes se va a contar con 
su presencia en el archipiélago canario. En la conquista de Tenerife y La Palma 
se encuentran luchando junto a los conquistadores castellanos, algunos hombres 
de este nacionalidad como Jorge Grimón, natural de Namur, o como Tristan 

' L. DE L A R O S A OLIVERA, Francisco de Riberol y la colonia genovesa en Canarias, Anuario 
de Estudios Atlânticos, 14, Madrid-Las Palmas, 1968, pp. 61-198. 
2 J. SANGHEZ H E R R E R O , Cadiz. La ciudad medieval y cristiana, Cordoba, 1981. pp. 140-141. 
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Borges, el borgonon. A la vez, y desde el punto de vista mercantil, la presencia 
flamenca en Tenerife aparece registrada documentalmente en 1506, con las 
operaciones del mercader Antonio Excaxa o Axcaxa .̂ También conocemos 
a un tal Trotin, establecido en Lanzarote y Fuerteventura, interesado por la 
orchilla de Gran Canaria durante la conquista de esta "*. También en esta ultima 
isla hallamos en torno a 1512 a los primeros flamencos, registrados en los 
libres sacramentales, como Juan Brus, casado con Jacomina Refîn, y un tal 
Cornells, casado con Antonia de Vega. 

Al tiempo los tratos comerciales con Flandes también se inician, aunque 
sea de manos de mercaderes italianos, aùn cuando no tengan la intensidad 
que adquieren en fechas posteriores. Asi las campanas de la catedral de Las 
Palmas y ciento veinte bordones fueron traidos por el flamenco Cornells Rebel 
antes de 1522, fecha en que Nicolao de Prats, también flamenco y estante 
en Gran Canaria, cobra la deuda^. Igualmente retablos flamencos de las 
escuelas de Brujas y de Bruselas también se importan desde fechas tempranas 
como los de Agaete, Telde y Taganana, aùn cuando todavia los flamencos 
no habian controlado el mercado ni las conexiones con Amberes. 

En definitiva la presencia de la colonia flamenca en Canarias culmina 
un eslabón mas de la cadena que se venia sucediendo desde fines del siglo XIII 
y comienzos del XIV, cuando el trâfico entre el Mediterrâneo y el Norte se 
abre a través del estrecho de Gibraltar, ampliado al comercio del trigo, de 
la sal, vino, aceite y alumbre ^. Asi ya nos encontramos en torno a 1410 en 
Baléares con la presencia de un consul flamenco en Ibiza .̂ Igualmente estân 
présentes en Valencia, Malaga, Sevilla y Cadiz .̂ 

Desde los puertos mediterrâneos y andaluces siguieron la via del Atlântico 
estableciéndose en los archipiélagos atlânticos de Madeira y Azores como 
colonizadores y comerciantes .̂ Asi en Madeira desde mediados del siglo XV 

3 M M A R R E R O RODRIGUEZ, LOS flamencos en los comienzos hispdnicos de Tenerife, in Studi 
in memoria di Federigo Melis, III, p. 589. 
't E. AzNAR VALLEJO, La integración de la Islas Canarias en la Corona de Castilla (1478-1526). 
Aspectos administrativos, sociales y económicos, Sevilla-La Laguna, 1983, p. 198. 
5 A(rchivo) H(istórico) P(rovincial) de L(as) P(almas), Cristobal de San Clemente, n° 735, 
f. 620 r 1522-IX-16. Este recibe 127.562 maravedis en nombre del padre de aquél José Rebel 
y de Tomâs Vandevala, del canónigo de la catedral don Zoilo Ramirez. 
* J. H E E R S , Occidente durante los siglos XIVy XV. Aspectos económicos y sociales, Barcelona, 
1968. 
' M. J. SANCHEZ A I BADALEJO, Flamencos en Ibiza . compra de sal, y expolio a naves mallor-
qwnas (1412-1413), VIII Jornades d'Estudis Histories Locals. Palma de Mallorca, 1990, p. 44. 
* P Doi I iNGUER, La Hanse, xii-xvii siècle, Paris, 1964 , J. SANCHEZ H E R R E R O , Op. cit., 
p. 140 ; E. STOLS, La colonia flamenca de Sevilla y el comercio de los Paises Bajos espafioies 
en la primera mitad del XVII, Anuario de Histona Económica y Social, 1, Madrid, 1968, p 363 
' Ch. VERLINDEN, Le peuplement flamand aux Açores au xv siècle. Os Açores e o Atlântico 
(sèculos XIV-XVII), Angra do Heroismo, 1984, pp 298-308 , Madère et la Flandre a la fin du 
XV et au debut du xvi siècle. In memorian E. Simoes de Paula, Sao Paulo, 1983, pp 356-359 

26 



la corona facilitaba la entrada de italianos, flamencos, franceses y bretones 
por medio de privilégies especiales, como forma de asegurar un mercado 
europeo para el azùcar 'o. En esta isla portuguesa los flamencos van a tener 
un papel importante desde fines del siglo XV, atraidos por el comercio azu-
carero, y manteniendo su situación de estantes o traseùntes, con un ünico 
interés : adquirir azùcar a cambio de sus productos, aùn cuando destaca alguna 
figura importante que se asienta en la tierra como Joao Esmeraldo ". 

De Madeira, igual que paso el azucar a Canarias, pasaron los comerciantes 
extranjeros, y entre ellos los del norte de Europa, conocidos como flamencos, 
pero que incluian ademâs de los naturales de los Paises Bajos a aquellos otros 
originarios de regiones alemanas limitrofes, equiparados por la proximidad 
y por los vinculos económicos que desde hacia tiempo mantenian con Sajonia 
y Renania. Estos utilizaron el archipiélago para sus conexiones con las plazas 
de Brujas y Amberes y para establecerse en él a través del comercio azucarero. 
Su presencia en Canarias fue mas duradera y con mayor arriago que en otras 
zonas, al continuar negociando con las producciones vinicolas. Aqui junto 
a los transeûntes hallamos a aquellos que se quedan definitivamente residiendo 
en las principales islas como propietarios de haciendas y de tiendas ; algunos 
llegan a ocupar puestos de responsabilidad como regidores e incluso como 
almojarifes, uniéndose en matrimonio a naturales de las islas. Su estancia y 
continuidad en Canarias ha llamado la atención de los estudiosos de la diaspora 
flamenca en esta zona del Atlântico. Desde fines del siglo XIX se ha mostrado 
un interés por estos contactos, como lo prueba el trabajo de Fernand Donnet ^^, 
que se han continuado en el presente siglo con las aportaciones de Van Houtte, 
E. Stols, J. Everaert '3. 

Desde el lado canario el estudio de las colonias mercantiles extranjeras 
también ha interesado a los historiadores. Las investigaciones sobre los fla
mencos se han circunscnto a las islas principales de Gran Canada y Tenerife, 
gracias a los trabajos de M. Marrero y de nosotros mismos '". 

'" V. R A U , Privilégias y legislación portuguesa referente a mercadores estrangeiros (sécutos 
XV e XVI), en Estudos de Historia, Lisboa, 1968, pp 131-158 
Il J EVERAERT, Marchandes flamands à Lisbonne et l'exportation du sucre de Madère (1480-
1530), Coloquio Internacional de História da Madeira 1986, Funchal, 1989, T I , pp 442-480 
'2 F. DONNET, Histoire de l'établissement des Anversois aux Canaries au xvi siècle, Anvers, 
1895 
15 J A VAN HOUTTE y E STOI S. Les Pays-Bas et la «Méditerranée atlantique» au xyf siècle, 
in Melanges en le honneur de Fernand Braudel, Toulouse, 1973, T I , pp 645-659 , E STOI S. 
Les Canaries et l'expansion coloniale de Pays-Bas méridionaux au seizième siècle et de la Belgique 
vers 1900, IV Coloquio de Historia Canario-Americana (1980), Las Palmas, 1982, T II, pp 903-
933 , J EVERAERT, La colonie marchande flamande aux Canaries au tournant du «cycle du 
vin» (1665-1705), V Coloquio de Historia Canario-Americana (1982), Las Palmas, 1985, T H, 
pp 435-457, y La hispanización de la burguesia flamenca y valona en Tenerife (1680-1740), 
VIII Coloquio de Historia Canario-Americana (1988), en prensa 
i"* M M A R R E R O R O D R I G U E Z , / I r ? cit, y Mercaderes flamencos en Tenerife durante la primera 
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En los mismos se incide en el papel representado por los flamencos como 
comerciantes, incluyendo entre sus operaciones no solo las propiamente 
mercantiles sino también las financieras, pues muchos de ellos realizaban présta-
mos a los hacendados azucareros para que concluyesen las zafras ; del mismo 
modo juegan un importante papel en el control que ejercitan sobre el transporte, 
en especial en aquel que unia las islas con la ciudad del Escalda. 

En conjunto su estancia en el archipiélago estaba en principio, relacio-
nada con la función de cumplir sus cometidos como agentes y factores de 
importantes casas comerciales de Amberes, con lo cual su residencia se limitaba 
a estar el tiempo necesario, dos o tres anos, para cumplir con las comisiones 
encargadas y a la vez aprender el idioma, en el cual sus ocupaciones se limitaban 
a vender los productos del norte y con el capital y la ganancia obtenida invertir 
en azùcar, orchilla y vino ; no obstante muchos de ellos se independizan y 
se asientan definitivamente en Canarias. Un ejemplo representativo es la 
pequena comunidad asentada en La Palma, que adquiere un papel impor
tante desde el punto de vista socioeconómico. En esta isla los Welser adquieren 
tierras y establecen plantaciones azucareras en torno a 1509, pero al no en-
contrar rentable la empresa para sus aspiraciones la abandonan en 1520 '̂ , 
adquiriendo la titularidad de este patrimonio Jacome Groenenberch, quién 
se dedica al cultivo y producción del azùcar. Sus herederos — Monteverde — 
por castellanización del apellido — continuaron la misma linea. Alli mismo, 
Tazacorte construyeron una enorme hacienda, casi inaccesible, donde se hacen 
fuertes y burlan a la justicia, de tal modo que el gobernador se queja a la 
corona continuamente. 

El objetivo de este estudio, por tanto, es analizar la dimension de la colonia 
y sus actividades en tres campos importantes : el transporte, el comercio y 
los trabajos artesanales. Indudablemente estos tres aspectos tienen un punto 
comùn : las relaciones mercantiles, en las cuales los flamencos jugaron un papel 
sin parangon en las conexiones que establecieron entre Canarias y los puertos 
del Norte, pues tanto importaban productos fabricados y producidos en los 
Paises Bajos como servfan de intermediarios en el comercio con el Bâltico. 
Nos interesa ademâs de sus conexiones con Flandes el roi jugado en el seno 
de la sociedad islefia donde poseian haciendas y tiendas y se convierten en 
controladores del mercado isleno con conexiones hacia Africa y America. 

mitad del siglo XVI, IV Coloquio de Histona Canario-Americana (1980), Las Palmas, 1982, 
T. I., pp 599-614 M LOBO CABRERA, El comercio entre Gran Canaria y Flandes a través 
de la burguesia mercantil, IV Coloquio de Histona Social de Canarias, Las Palmas, 1979, 
Y El comercio canario europeo bajo Felipe II, Funchal, 1988 
'5 F. BRAUDEL, Civilización material, economia y capitalismo, siglos XV-XVIII, Madrid, 1984, 
T. in, p. 157 
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I. Transportistas 

Los flamencos dedicados al transporte naval estân en relación directa con 
el comercio del aziicar y otros productos agricolas que las islas producen, 
pues no debe olvidarse el papel de Canarias como mercado de materias primas. 
Hasta la década de los cincuenta el trâfico entre Amberes y Canarias estuvo 
controlado por andaluces, vascos y Portugueses, quienes a bordo de sus navios 
y carabelas llevaban hasta las crânas de la ciudad del Escalda los azùcares, 
remieles y orchilla que recibian. A partir de 1555 y hasta casi finales del siglo, 
salvo los momentos de inestabilidad en el canal, en que las cargas eran Uevadas 
a Calais, para desde alli transportar por tierra los productos hasta Amberes, 
serân los flamencos los encargados de este circuito, en conexión directa con 
los mercaderes y agentes de su misma nacionalidad, o représentantes espafioles 
en Canarias de las firmas comerciales flamencas. 

Los maestres y capitanes que tripulaban las naves no tenian mâs relación 
con el archipiélago que fondear en sus puertos y recibir la carga, de ahi el 
que la mayoria de ellos desconocieran el idioma y tengan que servirse de inter
prètes para otorgar sus escrituras o reclamar testimonios en Las Palmas. Asi 
el flamenco, vecino de Encuza, en Holanda, Hermert Mertinson, hace un cono-
cimiento de embarque ante el escribano de Las Palmas Lorenzo Palenzuela, 
por voz del flamenco Ebrart Prevoste '6. Lo mismo hace en 1569 Jacques 
Broque teniendo como interprète a Francisco Guillete '''. En algunos de estos 
casos los escribano son explicitos, dândonos una descripción fisica del compa-
reciente, asi en 1564, parecio ante uno de Las Palmas, un hombre de nación 
flamenca, alto de cuerpo, delgado y barbibermejo, que traia por interprète 
de lo que decia y hablaba en su lengua, por no saber la lengua castellana, 
a Nicolas Sebastian, flamenco, escribano de su nao ; este habiendo jurado 
en forma de derecho declaró que el maestre se Uamaba Nicolas Cornieles, 
quién pedia testimonio para presentarlo donde conviniese de como estaba en 
Gran Canaria por haber llegado la puerto principal en su urca '̂ . Estos testi
monios que piden los maestres estân en relación a las condiciones conteni-
das en los contratos de fletamento otorgados en Amberes, donde se senala 
la demora, asi el maestre de la nao «La Fortuna», llegado a Las Palmas el 
28 de noviembre de 1567, se présenta al dia siguiente ante escribano para 
pedir contase desde cuando estaba en la Isla y el tiempo que en ella debia 
estar, para cumpHr la demora segùn era obligado por la carta de fletamento 

I* A.H.P.L.P., Lorenzo Palenzuela, n° 826, f.r. 1567-IV-28. 
17 A.H.PL.R, Lorenzo Palenzuela, n° 827, f. 312 r. 1569-II1-4. Por medio de Guillete confesaba 
recibir del regidor Bernardino Canino 2 cajas de azùcar blanco y otra de escumas, para entregar 
en Amberes a Diego de Ayala. 
18 A.H.PL.R, Lorenzo Palenzuela, n° 824, fs. 320 r. y 342 r. 1564-VIII-30 y 1564-IX-14. 
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realizada con el mercader Enrique Guesquier ". Con ello querian salvaguardar 
SU responsabilidad, pues en el caso de que no se diera la mercancia en el 
tiempo concertado como demora podia irse y cobrar el flete de vacio. Esto 
es lo que hace en 1567 el piloto de la urca <Œl Galgo Libre», al requérir al 
mercader Juan de Molina a que le entregara la mercancia en el tiempo previsto, 
treinta dias, pues de lo contratio partiria para Flandes 20. Dias mâs tarde, 
el 12 de noviembre, el maestre de la nao, el flamenco Enrique Jans, volvia 
a solicitar a Juan de Molina, y le hacia saber como por su piloto y escribano 
se le habia notificado el dia de la Uegada de la nao, para que diera la carga 
en el tiempo de la demora. Al cumplirse el plazo volvió a reclamarle la carga, 
pues como era pasado se iria con la que tenia a bordo y pediria en Flandes 
el flete de vacio mâs lo que se le debiera por la espéra. En este caso el mercader 
contesta que no le habia podido dar la mercancia por que la nave estaba 
cargada de trigo que se habia traido, y conforme a esto la demora de treinta 
dias no habia corrido desde que Jans llegó, sino desde que tuvo la nao presta 
para recibir carga, y que esta no se la habia podido dar por no tener el maestre 
gente, por lo cual le sefiala que el tiempo aùn no habia fenecido 21. Los litigios 
entre maestre y mercaderes son corrientes tal como se comprueba en la docu-
mentación, pues en 1562 Cornelis de Manaquer, en nombre de Helman de 
Manaquer, y Gerardo Brinzeles, en nombre de Cornelis de Francisco Artson, 
fletadores de la nao de la cual era maestre Juan Pablos, y este mismo, tienen 
diferencias ya que el maestre pretendia que ellos le pagaran 28 dias de demora 
que se habia detenido en Gran Canaria, a lo que ellos responden no ser obli-
gados porque no se detuvo por su culpa sino en sus negocios, por lo cual 
nombran jueces arbitros, para concluir las diferencias 22. Mientras que en esta 
ocasión hay litigio entre el maestre y los mercaderes, en otras ocasiones se 
llega a un acuerdo entre ambos, cuando el mercader no puede hacer frente 
a la cantidad de mercancias senalada en la carta de fletamento. En 1567 el 
flamenco Cornelis de Manaquer, résidente en Las Palmas, déclara como habia 
llegado a la Isla el maestre Jacques Heldernis con su nao «El Ciervo dorado», 
fletado por su hermano Helman de Manaquer en Amberes, para traerle ciertas 
cantidades de mercaderias, y llevar en contrapartida hasta cincuenta toneladas 
de mercaderias de azùcar, melaza y otras cosas, que se le habia de entregar 
en la demora, donde no podia irse a la isla de la Madeira o a Lisboa a recibir 
carga ; el mercader sefiala como el maestre habia llegado a Las Palmas a 

19 A.H.PL.R, Lorenzo Palenzuela, n° 826, f.r. 1567-X1-29. El maestre se Uamaba Cornelis 
Janse, natural de Flandes y vecino de Amberes. 
20 A.H.PL.R, Lorenzo Palenzuela, n° 826, f. 1.072 r. 1567-X-24. Viernes. La nave venia fletada 
desde Amberes por el hermano del mercader Luis de Quesada. 
2' A.H.PL.R, Lorenzo Palenzuela, n° 826, f. 1.187 r. 1567-XI-12. 
22 A.H.PL.R, Alonso de Balboa, n° 774, f. 81 r. 1562-V1-20. Los mercaderes nombraron por 
terceros a Juan Codina, mercader catalan, y el maestre a Luis Hernandez Rasco. 
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principio de octubre y habia estado basta noviembre, tiempo en el que se 
le habia dado carga, pero no se habia completado el cupo sefialado, por lo 
cual le da licencia para que se pudiera ir a Madeira, Lisboa u otras partes 
donde hallara carga 23. 

En otras ocasiones ante el desconocimiento de la lengua del capitân y 
maestre de la nao, otorgan estas escrituras los escribanos de a bordo, asi en 
algùn caso se senala que el documente fue otorgado por interpretación del 
escribano, porque aquél no entiende la lengua espanola ^̂  ; en otro el escribano 
de la nao Pablo de Languerode, otorgó el conocimiento de embarque en 
nombre del maestre, porque aquél andaba a la vela dentro de la nao 5̂. 

Estos maestres venian fletados directamente desde Amberes, donde mer-
caderes aislados o asociados se concertaban con ellos para el viaje de ida y 
vuelta ; a la venida traian diversos tejidos, trigo, pescado y en ocasiones artil-
leria y pólvora, y objetos de arte, y a la vuelta llevaban azucares y derivados, 
vino y otros productos agricolas y animales como pajaros canarios. De ahi 
que en los conocimientos de embarque se especifique por parte de los maestres 
que se Ie pagarâ el flete por tonelada conforme a la carta de fletamento hecha 
en Amberes con el mercader o mercaderes 2̂ . El flete por tanto se paga en 
el puerto de destino, por lo cual no es posible establecer el ritmo de su costo, 
pues tan solo sabemos por alguna referenda que se pagaban en torno a los 
16 florines por tonelada '^'^. Lo ünico que pagan los cargadores son los derechos 
de averias, establecidos en torno a los dos reales por tonelada ^s. También 
los maestres cobraban en Canarias lo que se pagaba por la comida del piloto 
y la parte tocante a los 15 ducados que en Flandes se pagaban al mismo 
a cuenta de su salario 9̂. En otros casos algunos maestres reconocen ser pagados 
del guindaje y pilotaje que Ie cabia de Canarias ̂ o. 

Los maestres eran normalmente contratados en Amberes o en los ante-
puertos de Flessinque y Middelburg, pues gran parte de los mismos eran 
originarios de aquellas partes. También hallamos présentes en este trato como 
patrones de las embarcaciones a vecinos de Canfer, Munequedan, Fregelingas 

23 A.H.PL.P, Lorenzo Palenzuela, n° 826, f. 1.172 v. 1567-XI-8. 
2" A.H.PL.P, Rodrigo de Mesa, n° 780, f. 16 r. 1560-1-13. 
25 A.H.PL.P, Alonso de Balboa, n° 771, f. 261 v. 1558-III-9. Puerto de Las Isletas. El maestre 
en este caso era el vecino de Fregelingas Villerigo Bart, maestre de la nao Santa Catalina. 
26 A.H.PL.P, Francisco Méndez, n° 820, f. 46 v. 1567-III-20. Asi lo sefiala el maestre de la 
urca «£7 Galgo)>, Anrique Jans. 
27 A.H.PL.P, Alonso de Balboa, n° 774, f. 372 r. 1563-X-3. 
2* La tonelada estaba establecida en funcion de la carga : 4 cajas de azûcar o dos pipas de 
vino. 
29 A.H.P.L.P, Alonso de Balboa, n° 769, f. 410 v. y 414 r. 1556-XII-2. Asi consta en los cono
cimientos de embarque otorgados por el maestre del navio «Sanson», vecino de Amberes. 
» A.H.P.L.P, Alonso de Balboa, n° 772, f. 163 v. 1559-XII-26. Asi lo confirma el maestre 
Antonio de Ancar, vecino de Canfer. 
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y Amsterdam, Ancusa o Encuza en Holanda. Normalmente la tripulación solia 
ser del mismo origen que el maestre, pues este era el encargado de contratarla. 
En los conciertos realizados entre maestres y mercaderes queda constancia 
del origen de los mismos, lo mismo que en los conocimientos de embarque, 
aunque en ocasiones solo se nos senala que son flamencos, naturales del ducado 
de Brabante. 

En todas las escrituras analizadas, el maestre aparece como la figura mâs 
importante dentro de la nave, pues son ellos casi siempre quiénes la otorgan, 
salvo cuando delegan su derecho en el piloto y escribano. Se informa asimismo 
que en la mayoria de los casos son propietarios de las embarcaciones, pues 
figuran como maestres y senores de las naves. Ademâs son ellos los que tienen 
que dar cuenta de las mercaderias en el puerto de destino y de todo lo que 
se carga a bordo, tal como comprobamos en algunos documentos. En 1558 
el mercader Gerardo Brinzeles déclara como el maestre de la nao «San Juamt, 
Nicolas Jabose, vecino de Fregelingas, habîa otorgado en la misma fecha un 
conocimiento de las mercaderias cargadas y consignadas a Amberes a Cornells 
de Francisco Artsón, y entre ellas habia confesado recibir 48 cajas de azùcar, 
entre las cuales iba una caja numero dos que el maestre no se acordaba haber 
recibido ni tenerla asentada en su libro de carga, por lo cual Brinzeles pro-
mete que si llegado a Flandes no apareciese no le séria pedida ni demandada, 
obligândose el maestre a avisar a Artsón en cuanto llegase del posible hierro 
para que estuviese presente en la descarga 3'. Algo similar le sucede al maestre 
Anrique Janse, procedente de Amberes, en el viaje de venida. Segùn él cuando 
partie aunque otorgó el conocimiento de embarque no se le entregaron todas 
las mercaderias, por lo cual se comprometia a que en cuanto llegase a la ciudad 
del Escalda averiguaria por que no se le dieron todas las partidas, y si pareciese 
que si se le entregaron las pagaria con los intereses y ganancias ̂ 2. 

También es el maestre el encargado de pagar y alimentar a la tripula
ción durante la travesia y la demora, salvo los derechos que debia Uevar el 
piloto como ya se sefialó. Correspondia asimismo a los dichos el pago de 
derechos en el puerto de las Isletas en Las Palmas, de las mercaderias que 
traia y llevaba, tal como hace el maestre de la urca «El Galgo», Enrique Jans, 
en 1567. Este se obligaba a pagar a los senores Luis de Quesada, estante en 
Amberes, y a Juan de Molina, su hermano, résidente en Las Palmas, 742 reaies 
o su valor, que se entendia en cambio flamenco siete gruesas de moneda de 
Flandes por real, porque los habian pagado por él a Tomâs de Guzman, 

31 A.H.P.L.P., Alonso de Balboa, n° 771, f. 259 r. 1558-1II-8. 
32 Las mercancias no entregadas segûn el maestre fueron dos cofres y una caja con diversas 
mercaderias, 2 toneles abatidos, 3 cajas abatidas, 6 barriles pequefios con 6 quesos y 6 lenguas, 
6 jamones, un salmon seco, un barril de salmon, y otro de manteca, y 2 barriles de manzanas. 
A.H.P.L.P., Alonso de Balboa, n° 775, f.r. 1565-II1-7. 
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almojarife, a quién el los debia por los derechos de carga y descarga de mer-
caderias que metió y Uevó en su urea ^^. 

Si el maestre es propietario de la urca cobraba él el flete, y luego con 
el mismo se encargaba de retribuir a la tripulación, mas cuando no es el dueno 
del navio sino que este era propiedad de mercaderes de Amberes, percibia 
un salario establecido en torno a los 40.000 maravedis por viaje redondo de 
ida y vuelta a Flandes, mas una cantidad de ventaja, en torno a los 9.000 mara
vedis, llamada de calzones. Este es el sueldo que déclara cobrar el maestre 
Esteban Levinos, natural de Dunkerke, seiïalado en moneda flamenca, 32 libras 
de gruesos por ida y vuelta mas 10 sueldos de ventaja 4̂. 

Por estos canónes el maestre y su gente debia cargar la mercancia en 
los puertos islefios mediante bateles, y descargarla en Flandes. Alli los navios 
habian tomado la costumbre de lanzar el ancla en los antepuertos, donde los 
cargamentos eran transbordados a barquitos que los dirigian a los muelles 
de Amberes y a los desembarcaderos interiores de la ciudad donde debian 
entregar la mercancia a los mercaderes. La misma operación efectuaban en 
sentido inverso para la carga 5̂. 

Junto al maestre iban a bordo de la nao, el piloto, escribano, artillero, 
marineros y grumetes. Los pilotos eran figuras importantes en el transporte 
naùtico, pues su misión consistia en evitar que los barcos encayaran en las 
radas bajas y en los bancos de arena, lo mismo que los escribanos que debian 
dar fe y registro de las mercancias ; los lombarderos y carpinteros también 
figuran a bordo de las urcas. La artilleria era imprescindible en las travesias 
entre Canarias y Flandes, al tener riesgos en las mismas a causa de los corsarios 
y piratas. Conocemos la presencia de estos personajes en las embarcaciones 
por pleitos y reclamaciones que se siguen contra ellos. Asi en 1565 el maestre 
de la urca «El Ciervo bolante», vecino de Ancusa, daba poder al flamenco 
Ebrarte Pro voste, para que pudiese acabar un pleito que el seguia contra Juan 
de Amberes, flamenco, su marinero y trompetero, por habersele ido de la 
urca, y pedirle danos por la detenencia que en las islas habia hecho ; ademâs 
para que cobrara 9 reaies que habia dado al carpintero por él y 6 reaies al 
lombardero ̂ 6. 

Los riesgos del mar, a partir del inicio de los conflictos bélicos en la 
zona, hacen que los maestres se obliguen, en el caso de que sus navios fueran 
atacados, a curar a la tripulación a su costa, ademâs de pagarle una vez llegados 
a puerto todo el dafio recibido. En 1565 el maestre de la urca <Œl Galgo» 

33 A.H.P.L.P., Francisco Méndez, n° 820, f. 205 r. 1567-XI-28. 
34 El maestre confiesa tener 1/12 partes en la nave que trae a su cargo, siendo las 11 restantes 
propiedad de los mercaderes, vecinos de Enden. A(rchivo) M(useo) C(anario), Inquisicion, 
leg. XXVIII-3. 
35 V. VAZQUEZ DE P R A D A , Lettres marchandes d'Anvers, Paris, 1960, T. 1. 
3* A.H.P.L.P., Francisco Méndez, n° 819, f. 42 r. 1565-III-9. También lo apoderaba para que 
cobrara una trompeta que estaba embargada en poder del zapatero Juan Pérez, que era suya. 
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Anrique Jans, vecino de Amberes, se obligaba, en el caso de que en el viaje 
que iba a realizar Ie sucediera encontrarse en el mar algunos piratas corsarios, 
contra los cuales habria de defenderse, para seguridad de los marineros y otras 
personas, a curarlos y a indenizarlos cuando Uegaren a Amberes de todo el 
dano recibido en la pelea ^''. 

Las tripulaciones consignadas en algunos documentes nos dan una idea 
de como iban y venian capitaneados y maniobrados los buques. En 1523 
declaran ante escribano, diez marineros alemanes-flamencos que habian sido 
robados por los corsarios, y entre los mismos figuraban un lombardero y un 
escribano ^^. En otra ocasión el maestre Helman Teguer Mayer, flamenco (?) 
vecino de Amburque, concertado con un mercader flamenco para ir a Francia 
y Flandes, detalla la tripulación que Ueva y el salario de cada uno de sus 
miembros : en total eran 12 marineros flamencos : maestre retribuido con 30 
ducados, el carpintero con 6, a Cristian que iba tambiém como maestre 6, 
al escribano lo mismo, al cocinero y al guardian igual, al lombardero 5 ducados 
lo mismo que a un marinero, a otros dos marineros cuatro ducados a cada 
uno, y a dos grumetes dos ducados a cada uno 9̂. Junto a esta tripulación 
iba un piloto breton para llevar la nao basta el puerto de Ave de Gracia 
y desde alli a la ribera y rio de Amberes, deteniéndose en Fregelingas para 
que alli se nombrara otro piloto para que metiera la nave en el rio, recibiendo 
por SU trabajo 50 reales ""*. Aunque lo usual era pagar a la tripulación en 
Amberes, a veces en Las Palmas, los maestres reciben dinero prestado para 
dar al piloto y marineros para acabar de despachar el barco '". 

El tipo de embarcación utilizada por los flamencos para sus viajes entre 
Gran Canaria y Flandes era la urca. Sera este el modelo mas utilizado. A 
partir de 1555 domina sobre el resto de los navios y naos. La urca era un 
navio propio del norte de Europa, de origen neerlandés, aunque también la 
habia de otras procedencias : alemanas, balticas e inglesas, esta bastante rara. 
Era una nave lenta, pesada, hasta el punto que se daba el sobrenombre de 
urca a cualquier buque poco esbelto y de andar lento. La continua utilización 
de este tipo de embarcación en los viajes a Flandes, se debia a su forma : 
muy ancha por el centro, su casco y popa tenian forma redondeada pero sobre 
todo la ausencia de quilla le permitia franquear las aguas bajas sin necesidad 

" A.H.P.L.P., Alonso de Balboa, n° 775, f.r. 1556-III-7. 
'8 A.H.P.L.P., Alonso de Herrera, n° 2.316, f. 237 r. 1523-IX-27. 
39 A.H.P.L.P, Francisco Méndez, n° 819, si . 1564-VII-5. Puerto de Las Isletas. El maestre 
se obliga a que los marineros ayudarian en la carga y descarga para hacer lo que eran obligados 
semejantes marineros. 
«* A.H.RL.P, Francisco Méndez, n° 819, s.f. 1564-V11-5. 
'" Anrique Jans confesaba haber recibido en La Palmas 302 reaies de plata : 64 en azùcar y 
238 en dineros de contado, que recibio de dos mercaderes para pagar en Amberes, quiénes se 
los dieron para pagar a los tripulantes. A.H.P.L.P, Alonso de Balboa, n° 775, f.r. 1565-III-7. 

34 



de esperar a las grandes mareas ^'^. Aunque esta enbarcación era utilizada 
mayoritariamente por los flamencos para mantener su comercio, en ocasiones 
hallamos urcas en el comercio de Canarias con Cadiz y con las Indias, coin-
cidiendo, como seiïala Chaurnu, con la crisis del tonelaje, en que se incorpo-
ran urcas a la carrera, y asi parece confirmarse, pues desde 1562 se consignan 
una o dos urcas en los viajes a Indias desde Gran Canaria, inscritas como 
naos ''3. 

Los maestres de navio de origen flamenco, aunque tienen entre sus obli-
gaciones todo lo referente a la navegación, no desaprovechan la ocasión para 
hacer sus negocios, convertiéndose a la vez en medio comerciantes. Muchos 
de ellos reciben encomiendas de islenos y mercaderes de Las Palmas para 
vender sus productos en Flandes. Asi el maestre Anrique Jans recibe de un 
regidor 10 pipas de vino para hacer de ellas la orden de aquél y darle cuenta 
del producto en el tornaviaje ^. El piloto de la misma nave recibe a la vez de 
otro vecino ciertos quesos para hacer lo mismo ''5. Estos marineros por cumplir 
taies encomiendas llevaban un interés de ganancia tanto en la venta de los 
productos islefios como de la inversion de los mismos en articulos flamencos. 
Conocemos estos casos porque al no regresar el barco a Canarias, los duenos 
de las mercancias dan poderes para cobrar el rendimiento de los mismos '^^. 

2. Mercaderes (en negritas) 

Estos son los mâs numerosos, los que residen en Canarias bien defi-
nitivamente o de manera temporal y los encargados de que el circuito Flan
des — Canarias no se interrumpiese, puesto que los intercambios no solo se 
hacian a través del transporte, aùn cuando era un elemento imprescindible 
en el caso que nos ocupa, sino de una red bien distribuida de hombres que 
operase en los dos puertos del circuito, en donde cada uno de ellos ocupaba 
su puesto : unos vendiendo las mercancias importadas para a cambio comprar 
azùcar y derivados, y otros encargados de redistribuir a través de Amberes 
los productos. El sistema estaba organizado bien por casas comerciales o a 
través de compaiïias formadas en la ciudad del Escalda, donde residian los 
comerciantes capitalistas. Estos para sus negocios enviaban a Canarias agentes 

*2 V. VAZQUEZ DE P R A D A , Op. cit., T. I., p. 45 ; R. C A R A N D E , Carlos V y sus banqueros, 

Madrid, 1967, T. I., J. L. C A S A D O SOTO, Los harcos espanoles del sigh XVIy la gran armada 
de 1588, Madrid, 1988, pp. 201-202. 
•" J. L. C A S A D O SOTO, Op. cit., p. 116. 

'M A.H.P.L.P., Alonso de Balboa, n° 775, f. 834 v. 1567-X1-28. 
"5 A.H.PL.P, Lorenzo Palenzuela, n° 829, f. 392 r. 1570-V-5. 
^ A . H . P L . P , Antonio Lorenzo, n° 810, f. 94 v. 1570-IV-19 ; Alonso de Balboa, n° 776, 
f. 450 r. 1569-XII-s.d. 
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y factores, bien de su propia familia como particulates, empleados mediante 
la retribución de un sueldo y a quiénes daban amplios poderes para que nego-
ciasen con habilidad y râpidez. No obstante durante el tiempo que residen 
en Canarias ademâs de cumplir las representaciones, abren tienda, invierten 
en distintos sectores, entre ellos el transporte, forman pequenas companias 
para distribuir los articulos y algunos incluso a la vez que negocian en nombre 
de la sociedad o de sus senores lo hacen por su propia cuenta, compran casas 
y tierras, se casan con islenas y se quedan definitivamente en las islas. 

Seguirles el rastro tanto a unos como a otros es dificil, pero a través de 
sus operaciones, sus tiendas, sus viajes y sus cuentas, y en algunos casos sus 
testamentos, sabemos de su actividad. De todos estos elementos contamos, 
con los cuales podemos conocer, aùn cuando en algùn caso de manera aislada, 
el papel que jugaron los flamencos en las transacciones comerciales y en el 
seno de la sociedad canaria. 

Sobre los mercaderes P. Jeannin da una vision sobre el desarrollo de 
su vida 47, desde los inciios de su aprendizaje hasta llegar al final de su carrera, 
puesto que es imposible la existencia del capitalismo mercantil sin instrucción 
previa. 

El primer elemento a conocer por aquellos mercaderes que desean desar-
roUar su actividad en un pais diferente al suyo es la lengua, vehiculo importante 
para sus relaciones. En el caso de los flamencos aprender el castellano no 
era dificil, pues estaban acostumnbrados a convivir con colonias importantes 
de los mismos en Amberes "***. Ademâs en la ciudad del Escalda habia escuelas 
donde se ensenaba idiomas, entre ellos el castellano, y la técnica comercial 
y de contabilidad ''̂ . Por tanto aquellos que comercian con Canarias o bien 
habian aprendido el idiom a en su pais de origen o se instruyen en el mismo 
en casa de algùn pariente résidente en Canarias. El flamenco Andres Anrique 
Guesquier tenia en su casa un sobrino, Lorenzo Guesquier, al que habia 
instruido en la lengua castellana y habia ensenado los secretos de la profesión, 
ademâs de dejarlo por su heredero, al no tener hijos ô. Cuando comenzaban 
sus operaciones y no entendian el idioma recurrian a paisanos suyos, que le 
Servian de intépretes en las negociaciones y ante los représentantes de la auto-
ridad. El propio Lorenzo Guesquier y Nicolas Sebastian actuaban como taies 
ante los escribanos y ante la Inquisición ^K 

•*' P JEANNIN, Merchants of the sixteenth century. New York, 1972, pp. 79-87 
'*^ J A. GORIS, Etude sur les colonies marchandes méridionales (Potugais Espagnols, Italiens), 
a Anvers de 1488 a 1567 Contribution à l'histoire du capitalisme moderne, Luvain, 1925. 
'*'' H L. V. DE GROOTE, De zestiende-eeuwse Antwerpse schoolmeesters, in bijdragen tot 
de geschiedenis, inzonderheid van het oud hertogdom Brabant, L, 1967, pp. 179-318 
* Corroboramos esto por sus testamentos otorgados en Las Palmas de Gran Canana en 
27 de noviembre de 1572 y 6 de octubre de 1573. A.H.PL P, Antonio Lorenzo, n° 812, f. 220 r. 
y Rodngo de Mesa, n° 784, f 550 r 
5' El propio Lorenzo Gesquier y Nicolas Sebastian actuaron como tales ante los escribanos 
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También les era vital tener conocimientos de aritmética y contabilidad, 
para poder Uevar con puntualidad las cuentas, négocies y cobranzas, y pre-
sentarlas a sus seiïores o representados en el momento en que le eran pedidas. 
Tenemos ejemplos de memorias de cuentas en donde queda constancia de ello 
como las presentadas por Cornieles de Hertogue, Jorge de Ayala y Gerardo 
Brinzeles, incluyéndose en alguna el balance total de las raismas 2̂. Era tam
bién imprescindible el conocimiento del vocabulario comercial bâsico, con-
formado por diferentes tipos de tejidos, pesas y medidas y cambios, lo mismo 
que la técnica de las letras de cambio. La mayoria de los flamencos radicados 
en el archipiélago, bien como agentes o como factores, conocen perfectamente 
toda esta mecânica, segûn se desprende de sus negocios y presentación de 
libros, pues no en vano Amberes gozaba de reputación en este sentido ^3, de 
ahi que los mercaderes flamencos fueran los mas experimentados en este sen
tido. Estos, transeùntes o avecindados en Canarias, no solo informan a sus 
seiïores de los envios, compras y ventas de mercancias, sino que a su vez 
les dan cuenta con noticias de la situación del mercado, de las cosechas, de 
las necesidades de este o aquél producto, del momento mâs oportuno para 
la inversion, en aras a conseguir en cualquier momento el mayor beneficio. 

Caracteristica también comùn a este colectivo de comerciantes es su 
capacidad de movimiento. Tanto se hallan en una isla como en otra, invierten 
en todo tipo de negocios ampliando estos al comercio africano y americano, 
residen en Canarias dos o tres aflos y luego vuelven a su tierra de origen, 
Amberes, poniéndose alli al frente de las negociaciones en relación a las im-
portaciones canarias. 

La diaspora flamenca esta mediatizada en gran parte por los negocios, pero 
también porque Amberes, antes de 1569, habia alcanzado en lo mercantil una 
verdadera saturación de hombres y capacidades ^'^. Su llegada la inician como 
aprendices al servicio de algùn pariente, como mercaderes ya formados, y 
aquellos que son enviados por sus progenitores con alguna pequena consignación 
como prueba para comprobar su pericia. Aqui como en Sevilla, las principales 
casas comerciales enviaban a sus parientes, hij os, hermanos o yernos, a perfec-
cionarse para luego convertirlos en sus représentantes. Todos estos aspectos 
se perciben perfectamente entre los flamencos résidentes en Gran Canada. 

La colonia mercantil no es abundante cuantitativamente, pero importante 
cualitativamente. Es a partir de 1550 cuando se recibe su mayor aportación 
y la abundancia de sus negocios. Los mâs conocidos son Lamberto Broque, 

y ante la Inquisición. A.H.P.L.P., Lorenzo Palenzuela, n° 824, f. 342 r. 1564-IX-14, y A.M.C., 
Inquisición, leg. XCVIll-7. 1593-XI-25. 
52 A.H.P.L.P, Alonso de Balboa, n° 771, s.f. y n° 773, fs. 220 r y ss. 1558-1V-9 y 1560-1X-17. 
53 F. BRAUDEI , Op. cit., T. 11, pp. 350-354. 
^ E. STOLS, La colonia..., art. cit., p. 364. 
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Nicolas Janse, Jorge de Ayala, Gerardo Brinzeles, Cornells de Manaquer, Juan 
Dusarte, Helman van de Manaquer, Andres de Fiebres o Chievres, Cornells 
Hertogue, Adrian de Bohemia, en su mayoria vecinos de Amberes, aunque 
fueran naturales de otras zonas de Flandes. El anâlisis de algunas de estas 
figuras confirma lo ya comentado, pues sus poderes, consignaciones, cuentas 
y fenecimientos de compafïia, lo mismo que las compra-ventas que realizan 
en Las Palmas, dan cuenta de sus négocies y de la temporabilidad de la factoria 
por unos anos o para una sola transacción. 

La casa comercial de Cornelio de Francisco Artsón, vecino de Amberes, 
es una de las mâs representativas, por la cantidad de factures que residen 
en Gran Canaria, negociando en su nombre. Al comienzo vino a Las Palmas 
como agente suyo Cornieles de Hertogue, quién en 1561 declaraba ante escri-
bano como en los afios 1558, 1559 y 1560 habia estado en Gran Canaria 
como hacedor de Artsón, y como a tal muchas personas de la Isla como 
de otras partes se obligaron a pagarle cantidad de maravedis, mercaderias y 
otras cosas 5̂. 

En efecto, en 1559, Hertogue remitia a Artsón distintas partidas de azùcar, 
en diferentes naves para asi dividir los riesgos. El 27 de diciembre de dicho 
ano le enviaba en la nao del vecino de Canfer, Antonio de Ancar, dos pipas 
de vino y un cuarto de miel de abeja ; en la nao de Enrique de Ovala, vecino 
de Amberes, 4 pipas de vino y una caja de azùcar, y en la de Bantre Adrians, 
vecino de Amberes, 17 cajas de azùcar y 3,5 arrobas de panela. Hertogue, 
a su vez, tenia négocies con un yerno de Artsón, Gerardo Brinzeles, quién 
se hallaba presente en Gran Canaria desde 1557, también como factor de su 
suegro y de êtres flamencos como Pablo van Soldt y Gerardo Chiebres, a 
quienes remitia mercancias ; asi en abril de 1558 confesaba haber recibido de 
Brinzeles, a quién llama su sefier, distintas mercaderias para vender en Gran 
Canaria: per un lado recibe varias partidas valoradas en 145.814 maravedis 
en articules de Flandes y en pipas, arcos y barriles ; por otro 63.188 maravedis 
en cosas de menaje, 101.704 maravedis en mercaderias de tienda, 48.048 ma
ravedis y 4.058 en otros articules ademâs de otras menudencias, tode valerado 
en 678.172 maravedis ; a elle se afladen êtres 678.172 maravedis en distintas 
partidas de tejidos y otras cosas hasta llegar a 1.289.219 maravedis. De tode 
lo recibido confesaba haber vendido 432.025 maravedis, a descontar de la citada 
cantidad, y el resto se obligaba a tenerlo en su poder y venderlo en su tienda 
a les precies que mejer pudiera^^ ^ Hertogue le sucedió en la consigna-
ción Jorge de Ayala, quién a pesar de su castellanización, era oriundo de 
Flandes, de madré al menés flamenca, quien asimismo reconoce haber estado 

55 A.H.P.L.P., Francisco Méndez, n° 817, f. 106 r. 1561-11-13. 
5f' A.H.P.L.P., Alonso de Balboa, n° 771, s.f. 1558-IV-19. 
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en Cananas entendiéndo en los negocios de su sefior Cornelio de Francisco 
Artsón A la vez que representaba a Artsón, recibia consignaciones del espafïol 
Jerómmo de Espinosa, perteneciente a una familia onginaria de Medina de 
Rioseco 5'', con redes comerciales en todas las plazas europeas e indianas ̂ ^ 
También Ayala se encontraba en Las Palmas desde 1556, y en diciembre de 
ese afio enviaba a Espinosa 7 pipas de remiel 9̂ En 1559 en nombre de Artsón 
vino a tomarle cuentas a Hertogue, entendiéndo en la cobranza de las deudas 
por su orden y administración de su hacienda, pero en 1560, al llegar con 
orden y comisión de Artsón, su yerno, para residir en la Isla le hace entrega 
de todos los maravedis, deudas y otras cosas pertenecientes a aquél, y le da 
poder para que en nombre del dicho pueda pedir distintas partidas que se 
le adeudaban El memorial entregado por Ayala a Bnnzeles hace un total 
de unos 1 022 490 maravedis *" Segûn este el flamenco tenia negocios y vendia 
mercaderids a un importante numero de pobladores islefios, desde el gobemador 
hasta los regidores, escnbanos y gentes del comùn Las cuentas estaban tomadas 
de los asientos de los libros que se llevaban en la Isla 

Gerardo Bnnzeles estaba casado con Maria de Francisco Artsón, y era 
hijo de Annque Bnnzeles y de Polonia ver Haguen, vecinos de Borselar, era 
un activo hombre de negocios con un doble perfil a la vez que Uevaba la 
factoria de su suegro, actuaba en nombre de otros y en mteres propio En 
su testamento otorgado en 1563, por estar de partida para Amberes, reco-
noce tener cuentas con Artsón, tanto de la dote de su mujer, como de los 
empleos que habia hecho en Cananas a su nombre 6' En 1557 ya estaba en 
Gran Canana, y en 1558 daba poder al depositano general, Alonso Venegas, 
a la vez activo comerciante, para que pudiera cobrar 4 593 025 maravedis que 
le debian diversas personas segün un memonal que le entrega, y del flamenco 
Cornells de Artguet, 857 194 maravedis por las mercadenas que le habia dado, 
y del gobernador don Rodngo Mannque de Acufia 40 000 maravedis , el poder 
incluye el estar autonzado para recibir cualesquier mercaderias y cargazones 
que a su nombre vimesen consignadas Con el dinero recibido debia comprar 
azùcares, remieles y otras mercaderias y cargarlas para Cadiz en las carabelas 
y navios que quisiera, hasta 5 cajas en cada embarcación, asegurândolas en 
40 o 50 doblas Con el mismo documento lo autonzaba para hacerse sustituir 
por otro flamenco Nicolas Jans En el memorial de deudas que le entrega 

5' R C A R A N D E , Calos V y sus banqueros La vida economica de Espana en una fase de 
su hegemonia (1516-1556), Madrid, 1944 pp 199-200 
5* V VAZQUEZ DE P R A D A , Op cit, p 222 , E LORENZO SANZ, Comercio de Espana con 

America en la epoca de Felipe II, Valladolid, 1979, T 1, pp 256-261 
59 A H P L P , Alonso de Balboa, n° 769 f 414 r 1556-XII-2 
M A H P L P , Alonso de Balboa n° 773, f 220 r y ss 1560-IX-17 
61 A H P L P , Alonso de Balboa, n° 774, f 284 r 1563-1-5 
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figuran algunos flamencos relacionados con el como Lancelotte de Chiebres, 
Hans Banduusines, Andres Janssons, mercaderes ingleses e itahanos, y personas 
importantes de la sociedad islena *2 En estas operaciones ya actuaba conjun-
tamente con Artsón, de ahi que diera a Venegas una letra de 400 doblas, 
librada sobre su suegro a 40 dias vista *̂  Las cuentas trazadas entre Brinzeles 
y Alonso Venegas aun en 1565 no habian concluido, pues aunque la letra fue 
pagada por Artson en 100 libras de gruesos, Venegas le habia dado el dinero 
a Bnnzeles para que a su vez feneciera con Artsón sus negocios, pero en dicho 
ano aùn no le habia pagado, por lo cual dió poder a dona Maria Bodoin, 
como tutora y admisnistradora de sus bienes, para que cobrara de Bnnzeles 
las 400 doblas que le debia por fenecimiento de cuentas ^ 

Durante el tiempo que Brinzeles y Venegas llevaron los asuntos de Cornells 
Artson le remitieron cantides importantes de productos canarios en 1557 
Brinzeles le remitió 84,5 cajas de azucar, 14 de panela, 29 pipas de remiel 
y 1 de vinagre , en 1559 en dos navios distintos le envia mercancias con un 
total de 100 cajas de azùcar, y en 1562 vuelve a realizar operaciones semej an
tes A la vez Venegas hace lo mismo, acompafiando los embarques de con
serva y miel Para estos envios Bnnzeles compra el azùcar y denvados a los 
distintos hacendados Entre 1557 y 1562 lo vemos haciéndose con el producto. 
En la primera fecha compra al vecino y regidor Constantin Cairasco 150 ar-
robas de azucar refinado a 900 maravedis cada una, entregândole a cambio 
110 000 maravedis 5̂ En 1561 compra dos partidas al regidor Cnstóbal de 
Mujica todo el azùcar blanco, escumas, reescumas y refinado de las carias 
que hubiera de moler en aquella zafra, a precio de 1.340 maravedis el blanco, 
el refinado a 1 240 y las escumas a 1.140, y la pipas de rermel a 5 000 ma
ravedis ^ En el mismo afio vuelve a comprar, ahora la producción del ingenio 
de Tenoya *̂  Un aiïo mâs tarde, en 1562, se vuelve a hacer con todos los 
azùcares producidos por el ingenio de Hernando de Padilla, a precio de como 
se vendieren otras partidas al tiempo de la entrega ^̂  El comprar todas estas 
cantidades de azùcares adelantadas le permitia en ocasionesjugar con el precio, 
y conseguir mejores costos, a la vez que le permitia tener carga asegurada 
para enviar a su suegro en los navios que vimeren fletados desde Flandes 

« A H P L P, Alonso de Balboa, n° 771, s f 1558-IV-5 
6' A H PL P, Alonso de Balboa, n° 771, s f 1558-1V-9 
(^ A H PL P, Francisco Mendez, n° 819, f L41 v 1565-lV-ll 
05 A H P L P, Alonso de Balboa, n° 770 f 398 v 1557-V-31 
<» A H PL P, Francisco Mendez, n° 817, f 76 r 1561-1-27 Bnnzeles pagana por ello 100 
doblas luego, 350 en letras para Espana sobre personas abonadas a 40 dias vista y el resto 
como fuere recibiendo el azucar 
67 A H PL P Francisco Mendez, n° 817, f 225 r 1561-1-24 
*** A H P L P, Alonso de Balboa, n° 774, f 7 r 1562-1-14 El modo de pago aqui es el siguiente 
220 doblas en contado, 120 al mes, 100 acabando de moler el ingenio y el resto en fechas 
proximas a la entrega 
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En otras ocasiones mediante la entrega de mercancias a los propietarios 
de los ingenios consigue hacerse también con la produccion, asi en 1560 entrega 
al secretario de la Audiencia, en nombre de dona Clara Inglesa, 258.650 ma-
ravedis en distintas mercancias para ayudar a la fabricación de los azùcares 
de la zafra venidera y para dar a la gente y trabajadores que en el ingenio 
habian de trabajar 9̂. La cantidad de capital que maneja y las operaciones 
que realiza son elementos indicadores de la solvencia de esta firma flamenca. 

En 1563 parte de Canarias con destino a Amberes, para ponerse al f rente 
de sus negocios, convirtiendose alli en un mercader de cierta importancia en 
relación a Canarias, pues entre 1565 y 1567 recibe varias partidas de azùcar 
consignadas a su nombre por el regidor Miguel de Mujica. 

Antes de regresar a Flandes, recibe como factor de su suegro a Adrian 
de Bohemia, natural de Geldernaquer, en el ducado de Brabante, segùn la 
escritura y capitulación que se habia otorgado en Amberes el 26 de abril de 
1561. Bohemia al Uegar a Gran Canaria recibe a su vez un poder de Brinzeles 
para recibir y cobrar cualesquier cosas que quedasen pendiente pagar tanto 
a Artsón, como a Ayala y a Brinzeles, como para recibir cualquier cargazón 
que viniere consignada a su nombre, Conforme al poder Bohemia confesaba 
tener en su poder un memorial y cuenta de deudas contraidas con la sociedad 
por distintos acreedores, por valor de 2.656.071 maravedis, en los cuales entra-
ban 258.202 en mercaderias y menaje de casa segùn constaba en el cuaderno 
de cuentas, escrito en 41 planas de papel de marca mayor, y de los cuales 
se habian de pagar a distintas personas hasta 302.713 maravedis. A su vez 
Bohemia se obligaba a tener el cuaderno en su poder, para dar cuenta y razón 
de todo en letra castellana, lo que confirma el conocimiento del idioma antes 
de Uegar a Canarias, a llevar un libro de caja y otro manual donde asentana 
las cuentas. Cada ano, a su vez, debia sacar balance del libro de caja y enviarlo 
a Amberes en el primer pasaje que hubiese, para que alli se tuviese noticia 
de las cuentas y de los empleos de dineros en azùcares, melazas y otras cosas, 
asi como de aquello que se le enviaba de Flandes en mercaderias y cargazones 
consignadas a Brinzeles, que venderîa a los mayores precios en contado y 
si algo hubiese de fiar séria con el consentimiento y consejo de Alonso de 
Venegas y de Michel de Mujica, personas relacionadas en los negocios con 
Artsón y con Brinzeles, asentando todo en los libros. Por su trabajo ademâs 
del salario contenido en la escritura, poco segùn él para los costos y gastos 
de la Isla, Uevaria de encomienda 50 doblas annales, comenzando a ganar 
desde el 5 de enero de 1563 en adelante ™. Ese mismo aiïo, en mayo, Bohemia, 
remitia a Amberes en la nao «.El Falcon», su maestre un vecino de Fregelingas, 
19 pipas, 6 tercios y 2 cuartos de remiel, mâs 62 cajas de azùcar, para entregar 

w A.H.P.L.P., Rodrigo de Mesa, n° 780, f. 281 r. 1560-X-l 1. 
™ A.H.P.L.P., Alonso de Balboa, n° 774, f. 280 r. 1563-1-5. 
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en la crana de Amberes a Artsón y a Brinzeles, segùn el fletamento otorgado 
por la mujer de Artsón alli ^'. 

Las caracteristicas y semblanza que hemos realizado de los factores del 
mercader Cornells de Francisco Artsón confirma lo que ya sabiamos : las casas 
de negocios flamencas enviaban a Canarias como a otras partes a familiares 
y criados para que perfeccionaran el aprendizaje y luego convertirse en sus 
colaboradores y représentantes. Entre los citados uno de ellos es pariente, yerno, 
quién cumple a la perfección sus cometidos, y otros como Adrian de Bohemia, 
quién ademâs de conocer perfeotamente la lengua, estaba ducho en las técnicas 
contables. Estos a la vez que introducian en Canarias articules flamencos 
recibian pedidos de su sefior que cumplian puntualmente. Los mismos cumplen 
sus comisiones durante dos o tres afios y luego vuelven a Amberes, bien con 
las ganancias obtenidas como para establecerse alli como hombres de negocios 
independientes. 

Si en la citada relación hemos comprobado como funcionaba una aso-
ciación entre particulares y parientes, en otras hallamos una relación totalmente 
familiar : la de los Manacker, Manacre o Manaquer, tal como se cita en la 
documentacion canaria. Esta firma es conocida por los estudiosos flamencos ̂ ^̂  
pero nosotros queremos hacer hincapié en su actividad en Gran Canaria, que 
se desarrolla con bastante fluidez, hasta el punto que uno de sus miembros 
se queda a residir definitivamente en las islas, al casarse con una vecina isleiïa, 
lo que le permite invertir en los negocios americanos. De esta familia el primero 
que vino a Gran Canaria como agente de otro flamenco fue Helman van 
Manaquer. Este en 1557 actuabaen nombre del flamenco Art Coquen, résidente 
en Amberes, al cual envia cerca de 1.000 arrobas de azùcar en distintas partidas, 
a bordo de la urca de Ximón Cornicles Hum 3̂. En 1562 ya se encontraba 
Helman de vuelta a Amberes, colocando en Canarias como representante a 
un hermano suyo Cornells de Manaquer, que ese mismo ano comparece ante 
escribano en nombre de su hermano para dirimir ciertas diferencias con un 
maestre de navio '̂*. Otro hermano suyo, Gregorio, se hallaba presente en las 
islas en 1566 negociando, y juntos habian formado compafiia con el regidor 
y depositario general Alonso Venegas. En efecto, ya muerto Venegas, un cunado 
suyo, Francisco Calderón, regidor de Tenerife, como tutor de los hijos de 
aquél, junto con los hermanos Cornells y Gregorio de Manaquer, en nombre 
de su hermano, reconocen haber realizado compania por valor de 1.200 libras 
de grueso de Flandes, en la cual Venegas heredaba un tercio y los hermanos 

'I A.H.P.L.P., Alonso de Balboa, n° 774, f. 465 r. I563-V-19. 
'2 E. STOLS, Les canaries..., art. cit., p. 913. 
" A.H.PL.R, Rodrigo de Mesa, n° 779, f. 119r. 1557-111-21. Ademâs le envia 8 pipas de 
remiel. 
T^ A.H.PL.R, Alonso de Balboa, n° 774, f. 81 r. 1562-VI-20. En esta escritura hace constar 
que Helman habia fletado la nao junto con Cornelis de Francisco Artsón. 
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el resto. A cuenta de esta compania se enviaron mercancias a Amberes y de 
alli vino una cargazón por valor de 1.253 libras, 13 sueldos y 7 dineros de 
Flandes, mas 100 libras y 8 sueldos que se pusieron a buena cuenta por segu-
ros y otros costos hechos en Amberes sobre la cargazón. Las mercancias 
recibidas se habian vendido al contado y fiado. Por muerte de Venegas la 
compania se disolvió y fueron de acuerdo en que cada uno llevara su parte. 
Por esta razón los Manaquer dan a Calderón distintas deudas de acreedores, 
163.340 maravedis que se habian enviado a Fuerteventura por cuenta de la 
compafiia, mas 81.538 maravedis en dinero, Hbramientos y ropas, restândole 
a deber 137.956 maravedis que se obligaban a pagar en dos meses a partir 
de la fecha, cerrando con esto las cuentas. A la vez declaran que por compania 
de cargazón habian enviado a Amberes mercaderias por valor de 634.382 ma
ravedis, consignadas a Helman de Manaquer, de lo cual correspondia a los 
herederos de Venegas 211.460 maravedis, que emplearia Helman en Amberes 
a pérdida y ganancia ^5. 

Esta compafiia nos hace comprobar como esta familia se asoció en sus 
negocios, para conseguir mayor movilidad de capitales con socios isleiîos, pues 
no solo trabajaban con Venegas sino con otros islefios como el almojarife 
Antonio de Campos *̂ y el regidor Bernardino Canino de Veintemilla '''', todos 
como se podrâ comprobar hombres influyentes en la sociedad isleoa y en los 
tratos mercantiles. 

Helman por su parte actuaba en Amberes como apoderado de los mismos, 
pues en 1567 recibia un poder de Antonio de Campos para cobrar una deuda 
de Gerardo Brinzeles ^̂ . 

En afios siguientes Cornells sigue negociando y actuando en nombre de 
su hermano, segùn se desprende de las cargas que Helman le enviaba ''^, hasta 
que se independiza. No obstante. Helman sigue ligado a los negocios canarios 

•̂5 A.H.P.L.P., Francisco Méndez, n° 820, f. 136 r. 1566-III-29. Explica que los empleos en 
Amberes los hacia Helman conforme a la compania y memoria de ella. En las cuentas senalan 
quienes son los deudores a la compania y las mercancias que se vendian en el mercado de 
Fuerteventura. 
76 A.H.P.L.P., Alonso de Balboa, n° 774, f. 372 r. 1563-X-3. En 1563 Campos remite en la 
nao de Jacome Dennis a Helman de Manacre 8 cajas de azûcar, escumas y reescumas. 
77 A.H.PL.P, Lorenzo de Palenzuela, n° 826, f. 1.183 r. 1567-X1-14. 
78 A.H.P.L.P, Francisco Méndez, n° 820, f. 111 r. 1567-VII-5. Le reclamaba 116 libras de 
grueso, 17 sueldos y 9 dineros procedidos de 10 cajas de azùcar que le envié mas 3 pipas 
de vino. 
7' En 1567 reconocia haber recibido de Helman ciertas mercaderias para a cambio cargar 
hasta 50 toneladas de mercaderias de azùcar, melazas y otras cosas. A.H.P.L.P, Lorenzo 
Palenzuela, n° 826, f. 1.172 r. 1567-XI-8. 
De las mercancias que recibiô parte de la ropa vino mojada por lo que Cornells requirió al 
maestre para que nombrara una persona para que con la nombrada por él viese el dafio y se 
le diera testimonio para cobrar a quién debiera. A.H.P.L.P., Francisco Méndez, n° 820, f. 206 r. 
1567-XI-24. 
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hasta 1572 aproximadamente. En 1570 Ie servia como factor un vecino, Luis 
Arias, quién Ie remite a bordo de la nao de un breton 20 pipas de vino ^'^, 
y en 1572 tenia négocies con los hermanos catalanes, Francisco Méndez y 
Antonio Joven, pues hizo un seguro sobre las mercancias que aquellos enviaron 
a Flandes, de 1 200 ducados '̂ 

Cornells de Manaquer, se quedó a vivir definitivamente en Canarias, 
pnmero en Las Palmas y luego a finales de siglo paso a residir a Garachico 
en la isia de Tenerrfe. En la primera isla se dedicaba a la compra y venta 
de distintas mercancias, invirtiendo en propiedades y participando en distin-
tos négocies, en 1567 era propietario junto con su hermano Gregono de una 
bodega ^^, compra y vende lana ^^, importa mercancias que luego entrega a 
otros para que las vendan por la Isla a ganancia, asi en 1571 el mercader 
Art Tils, vecino de Telde, se obligaba a pagarle 454 626 maravedis por ropa 
que al pnmer costo de Flandes estaban valoradas en 252 570 maravedis, sobre 
los cuales se le aplicó el 80% de ganancia, por lo cual debia pagar la canti-
dad, seiïalada **" Invierte en el transporte maritime ^^, y en otras cosas, e im
porta zumaque de la isla de Madeira que luego vende en Gran Canaria a 
les zapateros. 

El contacte con sus paisanos ne lo pierde, sine que se encuentra cerca 
de elles cuando le necesitan, asi les sirve de interprète ^^, de consignatano, 
tal como hizo con Lorenzo Anrique Cupier, que arnbó a Gran Canana, pré
cédente de Cabo de Aguer **7, y de apoderade para actuar en sus pleitos ̂ .̂ 

Igualmente mantiene buenas relaciones con las autendades islefîas, bien 
por la via particular come por la oficial Al regidor Baltasar de Villalta Mal-
donado le importo mercadenas per valer de 275 828 maravedis con un 74% 
de ganancia **9 Presto también sus servicios al concejo importando para el 
mismo armas y municiones desde Flandes ^. 

80 A H PL P, Antonio Lorenzo, n° 810, f 96 r 1570-IV-22 
8' A H PL P, Pedro de Cabrejas, n° 855, f 97 r 1572-IV-14 
82 Esta la arriendan junto con los cascos que en ella tenian, por 19 doblas y por el alquiler 
de los cascos media dobla por cada uno A H PL P, Rodrigo de Mesa, n° 782, s f 1567-VI1-26 
8̂  A H PL P, Francisco Mendez, n° 821, s f 1569-11-10 
8*» A H P L P, Francisco Mendez, n° 822, f 43 r 1571-III-8 Entre las mercancias se encuentran 
piezas de anascote, de fustan, de sarguiUa, de teliUas , alambre, calderos, fardeles de brabante, 
de brin, de vitre, clavos, gorras, candeleros, cojines, mantas, etc 
85 En 1573 vende al senor de Fuerteventura don Gonzalo de Saavedra, la mitad de una barca, 
que tenian a médias, por 25 ducados A H P L P, Luis de Balboa, n° 860, f 142 r 1573-11-23 
86 A H PL P, Francisco Mendez, n° 822, f 220 r 1570-XII-3 Como tal actuo en 1570 para 
otorgar una escritura del maestre de urca Hans Goet Chnecht 
87 A H PL P, Francisco Mendez, n° 822, fs 112 r y 118 r 1571-V1-28 Puerto de las Isletas 
1571-V1I-3 
88 A H PL P, Lorenzo Palenzuela, n° 826, f r 1567-VIII-19 Actuo como tal en nombre de 
Pablos Bacibir, vecino de Amberes 
89 A H P L P , F ranc i sco Mendez , n ° 822, f 290 r 1570-X1I-30 
90 A H P L P , A lonso de Balboa , n ° 775, f 441 r 1565-XI-9 
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El comercio de Indias también le interesa, pues envia con el flamenco 
Art Tils 77.729 maravedis en cosas para vender ^'. 

A fines de siglo se traslada a Tenerife, donde habia mas posibilidades 
para comerciar, ante la crisis que se cernia sobre Gran Canaria. En 1592 ya 
estaba afincado en Garachico ^̂^ donde actuaba como enlace y distribuidor 
de productos, a la vez que invierte en vinos '3. 

Mercaderes de caracteristicas similares a los ya citados son Lamberto 
Broque, agente de su hermano Leonart Broque, que vende y compra mercancias 
en Gran Canaria con bastante asiduidad a partir de 1550 ''' ; junto a él otro 
agente de esta familia es Juan Broque, sobrino de Norberto Broque, en nombre 
del cual compra al vecino Gaspar de Olivares todos los azùcares blancos, 
escumas y reescumas, apartados y refinados, y remieles que le pertenecieran 
de sus cafiaverales que se habian de moler en la zafra de 1568 '5. Andres de 
Fiebres o Chievres, quién déclara en 1560 haber estado en Gran Canaria a 
cargo de los negocios de su senor Art Coquen cuatro anos, durante los cuales 
habia vendido cantidad de ropas y mercaderias por su cuenta ; en ese mismo 
ano su senor le mandó Uamar para que se fuera a Flandes, y le ordenó mediante 
poder dejara la corresponsalia y negocios a Nicolas Jans '^. Este por poder 
recibido de Coquen en Amberes ante Pedro Gelés, el 21 de agosto de 1559, 
sustituye el poder que tiene y hace procurador sustituto del mismo a Art 
Coquen Artiles, mercader flamenco, vecino de Gran Canaria '̂'. 

Jans era el tipico négociante que estaba a caballo entre el mercader y 
el marinero, pues a la vez que vendia mercancias '^, era propietario de varias 
urcas, una de las cuales habia comprado a Martin Jans, natural de Amsterdam, 
por 2.000 ducados de oro ^̂ , y otra dirige a Indias antes de 1560 '"o. En 1561 
compra otra nao por valor de 500 ducados "", que también envia a Indias '02. 

91 A.H.P.L.P., Antonio Lorenzo, n° 808, f.r. 1561-V-27. 
92 A.H.P.L.R, Francisco Suârez, n° 903, f. 185 r. 1592-s.f. 
93 J. M. RODRIGUEZ YANES, Aproximación al estudio del Antigua Régimen en la comarca 
de Daute (Tenerife) : 1500-1750. Aspectos demogràjîcos, económicos y sociales, Canarias, 1988, 
pp. 67 y 68. 
9* M. LoBo CABRERA, Indices y extrados de los protocolos de Hernân Gonzalez y de Luis 
Fernandez Rasco, escribanos de Las Palmas (1550-1552), Valencia, 1980. 
95 A.H.P.L.R, Francisco Méndez, n° 817, f. 275 v. 1561-VI-5. De elles se cobraria de 109.668 
maravedis que le debia por un contrato. 
9' A.H.P.L.R, Rodrigo de Mesa, n° 780, s.f. 1560-1-12. Este en nombre de Coquen y de Andres 
Fiebres, su fiador, recibió del tesorero de la Cruzada Francisco Ruiz 67.889 maravedis de moneda 
islefia, por una cédula de cambio : Rodrigo de Mesa, n° 780, f. 82 r. 1560-111-27. 
97 A.H.RL.R, Rodrigo de Mesa, n° 780, f. 51 r. 1560-11-16. 
98 A.H.RL.R, Antonio Lorenzo, n° 807, f. 289 r. 1560. 
99 A.H.RL.R, Francisco Henriquez, n° 790, s.f. 1559-VI-13. 
'00 A.H.RL.R, Antonio Lorenzo, n° 807, f. 200 r. 1560-IX-29. 
101 A.H.RL.R, Alonso Fernandez Saavedra, n° 791, s.f. 1561-IV-19. 
102 A.H.RL.R, Alonso Fernandez Saavedra, n° 791, s.f. 1561-IV-19. 
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También al Nuevo Mundo envia mercancias de encomienda con el flamenco 
Art Tils por valor de 1 411 980 maravedis '"̂  

Actividades similares realizaron otros flamencos, que no vamos a enumerar 
para no hacer muy prolija la relación, entre los cuales destaca como figura 
singular Daniel Vandama, natural de Amberes, pero de origen aleman, por sus 
actividades como banquero, prestâmista, depositano, exportador, importador, 
con conexiones con Europa, Africa y America, rentista y hacendado '04, sobre 
el cual no vamos a incidir puesto que relatar y analizar su vida y actividades 
séria objeto de una monografia 

Otros flamencos menos destacados son aquellos que se dedican al comercio 
local, bien a fravés de sus tiendas o vendiendo mercancias en el campo al 
menudeo como Felipe Pita y Pablo Languerode y Fedenco Quelles El primero 
recibió del almojanfe Francisco Garcia mercancias por valor de 4 640 reaies 
para vender en su tienda al mayor precio que hallare, llevando de lo procedido 
de ganancia, sacando el costo, un tercio por su solicitud, tienda y trabajo, 
y lo demâs se lo entregaria al almojanfe '"5 Pablo Languerode Uegó a Gran 
Canana como escnbano de la nao «Santa Catalma», y como tal actùa de 
interprète del maestre 'o ,̂ pero en 1573 lo hallamos haciendo compaiïia con 
el regidor, comerciante y escnbano publico, de origen catalan, Francisco 
Méndez, para vender por la Isla 1 500 doblas en ropa, llevando de ganancia 
la mitad '"̂  Quelles recibió mercancias también para vender en Gran Canana 
del regidor Miguel de Mujica, hombre conectado igualmente con el comercio 
de Flandes '"̂  

En conjunto, estas son en esencia las actividades realizadas por los fla
mencos durante su estancia en las islas Cananas , actividades que estân en 
relación directa con el comercio del azùcar y del vino que se exporta desde 
Cananas a Flandes, y con la importaciones que se hacen de Amberes 

101 A H PL p , Antonio Lorenzo, n° 808, f r 1561-V-27 
"•̂  M E TORRES SANTANA, El comercio y la burguesia mercantil en las Cananas Orientales 
en el primer cuarto del siglo XVII, Tesis doctoral (en prensa), La Laguna 1987 La autora 
analiza y estudia la actividad de este mercader en el primer cuarto del siglo XVII, pero para 
completar su biografia habna que rastrear el ultimo tercio del siglo XVI, pues es una figura 
destacada en todas las operaciones mercantiles 
'Ö5 A H P L P, Francisco Hinojosa, n° 967, f 230 v 1599-1X-2 
10* A H PL P, Alonso de Balboa, n° 771, f 261 r 1558-III-9 Puerto de las Isletas 
"" A H PL P, Rodrigo de Mesa, n° 785, f 14 r y ss El flamenco debia tener libro de caja 
manual y abecedario en donde debia escnbir todo lo que tratara en los cuatro anos de duracion de 
la compania Sobre la mercancia entregada al flamenco Mendez llevana de porcentaje el 50% 
sobre el precio de costo, y lo demas ganado sobre este margen se partina a médias 1573-XI-19 
108 A H PL P, Francisco Mendez, n° 822, f 29 r I571-III-2 
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3. Artesanos (en negritas) 

Muy pocos fueron los flamencos ocupados en este sector en Gran Canaria, 
no obstante algunos sobresalieron, en especial los toneleros, desde el momento 
en que el vino se convierte en un ramo importante de la exportación. Se 
incentiva con ellos la construcción de pipas, con la madera importada desde 
los puertos del norte de Europa, pues muchos navios procedentes de aquella 
zona traian a bordo entre sus mercancias duelas de pipas y madera para las 
mismas. No solo se importa la madera, sino que son los flamencos sus construc-
tores, entre los que destacan Cornieles Duarte, que se dedicaba a adobar cascos 
y botas '"', un tal Jacques y Juan Bodoin o Bodoyn, el mismo que remite 
azùcar a Amberes en 1557, consignado a Hans Brin "o, y el mismo que daba 
poder a otro flamenco, vecino de Serquese, para que cobrara de otro tonelero, 
cierto préstamo que le habia hecho '". Algunos de estos flamencos eran exper
tes también en otras labores de carpinteria, como el aserrado de la madera, 
y en la construcción de navios, por ello dos vecinos requieren los servicios 
del flamenco Nicolas Cristobal, el cual estaba a cargo por mandado del in-
quisidor del mercader Lorenzo Esquier, para que le ayudase en la montaiïa 
a cortar madera y a hacer las obras de carpinteria que fueran necesarias en 
unacarabela "2. 

En otros sectores hay menos constancia de la presencia flamenca, salvo 
el platero Conrate Mayor "^. 

4. Comercio entre Flandes y Gran Canaria (en negritas) 

Estos hombres procedentes de los Paises Bajos, principalmente tripulantes 
y mercaderes, son los que ponen en contacto a Flandes con Canarias, creândose 
asi un circuito, en el cual al primer trayecto corresponde un retorno que lo 
cierra sobre si mismo en palabras de Braudel '"*, En Flandes el mercado 
principal lo représenta Amberes, situado en la encrucijada de los intercambios 
con el norte de Europa, que convierte la ciudad en un centro comercial de 

•09 A.H.P.L.P., Hernân Gonzalez, n° 761, f. 331 r. 1550-XI-21. 
•10 A.H.P.L.R, Alonso de Balboa, n° 770, f. 332 v. 1557-III-19. Remite cuatro cajas con 161 
arrobas de azùcar. 
"I A.H.RL.R, Alonso Hernandez, n° 789, f. 185 r. 1560-X-3. Este ultimo llamado Giles Boys 
habia ido al Rio de la Plata con el gobernador Jaime Rasqui. 
"^ A.H.P.L.R, Ambrosio de Campos, n° 930, f. 261 r. Estos se comprometen a a devolver 
el flamenco a Esquier, y donde no le pagarian 100 ducados, puesto que de acuerdo con el 
mandato del inquisidor Esquier debia de verse y comunicarse con el flamenco a diario y el 
dia que no lo viese estaba obligado a avisar a la Inquisicion. 1592-X-8. 
"3 A.H.P.L.R, Roque de Loreto, n° 857, f. 28 r. 1571. Este Conrate Mayer figura en otras 
escrituras como capitân y maestre de navio en embarcaciones con destino a Indias. 
" " F. BRAUDEL, Op. cit., T. II, p. 111. 
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primer orden, alcanzando su plenitud a mediados del siglo XVI, justo cuando 
el volumen de las exportaciones canarias alcanza su punto âlgido. 

Se ha insistido en que fue la economîa atlântica la que decidió la suerte 
de Amberes, a partir de la Uegada del primer barco cargado de pimienta y 
nuez moscada "^. Desde esa fecha hasta aproximadamente 1569 se distinguen 
varias etapas. La segunda entre 1530 y 1557 cae bajo la órbita hispana y de 
las remesas de los metales americanos ' '̂ , y también de los productos canarios, 
pues justamente en 1557 es cuando Amberes importa la mayor cantidad de 
azùcar de Gran Canaria, cantidad que no se volverâ a repetir a lo largo del 
siglo : 86.403 kilos. En la década de los sesenta comienzan a decrecer los inter-
cambios pues los acontecimientos politicos impiden el desarrollo del comercio 
con toda normalidad. En 1560 Amberes se cierra al comercio inglés y en 
respuesta en los anos siguientes se efectùan numerosas capturas de barcos 
hispanos ; a estos hechos se anade la insurrección de 1566 y la llegada a Flandes 
del duque de Alba que lejos de apaciguar la situación aumenta la tension. 
Otro obstaculo a la navegación hispana con Flandes eran los corsarios roche-
leses, pero los problemas se agravan con la insurrección de Holanda y Zelanda 
y el nuevo bloqueo de Amberes entre 1572 y 1577. 

En este contexto se situa el comercio canario flamenco, con una tradición 
mercantil entre ambas zonas, desde fines del siglo XV y comienzos del XVI. 
Nuestras referencias documentales nos retrotraen a 1522, afio en que se remiten 
con destino a Amberes 240 cajas de azùcar y 120 pipas de remiel. Entre 1522 
y 1555 se enviaron con destino a la ciudad del Escalda 220.570 kilos, 
alcanzândose el mâximo en 1534 con un nivel de exportación de 66.240 kilos. 
En los aiios citados, a causa de la falta de documentación notarial, pérdida 
de escribanias complétas, la serie no es en absoluto homogenea, pues entre 
1523 y 1531 parece que no se envia ninguna partida al puerto antuerpiense, 
cosa ilógica a todas luces desde el momento en que la producción en esos 
afios esta en alza. No obstante, da la sensación de que el auge de los inter-
cambios se corresponde con los anos que median entre 1556 y 1567, afios 
en que a la vez se observa el mayor volumen del trâfico, pues solo en azùcar 
se envian 400.986 kilos, el doble de lo enviado hasta 1555 ; dicha cantidad 
représenta el 91,9% del azùcar importado por el ducado de Brabante desde 
Gran Canaria, en la segunda mitad del siglo. Coïncidente con este auge es 
el crecimiento de la colonia flamenca en Las Palmas, con la presencia de agentes 
y factores de casas comerciales de Flandes, tal como ya hemos seiïalado, y 
el aumento de navios de bandera flamenca. 

En conjunto Flandes, y Amberes en particular, se convirtió a lo largo 
del siglo XVI en el tercer mercado en importancia con respecto a la importacion 

"5 H. VAN DE W E E , THe growth of the Antwerp market and the European economy (four
teenth-sixteenth centuries). La Haya, 1963, vol. II, p. 127. 
"<' F. BRAUDEL, Op. cit., T. Il l , p. 117. 
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de azùcares, tras Cadiz e Italia, teniendo en cuenta que su trâfico sufrió grandes 
alteraciones. En el reinado de Carlos V salió azùcar con aquél destino desde 
Gran Canada en cantidad de 220.570 kilos, lo que représenta dentro del 
conjunto de las exportaciones en ese periodo el 21,5%, mientras que en el 
de su hijo, Felipe II, la cifra se duplica hasta 433.220 kilos con un indice 
del 15% del total. 

A partir de 1570 su comercio apenas si esta representado, salvo por el 
envio de minùsculas partidas, coincidiendo con algùn momento de paz. El 
trâfico ya no se volverâ a recuperar, y las remesas que tenîan por destino 
Amberes se dirigen ahora al puerto de Calais, desde donde se reexpiden por 
tierra a la ciudad del Escalda "''. 

Algo similar sucedió con las exportaciones de remiel, producto que interesó 
desde el principio a los flamencos que se convirtieron en sus principales 
acaparadores. Hasta 1565 Amberes es el ùnico mercado de este produoto para 
Gran Canaria, compitiendo a partir de la citada fecha con Francia y los puertos 
bretones. 

La atención de los flamencos hacia la remiel, obtenida del azùcar como 
residuo tras varias cocciones, estriba en que el mismo podia alimentar a pe-
queiias fâbricas, como refinerias. En efecto desde 1508 se citan ya refinadores 
en Amberes, y entre 1533 y 1539 doce refinadores aparecen inscrites como 
nuevos burgueses de la villa, que aumentan a 24 en 1556 y a 28 en 1577 "^. 
Para 1545 se menciona la fundación de una refineria de gran capacidad, creada 
por tres socios italianos " ' . Por tanto el hecho de que la remiel canaria solo 
sea importada por Flandes y Francia se debe a que contaban en su solar 
con refinerias. 

La demanda sin embargo no es continua, pues frente a nivelés de expor-
tación optimos nos encontramos con lagunas, producidas las mâs de las veces 
por cortes en el comercio a causa de la guerra. En el periodo de gobierno 
del Emperador Amberes absorbió 252.301 kilos de remiel, remitidos en los 
anos 1522, 1532, 1534, 1536, 1545 y 1555, destacando 1534 con el envio de 
73.140 kilos. En el reinado de Felipe II, en los anos que median entre 1566 
y 1570, es la época de esplendor, aùn cuando a fines del siglo aparezca como 
articulo demandado por aquél mercado. En estos anos Amberes importa 
534.448 kilos, alcanzando con ello un porcentaje en las importaciones de este 
articulo canario del 71,9%, seguido a bastante distancia del mercado francés 
con el 28,1%. Este producto era reciclado posteriormente en las refinerias 
antuerpienses y exportado hacia el interior y norte de Europa. 

En el conjunto de los aiïos se alcanzó el mâximo de las exportaciones 
a Flandes de remiel en 1559 con 95.822 kilos, lo que es igual a 155 pipas, 

' " V. VAZQUEZ DE P R A D A , Op. cit., T.I., p. 61. 

"* E. STOLS, Les Canaries..., art. cit., p. 118. 

' " J. EvERAERT, Marchands..., art. cit. 
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18 cuartos y 44 tercios, seguido de los anos 1534, 1532 y 1560 Las cifras 
alcanzadas en estos anos no se volverân a repetir a partir de 1560. 

Cuadro I 

EXPORTACIONES CANARIAS A FLANDES 

Ano 

1522 
1532 
1533 
1534 
1536 
1545 
1549 
1555 
1556 
1557 
1558 
1559 
1560 
1562 
1563 
1564 
1565 
1567 
1569 
1570 
1572 
1576 
1580 
1592 
1595 
1596 

Total 

Azucar 

44 160 
18 584 
25 760 
66 240 
5 520 
5 520 
368 

54 418 
43 372,25 
86 403,87 
49 303,72 
61 907,95 
45 209,95 
5 704 
12 854,70 
12 144 
42 757 
11 328,57 
27 808,61 
2 944 
276 

2 461 

253 
1471,54 

656 770,16 

Remiel 

58 512 
69 239,2 

73 140 
3 900,8 
8 533 

39 376 
60 099 
54 289,2 
28 657,7 
95 822,6 
74 623,5 
11 136,6 
11 904 6 
16 256,4 
40 001,6 
54 595,1 
45 858,8 
6 690,7 
13 556,2 
7 042,6 
8 944,7 
1 232,8 
1 970,7 
1 767,26 

787 149,06 

Conserva 

793,5 
736 
414 

3 381 
736 
162,38 

471,5 

224,59 

6 918 97 

Panela 

552 
40,6 

1 196 
10 430,5 
14 197,9 
1 144,6 
92 
147,55 

492,38 

6 822,95 

4 529,75 
4 234 
3 496 
715,75 

48 181,98 

Orchilla 

4 600 

1288 

25 898 
5 280,84 

20 792 
257,6 

58 116,4 

Vino 

5 280 
960 

45 120 
3 092 
4 320 

30 590 
45 591 
27 931 
24 480 
2 76 

189 440 

* Fuentes Protocoles notariales LOBO CABRERA, M El comercio carnano europeo bajo 
Felipe 11, Fvnchal, 1988 
* El conjunto de los productos estan calculados en kilos, salvo el vino que esta en litros 

Otros productos denvados del azucar también interesaron a los flamencos 
como la panela y la conserva La panela se obtenia a partir de la miel, sometida 
a un nuevo proceso, y nuevamente cocida, por tanto purgado dos veces el 
residuo del azucar blanco. 

El interés de los flamencos por este producto es el mismo que tienen 
por la remiel, para volver a refinarlo «in situ», consiguiendo con este refinado 
rendimientos, a veces, superiores a la compra del azucar elaborado y dispuesto 
para consumir. 
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La comercailización de este producto se inicia con destino a Flandes en 
1555, ano en que se envian con destino a aquella zona 552 kilos, para seguir 
interesando a este mercado hasta fin de siglo. Para ser un articulo obtenido 
de la continua destilación de los azùcares alcanzó cotas importantes de expor-
tación. La mayor demanda por el mercado de Amberes correspondió a los 
anos de la década de los cincuenta, pues en los mismos se remitieron a la 
ciudad del Escalda 26.417 kilos, lo que représenta el 54,8% del total enviado 
a aquella zona. En relación con otros mercados, principalmente Francia, el 
ducado de Brabante absorbió el 52,2% del total exportado en el siglo XVL 

La conserva era otro de los productos demandado por los flamencos, 
lo mismo que las confituras fabricadas a partir del azùcar. Ademâs el propio 
azùcar canario se utilizaba en los mercados extranjeros por los confiteros, al 
salir su preparado de mejor calidad, pues las confituras realizadas con el eran 
menos propensas a escarcharse '̂ o. La exportación de este articulo artesanal 
elaborado y fabricado en Canarias, se concentra entre los afios 1555 y 1572, 
con un total de kilos de 6.919, lo que coloca a Amberes en el segundo lugar 
como mercado compitiendo con Francia. 

Después del azùcar y dérivados los flamencos sintieron predilección por 
el vino, primero importado en pequenas cantidades para comprobar si resistia 
el viaje y era del gusto de los consumidores y luego en proporciones superiores. 
A Flandes se comienza a exportar en 1557, afio en que se envia la primera 
pipa de vino '^i. El vino es, segùn nuestra documentación, el ùnico producto 
islefio que inicia su relación con Flandes en el reinado de Felipe II, aùn cuando 
al parecer se habia comenzado a exportar en fechas anteriores '22. Sin embargo 
pesé a lo tardio de su conexión con Amberes, acapara en poco tiempo el mer
cado. En el conjunto europeo es Flandes quién absorbe exclusivamente en 
los primeros afios la produccion grancanaria, manteniéndose las exportaciones 
hasta 1572. En estos afios el mercado antuerpiense importa 189.400 litros, que 
représenta el 20,5% en el conjunto de las exportaciones canarias a Europa, 
convirtiéndose en nuestro tercer mercado. 

En el siglo XVII los flamencos siguieron interesados por el vino y su 
comercio, interviniendo en la compra y consignacion del producto, pero ahora 
afincados en Tenerife '23. 

Cuantitativamente la orchilla ocupó también un lugar de cierta importancia 
en las relaciones entre Flandes y Gran Canaria. En 1536 aparece la primera 
referencia con respecto a aquél mercado, con el envio de 4.600 kilos, sin em
bargo sera entre 1559 y 1569 cuando se concentra el mayor volumen de expor-

120 F. BRAUDEL, Op. cit., T. II, p. 157. 
'2' A.H.P.L.P., Alonso de Balboa, n° 770, f. 335 r. 1555-III-22. 
'22 M. LoBo CABRERA, El comercio..., op. cit., pp. 120-123, y El comercio del Vino entre Gran 
Canaria y las Indias en el siglo XVI, (inédite). 
'2' J. EvERAERT, Lu colonie..., art. cit. 
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tación, con un total en ese periodo de 52 228,4 kilos. La absorción por parte 
de los flamencos de este liquén, se debia a sus propiedades como colorante, 
para ser utilizado en la industria textil, de larga tradición en el ducado de 
Brabante. 

Junto a estos productos de cierto peso especifico en las contrataciones, 
también Amberes recibia desde Gran Canana otros articulos en pequenas canti-
dades como frutas, quesos, miel, vinagre y bayas de laurel, usadas en cosmetica, 
farmacia y en la fabncación de jabón , con ellos se mcluyen ârboles, sarmientos, 
palmitos, acompanados de melaza, caiïa dulce, rapaduras y pâjaros cananos, 
y cunosamente patatas, las primeras de las que se tiene referenda en Cananas, 
que son enviadas a Amberes en 1569 

En contrapartida Gran Canana importaba de Flandes articulos de abasto, 
necesanos para el mantemmiento de la población, como productos caros 
demandados por los grupos de poder, junto con los bienes de equipo. 

Ocupaban un lugar importante en los cambios los productos textiles, que 
se vendian con un porcentaje elevado de interés sobre el costo pnncipal, en 
torno al 80%, tal como se constata en la obligación que hace un portugués 
para comprar en Flandes piezas de anascote, sombreros, espejos de cristal, 
telas y aros de cedazo, y otras cosas, llevando por ello de comision el 80% de 
ganancia de lo que costare '24. Estas mercaderias eran en su mayoria de fabn
cación flamenca, puesto que alli existia diversificacion y calidades, por la capa-
cidad que tenian los productores de mezclar drferentes tipos de lanas y sedas, 
muy al gusto del momento '25. Pero también a través de Amberes se importaban 
en Cananas manufacturas de otras zonas que se obtenian a través de los 
productos islenos distnbuidos por la plaza flamenca en el interior de Europa 
desde Ruân a Konigsberg , por ello no es extrano hallar entre las mercaderias 
importadas y vendidas por los flamencos en suelo islefio articules franceses, 
italianos e ingleses, asi en 1554 el maestre flamenco Nicolas Jans reconocia 
como Martin Valennes habia traido de Amberes dos cofres de raatenas y una 
paca de pafios, en donde venian siete panos y medios de Inglaterra '̂ 6. 

Traian sobre todo daraascos y médias de Tournay, frisas y chamelotes, 
manteles y servilletas de Courtrai, fustanes de Brujas, brabantes, presillas y 
anascotes, lenceria de Gante y de Cambray Junto a esto hallamos ruanes, 
holandas, pafios de Londres Articulos de metal y de decoración también se 
vendian en el mercado de Las Palmas como calderas de hierio, hojas de Milan, 
cofres, bancales, espejos de todo tipo, tazas de estano, saleros, platos, pafios 
pintados, portacartas, alfileres, clavos, campanulas, cuentas de âmbar, e ima-

'2" A H PL P, Adnano de PadiUa, n° 763, f r 1555-11-25 
'25 J CRAEYBECKX, Les industries d'exportation dans les villes flamandes au xvi' siècle parti
culièrement a Gand et a Bruges, en Studi m onore de Ammtore Fanfani, IV, Milan, 1962, 
pp 411-468 
12" A H P L P, Gil de Quesada, n° 760, f 328 r 1554-X11-9 
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genes de bulto y retablos, lo que demuestra la importancia del comercio de 
objetos de valor artistico Mercancias como las comentadas llegaban a Gran 
Canaria de mano de los mercaderes flamencos y de otros extranjeros. En 1556 
se tenia noticia de la llegada a la isla de La Palma de 35 fardeles y 12 barriles 
de mercaderias, consignadas a un agente radicado en la capital grancanana '̂ ^ 

Los navios arribados a puerto e inspeccionados por los agentes del tnbunal 
de la Inquisición, traian practicamente lo mismo, junto con duelas de pipas, 
trigo y lino Este ultimo articulo esta en relación con otra industna propia 
de los Paises Bajos, la de hilados, donde el lino constituia para Flandes una 
nqueza equivalente a la lana inglesa '̂ ^ Junto a ellos las tapicerias era objeto 
de demanda por las clases pudientes, quienes cambiaban azucar por tapices 
Los reposteros adornaban las casas principales y las Iglesias '̂ '̂  pnncipalmente 
los fabncados en Tournay, LiUe y Valeciennes '̂ ^ En su adquisición nvalizaban 
los miembros destacados de la sociedad, como los gobernadores y regidores, 
junto con la maxima autondad eclesiastica, pues en 1580 el obispo Cnstóbal 
Vela se obligaba pagar a un mercader 6 545 reales que le debia de resto de 
cuentas por las tapicerias y otras cosas que le habia traido de Flandes '̂ i 

Tampoco podemos olvidar los muebles . mesas, siUas y bufetes, junto con 
las areas y cajas de Flandes, fabncados con maderas tropicales y decorados 
con nacar y mârfil, que en el algun caso Amberes importaba también a través 
de Canarias, como los 18 dientes de mârfil que en 1534 el mercader francos 
Juan Mansel, enviaba a Flandes en la carabela de Francisco Hernandez '32 

Lo mismo podemos decir de los libros, impresos en Amberes y Lovaina, 
que los flamencos traian a Cananas por encargo '̂ 3 

Articulos de metal y alimentos son también demandados por el mercado 
islefio. Tinteros de plomo y acero, candados, compaces, anillos, cascabeles y 
cuchiUos vendian en Las Palmas los mercaderes Cornells de Manaquer y Daniel 
Bandama '3''. Productos alimenticios son también reclamados a cambio de 

' " A H P L P , Alonso de Balboa, n° 769, f 260 r 1556-VII-28 Para la cobranza se daba 
poder al mercader flamenco, estante en La Palma, Anes Ventnlla 
"28 R CARANDE, Op at, p 23 

'29 M LoBO CABRERA, Aspectos artisticos de Gran Canaria en el siglo XVI Documentos 
para su histona. Las Palmas, 1981, docs 34 y 21 
'30 R CARANDE, Op a t , p 24 

'3' A H P L P , Luis de Balboa, n° 865, f 311 v 1580-X-17 
'32 A H P L P , Cristobal de San Clemente, n° 741, f 480 r 1534-VI-ll Los dientes habian 
Uegado a Gran Canaria desde el cabo de Aguer, a cambio de ciertos angeos 
'33 A este respecte vid M LOBO CABRERA, Libros y lettores en Canarias en et siglo XVI, 
Anuario de Estudios Atlanticos, 28, Madrid-Las Palmas, 1982 pp 643-702 
'34 A H P L P , Luis de Balboa, n° 860, fs 186 r , 196 r y 268 r 1574-V1II-4 y 1574-X-24 En 
1574 le fueron secuestrados a Vandama por la Inquisicion ciertos bienes, que fueron reclamados 
por Cornells de Manaquer y Miguel de Mujica En el listado hay una gran vanedad de articulos 
El artiUero flamenco Pedro de Pena se obligaba a pagar a Conrate Mayer 500 reales por varios 
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azùcar, tales como manteca de vaca, enjundia de cerdo, quesos, jamones, 
salmon y arenques '̂ ^ 

Articulo importante y voluminoso en las transacciones entre Flandes y 
Canarias es el tngo Gracias a las importaciones de cereal flamenco Gran 
Canaria logró paliar el hambre de sus pobladores Este era importado por 
los mercaderes flamencos, quiénes lo vendian al menudeo por la Isla, como 
el mercader résidente Martin Cornieles, que en compania de un frances habia 
vendido al genovés Juan Antonio de Sobranis 90 fanegas de tngo de Flandes '3^, 
y el flamenco Daniel Bandama que en 1583 vende tngo por toda la Isla en 
pequeiïas cantidades "^ Cantidades importantes de cereal del norte de Europa 
se trajeron entre 1567 y 1569 En la primera fecha la nao «El Leon Rojo» 
vino cargada de cereal, que fue vendido a Jerómmo Calderin , Pedro Cerón, 
Andrea de Argirofo, Tomas de Guzman, Francisco Palomar, Juan Antonio 
de Sobranis y Francisco Ribero, todos sefiores o arrendatanos de ingemos 
de azùcar '̂ ^ 

Incluso la justicia y regimiento de la Isla se concierta con mercaderes 
flamencos para importar tngo de Flandes, ante la necesidad acuciante que 
se tenia Enjunio de 1567 el concejo se concierta con los mercaderes y hermanos 
Cornells y Gregono de Manaquer para traer de Flandes, Holanda y Osterlan, 
para provision de la Isla, 6 000 fanegas de tngo, las cuales se obligaban a 
comprar y cargar a su costa en las naves que precisaran Este concierto contiene 
vna sene de claùsulas que convierten a los flamencos en los monopohzadores 
y vendedores del producto '3' El negocio debió resultar saneado para ambas 
partes, porque cuatro afïos después, en 1571 realizan otro convenio para traer 
de Flandes o Francia hasta 5 000 fanegas de tngo '"o Esta vez Cornehs da 
poder a sus hermanos Helman y Gregono, al mercader flamenco Andres de 
Fiebres y al mercader catalan, résidente en Ruân, Antonio Joven, para que 
en su nombre compraran hasta 5 000 fanegas y se las enviaran a Gran Canaria, 

articules entre ellos 4 cornetas guarnescidas de plata, 2 pares de salviUas de plata, y 6 pares 
de argollas de plata A H PL P, Antonio Lorenzo, n° 810, f 36 r 1569-11-17 
i'5 A H PL P, Cristobal de San Clemente, n° 735, f 573 v 1522-8-26 En 1527 se hace un 
encargo para traer algunos de estos productos junto con polvora y hojalata 
136 A H P L P, Lorenzo Palenzuela, n° 826, f 948 r 1567-X-14 El genoves hipoteca a la deuda 
todo el azùcar blanco y suertes que le pudiere pertenecer del que tenia para moler ese ano 
137 A H PL P, Bernardino de Resales, n° 888, fs 804 r , 805 r 806 r , 808 r , 809 r , 810 r 
y 812 r 1583-XI-22, 23, 28, 29 y 1-XII Las cantidades vendidas al menudeo oscilan entre 
2 y 14 fanegas de tngo 
138 A H PL P Lorenzo Palenzuela, n° 826, f r 1567-XI-24 Despues de haber vendido 862 
fanegas aun le quedaban al mercader por vender 1 214 fanegas 
'3'* El contrato se hace estando el gobernador y regidores reunidos en ayuntamiento A H P L P, 
Alonso de Balboa, n° 755, f 753 r 1567-VI-4 Una de las claùsulas indicaba que llegado el 
tngo se comenzana a traer al posito de la ciudad, y hasta que se hubiese acabado de gastar 
este no se vendena ningun otro tngo si no fuese del que los mercaderes trajeren 
i'» A H P L P , Antonio Lorenzo n°81l , f 320r 1571-VII-5 
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desde Flandes, Holanda y Francia ''*'. Para comprar el cereal recibió de la 
ciudad 1.400 doblas, y para ello hizo compania con Francisco Méndez, her-
mano del vecino de Ruan Antonio Joven, Uevando de ganancia aquél un ter-
cio y el resto los hermanos flamencos '''2. En la misma se estipulaba que en 
las naos que trajeren el trigo podian enviar a Flandes mercaderias canarias, 
pudiendo cargar cada parte en la proporción de la sociedad. 

Aunque en las contrataciones realizadas para importar el cereal se seiïala 
que este ha de ser de Flandes, Francia u Holanda, pensamos que a través 
de los citados puertos se importaba trigo baltico, pues es conocida la excelente 
situación de los Paises Bajos para conseguir el control como intermediario 
de este producto "'3. Por tanto en estas y otras operaciones de compra y venta, 
importación-exportación, Amberes servia a los flamencos como plaza distri-
buidora e intermediaria. 

También la ciudad del Escalda y poblaciones cercanas, gracias a la diver-
sificación de su industria, nutrió a Canarias del material bélico necesario y 
de otros objetos metâlicos como campanas, pues las de la catedral de Las 
Palmas, robadas en 1599 por el holandés Van de Doetz, habian sido traidas 
de Flandes. El material de defensa : canones, armas y pólvora lo importaban 
igualmente los flamencos radicados en la plaza del ducado de Brabante. 
Cornehs de Manaquer, al tiempo que importaba trigo por orden y consenti-
miento del concejo traia armas para defender a la población. En 1565 y 1567 
se concierta con las justicia y regimiento con ese objetivo. En la primera fecha 
célébra escritura con dos regidores para traer cuatro versos de bronce con 
sus câmaras dobles y 100 balas de hierro, de modo que estuviesen en la Isla 
en 1566 '**. Dos anos después se compromete a entregar a la ciudad pólvora, 
tanto para lombardas como para arcabuces, a 100 reaies el quintal de la primera 
y a 200 la segunda '"5. 

''" A.H.P.L.P., Francisco Méndez, n° 822, f. 121 v. 1571-VII-7. En el poder que le dirige indica 
que si el trigo arribase a otra parte en donde quisieran embargarlo, lo pudieran defender diciendo 
que iba para el pósito y provision de la Isla. 
'« A.H.P.L.P., Rodrigo de Mesa, n° 783, f. 399 r. 1571-VII-13. Para su compra Méndez envia 
una letra de 600 ducados a Flandes y ciertas panelas y azùcares. 
'••̂  K. GLAMANN, El comercio europeo (1500-1750), en : Historia econômica de Europa. Sighs 
XVIy XVII, éd. C. M. CIPOLLA, Barcelona, 1979, p. 347. 
"w A.H.P.L.R, Alonso de Balboa, n° 775, f. 441 r. 1565-XI-9. A cuenta de esto recibe 50 
doblas y el resto se le pagaria después de Uegado el material. 
'« A.H.P.L.R, Francisco Méndez, n° 820, f. 112r. 1567-V11-5. El mayordomo de la ciudad 
se obliga al pago. 
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FECHA NAVIO MAESTRE MERCADER 

1 1522-4-22 navio 

2 1522-8-14 navio 

3 1532-7-6 carabela 

4 1534-7-16 carabela 

5 1532-9-2 carabela 

6 1532-9-6 carabela 

7 1532-9-5 carabela 

8 1532-10-15 navio 

9 1532-10-16 navio 

10 1533-5-30 nao 

11 1534-4-7 carabela 

12 1534-5-20 navio 

13 1534-6-11 navio 
14 1536-5-23 carabela 

15 1545-2-13 galeon 

16 1549-9-24 carabela 

Martin Castellano, 
v° Moguer 
Pedro de Irauregui, 
v° Bilbao 
Fco Luis, v° de 
Tavira 
Al° Yanes 

Fco Luis, v° de 
Tavira 
Idem 

Idem 

Pedro Alvarez, v° 
Vila do Conde 
Idem 

Diego Diaz, v° de 
Ayamonte 
Alvaro Hdez 

Fco Hdez 

Idem 
Diego Conquero, v° 
Tavira 

Miguel de Saapla, 
v° Guipuzcoa 
Juan Ramos, 
v° de Mondego 

Cristobal Garcia y 
Juan Herrera, vs 
Sancho de Orduna, est 

Al° Sanchez y Fco de 
Sopranis, genv 
Pedro Juan Leardo, 
genoves 
Al° Sanchez 

Pedro de Vandevelde 
y Fco Vêlez, esc° p° 
Fco de Sopranis 
genoves 
Al° Sanchez, est 

Fco de Soberanis, 
genoves 
Lorenzo Riberol y 
Teodoro Caldenna 
Fco Lercd y Fco 
Veintemilla, genovs 
Juan Mansel, v° 

Idem 
Juan Mateos, 
v° de Fuerteventura 

Gonzalo Lara 

Juan B de Casales, 
genoves 

CONSIGNATARIO CARGA FLETE 

A su orden 

Al mismo 

A su orden 

Tomas Leardo 

Luis Perez, castellano 

Marcos de Palma 
est Nedenburg 
Gregono Catano 
genoves 
Luis Perez, est en 
Amberes 
Gregono Catano 
genv, est Ambres 
A su orden 

Fco Canino de Vein 
temiUa, su hijo 
Dnque Vandestrala 

Idem 

Nicolao de Negron 
y Vicencio Espindola 
Jeronimo de Mayue 

azucares y remieles 

60 pipas de remiel 

azucares y remieles 

25 pipas remiel 

79 cajas azucar 
7 pipas remiel 
27 pipas remiel 
20 cajas azucar 
19 pipas remiel 

4 pipas remiel 
2 cajas azucar 
35 ton azucares 

azucares y remieles 

azucares y 30 pipas 
remiel 
18 dientes marfil 
30 cajas azucar 
8 pipas remiel 
orchilla 
17,5 pipas remiel 
30 cajas azucares 
3 cajas azucar 

7 coronas Flandes ' 
por ton 

30 rs pipa 

llOrs ton 

29 rs pipa 

5,5 duc ton 

5,5 duc ton 
4,5 duc ton 
5 duc, ton 

5 duc ton 
4,5 duc ton 
5 duc ton 

5 duc ton 

5 duc ton 

2 

6 duc ton ^ 
6 duc ton 
4 rs qm 
15 rs caja " 

5 3/4 duc ton. 
lo, v° Amberes 



17 1555-2-19 urea Anes Grot, flam° Juan Codina, catalan 

18 1555-2-20 urea 

19 1555-12-8 urea 

Idem 

Pedro Jacobse, v° 
de Ansterdan 

Lamberto Broque 
flamenco 

Luis de Balboa y Al° 
de Balboa 

20 1555-12-8 urea 

21 1556-6-17 urea 

Idem Luis de Balboa, est 

Lorenzo Pietrens v° Nicolas Janse, 
de Canfer flamenco 

22 1556-12-2 navio Guillermo Antonio, Jorge de Ayala, est 

23 1557-3-19 urea 

v° Amberes 
Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Simon Comieles 
v° Munequedan 

Fco Manrique, est. 
Antonio de Montesa y 
Fco Manrique 
Juan Perez de 
Returbio, otaries 
Juan de Quesada 
Molina, est. 

Diego Franquez 

Juan Boduen, tonelero 
flamenco, est. 

Fco Codina, est. en 
Amberes 

Leonart Broque 

Luis de Quesada, 
espafiol 

Alvaro de Abreo, 
v° Amberes, espafiol 
Hernan Janse, 
flamenco 

Jeronimo de Espinosa, 
espafiol 
Alonso Manrique 
Jeronimo de Espinosa, 
espafiol 
Diego de Ayala, 
espafiol 
Jeronimo de Espinosa, 
espafiol 

Al mismo o a Juan 
Jaimez, v° Brujas 

Hans Brin 

178 cajas azûcar 
(2.400 arrobas) 
3 arr. conserva 
4 cajetas sidrada 
20 pipas remiel 
12 cuartos panela 
28 qm. orchilla 
100 cajas azûcar 
41,5 pipas remiel 
4 barriletes conserva 
44 cajas azûcar y 
conservas 
16 pipas y 6/4 de 
remiel 
2 cajas azûcar 
(28 arrobas) 
63 pipas remiel 
1/4 azûcar 
1/4 vinagre 
119 cajas azûcar 
18 piez. tapiceria 
1 barrilete azûcar 
7 pipas remiel 

4 pipas remiel 
35 pipas remiel 

60 cajas azûcar 
10 pipas remiel 
48 cajas azûcar 
4 cajas conserva 
1 barril azûcar 
8 cajas azûcar 
1 pipa y 6 cuartos 
remiel 
4 cajas azûcar 



FECHA NAVIO MAESTRE MERCADER 

24 1557-3-20 urca 

25 1557-3-21 urca 

26 1557-3-21 urca 

27 1557-3-22 urca 

Idem 

Idem 

Simón Comieles, v° 
Munequedan 

Idem 

Juan Pérez de 
Returbio, otanes 
Juan de Quesada 
Molina, est 

Gerardo Brinzeles, 
flamenco 

Antonio Bâez, v° 

Jeronimo Mayuelo, \ 

Gerardo Brinzeles, 
flamenco 
Gerardo Brinzeles, 
flamenco 
Juan Dusarte, 
flamenco 
Gerardo Brinzeles, 
flamenco 
Helman van der 
Manaquer, flamenco 

Juan Pérez de 
Returbio, otaries 

CONSIGNATARIO CARGA FLETE 

Herederos Luis Pérez, 
est. Amberes 
Alvaro de Abreo, 
espafiol, est. Amber. 

Cornelio Fco Artson, 
v° Amberes 

Pablo van Soldt, v° 
Amberes 
Diego de Ayala, v° 
Amberes, espafiol 
Gerardo de Chiebres, 
est. Amberes 
Pablo van Solot, est. 
Amberes 
Al mismo 

Juan Peyderet, v° de 
Gansera 
Art Coquen, flam°, rs. 
en Amberes 

Diego de Ayala, 
espafiol, v° Amberes 

11 cajas azücares 

2 cajas conserva 
8 barriletes conserva 
12 pipas remiel 
7 cuartos remiel 
84,5 cajas azùcar 
14 cuartos panela 
29 1/4 pipas remiel 
11/4 pipa vinagre 
6 cajas azùcar 

10 cajas azùcar 

6 cajas azùcar 

4 1/4 cajas azùcar 
2 pipas remiel 
14 cajas azùcar 
1 cuarto vino 
1 caja azùcar 

31 cajas azùcar 
(486 arr. 9,5 lib.) 
8 pipas remiel 
298 cajas azùcar y 
conservas 
12 cuartos panela 
56 pipas remiel 
1 pipa de vino 
4 quesos 
12 palmitos 
arboles y sarmientos 
8 docenas guantes 
1 lio de simientes 



28 1SS8-^S navfo Villengo Bart, v° de Idem 
Fregelingas 

29 1558-3-5 nao 

Idem 
Luis de Balboa, v° 

Juan Pérez de 
Returbio, otanes 

Nicolas Jacobse, v° Idem 
Fregelingas 

30 1558-3-7 Idem 

Idem 

Luis de Balboa v° 

Juan Pérez de 
Returbio, otanes 
Antonio Montesa y 
Fco Manrique 

31 1558-3-7 navio 

32 1558-3-8 nao 

Villengo Bart, v° de Gerardo Brinzeles, 
Fregelingas flamenco 
Nicolas Jacobse, v° Gerardo Brinzeles, 
Fregelingas flamenco 

Idem 

Idem 

Marcos Nunez Pérez 
Juan B. Cafetati y 
Nicolao Giraldi 
Pedro de Cestona 

19 cajas azucar 
15 pipas remiel 
1 pipa vino 
2 cuartos panela 
6 cajas conserva 
25 cajas azücar 
21 cajas azucar 

22 arrob. conserva 

Diego de Ayala, 
espafiol, v° Amberes 

Marcos Nufiez Pérez, 
espaiïol, v° Amberes 
Juan B. Cafetati y 
Nicolao Grimaldi, 
Pedro de Cestona 

Jerónimo de Espinosa, 
v° Amberes, esp. 

Comelio Fco Artsón, 
v° Amberes 
Idem 

Idem 

32 cajas azucar 
13 pipas remiel 
1 pipa vino 
4 cajas conserva 
2 cuartos panela 
19 cajas azücar 

23 cajas azucar 

3 cajas azücar 

55 cajas azucar 
(280 arr. 18 lib.) 
2 cajas conserva 
(32 arrobas) 
594 arrob. panela 
3 pipas de remiel 
3 tercios y 3 cuartos 
remiel 
47 cajas azucar 
2 pipas remiel 
48 cajas azücar 
3 pipas remiel 
11 cuartos azucar 
1 pipa y 1 cuarto 
remiel 



FECHA NAVIO MAESTRE MERCADER 

33 1558-3-9 ViUerigo Bart, v° 
Fregelingas 

Antonio Montesa y 
Fco Manrique, ests 

34 1559-12-26 nao Henrique de Ovala, 
v° Amberes 

Juan Pérez de 
Returbio, otanes 

35 1559-12-26 nao Bautre Adnans, v° 
Amberes 

Idem 
Juan A Justiniano-
genoves, v° 
Idem 
Andres de Fiebres, 
flamenco 
Juan Perez de 
Returbio, otanes 

Juan A Justiniano, 
genoves 
Idem 

Andres de Fiebres, 
flamenco 

CONSIGNATARIO CARGA 

Jeronimo Espinosa v° 
Amberes, espan 

Diego de Ayala, 
espanol, v° Amberes 

Pedro de Cestona 
Lorenzo Sauli 
Segnara, genoves 
Diego Franquiz, v° 
Cort Coghem, flam° 

Diego de Ayala, 
espanol 

Lorenzo Sauli Segnara 

Diego Franquiz, v° 

Cort Coghen, flam°, 
v° Amberes 

37 cajas azucar 
(628 arr 41 lib) 
5 cajas conserva 
(80 arrobas) 
10 cuartos 2 tercios 
panela (297 arrobas) 
14 pipas, 1 tercio y 
5 cuartos remiel 
8 pipas y cuarto rem 
40 sacos orchilla 
6 pipas vino 
15 cajas azucar-conser 
2 pipas y tercio remiel 
10 botas remiel 
10 cajas azucar 
4 cajas azucar 
8 cajas azucar 
3 pipas, 2 ter° remiel 
9 pipas, 1 ter° remiel 
40 sacos orchilla 
2 cuartos panela 
7 pipas vino 
32 cajas azucar-
conserva 
14 botas remiel 
8 cajas azucar 
5 botas remiel 
2 cdjas azucar 
12 cajas azucar 
4 pipas 2/3 remiel 
1 tercio panela 
2 pipas vino 
1 tercio vinagre 



36 1559-12-26 nao Antonio de Ancar 
v" de Canfer 

37 1559-12-27 nao 

38 1559-12-27 nao 

39 1559-12-29 nao 

40 1559-12-29 nao 

Idem 

Anrique de Ovala, 
v° Amberes 

Bautre Adrians, v° 
Amberes 
Antonio de Ancar, 
v° de Canfer 

Melchor de Franquiz, 
v° 
Juan A. Justiniano, 
genovés 
Idem 
Andres de Fiebres, 
flamenco 
Alonso Venegas, v° 

Comelio de Hertogue, 
flamenco 
Juan Pérez de 
Returbio, otaries 

Cornelio de Hertogue, 
flamenco 
Idem 

Al° Venegas, v° 

Melchor Franquez, v° 

Antonio Montesa y 
Fco Manrique, vs. 

Diego Franquiz, su 
hij o 
Lorenzo Sauli 

Diego Franquiz, v° 
Art Coghen, flamenco 

Corneho Fco Artson, 
v° Amberes 

Idem 

Diego de Ayala, 
espafiol, v° Amberes 

Corneho Fco Artson, 
flamenco 
Idem 

Idem 

Diego Franquiz, su 
hij o 
Jerónimo de Espinosa, 
espaiïol 

10 cajas azucar-con. 

8 cajas azùcar 
6 pipas remiel 
2 cajas azùcar 
4 cajas azucar 

21 cajas azùcar 
1 caja conserva 
1 cuarto panela 
6 pipas remiel 
2 botas vino 

6 pipas remiel 
20 sacas orchilla 
12 pipas vino 
5 cuart°, 1 ter° panela 
42 cajas azuc-
conserva 
2 pipas vino 
1 cuart° miel abeja 
4 pipas vino 

23 cajas azùcar 
2 cajas conserva 
7 pipas remiel 
10 cuartos remiel 
4 cajas azùcar 
24 cajas azùcar 
(408 arr. 5,5 lib.) 
7 pipas, 23 tercios y 
1 cuarto remiel 
5 pipas de vino 
1 pipa vinagre 
253 arr. panela 
58 qm, 3 arr., 25 lib. 
orchiUa 



FECHA NAVIO MAESTRE MERCADER CONSIGNATARIO CARGA FLETE 

41 1559-12-29 nao Antique de Ovala, 
v° Amberes 

42 1559-12-29 nao 

Idem 

Bautre Adrians, v° 
Amberes 

43 1560-1-13 urca Jacobo Jacobs, v° 
Ansterdan 

Antonio Montesa y 
Fco Manrique, vs 

Idem 

Melchor Franquiz, v° Diego Franquez, su 
hijo 

Comelio Hertogue, Corneho Fco Artson, 
flamenco v° Amberes 
Antonio Montesa y Jeronimo Espinosa, 
Fco Mannque, vs, espanol 

Corneho Hertogue, 
flamenco 

Al° Venegas, v° 

Corneho Hertogue, 
flamenco 
Al° Venegas, v° 

Corneho Fco Artsón, 
v° Amberes 

Idem 

Idem 

Tilman Banquisel, rs 
Amberes 

Luis Hdez Rasco y Fco Luis Hdez Rasco, v° 
Bueno, vs 

41 cajas azucar 
(695 arr 16,5 lib) 
31 pipas, 5 tercios y 
1 cuarto remiel 
28 pipas vino 
2 pipas vinagre 
306 arrobas panela 
94 qm , 3 arr , 3 lib 
orchilla 
2 cajas azucar 
6 cuartos remiel 
1 caja azucar 

65 cajas azucar 
(1123 arr 21 lib) 
29 pipas, 10 terc° de 
remiel 
26 pipas vino 
598 arrob panela 
129 qm 22 lib orchüla 
15 cajas azucar 
(27, 5 arr 2 lib ) 
35 arr panela 
32 cajas azucar 
1 caja conserva 
1 cuarto azucar 
8 pipas remiel 
2 cajas azucar 

18 cdjas azucar 

21 cajas azucar 
(332 arrobas) 
27 pipas, 1 ter° remiel 



Nicolas Jans, flamenco 

Idem Bemaidino Justiniano, 
v°Tfe 

44 1560-11-3 nao Guillermo Hervé, v° Bernardino Canine, v" 
de Mediburgue y regidor 

Idem 

45 1560-12-20 urca 

46 1562-6-4 urca 

Jacobo Jacobs, v° Diego de Franquiz, v° 
Ansterdan 

Juan Pablos, v° de Gerardo Brinzeles, 
Amberes flamenco 

Art. Coguen, flamenco, 
v° Amberes 

Uzo de Mar 

Diego de Ayala, 
espafîol 

Lorenzo Sauli, est. en 
Amberes 

Cornelio Fran Sarte, 
v° Amberes 

Cornelio Fco Artsón, 
v° Amberes, su suegro 

8 cuartos panela 
6 pipas aceite graso 
1 cajôn azùcar 
22 qm baya laurel 
94,5 cajas azùcar 
19 pipas y 24 ter° 
remiel 
6 pipas, 3 ter° vino 
1 barril, 6 cuar° 
panela 
2 cuar°, 1 ter° azùcar 
I ter°, 3 cuar° sidra 
y limones en salmuera 
4 barrilles conserva 
37 cajas, I cajôn az. 
6 cuartos panela 
23 pipas remiel 
41 sacas orchilla 
II cajas azùcar 
1 caja panela 
I caja azùcar 
quebrado 
20 pipas remiel 
1 bota vino 
22 cajas azùcar 
18 pipas remiel 
28 cajas azùcar 
25 pipas remiel 
1 cajoncito fruta 
1 barril vino 
11 cajas azùcar 
3 botas, 2 cuartos de 
remiel 
9 pipas de vino 
12 pipas, 12 cuartos 
remiel, y 6 tercios 
31 cajas azùcar 
2 cuartos panela 
12 palmitos 
1 envoltorio cartas 



FECHA NAVIO MAESTRE MERCADER CONSIGNATARIO CARGA FLETE 

47 1563-5-19 nao 

48 1563-10-3 nao 

49 1564-9-19 urca 

50 1564-8-14 nao 

51 1565-3-7 urca 

52 1565-5-7 urca 

Cornieles Flores v° 
de Fregelingas 

Jdcome Dervis, v° 
Amberes 
Simon Cornieles, v° 
Medienburgue 

Cornieles Jans, de 
Hon 
Annque Jans, v° de 
Amberes 

Annque Jans, v° 
Amberes 

Adrian de Bohemia, 
flamenco, est 

Antonio de Campos, 
almojdnfe 
Bernardino Canino, 
regidor 

Idem 

Luis de Quesada y 
Juan de Quesada, vs 
Idem 

Luis de Quesada y 
Juan de Quesada, vs 

53 1565-3-8 urca 

54 1565-3-8 urca 

Lucas Menart, v° de 
Ancusa 
Enrique Janse, v° 
Amberes 

Antonio de Campos, 
almojarife 
Bernardino Canino, v° 
y de regidor 
Idem 

Cornelio Fco Artson, 
v° Amberes 

Helman de Manacre, 
v° Amberes 
Lorenzo Sauli 

Diego de Ayala, v° de 
Amberes 
Maria de Frans 
Suars, viuda 
Fco de Aguilar Porres, 
rs Amberes 

Dona Maria 
Bordinque, viuda 

Helman de Manaquer, 
flamenco 
Lorenzo Sauli 

Idem 

19 pipas, 6 tercios y 
2 cuartos remiel 
1 ter°, 1 cuar°, 1 
barnl paneld 
62 cdjas azucar 
8 cajas azucar 
(125 arr 20 lib ) 
35 cajas azucar 
29 pipas, 8 cuar° 
remiel 
20 cajas azucar 

11 cajas azucar 

45 cajas azucar 
2 pipas, 1 cur°, 1 ter°, 
1 barrP panela 
53 cajas azucar 
15 pipas, 14 cur°, 2 
tercios remiel 
6 pipas, 10 tercios 
y 10 cuartos vino 
10 barnles y 6 
cuartos panela 
2 bdrriles limones, 
naranjas y sidras 
2 cajones con cosas 
4 palmitos 
8 cajas azucar 
8 cajas azucar 
{134 arrobas) 
3 pipds de remiel 

3 pipas remiel 



55 1565-5-30 urea 

56 1565-10-30 urea 

57 1565-11-9 urea 

Juan Lluante, v° 
Abra Nueva 
Antonio... 

Anrique Jans, v° 
Amberes 

58 1567-3-20 urea Idem 

Idem Diego de Ayala, v° 
Amberes 

Bernardino Canino, v° Lorenzo Sauli 
y regidor 
Miguel de Mujica, v° y Gerardo Bnnzeles, 
regidor flam°, v° Amberes 

Luis de Quesada y 
Juan de Quesada, vs. 

Jorge de Ayala, v° 
Amberes 

Miguel de Mujica, v° y 
regidor 

Gerardo Brinzeles, v° 
Amberes 

59 1567-4-28 urea Bort ? Mertinson, v° 
Encusa, Holanda 

Juan de Molina, v° Luis de Quesada, v° 
Amberes 

11 cajas azücar 

7 cajas azucar 

6 botas remiel 
16 botas vino 
22 cajas azucar 
50 cajs azucar 
12 cajas medianas 
25 médias cajas 
2 barriles azücar 
46 pipas remiel 
34 pipas vino 
4 cajas azucar 
2 barriles vinagre 
1 cajón menudencias 
5 botijas y 1 frasco 
2 cajas azucar 
(31,5 arr. 11 lib.) 
21 cuart°, 3 pipas y 
3 tercios remiel 
4 pipas y 4 cuar° 
remiel 
3 cajones azucar 
(25 arrobas) 
64,5 cajas azucar 
(2.062 arr. 12 lib.) 
41 arroba conserva 
1/2 caja azücar 
18 cajas azücar 
(455 arrobas y 95 de 
rapaduras) 
1/2 caja de canadulce 
56 pipas remiel 
57 pipas vino 
360 qm. orchilla 
13 sacos de lana basta 



FECHA NAVIO MAESTRE MERCADER CONSIGNATARIO CARGA FLETE 

60 1567-4-28 urca 

61 1567-11-14 nao 

62 1567-11-28 nao 

63 1567-11-28 urca 

64 1569-3-3 urca 

65 1569-3-4 ura 

66 1569-3-4 urca 

Idem 

Jacques Hildenses, 
v° Amberes 
Annque Jans, \° 
Amberes 

Idem 

Jacques Broque, 

Idem 

Ebbot Petroson, 
v° Fregelingas 

Roman Caletot, 
frances 
Bernardino Canino 
regidor 
Juan de Molina, est 

Tomas de Guzman 
Jacome Promontono 
genoves 
Andrea Argiroffo, 
Cornelio y Gregogio de 
Manacre, flamencos 

Bernardino Casino 
regidor 
Gabriel de la Rosa, v° 

Pedro de Monjeron, v° 
Amberes 
Helman de Manaquer, 
v° Amberes 
Luis de Quesada, su 
hermano, v° Amberes 

A su orden 
Benito Rodie, genovés 

A su orden 
Helman de Manacre, 
v° de Amberes 

Diego de Ayala v° 
Amberes 
Pedro Morejon y Cia 
de Amberes 

7 cajas azucar 
(110 arr 19 lib) 
4 1/4 pipas remiel 
1,5 cajas azucar 
30 tercios, 9 cuartos y 
1 barnl remiel 
2 barnles miei cana 
25 pipas y 9 cuartos 
vino 
90 cajas azucar 
3 barnles con papas, 
naranjas y limones 
verdes 
2 cajas con regalos 
4 colchones, 1 colcha 
18 cajas azucar 
9 cajas y 1 barnl 
azucar 
10 pipas vino 
92,5 cajas azucar 
24 cajas y 3 cuartos de 
panela 
2 pipas, 32 ter°, 43 
cuart°, 1 barnl remiel 
8 cuartos aguardiente 
3 pipas, 2 cuartos y 
38 barnles vino 
2 sacas orchiUa 
6 palmitos 
8 quesos 
3 cajas azucar 

9 cajas azucar 
(143 arr 39 lib) 

15 flonnes 

15 flonnes tn 

13 flor tn 



67 1569-4-18 navio 

68 1569-12-15 navio 

69 1569-12-23 nao 

70 1570-4-22 nao 

71 1570-10-12 nao 

72 1570-12-13 urea 

73 1572-4-15 nao 

74 1572-4-15 nao 

Pieltre Leclerq, 
v° de Rosco 
Nicolas Basse, 
v° Abra de Gracia 

Tomâs de Guzman, 
almojarife 
Juan de Molina, res. 

Fco de Aguilar 

Luis de Quesada, v° 
Amberes 

Juan Martin, breton Juan de Molina, est 

Pedro Lecler, Luis Arias, v° 
breton 
Herber Proquolun Tomâs de Guzman, 
v° de Rosco almojarife 

Luis de Balboa, v° 

Hans Goet Chnecht, Tomâs Gazo, genovés 
v° Amberes 
Juan Diamonde, v° Dr. Pinto 
de Fecan 

Fco Provenzal, francés 

Idem Comelio de Manaquer, 
rs. 

Luis de Quesada 

Al mismo 

Carlos de Santa Cruz 

Juan Sanchez de 
Flandes 
Nicolas Aldiere, flam°, 
v° Amberes 
Fernando de 
Montalvan v° 
Amberes 
Roman Caletote, 
francés, v° Ruan 

Nicolas de Gauna 

1 barril azùcar 
(7 arr. 12, 5 lib.) 
54 arr. 6 lib. panela 
10 cuartos remiel 
1 caja azùcar 
(18 arr. 2 lib.) 
14 cajas de azùcar 

46 cuartos y 12 tercios 
remiel 
46 pipas y 13 cuartos 
de vino 
16 cuart° panela 
31 cajas azùcares 
2 barriles naranjas 
y limones 
2 barriles panela 
16 cuartos y saquillo 
de bayas de laurel 
12 cuartos remiel 
18 cuartos panela 
20 pipas vino 

16 cajas azùcar 

13 pipas y 1 tercio de 
remiel 
31 pipas vino 

4 cuartos vino 

2 cajas azùcar 
1 barril conserva 
1 caja conserva 
62 cuartos panela 
2 cuartos miel 
56 cajas azùcar 
9 barriles panela 



FECHA NAVIO MAESTRE MERCADER CONSIGNATARIO CARGA FLETE 

75 1572-4-17 nao 

76 1572-4-17 nao 

77 1572-5-22 nao 

Idem 

Juan Diamonde, 
v° de Fecan 

Pedro Leclerque, 
v° Rosco 

78 1572-5-23 nao Idem 

79 1576-12-24 navio Manuel Oliver, v° 
de Rosco 

Tomas Gazo, genoves 

Cornelio de Manacre, 
rs 

Tomas de Guzman, 
almojanfe 

Juan Chovete, frances, 
v° Alimana 
Juan de Mohna 
Fco de Azuaje 
Cornelio de Manacre, 

Idem 

Tomas de Guzman, 
res 

Nicolas Heldevier, 
flamenco 
Helman de Manacre, 
SU hermano 

Carlos de Santa Cruz, 
est 

Al mismo 

Luis de Quesada 
v° Amberes 
Nicolas de Agauna 
rs Amberes 

Helman de Manacre, 
SU hermano 

Carlos de Santa Cruz, 
rs Amberes 

6 tercios, 3 pipas 
y 1 cudrto melaza 
61 cajas azucar 
1 bami grande vino 
2 barnles vino 
29 cajas azucar 
1 caja panela 
8 tercios y 1 cuarto 
remiel 
41 qm baya laurel 
2 cuartos remiel 
12 tercios y 4 cuartos 
remiel 
5 tercios remiel 
4 cajas azucar 
40,5 cajas azucar 
4 cajones pequenos 
azucar 
5 cuartos panela 
11 tercios y 7 cuartos 
remiel 
4 barnles, 4 medids 
cajas y 8 cuartos 
panela 
2 cuartos y 1 barril 
vinagre 
24 barnles vino 
27 cajas azucar 
19 cajas panela 
12 cajones panela 
2 cajas y I cajon 
azucar quebrado 
11 cajas azucar entero 
13 pipas, 2 tercios 
remiel 



80 1580-9-9 nao Nicolas Bicón, Pedro de Sojo, est 

81 1592-.-.. nao Pedro Murbe, v° Comelio de Manacre, 
Garachico flamenco 

82 1595-12-6 navio Pablo Ab. to, 
flamenco, est. Tfe 
Pedro Simon, flam° 

Valerio Ruiz 
v° de Tfe. 

83 1596-5-5 navio Justo Boguarte, 
flamenco, est. Tfe 

A su orden 

A su orden 

19 cuartos y 7 tercios 
remiel 
1 pipa, 2 tercios 
1 cuarto remiel 
16 cajas y 8 cajones 
panela 
1 caja azùcar 
5 cajones panela 
1 cuarto panela 
8 barriles y 1 
cajoncillo azùcar 
2 terc° pipas de remiel 
2 cuartos remiel 
15 mantas lana tierra 
5 cajas azùcar 
(74 arrobas, 51 lib.) 
2 cajas azùcar 
(32 arr. 8 libras) 
4 botas, 1 / 2 barril de 
remiel 
1 caja azùcar 
(19 arr. 15 lib.) 
34, 5 barril. remiel 

25 

26 



NOTAS A LOS CUADROS 

' El maestre reconoce en 26 de abnl del mismo ano deber a los fletadores 82 doblas de oro porque se las han prestado, él se compromete a 
devolver en Amberes al mercader Alonso de Maluenda 
2 Los dientes de mârfil estaban valorados en 100 doblas y son objeto de varias transacciones 
3 La orchiUa se iria a cargar a la isla de Fuerteventura y si no hubiera bastante cantidad la nave iria al puerto de Arrecife en Lanzarote Se 
especifica en el contrato que la quiebra de los pesos se habria de arreglar al uso de Flandes 
'' Se establece que ademâs del pago del flete, se le han de pagar los lemanes y petilemanes de la entrada y subidd de Flandes, conforme al fletamento. 
5 Las mercancias aunque las entrega Bnnzeles al maestre iban por cuenta del regidor Martin de Vera y del vecino Juan Civerio 
^ El flete se pagaria conforme a la carta de fletamento que otorgo en Amberes con Diego de Ayala y compafiia ante Juan de Bracamonte Reconoce 
que del total de las mercaderias 8 toneladas iban por cuenta de Jerónimo de Mayuelo y el resto por Juan Codina, mercader catalan 
' Esto lo recibió el maestre de Bnnzeles, en nombre del regidor Martin de Vera, para entregar en Amberes a Artsón o al propio Bnnzeles. 
* De las orchiUa 6 sacas eran de La Gomera 
' En ausencia de Luis Hernandez Rasco las mercaderias habian de entregarse al vecino de Amberes Francisco Alvares, portugués 
'0 Se senâla en la escritura que se entregarâ la mercancia a la citada sefiora o a su hijo Jorge de Ayala, y se le pagarâ de flete conforme al fletamento 
que con el se hizo 
" El maestre senalo que en la urca no habian cabido todas las cajas y quedaron cinco en tierra, que decia eran de azùcares blancos 
'2 Esta mercancia va debajo del seguro hecho en Amberes por el consignatano 
'3 La mercancia va por cuenta de Miguel Caletot, padre de Roman Caletot, y de Diego de Ayala, vecinos de Ruan 
i'' El maestre reconoce haber cobrado las averias de todo salvo de los 3 barnles de papas, limones, regalos y colchones 
'5 En total el azùcar monté 218 183 maravedis, la remiel 27 820 y la panela 37 494 maravedis, lo cual recibió a cuenta del tngo, mercaderias y deudas 
que le dejó en esta isla cuando fue a Flandes Todo esto lo recibiria Morejôn como su hacienda 
" La mercancia la entregaba el mercader en nombre de Hernando de Quintanadueiïas, sefior de Bretaiîa y vecino de Ruân 
" La mercancia se cargo en una barca en Gran Canaria, para Uevar a Santa Cruz de Tenerrfe y alli pasarla al navio que tenia por destino Flandes 
'* Esta mercancia Ueva dos consignatanos, uno en Fecan y otro en Amberes, ambos franceses 
" Esta mercancia vmo del cabo de Aguer, siendo Manaquer su depositano 
2" Esta mercaderia también era procedente de Berberia, de la nao que trajo a Gran Canaria Lorenzo Crupier 
2' El maestre se obliga a Uevar la mercanca a Amberes, estando abierto el paso de Fregehngas, y no lo estando la llevana a Calais 
22 Esta mercancia igualmente se recibe para cargar en Santa Cruz de Tenerife con destino a Amberes. 
23 La mercancia se recibe en Las Palmas de Valeno Ruiz, flamenco, para entregar en Garachico a Corneho de Manaquer, para que este la remita a Flandes. 
2'' También el azùcar se recibe para cargar en Tenenfe 
25 Lo mismo 
26 Lo mismo 
27 Idem. 



SUPPLEMENT 

IDENTIFICETION DES NOMS PROPRES 
PAR 

G. ASAERT, K. DEGRYSE et J. EVERAERT 

MARCHANDS A ANVERS 

A. FLAMANDS 

Nicolas Aldiere 
Cornelio Francisco Artson 
Tilman Banquisel 
Hans Brin 
Gerardo Brinzeles 
Leonart Broque 
Gerardo de Chiebres 
Art Coquen, alias Coguen 
Herman Janse 
Helman de Manacre 
Pedro de Monjeron, alias Morejon 
Pablo van Soldt, alias Solot 
Maria (viuda) de Frans Suars 

B. GÉNOIS 

Gregorio Cantaiïo 
Vicencio Espindola 
Uzo de Mar 
Nicolao de Negrón 
Lorenzo Sauli Segnara 

C. FLORENTINS 

J. B. Cafetati & Jean-Rapt. Affaitadi & 
Nicolao Giraldi Nicolo Grimaldi 

D. ESPAGNOLS (membres de la nation espagnole/vers 1560) 

Alvaro de Abreo 
Diego de Ayala 
Francisco de Aguilar Porres 

Nicolas Heldewier 
Cornelis Frans Aertsen 
Thielman van Kessel 
Hans Vrins ? Berwins ? 
Gerard Bruynsele, alias Brincees 
Lenart Bruche 
Gérard de Chièvres 
Art Cogghen 
Harman Janssone 
Herman (vanden) Mannacker 
Pieter de Moucheron 
Pauwel Vansoldt 
Fransoys Sweerts 

Gregorio Cattaneo 
Vicencio Spinoli 
Partolomeo Uso Ennary (MaioUi ?) 
Nicolao de Nigrone 
Lorenzo Sauli (Sacherio ?) 
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Gerómimo de Espinosa 
Alonso Manrique 
Marcos Nunez Perez 
Luis Perez 
Luis de Quesada 

Francisco Codina : consul catalan, 1540 
Marcos de Palma : à Middelbourg (Marcq de la Palma) 

CAPITAINES DE NAVIRE ANVERSOIS 

Bautre Adrians 
Guillermo Antonio 

Jacomo Dervis 
Jacques Hildenses, 
alias Heldernis 
Anrique Jans 

Cornieles Jans de Hon 
Henrique de Ovala 
Juan Pablos 

(période d'activité) 
Wouter Adriaenssone (1555-64) 
Willem Anthonis(sen), 
alias Anthonissone (1558-81) 
Jacob Diericxssone ? (1557) 
Jacob Hildernissen (1563) 

Henrick Janssone (1552-80) 
co-propriétaire de la caravelle 
«den Hasewint» (= el Galgo) 
Cornells Janssone de Hont (1564) 
Henric de Wale( 1563-65) 
Jan Pauwels (1563-73) 

NOMENCLATURE GÉOGRAPHIQUE 

Abra Nueva 
Ambarque 
Ancusa, Encusa 
Ave de Gracia 
Canfer 
Enden 
Fregelingas 
Fecan 
Geldernaquer 
Muncquedan 
Medienburgue, Nedenburg 
Osterlan 
Rosco 

Newhaven ? (Sussex) 
Hamburg (Allemagne) 
Enkhuizen (Hollande) 
Havre de Grace (Normandie) 
Campvere (Zélande) 
Embden (Frise) 
Vlissingen ? (Zélande) 
Fecamp (Normandie) 
Geldenaken (Brabant) 
Monnikendam (Hollande) 
Middelburg (Zélande) 
Oostland (= Baltique) 
Roscoff (Bretagne) 
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CAPITAINES DE NAVIRE 

Fregelingas 

Nicolas Jacobse nao Sn. Juan 1558 
Villengo Bart nao Sta. Catelina 1558 
Cornells Floris nao el Falcon/de Valk 1563 
Ebbot Petroson 

Mediburque 

Guillermo Hervé 
Simon Cornielis 
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COMMENT RÉCUPÉRER 
LA «ISLA COLOMBINA» ? 

UN PROJET FLAMAND DE REPEUPLEMENT 
À SANTO-DOMINGO 

(1699-1701) 
PAR 

John EVERAERT 2 4 6 1 2 

Économiquement, l'empire espagnol reçoit de rudes secousses au cours 
de la seconde moitié du xvii« siècle. Le commerce transatlantique a été en 
grande partie accaparé par des colonies marchandes étrangères, établies en 
Basse-Andalousie '. Aux Indes Occidentales et dans les eaux atlantiques la 
piraterie et la course ennemie ^ menacent le transport maritime, voire même 
attaquent des points névralgiques (Veracruz, Campeche, Cartagena de Indias) 
du système de communications. Dans la mer des Caraïbes, la situation devient 
particulièrement alarmante. Diverses nations — oui ou non ennemies — se 
sont installées sur ces îles difficilement contrôlables : la présence anglaise à 
la Jamaïque, la fraude des Hollandais à Curaçao et surtout l'action des Français 
établis à Saint-Domingue inquiètent les autorités régionales. 

Au fur et à mesure que nie de Cuba et avant tout le port de la Havane 
revêtirent de l'importance commerciale et maritime, la défense des autres 
Grandes Antilles sera négligée. Afin de saboter le commerce interlope massif 
de la part des Provinces Unies dans la baie des Gonaïves, l'évacuation de 
la côte nord-ouest d'Hispaniola est organisée en 1605-06 ; les colons espagnols 
sont forcés de se regrouper aux alentours de la capitale Santo Domingo ^. 

' J. EvERAERT, Le commerce colonial de la «nation flamande» à Cadix sous Charles II (ca 1670-
1700), Anuario de Estudios Americanos (AEA) 28/1971, pp. 139-151. 
2 En mai 1666, des corsaires français ont capturé divers bâtiments revenant des Indes et 
appartenant à des négociants d Anvers ; les prises sont amenées à Flessingue (Zélande). Valkenisse, 
Annales rerum antverpiensium, tome 5, p. 73. Lorsqu'on nov. Rodrigo Lambert, greffier de 
l'Amirauté d'Ostende, sollicite l'autorisation d'engager aux Indes Occidentales des frégates 
flamandes dans la lutte contre les infracteurs aux traités de paix, Madrid refuse sous prétexte 
que cette intervention navale pourrait camoufler la contrebande. J. de Veitia Linaje, Norte de 
la Contratación de las Indias Occidentales, Sevilla 1672, p. 92. 
3 C. HERNANDEZ TAPIA, Despoblaciones de la isla de Santo Domingo en el siglo XVII, AEA 
27/1970, pp. 285-320. 
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Le vide se remplit assez vite, d'abord par des boucaniers-flibustiers français 
et anglais qui se nichent à la Tortue et ailleurs, ensuite par des engagés-habitants 
français qui s'installent dans les plaines occidentales d'Hispaniola. En 1665 
les établissements français se régularisent sous l'autorité de la Compagnie des 
Indes Occidentales. Finalement en 1697, par le traité de Rijswijck, l'Espagne 
cède définitivement la moitié de nie — dorénavant appelée Saint-Domingue. 

Tout comme sa voisine, l'île de Puerto Rico souffre de la même margi
nalisation économique et démographique. Sur les deux îles, la population stagne 
ou recule au cours de la seconde moitié du xvn^ siècle. Situation désolée due 
non seulement au sévère régime d'immigration appliqué par la métropole, mais 
encore et surtout aggravée par une série de calamités (épidémies, tremblements 
de terre, invasions) et par une misère générale. 

Les Pays-Bas méridionaux, en dépit de leur statut de territoire loyal à 
la monarchie espagnole, se voient toujours exclus de l'accès aux colonies 
d'Amérique. De même que l'Espagne, les Flamands se sentent handicapés par 
le manque d'une compagnie pour faire front à la concurrence des pays limi
trophes, surtout à celle des deux Compagnies hollandaises "*. 

Déjà au début des années 1660, des négociants de Bruges proposent d'armer 
des navires vers l'Amérique afin de remédier aux excès des Hollandais ^. De 
nouveau en 1671, les provinces de Flandre et de Brabant s'adressent au roi 
pour leur concéder «la libre navigation, transit et commerce avec les Indes» *. 

Cependant il faut attendre jusqu'en 1676 pour qu'une sérieuse démarche 
soit entreprise. Mandaté par les États Provinciaux de la Flandre et du Bra
bant, Jean van Eele, seigneur de Westhove, expose dans deux longs mémoires, 
adressés à la reine-régente (Marie-Anne d'Autriche durant la minorité de 
Charles II) les motifs et les conditions pour établir «una compania por la 
libre navegacion y commerçio desde los puertos de Flandes» .̂ 

Chassés par les troubles de guerre et les efforts de défense contre les 
invasions et les annexations territoriales de la part de Louis XIV (1667-76), 
les marchands, les marins et les navires flamands s'étaient retirés à l'étranger. 
Pour remédier à cette perte et faire rapatrier le potentiel maritime — émigré 
particulièrement à Dunkerque — J. van Eele propose une «compaiïia poderosa» 
d'après le modèle des grandes puissances. Cette compagnie à monopole royal 
opérerait directement, à partir des ports flamands, tant vers les Indes Occi
dentales qu'Orientales (Philippines). En se limitant en Amérique aux destinations 

'' E. STOI S, De Zuidelijke Nederlanden en de oprichting van de Oost- en Westindische Com
pagnieën. Bijdragen en medelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden 88/1973, pp. 16-17. 
5 M. VAN DURME, Les Archives Générales de Simancas et l'histoire de la Belgique (xi-
xix^ siècles), tome II, Bruxelles 1966, p. 535. 
<> L. Gii LioDTs-vAN SEVEREN, Curtuloire de l'ancien Grand Tonlieu de Bruges, 2̂  partie, Bruges 
1909, pp. 448-49. 
' Archives Générales du Royaume/Conseil des Finances (AGR/CF), n° 8600/doc. 4 et 5. 
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secondaires (Buenos Aires, Caracas, Honduras, Guatemala, Campeche et llle 
de Santo Domingo), elle éviterait de nuire aux intérêts des galions de la Terre-
Ferme et des flottes de la Nouvelle Espagne. Cependant les bateaux flamands 
pourraient se servir des ports basques en cas de danger et même toucher à 
la Havane pour s'y ravitailler. La compagnie, ouverte à tous les ressortissants 
de la couronne — également à ceux résidant dans les colonies — accumulerait 
son capital par actions négociables ; un investissement de 6000 florins condi
tionnerait l'élection comme directeur. En plus des droits douaniers ordinaires, 
le régime fiscal imposerait des taxes supplémentaires à la sortie (6%) et au 
retour (12%), payables en Flandre. Nous ignorons la réaction du gouvernement 
espagnol, mais sans doute les stipulations trop innovatrices ont rendu cette 
proposition tout à fait indigeste pour les défenseurs du monopole castillan. 

Sans insister trop fort sur la «libre habitaçion» (maisons et magasins) pour 
ses facteurs et commissionnaires aux Indes Occidentales, le mémorialiste sou
ligne déjà les avantages complémentaires d'une telle entreprise pour contrecarrer 
l'infiltration étrangère aux Antilles. En effet, particulièrement les Français, et 
cela grâce à leur nouvelle Compagnie des Indes Occidentales, ont «plantadas... 
muchas familias y aumentan cada dia en mas que 160 léguas de territorio» 
de l'île de Santo Domingo. Par conséquent le suppliant suggère la permission 
d'occuper les ports non-habités d'Hispaniola, de les peupler et de faire cultiver 
les terres par des Flamands afin d'«expeler a los Franceses», au besoin à main 
armé. De cette manière, le port important de Santo Domingo ainsi que d'autres 
Iles du Vent (Barloy sota Vento = Barlovento) seraient sauvegardés .̂ 

Pendant dix ans notre documentation reste muette. Cependant, dans l'inter
valle le gouvernement s'est rallié lentement à l'idée de revitaUser le trafic des 
Indes par la formation de compagnies de commerce, dans lesquelles partici
peraient des négociants étrangers. Dans ce but, des «techniciens» espagnols — 
tel que Luis Cerdeno y Monzón / 1678-80 — vont étudier les compagnies-
modèles à l'étranger '. 

A partir de l'automne de 1686, deux initiatives lancées quasi simultanément 
se croisent. Puisque chaque phase englobe divers aspects qui se ressemblent 
souvent et que les dossiers se sont entremêlés lors de la procédure consultative, 
l'historiographie et surtout les historiens espagnols ayant perdu la piste initiale, 
ont parfois mélangé les projets originalement différents. 

En septembre 1686, une conférence officieuse réunit à Bruxelles quelques 
ministres du gouvernment (e.a. le comte de Bergeyck) et des membres des États 
de Brabant, ainsi que les députés de la Flandre avec les commissaires d'Anvers. 

* Idem, doc. n° 5/p. 9 (Représentation de Mr van Eele... pour l'établissement d'un commerce 
aux Indes). 
' J. M. MORALES ALVAREZ, LOS extranjeros con carta de naturaleza de las Indias durante 
la segunda mitad del siglo XVIII, Caracas 1980, pp. 109-110. 
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Après discussion sur les divers moyens de ranimer le commerce, les États de 
Brabant proposent au gouverneur-général — le marquis de Gastanaga — un 
triple remède : 1) la navigation en droiture des ports flamands vers les zones 
secondaires des Indes Occidentales où la flotte et les gallions ne vont point ; 
2) la permission pour les marchands et les soldats originaires des Pays-Bas 
espagnols de naviguer librement sur les convois vers les colonies ; 3) l'éta
blissement d'une colonie (sous-entendu flamande) à Santo Domingo afin de 
contrebalancer le grand nombre de Français 'o. Un mois plus tard (oct. 1686), 
Manuel de Fonseca — consul d'Espagne, d'abord en Angleterre et ensuite aux 
Pays-Bas — aurait sollicité la formation d'une double compagnie commerciale 
pour trafiquer séparément l'une avec Puerto Rico et Santo Domingo et l'autre 
avec les Indes Orientales ' '. Les deux propositions suivent leur cours à travers 
la machine bureaucratique des conseils royaux à Madrid. 

Suivons d'abord les démarches faites à Bruxelles. En juillet 1687, Gastanaga 
envoie à Madrid un mémoire émanant de négociants anversois qui demandent 
de s'établir à Santo Domingo et Puerto Rico '2. Les raisons invoquées par 
les requérants se basent sur les «noticias que llegan aqui del estado de aquella 
isla» : les Français exploitent déjà plusieurs îles à sucre (Martinique, Guadeloupe, 
S. Martin, S. Christophe) tandis que les îles espagnoles, isolées par manque 
de communications maritimes régulières, se trouvent «expuestas» aux «boca-
niers». Pour que ces îles puissent «servir de barrera» contre le danger d'une 
occupation française, il faut de l'Espagne stimule le peuplement en autorisant 
le libre commerce à tous les vassaux de la monarchie y principalement aux 
ressortissants de Flandre et de Brabant. Le sol plus fertile que dans la partie 
française supporterait une agriculture d'exportation et le repeuplement fournirait 
une tête-de-pont pour combattre la piraterie et la contrebande. 

En même temps, les États de Brabant — en s'accordant avec le comte de 
Bergeyck, le «négociant anversois» van Eele (le mémorialiste de 1676 !) et des 
députés de Flandre — décident de déléguer un agent à la Cour pour y plaider 
leur cause. Pedro Alvarez de Cadro, premier secrétaire du Conseil Suprême 
des Pays-Bas à Madrid, se voit confier cette besogne, moyennant une indemnité 
annuelle de 300 florins '3. 

A Madrid, le Conseil d'État, demandant à la fois au gouverneur-général 
des éclaircissements à propos des modalités «con que ofreçen los Flamencos 

'" R. DE ScHRYVER, Jan van Brouchoven, Graaf van Bergeyck (1644-1725). Een halve eeuw 
staatkunde in de Spaanse Nederlanden en in Europa, Brussel 1965, pp 141-42, 165-66. 
" A. LOPEZ CANTOS, Histona de Puerto Rico (1650-1700), Sevilla 1975, p 146 
'2 Archivo General de Simancas/Consejo de Estado (AGS/Est.) 3879 
'3 AGR/États de Brabant, reg 7 (a°1687), Ps 173v°, 182v°, 199r°. La décision stipule de 
«te committeren sekere bequamen persoon naer Madrid over de libère commercie ende navigatie 
op d'Indien ende insonderlijck op het eylandt van Buenos Acres (sic)», visiblement une erreur 
de plume pour Santo Domingo. 
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practicar el comercio y executar la poblaçion de las dos islas Santo Domingo 
y Puerto Rico», remet le dossier au Conseil des Indes, lequel à son tour de
mande l'avis du Consulado de Sevilla, la corporation des négociants et des 
armateurs trafiquant aux Indes '*. Quelques mois plus tard, le Conseil d'État 
reçoit l'information explicative sollicitée de la part de Bruxelles. En même 
temps Gastafiaga remet «otra proposiçion para comerçiar en la India Oriental, 
Costa de Guinea y puertos libres» dont l'auteur est... Manuel de Fonseca '5. 

Cela signifierait que Fonseca aurait introduit sa double requête précitée 
séparément. En tout cas, son premier projet combiné d'une compagnie et de 
repeuplement des deux îles antillaises date probablement des années 1686-87, 
puisque le Consulado de Seville le rejette déjà en oct. 1687 '̂ . Néanmoins, 
son plan était à la fois ambitieux et séduisant. La «Compafiia Real de los 
Paises Bajos», une société à actions (min. 10.000 réaux) dirigée par Fonseca, 
avec siège social dans les Pays-Bas méridionaux et une concession de trente ans, 
ambitionnait de monopoliser le commerce maritime avec Santo Domingo et 
Puerto Rico. En contre-partie, Fonseca prendrait à sa charge le transport des 
immigrants-colons à recruter dans trois domaines : d'abord les soldats de 
garnison mariés, cantonnés aux Pays-Bas et dont les familles occasionnaient 
des dépenses exorbitantes ; ensuite parmi les Flamands, les Wallons et autres 
nations-vassales ; finalement et au besoin dans les régions montagneuses 
d'Espagne et des Canaries. Le Consulado de Sevilla, toujours méfiant et acharné 
envers toute tentative d'atteinte à son monopole, réplique en juin 1688 par 
une argumentation extrêmement négative : chez les Flamands l'intérêt pour 
le commerce libre l'emporte de loin du zèle de colonisation ; très vite les deux 
îles, dont la capacité de consommation est insuffisante, se transformeraient 
en bases de contrebande ; en outre les aspirants-colons pourraient être affectés 
du luthéranisme. La représentation positive de la part du marquis de los Vêlez, 
président du Conseil des Indes, ne contrebalançait pas la solution de fortune 
présentée par le Consulado : attirer des familles canariennes et enrôler des 
soldats '̂ . 

C'était une chance ratée, d'autant plus que la situation démographique 
dégénérait considérablement au cours de la décennie 1680-90. Des maladies 
pestilentielles s'abattent sur Puerto Rico en 1681 (250 morts), en 1686 et surtout 
en 1689-90, lorsque plus de 900 personnes y crèvent. En 1691, l'île ne garde 
que 666 familles '̂ . A Santo Domingo, en 1669 la peste tue quelques 1500 

14 AGS/Est . 3879, consultas 28.08 & 11.09.87. 
15 Wem, consulta 20.11.87. 
1̂  A. GUTIERREZ ESCUDERO, Poblaçion y economia en Santo Domingo (1700-1746), Sevilla 
1985, p. 60/n. 46. 
1' A. LOPEZ CANTOS, Puerto Rico (o.c), pp. 38-40, 146-153, A. GUTIERREZ ESCUDERO, Santo 
Domingo (o.c), pp. 59-60. R. D. HUSSEY, The Caracas Company (1728-1784), A study in the 
history of Spanish monopolistic trade, Cambridge (Mass.) 1934, pp. 26-32. 
1* A. LOPEZ CANTOS, Puerto Rico (o.c), pp. 22-23, 27. 
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personnes. Du contingent de 543 Cananens débarqués en 1684, la vérole exige 
en peu de temps 126 victimes D'ailleurs, cette immigration canarienne, souvent 
préconisée par le Consulado de SeviUa, s'était arrêté à Puerto Rico vers 1650 
et l'unique essai ultérieur (1690), visant à y introduire la culture du cacao, 
se soldait par un échec complet Rien d'étonnant donc que Santo Domingo 
envoie en 1690 un procurateur à Madrid pour soutenir l'envoi de colons 
flamands '̂  En 1692-93, l'archevêque espagnol de Santo Domingo dresse un 
bilan désastreux de l'île et insiste pour que les Flamands s'y installent sans 
délai afin de repousser les Français ô La discussion reprend quelque peu en 
1691-92, mais en 1694 le verdict de refus tombe î 

La situation va virer complètement à partir de 1697, année de la cession 
de la partie française de Saint-Domingue Dorénavant l'Espagne concentrera 
ses efforts de repeuplement sur ce que lui reste de nie de Santo Domingo 
au heu de «favonser» Puerto Rico comme avant Devant la menace d'une 
énergique colonisation française, soutenue par le système des «engagés» 2̂ , 
Madrid prendra elle-même l'initiative pour attirer des colons afin de repeupler 
la zone frontalière quasi déserte 

Devant l'impossibihté d'envoyer des pémnsulaires, indispensables en Espagne 
pour l'armée, le Conseil des Indes conseille au roi (sept 1699) de faire vén-
fier aux Pays-Bas espagnols «si abra algunas familias de Flamencos (católicos !) 
o Irlandeses que quieran pasar a poblar en la isla de Santo Domingo », 
en leur assurant le passage, la distribution de terres à cultiver et l'entretien 
pendant quelques mois après l'arrivée Madrid recommande au gouverneur-
général Maximihen-Emanuel de Bavarie de procéder au sondage 3̂ Celui-ci 
fait distnbuer (10 nov 1699) de par le roi la traduction de r«advertence royale» 
(Esconal, 8 oct 1699) à tous les gouvernements provinciaux avec ordre «de 
la rendre publicq par affiche et autrement» Le Conseil des Flandres, qui siège 
à Gand, impose (16 nov) l'exécution pratique aux villes de la province des 

" A Gutierrez EscuDERo fo c^, pp 20-21, 60/n 47 A LOPEZ CANTOS (o c ), pp 31-35 Sur 
la politique de repeuplement par des emigrants canariens, cfr F M O R A L E S PADRON, Las 
Cananas y la politica emigratoria a Indias, 1 Coloquio de historia canario-amencano (1976), 
Las Palmas 1977, pp 213-214 
20 « la Chambre du Commerce de Seville s'oppose a ce projet sous prétexte que les Flamands 
négocieront le long des côtes de l'Amérique, comme si les Anglois et les HoUandois ne faisoient 
pas tous les jours cette traite » Fr X DE CHARLEVOIX, Histoire de l'Isle Espagnole ou de 
St Dommgue, t II, Pans 1731, pp 249-250 (extrait de la correspondance interceptée par J 
B du Casse, gouverneur officieux de St Domingue) 
2' Dans cette ambiance de clair-obscur politique se situe le premier projet (également rate) 
élabore par l'avocat J Vander Meulen (1694) pour une «Compagnie generale de commerce 
et navigation» en excluant cependant le trafic aux Indes Occidentales Cfr C VAN LANGENDONCK, 
Le mouvement colonial en Belgique au xvii'siècle. Rev belge phil et hist 2/1923, pp 86-87 
22 Entre 1683-1715, Saint-Domingue absorbe 1280 «engages» en majorité embarques a La 
Rochelle G DEBIEN, Les Engages pour les Antilles (1634-1715), Abbeville 1951, pp 141-142 
23 Archivo Histonco Nacional (AHN/Estado 1658), consulta 29 09 1700, AGS/Est 3894, 
despacho au gouverneur des Pays-bas (8 10 99) 
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Flandres 4̂. La municipalité de Gand prend acte (20 nov.) de cette décision 
et fait afficher partout la version française imprimée de la requête royale 
«s'il y a quelques familles Flamendes ou Irlandoises... qui voudroient passer 
aus Indes pour peupler en l'Isle de St. Dominicq...». Les intéressés devront 
se présenter au «comptoir», où les secrétaires s'occupent de l'enregistrement 5̂. 
L'immatriculation démarre le 24 nov. 1699 ; huit semaines plus tard quelques 
1300 personnes figurent sur les listes. Nous en reparlerons. 

La ville de Bruges semble avoir suivi une divulgation anologue par voie 
d'affiches 6̂, mais jusqu'à présent l'existence de listes ne s'est pas relevée. Par 
contre, la ville de Saint-Nicolas a conservé l'enregistrement de quelques 115 
individus 2̂ . Le Conseil du Hainaut ordonne également l'affichage, mais ignore 
où et quand les intéressés doivent s'adresser, tout en exprimant ses réserves 
à propos des moyens de transport 8̂. H semble donc que cette province wallonne 
témoigne moins d'enthousiasme ou fait preuve de plus de réalisme... En tous 
cas, le gouverneur-général soumet à Madrid une demande supplémentaire d'in
formation très justifiée de la part du Conseil Privé. Cette requête étant trans
mise au Conseil des Indes — inspirateur de l'opération — celui-ci procure 
«la breve descripcion de la Isla Espanola...» avec un document précisant les 
«calidades, privilegios y circunstancias que se concederen a los Flamencos», 
à condition que ceux-ci s'obligent à envoyer jusqu'à 1000 familles. Malheu
resement ces pièces instructives nous manquent 9̂. 

Entre-temps, une autre proposition combinée de navigation, de commerce 
et de colonisation s'est venue greffer sur ce plan d'émigration, de manière que les 
deux projets — l'un d'initiative privée et l'autre de conception officielle — 
s'entremêleront de plus en plus. Mais retournons d'abord aux contingents des 
aspirants-colons flamands qui se sont effectivement enregistrés. 

2'' Archives Provinciales de l'État (Gand)/Raad van Vlaanderen, n°s 405 (copie lettre royale) 
& 527 (ordre accompagnant du gouverneur-général). 
25 Archives Municipales de Gand (SAG)/série 122-n° 83 (Landverhuizers) : exemplaire de 
l'affiche, repris dans M. VANDECASTEEI E, Vlaamse uitwijking naar Santo Domingo (1699-1700), 
Gent 1969, pp. xxv-xxvi. 
SAG/ Keure Resolutieboeken (1699-1700), f°s 37-38 : ordre de «gedruckte billietten alomme 
te afficheren waer toe voorts de secretarissen sullen notitie hauden vande persoenen die ten 
comptoiren hun sullen commen presenteren...». 
2' L. GiLi lODTS-vAN SEVEREN, Cortulaire de l'ancienne Estaple de Bruges, tome III, Bruges 
1905, pp. 617-618 : copie imprimée (Ignace van Pee). Cfr. A. VAN ZUYI EN VAN NYEVEIT, Appel 
aux Flamands pour la colonisation des Iles St. Dominique, Annales Sec. Émul. Bruges, 60/ 
1910, pp. 203-204. 
27 Archives Municipales St Nicolas/ Varia. «Declaratie van de persoenen gaende naer het eylandt 
van St Domingho». Documentation aimablement mise à disposition par Mr. Luc De Backer, 
auteur d'une histoire familiale à Saint-Nicolas. 
28 AGR/Conseil Privé, recueil 346/lettre 23.11.1699. 
2' AGS/ Est. 3894, consulta 16.12.1699 (responsables de l'émigration et modalités d'exécution ?) 
AHN/ Est. 1658, consulta 29.9.1700. 
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Pendant presque deux mois (fin nov. 1699/mi-janvier 1700) la ville de 
Gand a probablement ouvert trois bureaux d'enregistrement, opérant en partie 
simultanément^". Les 1305 candidats-émigrants se sont enrôlés en 449 lots, 
avec des pointes chronologiques — vers la fin de l'année — difficilement expli
cables. La majorité (88,3%) des volontaires est originaire de la Flandre orientale, 
surtout de Gand et sa banlieu, mais aussi de la campagne avoisinante, limitée 
par la courbe Audenaerde-Zottegem-Alost-Lokeren, une région rurale écono
miquement peu favorisée. 

Quant à la situation familiale (voir tableau 1/aperçu représentatif pour 
plus que les 9/10 du contingent), les ménages y compris leurs enfants surclassent 

Table 1. — Situation familiale (Gand) 

Répertoire n° 
Enregistrements 
Nombre d'émigrants 

1. Familles 

a) Chefs de famille 
— couples mariés 
— sans épouse 
— veufs 
— veuves 
— filles-mères 

b) Nombre d'enfants * 
— sans 
— un 
— deux 
— trois 
— quatre 
— cinq 
— six 
— sept 
— huit 
— neuf 
— dix 
— enceinte 

7 

2. Célibataires (adultes) 
$ (jonghman) 
5 (jonghe dochter) 

I II m 
80 162 207 

238 449 618 

44 67 101 

1 
1 5 4 
2 3 11 

3 

7 1 5 
11 18 21 
12 19 38 
7 16 20 
5 8 13 
5 6 14 

3 3 
2 1 

1 
1 
1 
1 

23 42 49 
4 2 7 

Total 
449 

1305 

2X212 

1 
10 
16 
3 

454 

13 
50 
69 
43 
26 
25 
6 
3 

1 
1 
1 
I 

237 

114 
13 

127 

* 224 familles = 622 enfants 

3" L'analyse statistique est basée sur l'édition des sources à tirage limité et d'intérêt généalogique 
publiée par V. M. VANDECASTEELE, Vlaamse uitwijking... (o.c.) pp. 1-58. 
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de loin (89,4%) les célibataires. Parmi les familles, quelques rares veuves, veufs 
et filles-mères se joignent à la majorité écrasante des mariés (89,5%). Presque 
tous les couples (94,5%) ont des enfants — en moyenne 2,78 par famille. En 
majorité, les ménages comptent de un à trois enfants, un nombre respectable 
est accompagné de quatre ou cinq enfants et seulement quelques exceptions 
amènent de six à dix enfants. Les célibataires-adultes se composent essentiel
lement (89,8%) d'individus masculins («jonghmans»), tandis que les demoiselles 
(«jonghe dochters») partent rarement. 

Le groupement des emigrants d'après l'âge est moins transparent (voir 
tableau 11/classement valable pour seulement un tiers du contingent gantois). 
Les parents n'hésitent pas à s'expatrier en compagnie d'enfants de très bas 
âge et la génération de 11 à 20 ans est même minoritaire. Par contre, les 
enfants partant isolés sont surtout des adolescents masculins, ce qui est d'ailleurs 
compréhensible. Certains d'entre-eux sont sûrement des orphelins, tels qu'un 
frère (17 ans) et sa sœur (13 ans), ou encore deux frères (15 et 13 ans). Mais 
on y trouve également ce vagabond de 13 ans, errant dans le pays d'Alost 
sans résidence fixe. Les adultes-chefs de famille se rangent surtout dans le 
groupe d'âge de 26 à 40 ans, tandis que jusqu'à l'âge de 25 ans les emigrants 
sont principalement des célibataires masculins. Le septuagénaire, voulant quitter 
son village natal d'Everghem, illustre bien l'attrait «om te gaen naer de Eylanden 

Table 2. — Catégories d'âge (Gand) 

1> 
Ö 0 

<ca 
T3 

3 
O 

Ü 

0-5 
6-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
72 ans 

7 

Enfants 

l i 3 
l'I I t 

5' 9 
35 
25 1 
15 18 1 
13 60 8 
2 

Adultes (Répertoires 11 & III) 

u 
•3 *Ö O 
5 m VI 

•S 1 1 
^ -e -§ 
J S '1> '(U 

u u u 

18 43 7 
41 29 1 
48 3 1 
50 4 
10 1 
14 5 

I 
1 

2 5 

"B. 
E 
o 
o 

X 

(2 

35 
26 
34 
81 
70 
71 
52 
54 
11 
19 

1 
1 
7 
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ofte Eylant van Ste Domingo», exercé sur les basses classes ignorantes de la 
population. 

La profession n'est mentionnée qu'exceptionnellement. Les emigrants de 
provenance rurale se caractérisent parfois de paysan («lansneiringhe»), d'ouvrier 
agricole («lantknecht») ou de servante («maerte»), tandis que les métiers plus 
qualifiés (maître-chirurgien, tailleur, charpentier) sont encore plus rares. 

Selon les registres gantois le portrait-robot de l'émigrant se présente donc 
ainsi : avant tout un père de famille en pleine forme de l'âge moyen, accompagné 
de son épouse et de plusieurs enfants souvent bien mineurs ; au deuxième 
rang figurent le jeune homme célibataire, suivi de l'adolescent isolé. 

Les 113 candidats, enrôlés (40 inscriptions) à Saint-Nicolas, confirment 
en grandes lignes ces constatations. Les couples mariés, répertoriés sans ou avec 
progéniture — un contre trois quarts — et y compris les enfants, représentent 
la grande majorité (82,3%) du contingent. La minorité restante des célibataires 
se compose surtout d'hommes. 

Coïncidence ou stratégie, juste au moment où la décision d'admettre des 
emigrants flamands à Santo Domingo est promulguée, des marchands anversois, 
soutenus par la ville, lancent l'idée d'«admettre ceux de la ville d'Anvers et 
autres sujets du Pays Bas espagnol à la navigation sur l'Isle d'Hispaniola et 
la Rivière d'Oronoque ou Isle de la Trinidad» en s'organisant dans une com
pagnie. L'argumentation n'a guère varié depuis la proposition de 1676 •'". Aux 
Indes Occidentales, la résistance espagnole aux usurpations étrangères s'écroule 
rapidement : des aventuriers français et des pirates-boucaniers risquent d'envahir 
Santo Domingo ; les récentes intrusions écossaises au Darién (1696) menacent 
la route de l'argent ; des nations hérétiques comme les Anglais et les Hollandais 
occupent déjà des îles stratégiques (Jamaïque, Curaçao) et épient d'autres zones 
marginales (Suriname, Tobago). Mais les Flamands sont disposés à défendre 
l'empire ! En faisant directement allusion à la «proclamation en faveur de tous 
les flamens qui voudroient s'établir dans l'isle Hispaniola», la compagnie encore 
à former demande l'autorisation «d'établir la navigation et une colonie dans 
l'isle...» ; des frégates flamandes pourraient s'y joindre à «l'armadilla» de défense 
espagnole, tandis que les immigrants-colons cultiveraient des terres vacantes 
afin de contrecarrer l'infiltration française. En faisant miroiter l'envoi de mili
taires flamands et d'esclaves nègres, la compagnie sollicite également la per
mission de s'installer aux environs de la rivière Orénoque, «un pays déserté... 
par les Espagnols» ainsi qu'à l'île de Trinidad où il n'y a «qu'un méchant 
fort, degarny des soldats». 

A Madrid, le Conseil d'État donne un avis qui laisse la porte ouverte 
en invitant une personne autorisée pour examiner les différents articles du 
privilège à accorder à la compagnie. Un mois plus tard, le roi confirme la 
susceptibilité du projet à discuter à condition que la compagnie ne porte pré-

31 AHN/Est. 197, n° 19 — Mémoire et lettre accompagnante (Bruxelles, 23.12.1699). 
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judice au commerce des autres nations et que ses aspirations coloniales se 
limitent à quelques factoreries 2̂. Dans un exposé des motifs, la municipalité 
d'Anvers précise les objectifs immédiats de la société projetée. En ce qui 
concerne Santo Domingo, la compagnie demande de lui concéder la licence 
unique de naviguer en droiture avec 7 ou 8 bateaux à titre d'essai afin d'y 
examiner les possibilités du commerce des cuirs et du tabac contre les produits 
de manufacture du pays. En même temps la société a l'intention d'y transporter 
de futurs candidats-émigrants. Quant à la Trinidad et l'Orénoque, 1 ou 2 des 
navires précités pourraient y passer «para informarse» et éventuellement aussi 
à Puerto Rico. Puisque le dessein principal des associés est «de establezer 
colonias y otras habitaciones» et qu'il faut d'abord peupler et défendre les 
îles et les terres les plus exposées, les îles d'Hispaniola et de Puerto Rico 
pourraient faire fonction de projet pilote — ce qui signifie une reprise du plan 
de 1687. En guise de résumé, la compagnie sollicite «...un privilegio provisional... 
de navegar a las islas ... con siete o ocho navios de guerre, cargados de mer-
cancias... (y) podran trasportarse en los mismos navios naturales de este pays 
para hacer colonias...» ^3. 

Les négociants d'Anvers ont habilement joué en s'attelant au char de 
l'émigration. A Madrid, le dossier sera dorénavant étudié par une jointe spéciale 
qui discutera «del resguardo de la Isla Espanola por medio de compaiïia de 
Flamencos». Mais le Conseil des Indes — qui s'est déjà résigné au remède 
de «pedirse mil familias a Flandes...» ou d'au moins 500 familles — bloque 
toujours le projet de compagnie qu'il faut «excluir y repeler absolutamente...». 
La commission mixte, par contre, voit dans les relations commerciales un 
stimulant pour «el augmente de poblacion». La jointe adopte donc une attitude 
plus réaliste et sans doute aussi plus nationaliste, puisque deux de ces membres 
y sont délégués par le Conseil Suprême des Pays-Bas. En ce qui concerne 
le passage des colons flamands, elle craint cependant des difficultés de transport 
vu l'intrication des deux matières. Ce qui est de plus, comme les habitants 
de ces domaines lointains ne peuvent pas se suffire, la proposition anversoise 
ne lui paraît pas «despreziable» ^'*. 

Devant les interminables pourparlers et les consultes hésitantes de la part 
des conseils royaux, le gouverneur-général des Pays-Bas demande au début 
de 1701 des instructions concrètes. Si Madrid ne prend pas promptement des 
dispositions pour les moyens de transport, les conditions de passage et l'accueil 
des immigrants à l'île, «ninguno se expondria a dejar su pais...» ^̂ . 

32 Idem, réponse d'Ant° de Ubilla (secrétaire de la dépêche universelle), 26.2.1700. 
' ' AHN/Est. 193, n° 19 (Consulta del Consejo de Estado de los Payses Bajos... sobre la 
memoria... del Magistrado de Amberes, Bruxelles 18.5.1700). 
3" AHN/Est. 1658, consultes de la Jointe (22.9.1700) et du Conseil d'État (20.11.1700). 
" AHN/Est. 1666, consulta 17.1.1701 (Sobre familias flamencas que se proeura pasen a poblar 
la Isla de Sto Domingo). 
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De même que la fameuse Compagnie des Indes Orientales et de Guinée — 
projet forcé par Bergeyck à l'insu de Madrid (1698) et réfuté par le roi 6̂ — 
la compagnie de commerce et de colonisation, préconisée par les Anversois, 
s'éteint doucement. Peu après, le changement de dynastie (1701) facilitera une 
campagne navale franco-espagnole aux Indes Occidentales, où les corsaires 
français harcèlent déjà les Anglais, tout en pratiquant à grande échelle la 
contrebande demi-légalisée ^^. De leur côté, les émigrants-colons flamands, déjà 
enregistrés par centaines, ne partiront jamais à Santo Domingo... heureusement 
pour eux mais dommage pour le repeuplement de l'île. En effet, ce n'est qu'à 
partir de 1733-'35 que l'immigration canarienne et la fondation de nouvelles 
établissements prendront quelque ampleur. 

^ R. DE ScHRYVER, Uit de vóórgeschiedenis van de Oostendse Compagnie, Bulletin Commission 
royale d'histoire, 137/1966, pp. 143-159. 
•" P. E. PÉREZ-MALI.AINA BUENO, Politica naval espanola en el Atlàntico (1700-1715), SeviUa 
1982, pp. 72-87. 
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DE „DOLINGE" VAN CAROLUS 
VAN DER HAEGHE, 1699-1705 

DE LOTGEVALLEN VAN EEN VLAAMSE 
VOC-SOLDAAT TIJDENS ZIJN VERBLIJF 
IN BATAVIA, DE FILIPPIJNEN EN JAPAN 

DOOR 

Jan PARMENTIER o 

Inleiding 

De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) herbergen 
een boeiend dagboek van een Vlaamse soldaat, die deze compagnie als werk
gever vond om moeilijkheden in eigen streek te ontvluchten '. Carolus Van der 
Haeghe (° 1675), afkomstig uit het Oostvlaamse Waarschoot, hoefde niet uit 
ekonomische noodzaak zijn toekomst te zoeken in Oost-Indië 2. Werkzaam als 
klerk leidde hij een relatief komfortabel bestaan. Een ongelukkige liefdes'historie 
en zijn zin voor avontuur zette Carolus er toe aan om in 1699 samen met 
een vriend naar Middelburg te reizen. Hij nam er dienst bij de VOC als gewone 
soldaat voor een periode van zeven jaar. 

Vanaf het verlaten van het ouderlijk huis heeft Van der Haeghe zijn dag
boek bijgehouden. Hij beschrijft uitvoerig zijn ontmoetingen met zielverkopers 
en lichtekooien in Zeeland vooraleer hij aan boord van een VOC-schip naar 
Batavia zeilde. De lange zeereis (negen maanden) was vol ontberingen, wat 
hem al vrij snel de lust ontnam om in Oost-Indië zijn bestaan op te bouwen. 
Hij hoopte op korte termijn naar de Republiek terug te keren en werd hierin 
gesteund door Emmanuel de Bornezee, een lid van de Raad van Indië. Deze 
hooggeplaatste compagnie-dienaar was geboren in het Fransvlaamse Cassel 
en beschouwde Carolus als zijn beschermeling ^. Onze figuur verkeek echter 
zijn kansen door een al te liederlijk leven als soldaat. 

' Algemeen Rijksarchief Den Haag (ARDH), VOC nr. 1684. 
2 Rijksarchief Gent (RAG), Oostvlaamse Kerkfabrieken : Waarschoot. Doopregisters 1644-1678. 
' De Bornezee kwam in 1657 te Batavia aan als soldaat aan boord van het „Hof van Zeeland". 
Hij bouwde echter een commerciële loopbaan uit ; zo promoveerde hij in 1670 tot koopman 
en in 1684 tot eerste koopman in het kasteel Batavia. De bekroning van zijn bijzonder lang 
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Ongeveer twee jaren later en het soldatenleven moe wist Carolus samen 
met zijn toenmalige vriend Jean Beriot te deserteren via een Armeens schip 
onder Spaans commando. De Spanjaarden zeilden naar Manilla en beloofden 
de deserteurs een passage voor Europa. Aan deze belofte werd echter nooit 
een gevolg gegeven. 

Onze vrijbuiter woonde twee jaar in de Filippijnse hoofdstad. Bijna twee
derden van het dagboek zijn gewijd aan dit verblijf. Zijn verhaal wordt kleur
rijker en weerspiegelt uitstekend zijn levenswandel. Zo hielp hij de Jezuïeten 
in hun bekeringsijver tegenover protestantse deserteurs en werd hij de lieveling 
van de garnizoenoverste. Deze commandant vertrouwde hem de renovatie toe 
van het fort van Manilla ; een taak die hij met de hulp van 200 inlanders 
tot een goed einde bracht, ondanks het feit dat hij weinig afwist van militaire 
bouwkunde. 

Wanneer de berichten over het uitbreken van de Spaanse Successie-oorlog 
Manilla bereikten vreesde hij voor zijn leven. Hij vluchtte samen met vijf andere 
vrijbuiters, die ook in Spaanse dienst werkten. Met een kleine jol poogden 
Carolus en zijn companen de Chinese kust te bereiken in de hoop een schip 
te ontmoeten dat hen naar Europa kon voeren. 

Zonder veel sukses strandden ze uiteindelijk op een van de Ryu Kyu-
eilanden (Japan), maar ze bleven een tijdje in de waan dat ze in China waren 
geland. De Japanners verdachten hen van vermomde katholieke priesters te 
zijn. Daarom werden ze vijandig behandeld en gevangen gezet. Hier eindigt het 
dagboek van Carolus, maar dankzij het dagregister van de Hollandse factorij 
Deshima te Nagasaki konden we zijn Japanse lotgevallen op de voet volgen •*. Na 
enige weken leverden de Japanners de zes indringers uit aan de VOC-bedienden 
in Nagasaki. Zij vonden Carolus'dagboek waardoor hij als een deserteur en 
een Spaanse collaborateur werd bestempeld. Zijn leven hing aan een zijden 
draadje toen het factorij-opperhoofd van Deshima aan de Japanse overheid voor
stelde Van der Haeghe op te hangen aan een scheepsmast. Doch zo'n executie 
vereiste de toestemming van de keizer. Om de Japans-Hollandse relaties niet te 
schaden stuurde men de zes gevangenen naar Batavia, om aldaar berecht te 
worden. 

Eens te meer dankzij de invloed van Emmanuel Bornezee besliste de Raad 
hem te pardonneren. Carolus nam weer dienst als soldaat op het fregat „Den 
Ber^'' en bereikte op 23 juli 1705 de Texelse rede ^. 

Het dagboek dat zich in Den Haag bevindt is een kopij, letterlijk over
geschreven door een compagnie-dienaar in Deshima, om als bewijsmateriaal 
te dienen bij het proces in Batavia. Jammer genoeg hebben we het originele 

verblijf in de Oost was de benoeming in 1701 tot ordinaris van de Raad van Indië, een functie 
die hij waarnam tot zijn pensionering in november 1705 (ARDH, VOC nrs. 1681 en 5240). 
•• ARDH. Nederlandse factorij in Japan nr. 115. 
5 ARDH, VOC nr. 1681. 

90 



o 
Fig. 1. — VOC-soldaten aan boord gebracht nabij de Montelbaanstoren in Amsterdam, kort voor de afreis naar Azië. 

(Schilderij van J. Storck, 1687, Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam). 



procesdossier niet teruggevonden. Zoals we reeds opmerkten hebben we wel 
dit ego-dokument kunnen aanvullen met talrijke data uit het dagregister van 
Deshima en uit enkele andere VOC-archiefstukken. 

Het belang van dit bonte verhaal ligt hem in de eerste plaats bij de origi
naliteit van dit dokument ; zelden zijn er zulke persoonlijke ervaringen neer
geschreven en bewaard gebleven van iemand die een lage functie bekleedde 
in de maritieme wereld. Bovendien heeft Carolus nooit de intentie gehad zijn 
verhaal te schrijven om het later te publiceren. Dit dagboek was enkel persoon
lijk of misschien bestemd om gelezen te worden door naaste familieleden. 

Via zijn belevenissen krijgen we een spiegel van het dagelijkse leven in 
Oost-Indië en een beeld van de vrij onbekende wereld van Europeanen, die 
als deserteurs en avonturiers een zwervend bestaan kenden in de Oost. Deze 
vrijbuiters vormden een belangrijke schakel in de culturele uitwisseling tussen 
Europa en Azië. 

Op weg naar Middelburg 

Vooraleer het verhaal van zijn „dolinge" aan te vatten verklaarde Carolus 
eerst waarom hij voor het avontuur gekozen had. Vermoedelijk is deze inleiding 
er nadien bijgevoegd. 

In 1698 was de verloofde van Carolus de mooie Cornelia Vemesch uit 
Brugge. Deze jongedame viel niet in de smaak bij zijn moeder noch droeg ze 
de goedkeuring weg van zijn toenmalige werkgever Guillaume Desmit, de grif
fier van Eeklo. Deze laatste hoopte dat Carolus zijn nicht Isabella Desmit 
als bruid zou kiezen. Na een dispuut nam Van der Haeghe ontslag als klerk 
bij de griffier, maar hij wist enkele weken later een gelijkaardige functie te 
bekomen bij Gilles Dubois, de griffier van de ambachten Waarschoot, Oosteeklo 
en Ronsele .̂ 

Doch een nieuwe discussie over looneisen zette Carolus ertoe aan ook 
deze werkgever in de steek te laten. 

Niettemin was er tussen Jan Philip Dubois, de broer van Gilles, en Carolus 
een vriendschapsband gegroeid. Jan Philip, „die lange jaren bij de zee gesworven 
haddé", verhaalde hem zijn belevenissen zodat Carolus Jigtelijck besloot om 
met hem weder weg te gaan, sonder te weten op wat voet ofte waar naartoe". 
Op 13 maart 1699 verliet hij 's nachts het ouderlijk huis, enkel een brief achter
latende die zijn vertrek verklaarde. Samen met Jan Philip Dubois reisde hij 
via Eeklo naar Brugge. De volgende dag kwamen ze in Oostende en hoopten 
als passagiers te kunnen meevaren op de „St. Francisco", een fregat die naar 
Zuid-Spanje zou zeilen ''. Jammer genoeg voor onze twee avonturiers ontmoet-

* Gilles Dubois was tussen 1687 en 1699 griffier van de ambachten Waarschoot, Oosteeklo 
en Ronsele (RAG, Ambacht Waarschoot nr. 318). 
' De „St. Francisco'' vertrok op 16 maart 1699 onder het commando van kapitein Nicolaes Ver-
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ten ze in Oostende de baljuw. Jan Rotsaert, een goede kennis van Carolus .̂ 
Toen de baljuw hun intenties vernam verhinderde hij dat de schipper van de 
„St. Francisco"' hen als passagiers zou meenemen, enerzijds omdat dit schip 
zonder konvooi uitzeilde en anderzijds omdat Rotsaert niet geloofde dat 
Carolus de ouderlijke toestemming had om de wijde wereld in te trekken. 
Onder de belofte naar Waarschoot terug te keren reisden Van der Haeghe en 
Dubois naar Brugge „alwaer wij nog enige dagen bleven plaisiren". 

Na drie dagen vertrokken de boezemvrienden met de bargie naar Sluis. 
Via Vlissingen belandden ze in Middelburg, alwaar zij logies vonden bij Marten 
van May „''twelk buijten ons weten een zielvercoper was". 

Het beroep „ziel- of ceelverkoper", ook wel ronselaar en volkhouder ge
noemd, bleek sterk verbreid in de Noordnederlandse steden waar de VOC 
een Kamer had. In tegenstelling tot hun Engelse collega's werden de potentiële 
zeevarenden voor de VOC, de Westindische Compagnie en de Marine niet het 
doel van een presgang, waarbij zeelui 's nachts uit het bed werden gelicht en 
onder dwang aanboord werden gebracht. De Nederlandse zielverkopers zochten 
werloze mannen, liefst zeelui, en boden hen onderdak, voorzagen hen rijkelijk 
van voedsel, drank, tabak en vrouwen tot wanneer ze schulden maakten. Vanaf 
dat moment waren deze potentiële zeevarenden verplicht te lenen bij hun volk
houder. De houding van de zielverkoper wijzigde nu drastisch en hij wenste 
zo weinig mogelijk geld nog te spenderen aan deze berooiden. Tevens werden 
ze nu opgesloten of mochten ze enkel onder bewaking hun verblijfplaats ver
laten totdat ze aan boord van de schepen werden gebracht. Voor deze inscheping 
tekenden ze een schuldbrief, een transportbrief of transportceel, die voor ge
wone zeelui en soldaten maximaal 150 gulden bedroeg. Hierdoor bond de ziel
verkoper de zeevarenden aan zich. 

Deze ronselaars waren voornamelijk vrouwen, afkomstig uit het maritieme 
milieu, die poogden de eindjes aan elkaar te knopen omdat hun echtgenoten 
vaak langdurig op zee waren. Zij hadden het financieel moeilijk en moesten 
deze transportcelen verkopen meestal tegen de helft van de waarde om zelf niet 
failliet te gaan. Deze „zielkopers" bleken ook vaak vrouwen te zijn, die verplicht 
waren heel wat van deze transportbrieven op te kopen om zelf een kleine winst 
te maken. Immers wanneer een zeeman overleed of deserteerde werd de trans
portbrief niet uitbetaald '. 

cruysse naar Cadiz (A. D E GROOTE, De Vlaamse Konvooivaart in de tweede helft der 17de eeuw, 
onuitgegeven proefschrift RUG, 1974, dl. II, p. xi.ix). Nicolaes Vercruysse ("Oostende 1646-
t 1706) bouwde aanvankelijk een loopbaan uit in de kaap- en konvooivaart. Zo gebruikte hij 
in 1696 de „St. Francisco" (24 kanonnen en 174 man) als konvooier (W. DEBRocK,Mco/a5 
Vercruysse, konvooier. In : Het Visserijblad, 1990, 5, p. 40-41). 
8 Jan Rotsaert oefende de functie van baljuw uit tijdens de periode 1698-1711 (RAG, Raad 
van Vlaanderen nr. 33881). 
' M. A. VAN A L P H E N , The Female Side of the Dutch Shipping. Financial Bonds of Seamen 
Ashore in the 17th and 18th Century. In : J. R. BRU UN & W. F. J. M Ö R Z E R BRUVNS (éd.), 
Anglo-Dutch Mercantile Marine Relations 1700-1850, Amsterdam-Leiden, 1991, p. 125-131. 
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Carolus verzeilde in een hierboven geschetste situatie Zijn gastheer Marten 
de Pape kreeg na enige dagen slaande ruzie met Carolus over zijn dochter 
Caatjen, zodat Van der Haeghe besloot zijn intrek te nemen in de „Vergulde 
Valk". De waardin van deze kroeg heette Hester Debuisson, een lichtekooi 
en zielverkoopster Onze figuur kon het bijzonder goed vinden in het gezelschap 
van zijn „schoon Hestertjé" Samen voyageerden ze met de speelwagen naar 
Arnemuiden en naar Domburg Op zijn plezierreisjes ontmoette hij verscheidene 
zeelui die reeds aangeworven waren door de VOC Deze kennismaking nam 
bij Carolus de laatste twijfel weg om aan te monsteren bij de Verenigde Oost
indische Compagnie als soldaat voor een penode van zeven jaar Ook meldde 
hij dat hij een transportbrief voor 150 gulden onderschreef voor zijn waardin 
Hester Eens deze schuldbekentenis getekend bracht men hem dadelijk aan 
boord van de „IJsselmonde" 

Op deze wijze begon de loopbaan van Carolus Van der Haeghe bij de 
grootste onderneming van zijn tijd De Verenigde Oostindische Compagnie 
was de belangnjkste werkgever binnen de Republiek Op haar hoogtepunt had 
de VOC in Europa, Afnka (de Kaapkolonie) en Azie zo'n 35 000 mensen 
in dienst "> Dit betekende ook een aantrekkingspool voor heel wat vreemde
lingen Rond 1700 kwam eenvierde van de zeevarenden op de VOC-schepen 
uit het buitenland, terwijl de vreemde aanwezigheid onder de soldaten aan 
boord liefst 35% bedroeg ' ' 

In tegenstelling tot de verwachtingen bleef het aantal Zuidnederlanders die 
voor een mantieme of militaire loopbaan onder de compagmevlag koos vnj 
beperkt Tussen 1661 en 1710 monsterde er jaarlijks gemiddeld 190 Vlamingen, 
Brabanders en Walen aan '̂  Echter bij de kleine Zeeuwse Paasvloot van 1699 
de „IJsselmonde" en de „Sion" met Van der Haeghe aan boord, scheepten 
liefst 100 Zuidnederlanders Op de „IJsselmonde", met 215 koppen, telde men 
55 landgenoten of 25,5% van de totale bemanning '̂  In de monsterrol die half
weg de reis aan de Kaap de Goede Hoop werd opgemaakt konden we vaststellen 
dat 27 van de 70 soldaten, die de „IJsselmonde" meevoer, van Vlaamse ongine 
waren of 38,5% Hierbij vonden we ook enkele streekgenoten (Boekhoute, Loven-
degem en Zomergem) van Carolus i'* Deze sterke Zuidnederlandse aanwezigheid 
op de Zeeuwse schepen kan verklaard worden omdat Middelburg de mschrij-
vingsplaats bij uitstek was voor Vlamingen en Brabanders 

1" V ENTHOVEN, Veel vertier De Verenigde Oostindische Compagnie in Zeeland, een econo
mische reus op Wakheren In Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten
schappen, 1989 p 87 
" J R BRUIJN, F S GAASTRA & I SCHOHHER, Dutch Asiatic Shippina m the 17th and 
18th century. The Hague, 1987, vol I p 155 
12 R VERDOODT, Zuidnederlanders in dienst van de Vereniade Oostindische compagnie (1661-
1710), onuitgegeven proefschrift RUG, 1977, dl II, p 29 
13 A R D H , V O C n r 12 239 
'•» A R D H , V O C n r 12 653 
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De reis naar Batavia 

Op 15 mei 1699, na twee weken wachten op de rede van Rammekens, 
ging de „IJsselmondé" onder zeil in het gezelschap van de „Sioti" en de West-
Indiëvaarder „Windhond". Het „uitlopen" gebeurde niet zonder problemen. 
Immers de Scheldemonding lag en ligt bezaaid met zandbanken. Men vaarde 
via een brede geul, de Deurloo, die echter niet zo diep was. Ongeveer ter 
hoogte van Zoutlande bevond zich een ondiep stuk, dat men bij voorkeur 
tijdens hoog water diende te passeren om te voorkomen dat men vastliep '5. 
Krachtige westenwinden bij het vertrek van de Paasvloot in 1699 verplichtten 
deze schepen drie dagen te wachten vooraleer ze zich zonder schade buiten 
de Deurloo wisten te manoevreren '̂ . 

Over de reis en het leven aan boord is Carolus vrij bondig in zijn dagboek. 
Wel toonde hij een bijzondere belangstelHng voor een aantal dodelijke on
gevallen tijdens de overtocht. Verder beklaagde hij zich reeds na een week 
op zee over de karige rantsoenen ; hij beschreef het als „dit was 't begin van 
mijn armoede". 

Enkele dagen na het zien van Madeira raakte de „IJsselmondé" door een 
storm uit koers en zeilde dicht onder de Westafrikaanse kust. Ze lieten op 
19 juli het anker vallen ter hoogte van de Rio Corso (Liberia) en ruilden messen, 
oude kleren en drank voor verse groenten en fruit. 

Medio oktober bereikten ze Kaap de Goede Hoop. Carolus telde 41 doden 
op het traject tussen Zeeland en de Kaap. Dit is flagrant in tegenspraak met 
het journaal van chirurgijn Simon Oosterhoorn. Volgens deze laatste bleef het 
dodenaantal beperkt tot zeven opvarenden '''. 

Aan de Kaap mocht de bemanning aan wal voor 18 dagen. Carolus 
beperkte zijn kommentaar over dit verblijf met één zin die zijn houding wel 
kenmerkte namelijk „mij diverterende met alderleij plaisieren van dit land; 
het isser seer duur leven dog de wijn goedkoop 't welk het principaalste was"". 

De „IJsselmondé" vervolgde zijn route langs Mauritius, waarna het schip 
op 5 januari 1700 de Javaanse westkust in zicht kreeg. De tropische warmte 
en een nijpend tekort aan voedsel hadden het grootste deel van de bemanning 
zodanig verzwakt dat deze Oost-Indiëvaarder niet meer op eigen kracht naar 
de Bataafse rede kon zeilen. Enkele voorbijvarende schepen boden hulp en 
stonden verse manschappen af om de „IJsselmondé" naar Batavia te loodsen. 
De Generale Missiven bevestigden deze droevige situatie : zij telden 20 doden 
en 94 zieken onder de bemanning '̂ . 

'5 W. WEBER, Een gezonken VOC schip 't Vliegend Hart, Middelburg, 1987, p. 8. 
" ARDH, VOC nr. 5105, journaal van de „IJsselmondé" (Vlissingen-Kaap de Goede Hoop), 
19.05.1699. 
" ld., 15.10.1699. 
18 ARDH, VOC nr. 1614, f° 1027-1028. 
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Een misnoegd soldaat in Batavia 

Tijdens de eerste dagen van zijn dienst in Batavia bracht Carolus een 
bezoek aan Emmanuel de Bornezee, een extra-ordinaris van de Raad van Indië, 
en overhandigde hem enige brieven die hij in Middelburg had meegekregen. 
Deze hooggeplaatste VOC-dienaar ontving Van der Haeghe hartelijk als een 
landgenoot. Weldra ontstond er een vriendschapsband waardoor Carolus de 
kans kreeg het soldatenleven vaarwel te zeggen om als klerk of boekhouder 
de „Compagnies boeken te helpen onderhouden". Hij weigerde echter maar 
verzocht Bornezee om hem zo snel mogelijk terug te sturen naar Europa. 

Zijn dienst als militair bleek aanvankelijk voor Van der Haeghe een opeen
volging van uitspattingen en bestraffingen. Op 20 juni 1700 ging hij in dronken 
toestand als een dolleman te keer en takelde met zijn degen een andere soldaat 
zwaar toe in een duel om een lichtekooi. In zijn razernij maakte hij nog amok 
in een herberg. Hierdoor belandde hij voor zes weken in de gevangenis. Nadien 
werd hij voor drie maanden verbannen naar het Punt Saphier, een uithoek 
in het fort van Batavia. Ondertussen wist Bornezee te bekomen dat Carolus 
naar de Republiek mocht terugkeren, maar door zijn wangedrag verkeek Van 
der Haeghe deze unieke kans. 

Tijdens het jaar 1701 raakte hij in conflict met een korporaal, wat uit
mondde in enkele vechtpartijen. Uiteindelijk werd hij voor zijn opvliegend 
karakter zwaar gestraft : „6 Corporaals daartoe gecommandeert, elk met een 
goede rotting tusschen de pieken, sloegen mij de deren van 't lijff en het vel 
aanstucken, en daar na wierd ik voor de Water poort geplant met 7 musquetten 
met sand gevult wegende tenminsten 120 pond, dewelke ik 4 dagen droeg...". 
Nadien bleef Carolus tot in april 1702 gestationeerd op Punt Saphier en hield 
hij zich gedeist. Wel werkte hij samen met de Franse VOC-soldaat Jean Beriot 
een plan uit om Batavia te ontvluchten. 

In Spaanse dienst op de Filippijnen 

Eind april 1702 wisten Van der Haeghe en Beriot hun oversten te ver
schalken door met een schip naar Manilla te deserteren. Voor het eiland Onrust, 
dichtbij de rede van Batavia lag reeds enige dagen de „St. Caetano" gemeerd 
om in de stad ankers te kopen. Dit was een Armeens schip, gecharterd en 
bemand door de Spanjaarden. Onder het voorwendsel een Hollands schip te 
willen bezoeken engageerden Carolus en zijn maat een roeier, die hen met 
een prauw naar de rede zou voeren. Eens buitengaats dwongen ze hem met 
de blanke wapens koers te zetten naar de Manillavaarder. 

De „St. Caetano", met aan boord de Spaanse generaal Miguel Martinez, 
verliet op 23 april 1702 Batavia na nog enige deserteurs te hebben opgepikt. 
Een maand later ravitaileerde deze Manillavaarder aan het eiland Poule 
Candoor, in de buurt van de Straat van Malacca. Daar ontmoetten ze de 
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„Rossairo", het schip van de „Capitan" van Manilla, die als country-trader 
Malacca, de Coromandelkust en Bengalen had bezocht. In konvooi bereikten 
ze begin juni de Filippijnen. In het zicht van de Baai van Manilla zonderde 
de „St. Caetanó" zich af en poogde 's nachts smokkelwaar, voornamelijk spece
rijen, met kleine bootjes aan wal te brengen. Doch er bleek verraad in het 
spel en deze goederen werden geconfisceerd. 

Eens in Manilla aangeland wisten Van der Haeghe en Beriot de Armeense 
kapitein van de „St. Caetand" te overtuigen hen te engageren als constabels 
voor de eerstvolgende reis naar Bengalen. In afwachting van hun vertrek bood 
generaal Martinez hen zeer gastvrij logies aan. Deze laatste schreef ondertussen 
naar de gouverneur van Manilla, Domingo de Zabalburu '', om onze twee 
vrijbuiters werk te verschaffen. Uit respect voor de gouverneur brachten Beriot 
en Van der Haeghe hem een beleefdheidsbezoek. Bij deze visite probeerde de 
gouverneur hen te overhalen dienst te nemen in het garnizoen van Manilla. 
Maar dit aanbod was weinig aanlokkelijk door het lage loon en bovendien 
wensten beiden zo snel mogelijk naar Europa terug te keren. 

Enkele uren voor het vertrek naar Bengalen sloeg echter het noodlot toe. 
Alle pas aangekomen deserteurs en vreemdelingen werden midden in de nacht 
tot hun grote verbazing door Spaanse soldaten opgepakt en vastgezet in de 
hoofdwacht onder het paleis van de gouverneur. De volgende ochtend poogde 
de Armeense kapitein hen nog vrij te krijgen, maar omdat de Spanjaarden 
alle vreemdelingen verdachten van mogelijke spionnage mochten ze niet naar 
„de cust" (Bengalen) varen. De gouverneur liet wel verstaan „dat wij plaats 
soude hebben in 't gallioen naar Spanjen, als wij wilden, waarmede moesten 
te vrede sijn". 

Jaarlijks vertrok er vanuit Manilla een galioen met zijde en specerijen 
naar Acapulco in Nieuw-Spanje, vanwaar dan weer Mexicaans en Peruviaans 
zilver naar de Filippijnen werd gezonden ô. 

Tegen hun zin werden Carolus en zijn gevangen companen ingelijfd bij 
de artillerie van het Spaanse garnizoen dat het fort St. Jago moest verdedigen. 
Dit was de belangrijkste vesting van Manilla. De Spanjaarden behandelden 
hen goed zodat ze na enkele weken reeds goed ingeburgerd geraakten in 
Manilla. Daar Carolus en Jean Beriot weinig Spaans verstonden zochten ze 
vaak het gezelschap op van de Jezuïeten, die in de Filippijnse hoofdstad hun 
voornaamste klooster hadden gevestigd voor Azië. Daar verbleven heel wat 
Franse, Italiaanse en Waalse paters die hen wegwijs maakten in de Filippijnse 
zeden en gewoonten. Jean Beriot voelde zich vlug aangetrokken tot het geeste
lijk leven, zodat hij op 14 november 1702 opgenomen werd als novice bij 

" Domingo de Zabalburu was gouverneur van Manilla in de periode 1701-1708 (H. DE LA 
COSTA, The Jesuits in the Philippines 1581-1768, Cambridge (Mass.), 1961, p. 600.). 
20 M. P. H. RoEssiNGH, Nederlandse betreickingen met de Philippijnen, 1600-1800. In : Bij
dragen tot de Taal-, Land- en Volkenlcunde, dl. 124,4, 1968, p. 485-486. 
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de „Compagnie van Jezus". Hiermee verloor Carolus zijn beste vriend want 
als novice bij de Jezuïeten mocht men gedurende de eerste twee jaren geen 
contact meer hebben met de buitenwereld. 

Bij de Duitse, Nederlandse en Engelse vrijbuiters bestond de vrees vervolgd 
te worden voor hun andere religie. Carolus zette zich in het bijzonder in om 
deze protestanten te bekeren door hen te introduceren bij de Jezuïeten. Verder 
leerde hij aan hen katholieke gebeden en vertelde hij over de sakramenten. 
Op deze wijze gingen verscheidene Nederlanders en Duitsers over tot het katho
lieke geloof. 

In april 1703 werd de bemanningslijst samengesteld voor het jaarlijkse 
galjoen naar Mexico. In tegenstelling tot eerder gedane beloften werden prak
tisch alle vreemdelingen geweerd om naar Acapulco te zeilen. Carolus over
handigde de gouverneur nog een memoriaal dat hij als passagie methet galjoen 
wou meereizen. Maar de Spanjaard antwoordde laconiek „no ay logar. Dat 
is soveel te seggen als daar is geen plaats te weten omdat het schip dit jaar 
seer klein was". 

Naar aanleiding van deze tegenslag deed Carolus zijn beklag over zijn 
triestig bestaan, doch spontaan vervolgde hij met een uitvoerige beschrijving 
van zijn liefdesleven met zijn inlandse Agnes waaruit bleek dat hij een schran
dere casanova was ; „Hadde ik willen trouwen, daar wierden mij verscheyde 
fortuynen van dotten gepresenteerd. Dus om in yders oogen wel te staan, 
namentlijck bij mijn superiooren, begost een witte indiaan 2' te vrijen, 't welk 
den Capitain van Pompagers 22 dogter was, en hadde staatmeyt geweest van 
voorgaande Gouverneur genaamt Don Fausto. Sij was seer civiel en wel op-
gebragt, daar was ook geld bij, en was soet, jong, in 't geheel gekleed op sijn 
Spaans. Dog ik hadde geen sin van trouwen, want ik sogt maar van hier 
te geraken, en mijn wegh naar Vlaanderen te vervorderen om bij mijn oud 
lieve Bruggelingske te geraken, dewelke mij nogal in de sin lagh. Dus pour 
propter benestare, brande alhier de duyvel een kaarsken, en passeerde alsoo 
seer genoeglijck mijn tijd, want dat soete indiaantje was seer lieftallig, be
trouwende haar tenvolle op mijn woorden, ja, dogt niet anders als met mij 
te trouwen, waarover wij ter presentie van haar vader verscheyde reysen hadden 
getracteerd. 

Omdat Carolus en zijn maten geen passage naar Nieuw-spanje konden 
bemachtigen, verkozen ze in mei 1703 aan te monsteren bij de „Aramada royal", 
die slechts bestond uit twee scheepjes, om het retour-galjoen uit Acapulco op 
te wachten. De ontmoetingsplaats was de San Bernardino Straat aan het meest 

2' Een Fthppijns meisje met een lichte huidskleur of een „mistiza". 
22 De Pampagos, inwoners van de provincie Pampanga, gelegen in Noord-Luzon, waren gekend 
als uitstekende strijdkrachten. De Spanjaarden hadden verscheidene regimenten Pampagos in 
dienst. 
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zuidelijke punt van Luzon. Ze tekende voor kanonniers en ontvingen zes realen 
voor een reis die 4 1/2 maanden duurde. 

In tegenstelling tot de Hollandse en Engelse maritieme gewoonten waren 
ze verplicht zelf hun kookgerei aan te schaffen, „want elck kookt op sijn Spaans 
sijn eygen pot". Tevens waren ze genoodzaakt tijdens deze missie zelf voor 
de ravitaillering te zorgen. 

Het werd voor Carolus een ongelukkige tocht want na vier dagen viel 
hij van het dek door een openstaand luik in het ruim. Hierdoor raakte een 
schouder uit het lid. Hij maakte zich zeer druk over de onbekwaamheid van 
de scheepschirurgijn „want op sijn Spaans sijn de chirurgijns groote esels, 
voornamentlijck dese, die wij hadden, want als ik den 3en dagh (na het ongeval) 
by hem quam, vraagde mij, sijn lapdoos open doende van welke salf ik wilde 
verbonden sijn ? Ik laat nu ydereen considereren sijn capaciteyt". Gelukkig 
voor Carolus kon een inlander dezelfde dag nog zijn schouder terug in het 
lid plaatsen. Desondanks bleef Van der Haeghe voor de rest van zijn korte 
diensttijd in de Spaanse Armada werkonbekwaam. 

De twee kleine oorlogsbodems meerden op 20 juni kort bij de San Ber
nardino Straat. Ze lagen tot begin september voor anker totdat uiteindelijk 
het zilver-galioen Zuid-Luzon bereikte. De kisten met zilver werden overgeladen 
in zeven „caracoas" 3̂ en onder escorte naar Manilla gevoerd. 

Een volgende markante gebeurtenis in Carolus' avontuur op de Filippijnen 
had plaats op 10 november 1703. De commandant van het fort Sint-Jago 
vroeg hem te adviseren over de bedenkelijke toestand van dit militaire bolwerk. 
Deze Spanjaard had een blind vertrouwen in de zienswijze van Carolus over 
militaire bouwkunde, alhoewel deze geen ervaring had in het herstellen van 
vestingen. Niettemin kreeg Carolus ongeveer 200 inlandse metselaars en timmer
lui toegewezen voor een uigebreide opknapbeurt van het fort. Gedurende ver
scheidene maanden kweet onze figuur zich voortreffelijk van zijn taak onder 
het goedkeurend oog van de commandant. Nadien informeerde zijn Spaanse 
overste, in aanwezigheid van een constabel, naar zijn kennis over artillerie. 
Het bleek een soort proef waarin Carolus glansrijk slaagde „want ik hadde 
een schoon constabels boek, daar ik alles uytgeleerd had, sodat se mijnden 
dat ik de artillery e verstond gelijck de specken ^'^ alseggen dat de vreemdelingen 
alles weten, en willen niemant et leereri". Hierdoor kreeg Carolus de opdracht 
het geschut van het fort op punt te stellen. De commandant bood hem ook 
de functie van constabel aan, doch Van de Haeghe weigerde omdat er geen 
loonsverhoging aan verbonden was. 

2' Caracoas zijn Filippijnse vaartuigen. Het zijn lange boten met een hoge boeg en een nog 
hogere achtersteven. Ze hebben een groot dekhuis. Ze werden voortgedreven door middel van 
zeilen en roeispanen. 
2'' „Specken" was een Hollandse scheldnaam voor een Spanjaard. 
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Zijn vrije tijd spendeerde Carolus in de kroeg of bij zijn inlands liefje 
Agnes. Begin januari 1704 begon zij zijn talmen voor haar te huwen moe 
te worden, maar de gewiekste Carolus vertelde haar dat hij eerst een reis naar 
Nieuw-Spanje zou maken om wat geld te vergaren. Hij verzocht haar geduld 
te hebben en overlaadde haar de volgende weken met kleine attenties. 

Tussen Manilla en Japan 

Door zijn verdienstelijke inzet voor de Spanjaarden hoopte Van der Haeghe 
echt dat hem ditmaal in het voorjaar van 1704 een passage naar Acapulco 
zou verleend worden. Het bleek tevergeefs want de berichten over de Successie
oorlog in Europa noopten de Spanjaarden extra voorzichtig te zijn met vreem
delingen. Carolus overtuigde dan vijf lotgenoten om medio mei 1704 Manilla 
vaarwel te zeggen. Zij vluchtten op 18 mei naar Cavité, enkele mijlen ten zuiden 
van Manilla, en huurden daar een kleine jol. Met dit vaartuig voerden ze 
's nachts naar een verlaten baai. Tevens sloegen ze ook een mondvoorraad 
in voor enkele dagen. Ze hadden er een afspraak met een Moors schip, bestemd 
voor Kanton, dat hen zou komen oppikken. Jammer genoeg daagde deze 
Chinavaarder nooit op, zodat de zes vrijbuiters besloten langs de Filippijnse 
kust noordwaarts te zeilen om nadien een gevaarlijke overtocht in open zee 
te wagen naar de Chinese kust. 

Tot eind juni zeilden ze over riffen en langs eilandjes totdat ze Kaap 
Cagayan, de noordpunt van Luzon, in zicht kregen. Het probleem bij deze 
tocht vormde vooral het gebrek aan voedsel of liever de zoektocht naar eetbare 
dingen. Vaak beperkten ze hun maaltijden tot vis en weekdieren, maar dit 
hield onverwachtse risico's in zoals tijdens hun speurtocht op 30 mei „...begosten 
met malkanderen tusschen de klippen in zee naar kost te soeken en vonden 
een pot vol met slag van witte carrekollen, dewelke wij aanstonds op het vier 
stelden en kookten dog naardat wij die gegeten hadden bequamen ons seer 
qualyk, maakten ons half dronken en naderhand gaven ons grote koortsen 
en buykpijn". 

Om te ravitailleren probeerden ze ook tijdens de eerste weken een ruil
handel op te zetten met de inlanders. Echter hun gebrek aan middelen ver
plichtte hen om regelmatig 's nachts uit stelen te gaan. Zo wisten ze eenmaal 
een os te roven, die hen een aardige voorraad vlees opleverde. De enige Euro
peanen die ze tijdens hun vlucht ontmoetten waren twee Augustijner paters. 
Bij deze laatsten werden ze hartelijk getrakteerd op rijst, zout, chokolade, tabak 
en brandewijn. 

De oversteek vanuit Noord-Luzon naar China — zo'n tachtig zeemijlen — 
was een hachelijke onderneming, die met hun kleine jol moeilijk kon gerea-
Hseerd worden. Met wat meeval raakten Carolus en zijn vrienden vrij snel 
uit koers en vertoefden slechts een drietal dagen in volle zee. In de veronder
stelling op 28 juni 1704 Formosa bereikt te hebben gingen de zes avonturiers 
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bij valavond aan wal. Overdag verbergden ze zich op hun scheepje in een 
smalle baai. Ondanks deze voorzorgen bleef hun aanwezig niet onopgemerkt, 
„'5 Morgens (30 juni) omtrent 8 uuren quamen aldaar drie vaartuygen om 
te vissen, dewelke ons zagen, quamen met vreese naar ons toe. De luyden 
geleeken wel chinesen dog en waren so niet gekleet, dies bij ons onbekent, 
nog konden niet een verstaan dog zij wesen ons, dat wij met hun op de andere 
zijde soude varen daar haar dorp lag, 't welk wij deden. Soohaest wij daar 
ten ancker lagen maekte ik preparatie om aan wal te gaan maar dit slag van 
volk en wilde ons aan land niet laten gaan, dog waren ons seer toegenegen, 
gaven ons toebak, vrugten, lookuyen & a, waarop ik agterdenken kreeg in 
Japon vervallen te sijn en omdat sij flateerden en ons niet aan wal lieten gaan". 

Enkele dagen later legden de zes vrijbuiters bij een groter eiland aan. 
Daar maakten ze de Japanners duidelijk met tekeningen en het tonen van 
enige voorwerpen zoals de Prince-vlag en het VOC-monogram dat zij Hol
landers waren. Carolus en zijn gezellen werden de attractie van het jaar op 
dit eiland ; „Dese menschen keken op ons alsof zij haar dagen geen witte 
menschen meer gesien hadden, jae, met 50 vaartuygen quamen ons aan boord". 
Ze werden evenwel niet aan land toegelaten en hun joUetje lag onder bewaking 
van twee schepen. Gedurende de eerstvolgende dagen inventariseerden de 
Japanners al hun schamele bezittingen. Ook werden ze ondervraagd over hun 
religie. Dit was een delikaat punt voor de Japannners omdat er de katholieke 
godsdienst verboden was en katholieken de doodstraf riskeerden. Zo werd de 
negende juli 1704 een zeer spannende dag voor Carolus : „Wij meenden desen 
dag gerust te wesen dog was de grootste troubelen. 'S agtermiddags omtrent 
3 à 4 uuren quamen weer al de grandens met 2 galeyen over ons visiteren, 
deden veel civille tekenen, gaven ons toeback en wesen of wij nog eeten hadden 
en die ons het eerste in de andere bhay gegeven hadde, dat opgeschreven was, 
scheurde de reekening in stucken, wees dat wij ook geen notitie en soude 
houden, sonder te verstaan waarom, want wij hadden haar gewesen, dat wij 
geen geit en hadden om te betalen. Daarop begosten sij ons weder bij mal-
kanderen te roepen en alle onse weinige goederen te visiteeren en andermael 
op te schrijven, jae, tot de messen die wij inde sack droegen. Onder anderen 
vonden zij in mijn kleeren verscheyde catholijcke boeken met prenten in, onder 
andere, een daar de geheele mis en passie Christy in prenten stond, daar zij 
veel werk van maekten want sij sijn vijanden van de catholieken. Doen be
gonnen mij te examineeren naar mijn geloof. Ik seyde hun te geloven in Jesum 
Christum, God in den hemel, dog zij kenden nog verstonden geene Jesus nog 
God. Dan wesen mij in 't boek op 't cruys, deden teken van reverentie of ik 
in de prent geloofden ? wees tegen neen, maar wel God, die boven is. Dies 
konden niet begrijpen wat ik was en ze sogten seer scherp overal in ons goed 
od wij eenig paternoster hadden, want zij wesen zulcx de Spanjaarts en 
Portugesen te dragen. Wij hadden wel elck een in onse sack dog God en geliefde 
niet dat zij die vonden". 
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De volgende weken bleven de zes vrijbuiters onder bewaking aan boord. 
De Japanners gaven hen ruim voldoende voedsel en letten op hun gezondheid. 
De 21ste juli raakten twee van Carolus'vrienden ernstig ziek, doch een bekwaam 
Japans chirurgijn wist hen met verscheidene kruiden er bovenop te helpen. 

Begin augustus bracht een jonk de zes indringers naar Nagasaki en eindigde 
het dagboek van Carolus. Op de laatste pagina schreef Van der Haeghe nog 
een valse verklaring waarin hij angstvallig zijn desertie in Batavia verzweeg. 
Vermoedelijk was dit een laatste poging om de Hollanders in Deshima zand 
in de ogen te strooien. 

Epiloog 

Carolus en zijn gezellen werden op de VOC-factorij in Deshima zowel 
door de Hollanders als door de Japanners aan een verhoor onderworpen. 
Carolus legde aanvankelijk een leugenachtige verklaring af waarbij hij erop 
wees dat hij uit Spaanse gevangenschap was ontsnapt. Wel gaf hij toe met 
de „IJsselmondé" naar Batavia te zijn gevaren, maar hij beweerde nadien vanuit 
Zeeland naar Curaçao te hebben gezeild, en nabij Yucatan door de Spanjaarden 
te zijn opgepakt. Zijn mooi verhaaltje kon hij echter niet meer staande houden 
toen zijn dagboek uit zijn bagage te voorschijn kwam. 

Om de Japanners gunstig te stemmen wensten het opperhoofd van Deshi
ma Carolus op te hangen aan een scheepsmast. Gelukkig voor Van der Haeghe 
liet de Japanse overheid deze excecutie onder buitenlanders niet toe. 

In het najaar van 1704 werden de zes vrijbuiters naar Batavia gebracht om 
aldaar berecht te worden. Zover kwam het niet, want onder druk van Bornezee 
werden ze alle zes gepardonneerd en op vrije voeten gesteld. Ze gaven wel 
nog een uitvoerige militaire beschrijving van Manilla ten beste aan de Raad 
van Indië. 

Carolus Van der Haeghe keerde als soldaat op het schip „Den Berg" terug 
naar Amsterdam. Eigenaardig genoeg nam hij na enige maanden, op 16 no
vember 1705, weer dienst bij de VOC. Vanuit Texel vertrok hij aan boord van 
de „Beverwaart" naar Batavia. Uit de monsterrol van deze pinas konden we 
opmaken dat hij tot augustus 1707 in Batavia als soldaat heeft gediend. 
Vervolgens werd hij overgeplaatst naar Colombo (Ceylon), waar hij tot 15 de
cember 1708 vertoefde. Het laatste spoor dat we van onze figuur terugvonden 
was zijn terugkeer met de „Generale Vrede" naar Amsterdam ^5. Daar legde 
hij op 7 oktober 1709 bij notaris Jeremias Oxfort een verklaring af voor een 
onfortuinlijke maat die al zijn plunje was verloren 6̂. 

25 ARDH, VOC nr. 5552, f° 158. 
2' Gemeentearchief Amsterdam, Notariaatsarchief nr. 7517, 7/10/1709. 
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EEN ZUIDNEDERLANDER IN DIENST 
VAN DE RADJA VAN TRAVANCORE : 

EUSTACHE BENOÎT DE LANNOY 
(1715-1777) 

DOOR 

Mark DE LANNOY 2 4 6 1 4 

Eustache de Lannoy diende de koningen van Travancore van 1741 tot 
aan zijn dood in 1777. Waarom trad hij in hun dienst ? Wat waren de redenen 
om de Verenigde Oost-Indische Compagnie te vaten ? Wat was zijn betekenis 
voor Travancore in de jaren 1741 tot 1777 ? 

Voordat wij op deze vragen een antwoord kunnen geven dienen wij terug 
te keren naar het jaar 1739. Op de 25^ januari van dat jaar verliet de gouver
neur van Ceylon met de Oost-lndiëvaarder „Hartenlust" ' de haven Galle. Zijn 
reisdoel was Cochin alwaar hij niet alleen de koning van Cochin maar ook de 
Nederlandse commandeur Julius Valentijn Stein van GoUenesse ^ zou ont
moeten. Voornaamste gespreks-onderwerp was de koning van Travancore. Deze 
besteeg in 1729 de troon van dit kleine rijk dat verscheurd werd door de 
anarchie van de PuUamers of feodale edelen ^. 

Martanda Varma deed er alles aan zijn gezag te consolideren dat vooral 
bij het begin van zijn regering slechts marginaal was. In feite was zijn positie 
gelijk aan die van de keizers van het Heilige Roomsche Rijk in de Middeleeuwen. 
Daarenboven konden de PuUamers op warme steun rekenen van de radja van 
Quilon die in 1731 de radja van Kayamkulam had geadopteerd ; een beslis-

Verklaring der afkortingen 

ARA Algemeen Rijksarchief, Den Haag 
FAL Familie-archief der Jonkheren de Lannoy, Deventer. 

• ARA, V.O.C, inv.nr. 2472, fol. 1327-1328. 
2 Julius Valentijn Stein van GoUenesse (1691-1755) was in feite een Zweed. Hij was commandeur 
van de Malabarkust van 1734 tot 1743 en vervolgens gouverneur van Ceylon van 1743 tot 
1751. Voor nadere bijzonderheden zie : W. Wijnaendts van Resandt ; De gezaghebbers der Oost-
Indische Compagnie op hare Buitencomptoiren (Amsterdam 1944) p. 74-76 en : Genealogisches 
Handbuch des Adels. Adelige Haüser, B. Band 1 (1954) p. 431. 
3 K. M. PANIKKAR, A history of Kerala 1498-1801 (Annamalainagar 1961), p. 233. 
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sing waarmee de radja van Travancore niet erg tevreden was en waartegen 
hij krachtig protesteerde ". 

De radja van Travancore realiseerde zich al vrij snel dat hij zijn vazallen 
die hem in het leger als gewapende ridders dienden niet kon vertrouwen. 
Daarom koos hij voor de binnenlandse veiligheid en ter verdediging van zijn 
grenzen voor een leger bestaande uit huurlingen. Dit was geenszins nieuw. 
De Zamorin van Calicut maakte bijvoorbeeld al in de 17de eeuw gebruik van 
Milanezen die uit Portugese dienst waren gedeserteerd ^. 

In het begin huurde Martanda Varma troepen van de Mogol, maar later 
ging hij over op de Marava's. Met hun hulp kon hij de macht der PuUamers 
breken en de gebieden die door Quilon waren bezet heroveren. Daarenboven 
werd het kleine koninkrijk Elayadathu Svarupam door Travancore bezet. Dit 
rijk was in het bijzonder van belang voor de V.O.C, in verband met de peper-
handel. 

De moord op de 42 edelen en de annexatie van Elayadathu Svarupam 
bracht op de Malabar kust een schok teweeg. Veel koningen vreesden het 
volgende slachtoffer van de radja van Travancore te worden *. 

Er was voor Van Imhoff in ieder geval rede genoeg de radja van Travan
core persoonlijk te ontmoeten, temeer daar de laatste weigerde de V.O.C, peper 
te leveren. De Travancoorse vorst vond dat de Nederlanders veel te weinig 
betaalden. Dit geschiedde juist op een moment dat de peper-prijs enorm was 
gestegen. In Perzië was de dynastie der Safawiden verdreven, door de Afghanen 
hetgeen het land in een chaos veranderde en de handel verlamde. De handelaren 
uit Sind, Muscat en Cutch zochten daarop hun toevlucht op de Malabar kust. 
Dit deed de vraag naar peper toenemen. Omdat het aanbod echter gelijk bleef 
nam daardoor ook de prijs toe .̂ 

De gouverneur van Ceylon en Martanda Varma ontmoetten elkaar op 
25 februari 1739 in Tengapatnam. Vermoedelijk om indruk op Van Imhoff 
en zijn gevolg te maken vond de ontmoeting om 8 uur s'avonds aan het strand 
plaats. Te paard verscheen de radja evenwel 1,5 uur te laat met in zijn grote 
gevolg soldaten, edelen en muzikanten .̂ Later zou Van Imhoff naar Batavia 
schrijven dat hij onder de indruk was van de intelligentie van de radja van 
Travancore. Zowel Van Imhoff als Martanda Varma overtroffen elkaar in 
wederzijdse hoffelijkheid en bedolven elkander onder talloze complimenten. 
Aan het eind van deze ontmoeting werd een vaag compromis bereikt over 
een peper-contract tussen de radja en de V.O.C. Dit verheelde niet dat er geen 

'' A. P. IBRAHIM KUNJU, Expansion of Travancore in the 18th century, in : Journal of Indian 
//wror>'(1975) p. 431-432. 
5 K. P. PADMANABHA M E N O N , History of Kerala (Ernakulam 1924-1937) vol. III, p. 418. 
* PANIKKAR, History of Kerala, p. 234-236. 
7 A. D A S GUPTA, Malabar in Asian trade 1740-1800 (Cambridge 1967) p. 19. 
8 ARA, V.O.C, inv.nr. 2472, fol. 1404. 
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overeenstemming kon worden bereikt over de terugtocht van de Travancoorse 
troepen uit Elayadathu Svarupam. Daarenboven had Van Imhoff zich geërgerd 
aan de levendige peper- en lijwaadhandel die Martanda Varraa met de Engelsen 
dreef. Zij betaalden de radja niet alleen een betere prijs voor deze goederen 
maar voorzagen hem ook van geweren en grote hoeveelheden buskruit .̂ 

Van Imhoff keerde naar Ceylon terug in de overtuiging dat zijn onder
handelingen te Tengapatnam succesvol waren geweest. De Nederlanders waren 
aldus niet gedwongen hun toevlucht te nemen tot kostbare militaire operaties 
tegen Travancore en een nieuw peper-contract met dat rijk zou de belangen van 
de Compagnie versterken ten opzichte van Engelse, Franse en Deense concur
renten. 

Martanda Varma bleek een geslepen diplomaat te zijn want nauwelijks 
had Van Imhoff zijn hielen gelicht of hy' heropende de oorlog met de radja van 
Quilon. De laatste die ook wel de „Signatty" werd genoemd '" had de konink
rijken Quilon en Kayamkulam in personele-unie met elkaar verenigd nadat 
de radja van Quilon op het slagveld was gesneuveld " . D e Hollanders waren 
zich intussen welbewust van de slechte bedoelingen van de Travancoorse koning 
en sloten haastig een vriendschapsverdrag met de Signatty. Daarenboven 
stuurden zij versterkingen vanuit Ceylon onder het commando van kapitein 
Hackert. Hij kreeg bevel Elayadathu Svarupam, of zoals de Nederlanders het 
noemden de „pepercramerije der Malabar" te veroveren op Travancore '2. 

De opmars van het gecombineerde leger verliep aanvankelijk voorspoedig 
doch stagneerde nadat het weer verslechterde en de moesson-regens begonnen 
te vallen. Afgezien van de zware regenval die de opmars met zware stukken 
geschut op het heuvelachtige en modderige land bemoeilijkte waren er ook 
veel soldaten ziek geworden. De Signatty bleek daarenboven een onbetrouwbaar 
bondgenoot te zijn. In ruil voor grote sommen geld zag het leger van de Signatty 
af van plundering van de boeren. De nayars van de Signatty moesten hierdoor 
soms aanzienlijke omwegen maken hetgeen in het voordeel van de vijand was. 
Een oud gebruik vereiste dat de nayars de eerste acht dagen op het slacht-
veld zelf moesten bekostigen. De Signatty maakte hier misbruik van door de 
nayars om de acht dagen te verwisselen zodat hij hen niets hoefde te betalen '3. 

' A J VAN DER BURG, „Dagregister gehouden door het hoofd der expeditie D E capitain 
Johannes Hackert geduurende den tram tegen den koning van Trevancoor Beginnende den 
18 October en eijndigt den 8 junij 1740" in Selections from the records of the Madras govern
ment Dutch records nr 10 (Madras 1909) p 7 en p. 19-20 
'" Nederlandse verbastenng van Desinganad Zie ook Ph. S VAN RONKEI , De eerste Euro-
peesche Tamilsprakkunst en het eerste Mallabaarsche glossarium, m Mededelingen der Neder-
landsche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde nieuwe reeks, dl V, nr 11 (1942) 
p 590. 
" Ibrahim KUNIU, Expansion oj Travancore, in JIH (1975) p 436 
'2 ARA, VO C inv nr 2542, fol 422 
'3 ARA, V O C inv nr 2577 fol 289-290 
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Afgezien hiervan chanteerde de Signatty de Nederlanders door te dreigen zich 
met zijn troepen terug te trekken. De enige mogelijkheid voor de Nederlanders 
om dit te voorkomen was hem meer geld te betalen. 

De Nederlanders waren niet de enigen met problemen. Travancore had 
zelfs nog meer moeilijkheden. Dit koninkrijk werd niet alleen vanuit het noor
den, maar ook vanuit het zuiden bedreigd. De zuidelijke buurman van Travan
core was zeer ingenomen met de moeilijkheden van Martanda Varma. Hij 
maakte hier handig gebruik van door Travancore vanuit het zuiden binnen te 
vallen en Tovalla te bezetten '4. 

Martanda Varma aldus vanuit het noorden en zuiden bedreigd zocht wan
hopig naar hulp en zond een gezant naar Pondicherry. De Franse commandeur 
Labourdonnais wilde Martanda Varma wel te hulp komen onder voorwaarde 
dat de laatste de Fransen handels-privileges en een handelsnederzetting zou 
geven '5. De Fransen waren in het bijzonder geïnteresseerd in Colachel. Dit 
dorp lag zeer strategisch aan de kust van de Arabische Zee en lag in de nabijheid 
van enkele dorpen waar de produktie van lijwaden was geconcentreerd. Maar 
zoals het volgende deel van dit artikel zal aantonen was de hulp van de Fransen 
niet langer noodzakelijk. 

De Nederlanders hadden ook grote belangstelling voor Colachel. Het was 
een belangrijke haven voor de handel in lijwaden en werd daarom door de 
Nederlanders geblokkeerd en later zelfs bezet. Dit paste precies in de militaire 
strategie van Van Imhoff die door een blokkade van alle Travancoorse havens 
de handel van de koning van Travancore wilde ruïneren om zo zijn financiële 
positie aan te tasten. Immers zo werden Martanda Varma de financiële middelen 
ontnomen om nog langer oorlog te voeren zo meende althans Van Imhoff. 
De radja zou dan wel gedwongen zijn vrede met de Edele Compagnie te sluiten 
en aan haar aanzienlijke handels-privileges en exclusieve peper-contracten aan 
te bieden '6. 

Reeds op 26 november 1740 begonnen drie Oost-Indiëvaarders Colachel 
te bombarderen. Het bombardement zou verscheidene dagen duren. De haven 
werd echter pas op 19 februari 1741 door een grote zeemacht onder opperbevel 
van Stein van GoUenesse veroverd '̂ . De troepen van kapitein Hackert waren 
inmiddels in hun missie geslaagd en hadden de koningin van Elayadathu 
Svarupam op haar troon hersteld. Daarop werden deze troepen naar Cochin 
teruggetrokken vanwaar zij zich inscheepten voor de aanval op Colachel. 

'" Ibrahim KUNJU, Expansion of Travancore, p. 443 en Records of Fort St.-George Letters 
to Tellicherrv (Madras 1934) vol. IV, p. 33. 
'5 ARA, V.O.C, inv.nr. 2577, fol. 76-77. 
i« ARA, V.O.C, inv.nr. 2477, fol. 1238-1239. 
I' ARA, V.O.C, inv.nr. 2543 fol. 3017-3018. Dit is de juiste datum in plaats van 10 februari 
1741 zoals Ibrahim Kunju in het Journal of Indian History (1975) op p. 444 beweert. 
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In verband met de hevige moesson-regens en de voortdurende aanvallen 
van de Travancoorse troepen wilden de Nederlanders de beschikking hebben 
over enige schuilplaatsten in de nieuw veroverde gebieden. Daarom kreeg de 
militair-ingenieur Andries Leslorant opdracht enige „paggers" of forten op stra
tegische punten te laten bouwen '̂ . Zij werden niet alleen in het binnenland 
gebouwd zoals in Ayrur en Parur, alwaar de paggers Hollandia en Seeburg 
verrezen, maar ook in Colachel zelf. 

Stein van GoUenesse dacht dat Colachel vanuit zee kon worden bevoorraad 
met voedsel, ammunitie en troepenversterkingen voor het geval het fort vanuit 
de landzijde door Travancore zou worden belegerd. Bovendien zou het vanuit 
Colachel gemakkelijk zijn de nabijgelegen havens en dorpen aan te vallen om 
aldus de lijwaadhandel te vernietigen '"̂ . 

De bouw van de verdedigingswerken te Colachel had heel wat voeten 
in de aarde. De ingenieur Leslorant was in hoge mate incompetent. Hij liet 
bijvoorbeeld een aarden wal rond het Nederlandse kampement aanleggen die 
nadat enkele geschutstukken er op waren geplaatst instortte. Dat hoefde in 
de moesson ook geen verbazing te wekken ô ! Er was zoveel gebrek aan 
bouwmateriaal dat de soldaten in de open lucht moesten slapen omdat hun 
blokhut niet op tijd klaar was ^i. Er was zelfs geen grendel om de poort op 
slot te doen ! Het slapen in de buitenlucht leidde tot onhygiënische toestanden 
die allerlei ziekten veroorzaakten. Daarom besloot Hackert Colachel te verlaten 
kort nadat Stein van GoUenesse dat ook al had gedaan. Hackert benoemde 
Jan Christiaan Rijtel tot commandant van het fort waarin 300 man gelegerd 
waren 22. 

Hackert meende dat de bouw van het fort intussen voldoende was ge
vorderd, in het bijzonder nadat Leslorant was ontslagen met wie hij ruzie had 
gehad 2-\ zodat hij met een gerust hart en met meeneming van het meerendeel 
van de troepen het fort kon verlaten. Daarenboven liepen de Oost-Indiëvaarders 
op de rede van Colachel door hevige stormen het gevaar op de riffen voor 
de kust te pletter te slaan. 

Op 3 mei 1741, volledig tegen de orders van de commandeur van Cochin 
zeilde de Nederlandse vloot onder commando van kapitein Hackert vanuit 
Colachel naar Tuticorin •̂i. Vandaaruit verzocht Hackert de gouverneur van 
Ceylon Bruininck om de Malabarkust met zijn troepen te mogen verlaten. 
Omdat Bruininck niet goed op de hoogte was van de militaire strategie van 

18 ARA, V.O.C, inv.nr. 2473, fol. 1287-1288. 
I'S ARA, V.O.C, inv.nr. 2542, fol. 298-299. 
20 Ibidem, fol. 223-224. 
21 Ibidem, fol. 385 en fol. 399-400. 
22 Ibidem, M. 5\%. 
23 Ibidem, fol. 225-226. 
2" Ibidem, fol. 311 -312 en fol. 421. 
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Stein van GoUenesse vroeg hij deze om advies. De commandeur van Cochin 
had inmiddels alarmerende berichten uit Colachel ontvangen. Hij was woedend 
over het plotselinge vertrek van Hackert uit Colachel en gaf hem het bevel 
om via Kaap Comorin onmiddellijk naar het inmiddels zwaar belegerde fort 
terug te keren 25. 

Martanda Varma die in zo'n hopeloze positie had verkeerd en zich zelfs 
ten einde raad tot de Engelsen, Fransen en de Marathas had gewend om hulp 
te verkrijgen had zijn bede in de tempel van Sri Adi Kesava Perumal in ver
vulling zien gaan 26. Nadat Hackert Colachel had verlaten werd het fort om
singeld door Travancoorse troepen en na een beleg van bijna twee maanden 
ingenomen. Op 2 augustus 1741 sneuvelde commandant Rijtel evenals het 
grootste deel van het garnizoen van Colachel 27. Een deel van het garnizoen gaf 
zich over op 9 augustus terwijl de rest zich drie dagen later op 11 en 12 augustus 
overgaf 2̂ . 

Hackerts troepen marcheerden over land snel terug naar Colachel, maar 
waren niet in staat door de Travancoorse linies zuidelijk van Colachel te 
breken 2̂ . 

De Nederlandse soldaten waren gedemoraliseerd. De soldaten werden niet 
of slecht betaald en hadden de afgelopen twee jaar onophoudelijk tegen een 
vijand gevochten die het gebied veel beter kende dan zij. Hierdoor waren de 
Travancoorse nayars in staat een succesvolle guerrilla tegen de Nederlanders 
te voeren. Onder de Nederlandse soldaten overheerste een groeiende onvrede 
over de officieren die alle autoriteit over hun troepen verloren leken te heb
ben 3". Dit werd veroorzaakt door slepende conflicten tussen verschillende 
officieren, dronkenschap en andere „fielterijen" van mensen die als officieren 
werden geacht om in moreel opzicht op een hoger niveau dan hun manschappen 
te staan. Maar nog erger was dat noch Ceylon, noch de Hooge Regeering 
in Batavia versterkingen stuurde. De reden hiervoor was het uitbreken van 
de opstand der Chinezen op Java dat in de ogen van de Hooge Regeering 
een ernstiger bedreiging vormde dan de oorlog op de Malabarkust ^i. Alle 
troepen waren op Java nodig en daarom wenste de Hooge Regeering dat er 
een einde kwam aan de Travancoorse oorlog. De bondgenoot van de Neder
landers, de Signatty, had te maken met een ernstige toename van desertie van 
zijn nayars hetgeen, zoals wij reeds gezien hebben, niet erg verbazingwekkend 
was. De Signatty werd er, in het bijzonder na de val van Colachel, van verdacht 
naar Travancore te zijn overgelopen. 

25 ARA, V.O.C, inv.nr. 2581, fol. 7405-7406. 
2* Ibrahim KUNJU, Expansion ..., p. 445. 
2' ARA, V.O.C, inv.nr. 2581, fol. 113,6-1111. 
2» ARA, V.O.C, inv.nr. 2543, fol. 4037-4038 en V.O.C, inv.nr. 2581, fol. 7446-7448. 
29 ARA, V.O.C, inv.nr. 2581, fol. 7566-7567 en 7669. 
M Ibidem, fol. 7368-7369 en fol. 1416-1411. 
31 ARA, V.O.C, inv.nr. 2577, fol. 26. 
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De inname van Colachel vernietigde het prestige van de Nederlanders 
op de Malabar kust en was voor de andere koningen het sein om in opstand 
te komen tegen de onvoordelig handelscontracten die de V.O.C, hen had weten 
af te dwingen 2̂. 

In tegenstelling tot de overtuiging van alle historici van Kerala was 
Eustache de Lannoy geen Nederlander, noch werd hij te Colachel gevangen
genomen 33. Eustache de Lannoy werd geboren in de Franse stad Arras op 
29 december 1715 3̂ . Weinig is bekend over zijn jeugdjaren, maar het lijkt 
waarschijnlijk dat hij enig militair onderricht in Europa had ontvangen alvorens 
in dienst van de V.O.C, te treden. Het is erg waarschijnlijk dat de slechte 
economische omstandigheden in zijn geboorte-stad en een voorliefde voor avon
tuur hem noodzaakten zijn geluk elders te beproeven. Wellicht viel hij in handen 
van een V.O.C, ronselaar, want in deze tijd waren er in heel Europa velen 
actief voor de werving van troepen voor de Compagnie. Veel buitenlanders, 
in het bijzonder Fransen en Duitsers dienden op de Malabarkust. Indien zij 
rooms-katholieken waren werden zij door de Nederlandse autoriteiten in hoge 
mate gewantrouwd. 

De Lannoy arriveerde in 1738 te Colombo alwaar hij de aandacht van 
Van Imhoff trok. Volgens de auteur Bernard was Van Imhoff onder de indruk 
van de goede manieren en algemene ontwikkeling van De Lannoy. Daarom 
nam Van Imhoff, aldus deze auteur De Lannoy mee toen hij in 1739 Cochin 
bezocht 35. Na het uitbreken der vijandelijkheden was De Lannoy één der 
soldaten die onder bevel van kapitein Hackert als versterking naar Cochin 
werden gestuurd. Als zodanig nam De Lannoy deel aan de verovering van 
Colachel en de terugtrekking van de troepen naar Tuticorin. 

Vermoedelijk overtuigd van de onmogelijkheid Colachel te kunnen ont
zetten was de desertie onder de troepen vrij groot. Afgezien van de slechte 
omstandigheden waaronder de soldaten moesten vechten werd de desertie 
bevorderd door het bericht dat de radja van Travancore een Hollandse deserteur 
had benoemd tot commandant van de troepen die Colachel belegerden. 

De naam van deze deserteur was Carl August Duyvenschot. Hij werd 
geboren in Saksen en was al in april 1741 uit de dienst der V.O.C, gedeserteerd. 
Vervolgens had hij de Travancoorse troepen aanwijzingen gegeven hoe zij op 
westerse wijze Colachel konden ondermijnen 36. 

32 Zie bijvoorbeeld : ARA, V.O.C, inv.nr. 2577, fol. 297-300 en fol. 304-306. 
33 Slechts in : Varthamanapusthakam van de hand van Fra Paremmakal Govemador (1785) 
p. 84 en in : Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre (Paris 1771) p. 148-150 van de hand van A. 
H. Anquetil du Perron. 
3" Arras, registre des baptêmes (1714-1720) van de parochie St.-Nicolas-en-l'Attre GG 128, 
met dank aan kolonel b.d. A. de Lannoy, Brussel. 
35 K. L. BERNARD, Flashes of Kerala history (Cochin 1981) p. 119. 
36 ARA, V.O.C, inv.nr. 2543, fol. 4030-4031 en fol. 4035-4036. 
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Op 2 augustus 1741 deserteerden twee soldaten vanuit Kaap Comorin : 
Eustache Benoit de Lannoy en Jan Jacob Christiaanszen ^''. Tezamen met de 
overige deserteurs en het gevangengenomen garnizoen te Colachel werden zij 
naar de forten Kalkulam en Iranyal gebracht. De officieren en Europese sol
daten werden te Kalkulam opgesloten, terwijl de anderen naar Iranyal werden 
gezonden ^^. Duyvenschot slaagde erin de radja van Travancore te overtuigen 
dat hij zelfs Cochin zou kunnen veroveren indien hij meer Europeanen in dienst 
zou nemen 9̂. Daarom deed Duyvenschot er alles aan de gevangenen de ver
leiden in dienst te treden van de koning van Travancore. Indien zij zulks deden 
ontvingen zij een overvloed van rijst en vlees en 10 gouden „fanums" als eerste 
soldij. Ook werd hen toegestaan zich vrij binnen de muren van Kalkulam 
te bewegen ""•. Zij die hun medewerking weigerden werden daarentegen slecht 
behandeld ; in het bijzonder gold dat voor de niet-Europeanen en de Euro
pese officieren. Alle Europese soldaten deserteerden : sommigen wellicht in de 
hoop tijdens hun gevangenschap beter behandeld te worden. Anderen zoals 
De Lannoy en Duyvenschot deserteerden volgens Adriaan Moens omdat aan 
hen als bekwame soldaten de mogelijkheid onthouden werd in rang bevorderd 
te worden omdat het anciënniteits-beginsel in acht diende te worden genomen •*'. 
Dit leidde tot de bevordering van minder bekwame personen als Leslorant 
en Hackert en veroorzaakte grote onvrede in het leger. 

Natuurlijk : sommige soldaten gebruikten de betere behandeling om te 
ontsnappen. Dat was het geval bij sergeant Hartman die Martanda Varma 
voor het bevel over zijn troepen had aangewezen als opvolger van de zieke 
Duyvenschot '*2. 

Reeds tijdens de mars van Colachel naar Kalkulam had Eustache de 
Lannoy besloten in dienst van Martanda Varma te treden. Volgens de over
levering werd Martanda Varma getroffen door het gezicht van De Lannoy. 
De radja was een fysionomist en meende dat de gelaatstrekken van De Lannoy 
grote gaven voorspeldden "3. Toen de gezondheid van Duyvenschot verder 
verslechterde gaf Martanda Varma De Lannoy de kans zijn militaire bekwaam-

" ARA, V.O.C, inv.nr. 2580, fol. 5688. 
38 ARA, V.O.C, inv.nr. 2543, fol. 4080-4081. 
39 ARA, V.O.C, inv.nr. 2577, fol. 585-586. 
•w ARA, V.O.C, inv.nr. 2581, fol. 7433-7435. 
*i R GROOT, „Officieel afschrift van het oorspronkelijke gedenkschrift geschreven in 1781 A.D. 
door Adriaan Moens, buitengewoon lid van den Hoogen Raad, Gouverneur en Directeur van 
de Malabaarsche Kust, Canara en Wingurla, nagelaten aan zijnen opvolger" in : Selections from 
the records of the Madras government, Dutch records nr. 2 (Madras 1908) p. 150. 
« ARA, V.O.C, inv.nr. 2577, fol. 39. 
"•3 R SHUNGOONY MENON, History of Travancore from the earliest times (Trivandrum 1878) 
p. 136. In het Padmanabhapuram paleis bevindt zich een olie-verf schilderij getiteld : „De over
gave van de Hollandse kapitein De Lannoy aan Martanda-Varma te Colachel in 1741". Dit 
schilderij is evenwel niet authentiek en werd vermoedelijk geschilderd door Ravi Varma. 
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held te tonen De radja benoemde hem tot commandant van de paleiswacht 
van Padmanabhapuram In nog geen dne maanden tijd wist hij de soldaten 
van de lijfwacht zo goed te trainen dat Martanda Varma hem opdracht gaf 
zijn hele leger te reorganiseren en op westerse wijze te trainen ^ 

Voor de training was nu voldoende tijd De oorlog had de Nederlandse 
handel in peper en lijwaad geheel gestagneerd terwijl de Engelse en Franse 
handel in deze produkten dan ooit bloeide Dit kwam in het bijzonder doordat 
zij de radja wapens en buskruit leverden in ruil voor peper en lijwaad en aldus 
hun concurrentie-positie in Malabar ten koste van de V O C vergrootten 

Inmiddels had de Signatty met Travancore het vredesverdrag van Mannar 
gesloten en was de ram van Elayadathu Svarupam voor de tweede maal uit 
haar konmknjk verdreven ''̂  

Hackert moest zich uiteindelijk van Kaap Comorin terugtrekken en werd 
te Quilon voor de knjgsraad gedaagd voor, zoals men het noemde „pligts-
versuijm en wandevoir" omdat hij er met in was geslaagd Colachel te ontzetten. 
HIJ werd van al zijn militaire functies ontheven en oneervol ontslagen en als 
gevangene naar Batavia gezonden '^ 

Stem van Gollenesse werd de nieuwe gouverneur van Ceylon en zijn op
volger in Cochin Siersma slaagde er in een vredesverdrag met Travancore te 
sluiten dat op 22 mei 1743 te Mavehkara werd getekend "'' 

De handel in peper en lijwaad was inmiddels een staats-monopolie van 
Travancore geworden Omdat de Nederlanders begeng waren de peperhandel 
te herstellen stemden ze ermee in dat de radja van Travancore hen jaarlijks 
1200 candijl peper zouden leveren voor 54 roepies per candijl Daarenboven 
diende de koning alle Europese gevangenen die in Travancore verbleven te 
laten gaan Maar beide voorwaarden werden slechts gedeeltelijk gehonoreerd. 
Het geld dat met het peper- en lijwaad monopolie verdiend werd diende voor 
de instandhouding voor een groot staand leger dat de radja van Travancore 
met langer afhankelijk deed zijn van zijn vazallen ''̂  De deserteurs dienden 
om zijn leger te trainen en op westerse leest te schoeien Speer, pijl en boog 
werden vervangen door Europese geweren en artillene 

Op 3 mei 1744 schatte Siersma het aantal gedeserteerde V.O.C, dienaren 
nog op 30 à 40 man waartoe ook De Lannoy behoorde ''̂ . 

** M O JOSEPH, Valiya Kappittan the maker of modern Travancore (AUeppey 1947) (Uit 
het Malayalam in het Engels vertaald door S Hemachandran) p 8-9 
••5 Ibidem 
^ ARA, VO C inv nr 2653, fol 86 en VO C inv nr 2581, fol 6088-6089 
*^ Voor de voorwaarden van dit verdrag zie F W Stapel „Corpus diplomaticum Neerlando-
Indicum", vijfde deel (1726-1752) in Bijdragen tot de taal- land-, en volkenkunde van Neder-
landsch-Indie (1939) vol xcvi p 346-353 
••8 William lx)GAN, A/a/róar (Madras herdr 1951) vol I, p 602 
"9 ARA, V O C inv nr 2624, fol 519v 
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Nadat hij succesvol de lijfwacht van Martanda Varma had getraind belasste 
Martanda Varma De Lannoy met de renovatie van Udayagiri fort. Dit fort 
werd voorzien van een stenen ommuring. Na de verbouwing werd het fort 
uitgerust met een volledig uit Europeanen bestaand garnizoen in dienst van 
Travancore ô. De Lannoy werd benoemd tot commandant van dit fort en 
bezat er een groot huis. 

Omdat de radja wist dat hij voor de levering van wapens en buskruit 
volledig afhankelijk was van de Engelsen en Fransen belastte hij De Lannoy 
met de bouw van een buskruit factorij een kanonnengieterij 5'. Toen in 1809 
te Engelse kolonel Welsh Udayagiri fort bezocht was hij verbaasd aldaar een 
koperen kanon aan te treffen dat 16 voet hoog was en een diameter van 16 voet 
bezat hetwelk niet door 1200 man en 16 olifanten kon worden verplaatst. 
Hij schreef in zijn dagboek : „... this cannon was made by an expert with 
imagination" 2̂. 

In 1745, een jaar na de verbouwing van het Udayagiri fort, huwde De 
Lannoy Margaret, de dochter van de tolk van de Engelse factorij te Anjengo. 
De Franse schrijver, wetenschapper en ontdekkingsreiziger Abraham Hyacinthe 
Anquetil du Perron 3̂ schreef dat de vader van Margaret weigerde in te stem
men met het huwelijk en hooghartig De Lannoy had afgewezen als toekomstige 
echtgenoot van zijn dochter. De Lannoy was niet alleen een Fransman, maar 
ook een eerloze deserteur die een inheemse pnns diende. 

Wellicht karakteristiek voor de politieke relaties op de Malabarkust in 
die tijd was dat, nadat De Lannoy zijn vriend en beschermer de radja van 
Travancore over de vernederende behandeling die hij van de Engelsen had 
ontvangen had ingelicht deze in toorn ontstak. Hij zond een afgezant naar 
Anjengo met het dreigement dat als de commandant van deze factorij er niet 
in zou slagen de vader van Margaret te laten instemmen met het huwelijk 
de hele factorij zou worden verwoest. Zo bleef de vader niets anders over 
dan met het huwelijk in te stemmen 4̂. 

De radja van Travancore, in staat gesteld door een goed getraind leger 
en gesterkt door het psychologische effect van de inname van Colachel, begon 

* Paolino DA SAN BARTOLOMEO, A voyage to the East-Indies (London 1800) p 113 
5' M O KosHY, „The De Lannoys and Travancore" in Journal of Kerala Studies (1981) 
p 167 In de buurt van Padmanabhapuram bouwde De Lannoy het zogenaamde „buskruit 
fort" Het IS zelfs heden ten dage zeer moeilijk te bezoeken daar het op een steile heuvel is 
gebouwd 
5̂  James WEI SH, Military reminiscences , extracted from ajournai of nearly forty years' active 
service in the East-Indies {honàon X^JiQ) gQcxietxà m Joseph Valiya Kappittan, p 14 
5'' Abraham Hyacinthe Anquetil du Perron (1731-1804) was een beroemde Franse orientalist 
die in 1754 in dienst trad van de Franse Oost-Indische Compagnie en in 1757 Cochin bezocht 
Voor nadere details omtrent zijn persoon zie Dictionnaire de biographie française (Pans 1936) 
tome II, p 1374-1383 
^^ A. H. ANQUETIL DU PERRON, Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre (Pans 1771) tome I, 
première partie p 148-150. 
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een sterk op expansie gerichte politiek In oktober 1747 werd de Signatty 
volledig onder de voet gelopen door de Travancoorse troepen nadat hij had 
gepoogd zich van het juk van Martanda Varma te bevnjden Voor dit doel 
had de Signatty een geheim verdrag gesloten met de koningen van Tekkumkur, 
Purakkad en Vadakkumkur ŝ Kort nadat Martanda Varma op 3 januan 1750 
zijn zwaard aan Sn Padmanabha had gewijd uit dank voor de verovenng 
van het rijk van de Signatty begon hij een campagne tegen Purakkad ^̂  De 
radja van dit koninkrijk beschikte over een goed getraind leger en zijn land 
was door de grote hoeveelheid moerassen moeilijk te veroveren Als voorhoede 
van zijn leger zond de radja Telugu Brahmanen De Hindoe soldaten in het 
Travancoorse leger weigerden met de Brahmanen slag te leveren omdat het 
als een grote zonde gold éen van hen te doden, zelfs in tijden van oorlog 
De Brahmanen bestookten Martanda Varma niet alleen met een vloed van 
verwensingen, maar vuurden ook giftige pijlen op zijn troepen af die vervolgens 
een ware slachting aannchtten ^̂  

Martanda Varma was wanhopig, maar gelukkig keerde voor hem het tij 
toen De Lannoy met zijn artillene en goed getrainde musketiers op het slacht-
veld ten tonele verscheen Aangezien deze regimenten waren samengesteld uit 
moshms en chnstenen hadden zij er geen enkele moeite mee om op de Brah
manen te schieten Kort nadat twee generaals van Purakkad waren omgekocht 
door de geslepen eerste minister van Travancore Ramayyan Dalawa werd de 
radja van Purakkad gevangen genomen toen hij een partij schaak speelde ^̂  
Na Purakkad werden ook de koninkrijken Tekkumkur en Vadakkumkur door 
Travancore veroverd 

De peper uit deze nieuw veroverde gebieden werd een staats-monopolie 
van Travancore en het was streng verboden deze te verkopen aan de Oost-
Indische Compagnieën buiten het monopolie om De radja verkocht de peper 
slechts aan de hoogste bieder En tot deze categorie behoorden de gierige 
Nederlanders zeker niet Met grote tegenzin zagen zij dat het peper producerende 
gebied van hun steeds kleiner werd, terwijl dat bij Travancore precies andersom 
was 

De Nederlanders waren zeer ontevreden over het verdrag van Mavelikara 
van 1743 omdat Martanda Varma zich met aan de aldaar gemaakte afspraken 
hield Zoals wij reeds zagen stuurde hij niet alle Europeanen terug, maar nog 
belangrijker was dat hij de V O C niet de afgesproken hoeveelheid en kwaliteit 
peper en lijwaad had geleverd 

Daarom werd een tweede verdrag van Mavelikara gesloten in 1753 De 
Nederlanders moesten een vaste peper-prijs betalen, wapens en buskruit aan 

55 T K VFLU P m Al, Travawcore Stó^e A/a/jwa/(Trivandrum 1940) vol II p 316-317 
^ Ibrahim KUNJU, „Expansion " p 479 
" Joseph Vaiiya Kappittan, p 16 en Velu Pülai Travancore State Manual p 317 
58 Ibrahim KUNJU „Expansion ", p 467 
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de radja leveren en, het belangrijkste van alles : zij moesten hun commerciële 
en militaire verdragen met hun Malabarse bondgenoten verbreken 5'. Omdat 
de Nederlanders de voorkeur gaven aan een nieuw handelscontract boven een 
nieuwe oorlog gingen zij met alle voorwaarden van het verdrag akkoord. 

De instemming met een zo onvoordelig verdrag geschiedde echter met 
de grootst mogelijke tegenzin. Als de peper-prijs zou dalen zouden de Neder
landers die voor een vaste prijs een vaste hoeveelheid zouden afnemen te veel 
voor dit produkt betalen en bleven zij met onverkoopbare voorraden en volle 
pakhuizen zitten. Door de militaire en commerciële verdragen met de overige 
Malabarse prinsen te verbreken werd de radja van Travancore in feite een 
vrijbrief gegeven om hun landen eveneens te veroveren. De Nederlanders waren 
niet langer meer scheidsrechters op de Malabarkust die de ene koning tegen 
de andere konden uitspelen. Zij waren toeschouwers geworden terwijl hun rol 
op het politieke toneel van Malabar was uitgespeeld ^. 

De voormalige bondgenoten van de Nederlanders werden inderdaad onder 
de voet gelopen door de Travancoorse legers onder bevel van Dalawa en De 
Lannoy. Zelfs Cochin, de machtigste en oudste bondgenoot van de Nederlanders 
werd bedreigd. Niet alleen door de Travancoorse legers uit het zuiden, maar 
ook door zijn noordelijke buurman en oude erfvijand de Zamorin van Calicut. 
De Zamorin was begerig om van de moeilijkheden van de radja van Cochin 
gebruik te maken en slaagde erin Cochins gebied tot aan de Travancoorse grens 
te veroveren en niets leek zijn machtige legers te kunnen tegenhouden. De enige 
manier voor de radja van Cochin om zijn land te redden was het sluiten van 
een militair verdrag met Travancore hetgeen plaatsvond op 21 september 1757. 

In 1758 stierven zowel de Zamorin als Martanda Varma. De Laatste werd 
opgevolgd door zijn neef Rama Varma die slechts 24 jaar oud was. En van 
zijn voornaamste raadgevers was Eustache de Lannoy die hij in 1761 benoemde 
tot opperbevelhebber van het Travancoorse leger dat toen volgens sommige 
betrouwbare bronnen uit circa 50.000 man bestond ^'. 

De Lannoy had reeds zijn sporen verdiend met de renovatie van Udayagiri 
fort en de bouw van verscheidene verdedigingswerken in Travancore. Daarom 
was het niet vreemd dat Rama Varma hem in 1763, na dat er een vredesverdrag 
met de Zamorin was gesloten, met de bouw van de verdedigingslinie aan de 
noord grens van Travancore en Cochin belastte. Deze verdedigingslinie werd 
de Nedumkotta of de Travancore Lines genoemd en was voornamelijk bedoeld 
om toekomstige invasies van de Zamorin tegen te gaan. De Nedumkotta had 
een lengte van meer dan 35 mijl en was 12 voet hoog en had een gracht van 

5' F. W. STAPEL, Corpus diplomaticum Neerlando-Indicum (1753-1799) (Den Haag 1955) 
dl. VI, p. 5. 
*" PANIKKAR, A history of Kerala, p. 249. 
*i V. NAGAM AIYA, Travancore State jWanwa/(Trivandrum 1906) vol. Ill, p. 456-457. 
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16 voet breed met een diepte van 20 voet. Op regelmatige afstanden van elkaar 
werden 20 tot 25 bolwerken en meer dan 60 bivakeerplaatsen voor de troepen 
gebouwd. De Nedumkotta begon op het eiland Vaypin en eindigde in de Ana-
malai heuvels 2̂. Nog in 1926 herinnerden de ruines van het fort Krishnan 
Kotta dat gebouwd was op een grot die vermoedelijk diende als schuilplaats 
voor de troepen, aan de eens zo imposante vestingwerken ^^. Heden ten dage 
herinnert helaas niets meer aan dit staaltje van vakmanschap dat De Lannoy 
als vestingbouwkundige ten toon spreidde. In 1790 belemmerden de Travancore 
Lines de opmars van de troepen van de „Tijger van Mysore" Tipu Sultan, 
maar dat geschiedde lang nadat De Lannoy was gestorven. 

Op 14 september 1765 op 20-jange leeftijd sneuvelde Joannes de enige 
zoon van De Lannoy in de slag bij Kallakad ^ Dit moet een grote slag zijn 
geweest voor de oude generaal die als een vroom katholiek op eigen kosten 
een kapel in Udayagin fort liet bouwen. Daar werd zijn zoon begraven ^^. 
Rond dezelfde tijd wist Eustache de Lannoy belasting- vrijstelling voor het 
klooster van Warapoly te verkrijgen dat al eerder door Rama Varma met grote 
landerijen was begiftigd. De koning van Travancore werd zelfs als beschermer 
van alle christenen op de Malabarkust aangewezen door paus Clemens XIV ^. 

Na meer dan 35 jaar trouwe dienst aan de Travancoorse koningen en door 
ouderdom en ziekte verzwakt overleed De Lannoy op 1 juni 1777. Hij werd 
met militaire eer begraven in een indrukwekkende tombe in de kapel van 
Udayagiri fort die behalve met de Latijnse en Malayalam inscripties was ver
sierd met zijn familie-wapen en verscheidene muziekinstrumenten ^̂ . 

*2 PAfiiKKAR, A history, p 272 en Report on the administration of the archaeological depart
ment of the Cochm State 1926-1927 (Ernakulam 1928) p 5-6 
'^ Report on the administration of the archaeological department, p. 6-7. 
** Travancore Archaeological Series (1927) p 51 
'5 Joseph Valiya Kappittan p 79-81 
** Da San Bartolomeo A voyage to the East-Indies, p 177 
*' Zijn grafschrift in het Latyn luidt als volgt 

Siste viator 
Hic jacet Eustachius Benedictus de 
Lannoy qui tanquam dux generalis 

militiae travancotidis praefuit ac per annos 
XXXVII ferme summa fidehtate regi inserviit 

cui omnia regna ex Caiamculam usque ad Cochm 
VI armorum ac terrore subjecit vixit annos LXIl 

menses V et mortuus est die I Junu MDCCLIIVII 
Requiescat in pace 

Zijn familie-wapen bestaat uit een kruis dat bij twee verschillende families De Lannoy 
in Frankrijk werd aangetroffen In Bretagne bestond een familie De Launoy of De Launoy-
du-Colombier Deze familie voerde blauw met een zilveren kruis (Zie J B RIETSTAP, 
Armorial general (London 1887) vol. II, p. 32) terwijl een familie De Lanoye voerde 
rood met een zilveren kruis (Zie FAL mv.nr 15, fol 102) Deze familie stierf echter in 
de 16de eeuw reeds uit 
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Vijfjaar later stierf zijn vrouw Margaret die naast haar man werd bijgezet. 
Eustache de Lannoy zou in de geschiedenis van Kerala voortleven als „Valiya 
Kappittan" of „Grote Kapitein" terwijl zijn zoon Joannes „Cheriya Kappittan" 
of „Kleine Kapitein" werd genoemd. Margaret de Lannoy was vermoedelijk 
de eerste Europese vrouw in India die de eretitel „Moeder der Armen" kreeg 
toebedeeld omdat zij veel deed voor de armste inwoners van Travancore ^^. 

De redenen voor de desertie van Eustache de Lannoy waren divers. Als 
rooms-katholiek en buitenlander werd hij door de Nederlanders gewantrouwd. 
Zoals duidelijk is geworden bij de inname van Colachel werd het Nederlandse 
leger gecommandeerd door onbekwame officieren onder wie De Lannoy moest 
dienen als soldaat. De voortdurende brasserijen en scheldpartijen onder de 
officieren verminderde hun aanzien. Door het anciënniteits-beginsel was het 
voor bekwame soldaten als Duyvenschot en De Lannoy onmogelijk in rang te 
worden bevorderd. Ziekten en oorlogsmoeheid gecombineerd met een numeriek 
sterkere vijand ondermijnden het moreel van het Nederlandse leger. Dit ge
schiedde in het bijzonder nadat duidelijk was geworden dat noch Ceylon, noch 
Batavia versterkingen zouden sturen in verband met de opstand der Chinezen 
op Java. 

Martanda Varma zag de capaciteiten van De Lannoy en Duyvenschot en 
beoordeelde deze dienovereenkomstig. De Lannoy was voor Martanda Varma 
in grote mate behulpzaam bij de bouw en renovatie van verscheidene forten 
en de reorganisatie van zijn leger. Beide schiepen voor Travancore de moge
lijkheid vijandelijke aanvallen af te slaan en een expansionistische politiek te 
voeren. Eustache de Lannoy verdient het daarom in de geschiedenis van Kerala 
voort te leven als „Valiya Kappittan". 

'* KosHY, The De Lannoys, p. 171. 
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24615 
Inleiding 

De prosopografische methode werd tot nu toe vooral aangewend in het 
domein van de politiek-institutionele of intellectuele geschiedenis. Toch leent 
ze zich ook uitstekend tot het bestuderen van bepaalde sociaal-economische 
groepen '. Daarom hebben we hier voor deze methode gekozen om meer te 
weten te komen over de recrutering en het carrièreverloop van een groep 
Oostendse zeelieden en kooplui uit de eerste helft van de 18de eeuw. Het betreft 
meer bepaald alle kapiteins, scheepsofficieren en kooplieden die voor de 
Oostendse Compagnie (1724-1732) en haar voorlopers (de particuliere uit
redingen van 1716-1723) naar Indië, China of Guinea gevaren zijn 2. leder-

* Het prosopografisch overzicht werd door beide auteurs samengesteld De inleiding is van 
de hand van K DEGRYSE, behalve het laatste onderdeel over de carrière van de scheepsofficieren 
dat door J PARMENTILR werd geschreven Laatstgenoemde stelde ook de bijlagen met de 
scheepslijst en de functiebeschrijvingen op 
' H. D E R I D D E R - S Y M O E N S , Prosopografie en middeleeuwse geschiedenis een onmogelijke 
mogelijkheid ^ Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 
nieuwe reeks deel XLV, 1991, p 114 Dit artikel beschrijft grondig de methode van de prosopo
grafie en bevat een uitgebreide bibliografie Een van de zeldzame prosopografische studies over 
het personeel van een grote handelscompagnie is die van F LEQUIN, Het personeel van de VOC 
in Azie in de 18de eeuw, meer in het bijzonder in de vesting Bengalen, Leiden, 1982 
2 Zie over deze handel K DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel (1718-1735) Belgisch tijd
schrift voor filologie en geschiedenis. Lil , 1974, p 306-347 , IDEM, De maritieme organisatie van 
de Oostendse Chinahandel (1718-1735) Mededelingen van de Marine Academie, XXIV, 1976-
1977, p 19-57 , J. PARMENTIER, The Ostend trade to Moka and India (1714-1735) the merchants 
and supercargos. The Manner 's Mirror, LXXIII, 1987, p 123-138 , IDEM, De holle compagnie 
Smokkel en legale handel onder Zuidnederlandse vlag in Bengalen, ca 1720-1744, Hilversum, 
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een die ooit aan die campagnes deelnam als scheepsofficier (van pilotijn of 
leerlingstuurman tot kapitein) of koopman (van schrijver tot eerste koopman) 
werd — voorzover de bronnen het toelieten — in ons onderzoek betrokken. 
Onder kooplieden verstaan we in de eerste plaats de supercargo's of hande
laars die met de schepen meereisden. In de handel op Bengalen werd evenwel 
dikwijls ook gebruik gemaakt van kooplui die in de factorij achterbleven om 
daar handel te drijven. Omdat het moeilijk was een scheidingslijn te trekken 
tussen deze kooplieden en de eigenlijke supercargo's, werd ook het voltaUige 
handelspersoneel van de factorijen Banquibazar (Bengalen) en Cabelon (Coro-
mandelkust) in het onderzoek betrokken. 

De op die manier bekomen groep bestond uit 324 personen, onder wie 
171 zee- en 128 kooplieden. De 25 overigen combineerden beide functies. 
Aangezien in ons onderzoek de recrutering en het carrièreverloop centraal 
stonden, werd van elk van die personen de herkomst opgezocht en de carrière 
gereconstrueerd. Centraal hierbij stonden uiteraard hun achtereenvolgende 
functies tijdens de Oostendse particuliere uitredingen en tijdens de Oostendse 
Compagnie. Wanneer deze personen voor of na hun Oostendse periode ook 
gelijkaardige functies bekleedden in buitenlandse compagnieën, werden ook 
die gegevens zo nauwkeurig mogelijk verwerkt in hun curriculum. Andere inte
ressante informatie over hun verdere levensloop of over het milieu waaruit ze 
afkomstig waren, werd slechts beknopt weergegeven. We poogden ook telkens 
het geboorte- en het sterftejaar te achterhalen maar vooral wat dat laatste 
gegeven betreft, lieten de bronnen ons meestal in de steek. 

De belangrijkste bronnen ^ 

De archieven van de Oostendse Compagnie bevatten enkele uitstekende 
bronnen voor ons onderzoek, zodat we zelfs mogen stellen dat de gegevens 
die we over de compagnieperiode verzamelden zo goed als volledig zijn. In 
de eerste plaats is er het equipageregister waarin per uitvarend schip de volledige 
bemanningsrol werd genoteerd, met opgave van de leeftijd, de herkomst, de 
functie, de gage en zelfs een beperkte personenbeschrijving van de betrokkenen '*. 
Het nadeel van dat register is evenwel dat er een aantal schepen ontbreken, 

1992 ; IDEM, De Oostendse Guineavaarders, 1718-1720, Handelingen van het Genootschap voor 
Geschiedenis te Brugge, 127, 1990, p 165-197 ; K DEGRYSE, J PARMENTIER, Maritime aspects of 
the Ostend trade to Mocha, India and China (1715-1732), in Ships, Sailors and Spices East-
India Companies and their Shipping in the 16th, 17th and 18th Century (J BRUIJN, F . GAASTRA 
eds ), Amsterdam, 1993, p 139-175 Een lijst van alle Oostendse China-, Indie-, Moka-, Bengalen
en Guineavaarders wordt in bijlage gegeven 
3 Hier volgen slechts de belangrijkste archiefbronnen Voor de geraadpleegde literatuur ver
wijzen we naar de bibliografie Ook wordt er in het prosopografische gedeelte per behandelde 
figuur een overzicht gegeven van de geraadpleegde archiefbronnen en literatuur Daar komen 
soms specifieke archiefbronnen voor die slechts voor die ene persoon werden gebruikt. 
^ UBG, F H H Hs.2008. 
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meer bepaald zij die in 1729-1730 uitvoeren onder vreemde vlag. Een ander 
tekort is dat deze bemanningsroUen alleen het maritiem personeel bevatten 
en de namen van de kooplieden dus niet vermelden. Het was dus nodig deze 
bron aan te vullen met de gegevens uit de registers van rekeningen en facturen 
van de Compagnie ^. Deze registers werden opgesteld per uitreding en zijn 
ook bewaard gebleven voor de smokkelschepen van 1729-1730 .̂ Ze bevat
ten een soms hcht afwijkende kopie van de bemanningsrol, maar er werd ook 
per bemanningslid en per koopman een rekening opgesteld van door de com
pagnie te betalen gages. Deze rekeningen zijn vooral van belang omdat men 
eruit kan afleiden of de betrokken persoon de reis al of niet voltooid heeft. 
In geval van overlijden of desertie wordt de datum ervan nauwkeurig ver
meld. Voor het factorij personeel, dat in de vermelde registers van rekeningen 
niet voorkomt, dienden we nog enkele afzonderlijke bronnen te raadplegen 
om hun carrières te reconstrueren ''. Belangrijk waren ook twee lijsten uit 1723 
waarin de koop- en zeelieden die bij de Oostendse Compagnie solliciteerden, 
beoordeeld werden op hun kunde en ervaring .̂ Bijkomende informatie over 
gebeurtenissen tijdens de reizen vonden we soms in de talrijk bewaard gebleven 
scheepsjournalen .̂ Eventuele handelsactiviteit in koloniale goederen kon af
geleid worden uit de venditieregisters van de Compagnie 'o. 

De bronnen over de particuliere Oost-lndië- en Guineareizen (1715-1723) 
zijn iets minder volledig. De registers van de admiraliteit bevatten weliswaar 
de bemanningsroUen van heel wat van die schepen, maar toch ontbreken er 
een aantal ". Ook de scheepsjournalen ervan, waar we soms bemanningslijsten 
aantreffen, zijn veel schaarser bewaard gebleven zodat die slechts zelden ter 
aanvulUng kunnen gebruikt worden '2. Van de schepen waarvan de bemanning 
onbekend is '3, kan meestal wel de naam van de kapitein en van de eerste 
koopman achterhaald worden uit secundaire bronnen "*. 

5 SAA, GIC 5539-43, 5549-50, 5556-57 en 5800 
" SAA, GIC 5556-57 
' SAA, GIC 5656 en 5573 Veel van die kooplieden worden ook vermeld bij J PARMENTIER, 
De holle compagnie , passim 
8 Een van die lijsten werd gepubliceerd door F PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 1724, 
Antwerpen, 1926, p 33-35 De andere bevindt zich in SAA/ GIC 5922 Aangezien deze lijsten 
gegevens bevatten over reeds volbrachte reizen, zijn ze ook van groot belang voor de particuliere 
expedities 
« ZowelmSAA/GICalsUBG/FHH 
'" De namen van opkopers van Chmagoederen zijn terug te vinden bij K DEGRYSE, De 
Oostendse Chinahandel (1718-35), onmlgeg hc-verhandeling, RUG 1972, p 183-194 
" ARB/Admir 563, 571 en 575 
12 ARB/Admir 660-666, en UBG/FHH 929 Van belang is vooral ARB/RvFin 8603 dat reis
verslagen bevat van de eerste particuliere reizen (1715-1717) en de enige belangnjke bron over 
deze vroege campagnes is Deze verslagen bevatten echter geen volledige bemanningsroUen 
13 In totaal zijn er 6 particuliere schepen in dat geval, namelijk de eerste drie Indievaarders 
(1715-1717) alsook de Keyzermne met kapitein Solgard, de Stahremberg en de Cleyne Prins 
Eugenius (alle van 1720) 
'* K DEGRYSE, De maritieme organisatie, p 47-55, vermeldt bv de namen van de meeste 
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De recrutering van de scheepsoffïcieren 

Vroeger stelden we reeds vast — wat de globale bemanning van de parti
culiere schepen betreft — dat 41,4% ervan van buitenlandse origine was. Die 
vreemdelingen kwamen hoofdzakelijk uit Engeland en Ierland (35%), Frankrijk 
(26%) en de Verenigde Provincies (20%). Er waren echter grote verschillen 
van schip tot schip, waarbij vooral de recruteringspolitiek van de reders van 
doorslaggevend belang was. De Gentse reder Maelcamp gaf de voorkeur aan 
bijna uitsluitend Vlaamse bemanningen, terwijl de Antwerpenaars De Pret-
Cloots kozen voor de ervaring van vooral Engelse zeelieden. De Oostendse 
reder Ray, zelf van Ierse afkomst, bemande zijn schepen hoofdzakelijk met 
Ierse landgenoten. Na de oprichting van de Oostendse Compagnie daalde het 
aandeel van de buitenlandse zeevaarders tot 32,9%. Er was ook een duidelijke 
verschuiving in de herkomst van die vreemdelingen, want na 1723 kwamen 
ze voor 58% uit Frankrijk (vooral Duinkerke), 11% uit Zuid-Europa, 10% 
uit Engeland en Ierland, en 9% uit de Verenigde Provincies '5. 

We kunnen ons nu de vraag stellen in hoeverre de recrutering en de her
komst van de scheepsoffïcieren aan dit algemeen beeld, dat voor de ganse 
bemanning geldt, beantwoordde. Onder de personen die in ons prosopogra-
fisch overzicht voorkomen, waren er 117 die ooit als scheepsofficier fungeerden 
op een van de particuliere Oost-Indië- of Guineavaarders. Niet minder dan 
72 onder hen (of 61,5%) waren van buitenlandse origine, wat heel wat meer 
is dan de 41,4% vreemdelingen die we globaal op de particuliere schepen aan
troffen. Van die buitenlandse scheepsoffïcieren kwamen er 39 (of 54%) uit Enge
land, Ierland of Schotland, 15 (of 21%) uit de Verenigde Provincies en 12 
(of 17%) uit Frankrijk '̂ . Het Angelsaksische overwicht onder de vreemde be
manningsleden kwam dus nog duidelijker naar voor onder de scheepsoffïcieren. 

De herkomst van de scheepsstaf verschilde echter sterk van schip tot schip. 
Om na te gaan in hoeverre die verschillen bepaald werden door de reders, 
hebben we de 117 scheepsoffïcieren ingedeeld in vijf groepen, die respectievelijk 
vooral in dienst gevaren hadden van : 

— de Antwerpse reders De Pret-Cloots (25 pers.), 
— de Gentse reders Maelcamp-Soenens (27 pers.), 

kapiteins Een belangrijke aanvullende bron was een Engels spionnageverslag over de jaren 
1718-1720, waarin de Oostendse Oost-Indievaarders voorkomen met de namen van de kapiteins 
(IO/HM.74, p 473) Hieruit bleek dat sommige Zuidnederlandse kapiteins in feite maar 
onderkapitein of stuurman waren en dat de eigenlijke functie van kapitein door een buitenlander 
werd waargenomen. Dit verschijnsel komt verder nog ter sprake. 
'5 K DEGRYSE, J PARMENTIER, Maniime aspects oj ihe Ostend trade , p 143-148 
'(• Verder waren er onder die 72 vreemdelingen nog een Pool, een Zweed en vier personen 
van wie de herkomst onbekend was. 
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— de Oostendse reder Thomas 
— de overige reders (14 pers.). 

De vijfde groep bestond uit 18 

lay (33 pers.), 

scheepsofficieren die we moeilijk tot een van 
de vorige groepen konden rekenen aangezien 
hebben '7. 

De herkomst van de zeelui uit de eerste 
uit: 

Groep 1 

Vlamingen 5 (20%) 
Angelsaksers 14 (56%) 
Noordnederi. 5 (20%) 
Fransen 1 (4%) 
rest 0 

Totaal 25 (100%) 

2 

13 (48%) 
3 (11%) 
5 (19%) 
3 (11%) 
3 (11%) 

27 (100%) 

ze voor diverse reders gevaren 

vier groepen zag er als volgt 

3 

13 (39%) 
10 (30%) 
4 (12%) 
5 (15%) 
1 (3%) 

33 (100%) 

4 

4 (29%) 
8 (57%) 
0 
2 (14%) 
0 

14 (100%) 

De Vlaamse scheepsofficieren waren duidelijk in de meerderheid aan boord 
van de schepen van Maelcamp-Soenens (groep 2) en van Thomas Ray (groep 3). 
Deze vaststelling is vooral merkwaardig wat Thomas Ray betreft '̂ . Deze 
Oostendenaar van Ierse afkomst deed immers in ruime mate een beroep op 
zijn Ierse landgenoten om zijn Oost-Indiëvaarders te bemannen. Als zeeofficieren 
gaf hij echter de voorkeur aan Vlamingen. Het feit dat Ray al geruime tijd 
in Oostende verbleef en er vertrouwd was met het milieu van de lokale zeelieden 
zal daar wellicht niet vreemd aan geweest zijn. 

De Angelsaksische scheepsofficieren hadden daarentegen het overwicht op 
de schepen van De Pret-Cloots (groep 1) en van de „overige" reders (groep 4). 
Van De Pret was reeds bekend dat hij ervaren zeelui verkoos en dat hij daarom 
vooral Engelsen in dienst nam. Zijn voorkeur voor Angelsaksische zeeofficieren 
lag dus in de lijn van de verwachtingen. Dat ook de scheepsstaf van de „overige" 
reders in grote mate samengesteld was uit Engelsen, lag vooral aan het feit 
dat sommige van die reders (zoals de Antwerpenaars Moretus en De Coninck) 
slechts een dekmantel waren voor bijna zuivere Engelse campagnes. De Franse 
en Noordnederlandse scheepsofficieren speelden tijdens de particuliere reizen 
slechts een ondergeschikte rol en waren gelijkmatig verdeeld over de diverse 
reders. 

Hoe evolueerde deze situatie na het oprichten van de Oostendse Com
pagnie ? In ons prosopografisch overzicht troffen we 109 personen aan die ooit 

" Die vijfde groep was samengesteld uit 10 Vlamingen, 4 Engelsen, 1 Noordnederlander, 1 Frans
man en 2 personen van wie de herkomst onduidelijk was. 
'8 De voorliefde van Maelcamp voor inheemse zeelieden kwam reeds eerder ter sprake. 
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als zeeofficier voor de Compagnie gevaren hebben ". Onder hen waren er 63 
buitenlanders (of 57,8%). Dat percentage ligt slechts iets onder dat van de 
particuliere uitredingen en het is opnieuw heel wat hoger dan het globale 
vreemdelingenaandeel van 32,9% dat we voor de schepen van de compagnie 
berekenden. De terugloop van de buitenlanders na de oprichting van de Com
pagnie was dus zeker niet merkbaar in de scheepsstaven waar ze een duidelijk 
overwicht behielden. Er deed zich echter wel een belangrijke verschuiving voor 
in de herkomst van die vreemde scheepsofficieren. We troffen onder hen 17 
Angelsaksers (of 27%), 38 Fransen (of 60%) en 2 Noordnederlanders (of 3%) 
aan ô. De overheersende rol die de Angelsaksische officieren speelden tijdens 
de particuliere reizen werd na 1723 overgenomen door de Fransen, terwijl de 
Noordnederlanders bijna volledig uit de scheepsstaven verdwenen. Deze evo
lutie lag in de lijn van de verwachtingen want ook globaal gezien was het aan
tal Franse zeelieden op de compagnieschepen sterk toegenomen 2'. De Franse 
zeeofficieren kwamen — net zoals de gewone Franse bemanningsleden — 
hoofdzakelijk uit het nabijgelegen Duinkerke 22. Het Franse edict van 1723 
dat elke dienstname in of medewerking aan de Oostendse Compagnie verbood, 
had in Duinkerke blijkbaar weinig effect. Gelijkaardige Engelse en Noordneder-
landse ordonnanties van datzelfde jaar werden duidelijk veel strikter gevolgd 22. 
De goede samenwerking op maritiem vlak tussen Oostende en Duinkerke was 
niet zo verwonderlijk, gezien de nauwe banden die er altijd tussen beide havens 
waren 4̂. De meeste Duinkerkse zeelieden droegen trouwens Vlaamse namen, 
spraken nog Vlaams en hadden familiale banden met het Oostendse zeevaarders
milieu. Samengevat kunnen we dus stellen dat de leiding over de Oostendse 
compagnieschepen in handen was van een groep Oostends-Duinkerkse zeelieden. 

Ook wat de keuze van de kapiteins betreft, is dezelfde evolutie merkbaar 5̂. 
Van de 15 personen uit ons overzicht die ooit als kapitein fungeerden op een 
compagniebodem, waren er 9 Zuidnederlanders (Oostendenaars), 4 Fransen 
(Duinkerkenaars), een Italiaan en een Spanjaard. Onder hen bevond zich geen 

" Onder die 109 zeelieden waren er 35 die eveneens op particuliere schepen gevaren hadden 
en die dus ook in de vorige groep van 117 scheepsofficieren voorkwamen. 
20 De 6 overige buitenlandse scheepsofficieren bestonden uit een Italiaan, een Spanjaard, een 
Pruis en drie personen van wie de herkomst onduidelijk was 
2' Cf supra 
22 Van de 38 Franse zeeofficieren kwamen er 31 uit Duinkerke, 5 uit Samt-Malo, 1 uit Greve-
Imgen en I uit Bayonne. 
2' Zie hierover reeds K DEGRYSE, De maritieme organisatie .., p 22-23 en 28 
2'' C. PusTER, Dunkerque-Ostende quelques jalons sur l'évolution de leurs rapports au xviii' 
siècle. Actes du \Q\' congres national des sociétés savantes, Lille 1976, (Pans, 1978), dl. I, 
p. 39-59 ; W. DEBROCK, Gens d'Ostende et de Dunkerque en temps de guerre et en temps de 
paix. Revue des amis du vieux Dunkerque, jg 16, 1983, p 115-131. 
25 Zie over deze evolutie aan boord van de Chinaschepen ook . K. DEGRYSE, De maritieme 
organisatie. ., p. 27. 
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enkele Engelsman of 1er, wat duidelijk in contrast stond met de periode daar
voor. Onder de 33 zeelieden die ooit kapitein waren op een particulier schip, 
troffen we immers 14 Zuidnederlanders aan, 14 Engelsen of leren, 3 Fransen 
en 2 personen met een onduidelijke herkomst ̂ ^. 

Onder de 109 scheepsofficieren van de Compagnie waren er 35 (of bijna 
een derde) die reeds op de particuliere schepen gediend hadden. Die groep van 
35 was samengesteld uit 21 Zuidnederlanders, 7 Engelsen of Ieren, 6 Fransen 
en een persoon met onbekende herkomst 7̂. Het is rond deze kern van ervaren 
zeelieden, aangevuld met nieuwe Oostendse en vooral Duinkerkse elementen, 
dat de bemanningen van de compagnieschepen werden samengesteld. 

De recrutering van de kooplieden 

Om een handelsexpeditie tot een goed einde te brengen had men niet 
alleen goede zeevaarders maar ook bekwame handelaars nodig. Kooplieden 
met Oostindische ervaring waren tijdens de particuliere reizen echter zeer zeld
zaam in de Zuidelijke Nederlanden 2». Aan de hand van ons prosopografisch 
overzicht proberen we na te gaan waar die ervaren supercargo's dan wel van
daan kwamen. In dat overzicht bevinden zich 91 personen die ooit als koop
man of supercargo actief waren op een van de particuliere schepen 9̂. Onder 
hen treffen we 36 (of 40%) Zuidnederlanders aan, 29 (of 32%) Angelsaksers 
(Engelsen, Schotten en Ieren), 16 (of 18%) Noordnederlanders, 4 (of 4%) Fran
sen, 1 Italiaan en 5 kooplui met een onduidelijke herkomst. De 36 Vlamingen 
waren vooral afkomstig uit Gent (12), Antwerpen (9) en Oostende (8) •'"'. Het 
kan verwondering wekken dat er nog zoveel Zuidnederlanders als supercargo 
geëngageerd werden, zeker als daarnaast nog blijkt dat zes onder hen het toen 
zelfs tot eerste koopman brachten. Dat was echter vooral te danken aan de 
reeds bij de zeelui vermelde recruteringspolitiek van de Gentse reders Maelcamp-
Soenens. Onder die 36 waren er 16 die door de Maelcamps in dienst werden 

2* Bij het samenstellen van deze groep van 33 kapiteins werd uiteraard geen rekening gehouden 
met de „Vlaamse" of nepkapiteins. Zie hierover reeds voetnoot 14. 
2' Aangezien het hoofdzakelijk om Zuidnederlanders gaat, ligt het voor de hand dat ze tijdens 
die particuliere reizen vooral voor de Maelcamps, voor Thomas Ray of voor meer dan een 
reder gevaren hadden. 
^ De enige Vlaming die toen dergelijke ervaring had opgedaan, was blijkbaar Joseph Gheselle. 
Reeds in 1715 en daarna nog drie maal fungeerde hij als eerste supercargo en meestal ook 
als kapitein op Oostendse Indiëschepen. Die ervaring had hij mogelijk opgedaan in dienst van 
de VOC. 
2' Kooplieden die tijdens de particuliere reizen slechts als scheepsjongen aan boord waren 
(zoals bv. P. van Goethem en A. Flanderin) werden niet in deze groep opgenomen. Supercargo's 
die tijdens die vooruitredingen als chirurgijn meereisden, werden wel in rekening genomen (bv. 
Van Hurk, Strebel, Cointrel en Foster). Verder zal immers blijken dat ze als chirurgijn heel 
wat handelservaring konden opdoen. 
30 De overigen waren van Nieuwpoort (2), Kortrijk (2), Brugge, Dendermonde en Geel. 
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genomen, en van die zes eerste supercargo's waren dat er zelfs vijf. Concur
rerende reders zoals de Antwerpenaar De Pret, waren het niet eens met zo'n 
nationale recruteringspolitiek en gaven de voorkeur aan meer ervaren buiten
landers 3'. De argwaan van De Pret was blijkbaar terecht want van die zes Vla
mingen die toen als eerste koopman fungeerden, was er een die zich tijdens zijn 
latere carrière uitsluitend op de zeevaart toelegde (H. Rotsaert), en twee anderen 
werden in 1723 niet goed genoeg bevonden om als koopman bij de Compagnie 
te dienen (F. Rosa en G. Van den Haute). De drie overigen (J. Gheselle, J. F. 
Janssens en J. Tobias) waren blijkbaar uit beter hout gesneden, maar door om
standigheden nam enkel Tobias dienst bij de Compagnie als 2= supercargo. 

Om na te gaan in hoeverre de recrutering van de koopliedenbemanning 
nog verder verschilde per redersgroep, hebben we de supercargo's ook onder
gebracht in vijf groepen : zij die hoofdzakelijk geëngageerd werden door De 
Pret-Cloots (groep 1), Maelcamp-Soenens (groep 2), Ray (groep 3), de overige 
reders (groep 4) en zij die bij diverse reders in dienst waren (groep 5) ^^. 

Groep 

Vlamingen 
Angelsaksers 
Noordnederl. 
Fransen 
rest 

4 
15 
1 
1 
2 

1 

(17%) 
(65%) 

(4%) 
(4%) 
(9%) 

16 
1 
9 
0 
1 

2 

(59%) 
(4%) 

(33%) 

(4%) 

6 
6 
1 
2 
2 

3 

(35%) 
(35%) 33 

(6%) 
(12%) 
(12%) 

7 
6 
3 
0 
0 

4 

(44%) 
(37%) 
(19%) 

Totaal 23 (100%) 27 (100%) 17 (100%) 16 (100%) 

Hieruit blijkt duidelijk de voorkeur van De Pret voor Engelse supercargo's. 
Maelcamp deed zoals bekend vooral een beroep op Vlamingen, maar daar
naast nam hij toch ook een belangrijk contingent Noordnederlanders in dienst. 
Blijkbaar beschikte hij daar over goede contacten. Ray engageerde vooral Vla
mingen en Ieren, wat gezien zijn origine niet zo verwonderlijk is. De overige 
reders kozen gelijkmatig uit Zuidnederlanders en Angelsaksers. 

De functie van eerste koopman tijdens een van de particuliere reizen, 
vonden we bij 24 personen terug uit ons prosopografisch overzicht. Onder 
hen waren er 13 Angelsaksers, 6 Vlamingen — die reeds ter sprake gekomen 
zijn —, 3 Noordnederlanders, 1 Fransman en 1 persoon van onbekende origine. 
We kunnen hen ook indelen naargelang de handelsrichting waarin ze actief 
waren. Onder die 24 hoofdsupercargo's troffen we 12 China-, 9 Indië- of Moka-

'̂ Zie hierover reeds K. DEGRYSE, De maritieme organisatie..., p. 26. 
32 Groep 5 bestond uit 8 personen : 3 Vlamingen, 1 Engelsman, 2 Noordnederlanders, 1 Frans
man en 1 persoon met onbekende herkomst 
33 Onder hen 4 Ieren De Pret had bv 11 Engelsen, 3 Schotten en 1 1er in dienst. 
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en 3 Afrikahandelaars aan. Als experten van de Chinahandel werden 8 Engel
sen, 1 1er en 3 Vlamingen geëngageerd. Voor de Indië- en Mokahandel deden 
de reders daarentegen een beroep op een bonte verzameling van specialisten : 
2 Vlamingen, 2 Ieren, 1 Engelsman, 1 Schot, 1 Fransman, 1 Noordnederlander 
en 1 koopman van onbekende origine. De 3 Afrikahandelaars waren 2 Noord
nederlanders en een Vlaming. 

Dat de handel op China grotendeels werd toevertrouwd aan Engelsen 
is niet zo verwonderlijk. De Engelse East-India C° was tijdens de eerste decen
nia van de 18de eeuw immers de enige Westeuropese handelsmaatschappij die 
regelmatige en directe handelscontacten met Kanton onderhield. Alhoewel het 
niet voor alle Engelse supercargo's die dienst namen in Oostende met zekerheid 
aan te tonen is, mogen we veronderstellen dat ze meestal reeds hun sporen 
verdiend hadden op de Chinavaarders van de East-lndia C°. In de handel 
met Indië en Moka waren veel meer naties actief en dat weerspiegelt zich dan 
ook in de keuze van de eerste kooplieden. Het was ook niet vreemd dat de 
Oostendse reders voor de Guineavaart een beroep deden op Noordnederlandse, 
bijna uitsluitend Zeeuwse, kooplieden. Via de Westindische Compagnie konden 
de Zeeuwen immers bogen op een lange ervaring in de Afrikahandel. 

Een merkwaardig verschijnsel bij die hoofdsupercargo's was dat ze tijdens 
de particuliere reizen dikwijls hun functie combineerden met die van kapitein 4̂. 
Zo'n combinatie vonden we terug bij 9 personen ^^. Het kwam wel meer voor 
dat zeeofficieren interesse hadden voor de koophandel. Dat kwam o.a. goed 
van pas bij het beredderen van hun pacotille. Wie daarvoor aanleg had, am
bieerde dan ook dikwijls een meer lucratieve functie als supercargo. Zo zien 
we dat sommige kapiteins of onderkapiteins met een lange staat van dienst 
uiteindelijk nog een koopmansfunctie kregen als extraatje 36. Dat gebeurde 
echter uitzonderlijk en ze werden nooit eerste koopman. In het algemeen was 
het dus zeer moeilijk voor een zeeman met handelsaspiraties om door te breken 
als supercargo. Niet dat het hen aan talent ontbrak, want enkele kapiteins 
die aan boord nooit als koopman mochten fungeren, ontpopten zich later tot 
uitstekende handelaars ^''. Blijkbaar lag er een moeilijk te overschrijden drempel 
tussen de zeemans- en de koopmanswereld van de Oost-Indiëvaart. 

Wie waren dan die personen die er wel in slaagden om de functie van 
kapitein te combineren met die van eerste supercargo ? Uit hun carrières blijkt 

3'' Onder de compagnie kwam die combinatie nooit meer voor. Alleen kapitein Cayphas van 
de ApoUo was in 1730 tegelijkertijd ook 2= supercargo. Het ging toen om een uitzonderlijke 
reis, een smokkelexpeditie onder vreemde vlag en met een beperkte bemanning. 
35 Namelijk J. Gheselle (3x), J. Tobin (2x), T. Hall (2x), P. Jackson, J. F. Janssens, J. Naish, 
E. Pearson, C. Pike en P. Solgard. 
3* Brunet, Dens en Kitchin kregen zo'n extra-supercargofunctie als fin de carrière toen ze 
in Scandinavische of Pruisische dienst waren. Over Cayphas hadden we het reeds in noot 34. 
3' G. de Brouwer, J de Clerck en vooral N. Carpentier waren in dat geval. 
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dat het vooral om kooplieden ging die wegens hun ervaring onmiddellijk, of 
na een of twee reizen in een lagere koopmansfunctie, promoveerden tot eerste 
supercargo. Deze promotie ging in hun geval gepaard met een aanstelling tot 
kapitein. Een dergelijke benoemingsprocedure doet natuurlijk vragen rijzen over 
de nautische kwaliteiten van die kapiteins. Het betrof vermoedelijk wel koop
lieden die tijdens vroegere reizen belangstelling hadden getoond voor zeevaart-
kunde en mogelijk hadden ze vanuit die interesse ook heel wat ervaring op
gedaan, maar niemand onder hen had — voorzover we hun carrières konden 
reconstrueren — ooit gevaren als stuurman, luitenant of onderkapitein ^̂ . Het 
lijkt ons ondenkbaar dat de reders het bevel over hun schepen zomaar aan 
zulke onervaren zeelieden toevertrouwd hebben. We veronderstellen dat die 
kapitein-supercargo's de zuiver nautische en alledaagse problemen overlieten 
aan de onderkapitein of eerste stuurman ^^, en dat ze hun gezag van kapitein 
enkel lieten gelden op momenten die voor de campagne van algemeen belang 
waren '•". De benoeming van die supercargo's tot kapitein was o.i. dus vooral 
bedoeld om bevoegdheidsconflicten tussen kapitein en eerste supercargo, die 
de hele handelscampagne op de helling konden zetten, te vermijden "*'. 

Tot nu toe hadden we het vooral over de recrutering van kooplieden voor 
de particuliere reizen. Wat veranderde er na de oprichting van de Compagnie ? 
Het lag voor de hand dat de directeurs een keuze zouden maken uit de 
supercargo's die reeds hun sporen verdiend hadden tijdens die particuliere 
periode, maar dat bleek uiteindelijk toch niet zo eenvoudig te zijn. Van de 
80 kooplieden die door de Compagnie geëngageerd werden, waren er slechts 
22 die ervaring hadden opgedaan bij de vooruitredingen. Deze gebrekkige 
doorstroming kan gedeeltelijk verklaard worden door de heroriëntering van 
de Oostindische handel. In de klassieke handel op Indië, met Surate, Goa, 
de Malabar- of de Coromandelkust als bestemming, zagen de directeurs van 
de Oostendse Compagnie geen brood meer. Ook de handel op Moka en Afrika 

'* Enkel C. Pike zou volgens bepaalde bronnen tijdens één van zijn vroegere reizen als stuurman 
gefungeerd hebben Andere bronnen beweren echter dat hij toen als supercargo aan boord was. 
3' Aan boord van het Huys van Oostenryck, een Chinavaarder van 1719, zouden echter noch 
de kapitein-supercargo Naish, noch de eerste stuurman Kennedy, veel nautische ervaring gehad 
hebben De tweede stuurman, de oudere Oostendenaar Joannes de Vos, beweerde in ieder geval 
dat hij er veel meer van wist dan zijn oversten In de ogen van Oostendse zeelui was het duidelijk 
dat De Vos in praktijk de eigenlijke kapitein was, want in het journaal van de Sint-Joseph 
een schip dat gelijktijdig vertrok, beschrijft men het Huys van Oostenryck als het schip van 
kapitein De Vos ' (J MERTENS, Oostendse schepen naar Kanton (1719), Ostendiana, IV, 1982, 
p 22,29-31). 
'"' Zoals bv. het al of niet aanleggen onderweg, hoe lang dat mocht duren, het bepalen van 
de vertrekdatum in Oost-Indie, of men al of niet het risico wilde lopen om door het Kanaal 
terug te keren, enz 
•" Onder de Compagnie probeerde men die problemen op te lossen door de bevoegdheden 
van kapitein en kooplieden nauwer te omschrijven, maar ook toen rezen er heel wat spanningen 
tussen beide partijen (K DEGRYSE, Sociale en sexuele spanningen aan boord van de Oostendse 
Oost-lndievaarders (1715-1734), Collectanea Maritima IV, 1988, p. 69-79). 
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lieten ze volledig links liggen. Tijdens de particuliere expedities bleek immers 
dat alleen die op China en Bengalen ruime winstmogelijkheden boden, en de 
directeurs besloten dan ook hun activiteiten daarop te concentreren. 

Het bleek evenwel zeer moeilijk om ervaren kooplieden op Bengalen te 
vinden. Er waren amper twee particuliere reizen die Bengalen als bestemming 
hadden, en één van die twee schepen — de Carolus VI met aan boord Alexander 
Hume, de bekwaamste supercargo voor dat gebied — was begin 1724 nog 
niet terug. De eerste groep kooplieden die door de Compagnie in 1724 naar 
Bengalen gestuurd werd om er de factorij te bevolken, bestond dan ook uit 
jonge, onervaren personen onder leiding van de overschatte Vincent Parraber ''2. 
In die situatie kwam pas verbetering toen Alexander Hume in dienst trad van 
de Compagnie en in 1727 de nieuwe gouverneur van de Bengaalse factorij 
werd. In totaal stuurden de directeurs 29 kooplieden naar Bengalen : 9 Zuid
nederlanders, 9 Angelsaksers (4 Engelsen, 4 Schotten en 1 1er), 2 Noordneder
landers, 2 Fransen, 1 Oostenrijker, 1 Hannoveraan, 1 Italiaan en 4 met onbe
kende herkomst. Daarnaast werden er nog 3 naar Cabelon, een nevenfactorij 
op de Coromandelkust, gezonden : 1 Fransman en 2 van onbekende origine. 
Van die 29 handelaars in Bengalen waren er 11 die al ervaring hadden opgedaan 
tijdens de particuliere reizen, maar slechts 5 onder hen waren toen naar Ben
galen getrokken ^^. Dat lag uiteraard aan het gering aantal particuliere Ben-
galenreizen. Van die 11 „ervaren" supercargo's waren er 6 in dienst geweest 
van de Antwerpse reders De Pret-Cloots (waaronder topfiguren als Parraber 
en Hume, die het beiden tot gouverneur brachten), 4 van de Ierse Oostendenaar 
Ray en slechts één van de Gentenaars Maelcamp-Soenens. Het overwicht van 
die „Antwerpse" groep is gemakkelijk te verklaren, want de enige twee parti
culiere Bengalenschepen werden beide uitgereed door De Pret-Cloots. 

In tegenstelling tot de handel op Bengalen was de handel op China wel 
zeer druk beoefend tijdens de vooruitredingen, en heel wat supercargo's hadden 
dus de gelegenheid gekregen om zich daarin te bekwamen. Toch verliep ook 
hier de doorstroming tussen particuliere en compagnie-periode niet zo vlot. 

"2 De directeurs waren zich bewust van de povere kwaliteit van hun personeel in Bengalen. 
Maelcamp vond dat men slechts één degelijke supercargo ervoor had (Parraber) en dat al de 
rest der aangenomenen samen in een alembik geleid, zouden niet één supercargo in substantie 
geven (F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus. 1724, Antwerpen, 1926, p. 40 en 43). 
••3 Van de overige 6 waren er 5 naar andere Indische gebieden gevaren, en 1 naar China. 
Die 11 „ervaren" kooplieden bestonden uit 2 Zuidnederlanders, 2 Schotten, 2 Noordnederlanders, 
2 Fransen, 1 Engelsman, 1 1er en 1 met onbekende herkomst. Onder de 18 kooplui in Bengalen 
die niet op een particulier schip hadden gediend, troffen we 7 Zuidnederlanders aan, 3 Engelsen, 
2 Schotten, 1 Italiaan, 1 Hannoveraan, 1 Oostenrijker en 3 personen met onbekende herkomst. 
De onervaren kooplieden die Parraber in 1724 vergezelden, kwamen hoofdzakelijk uit deze groep. 
De Hannoveraan, de Oostenrijker en één van de „onbekenden" werden in Trieste geëngageerd 
voor het Seepeerd, een van de Oostendse smokkelschepen van 1729. 
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Van de 48 supercargo's die als compagniedienaren naar Kanton reisden '^, 
waren er amper 10 die ervaring hadden opgedaan tijdens de vooruitredingen 
(8 in de China- en 2 in de Indiëhandel), en onder die ervaren Chinahandelaars 
bevond zich geen enkele topfiguur. Het grootste probleem voor de directeurs 
was inderdaad het vinden van bekwame eerste supercargo's. Pioniers zoals 
Tobin en Naish waren reeds lang naar Ierland of Engeland teruggekeerd, maar 
ook figuren zoals Hall en Pike die zich in particuliere dienst ontpopt hadden 
tot zeer bedreven Chinahandelaars, gaven er de voorkeur aan naar hun moeder
land terug te keren. Het probleem werd nog verergerd door het feit dat ervaren 
supercargo's die wel solliciteerden, zich blijkbaar bewust waren van de schaarste 
en zulke hoge financiële eisen stelden dat de directeurs niet konden of wilden 
toegeven "5. Uiteindelijk werd de Engelsman Peter Spendelow als hoofdsuper
cargo voor de eerste Chinaschepen van de Compagnie aangeduid. Hij had 
slechts één Chinareis gemaakt als lagere koopman, maar hij behoorde tot de 
entourage van Hall en Pike en dus ook tot de vertrouwelingen van Jacomo 
de Pret, die nu aangesteld was tot eerste directeur van de Compagnie. Blijkbaar 
was het oordeel van De Pret doorslaggevend bij de aanstelling van de belang
rijkste kooplui. In ieder geval slaagde hij er telkens in zijn beschermelingen — 
handelaars die reeds eerder voor hem gevaren hadden en van wie hij de capa
citeiten kende — in die functies te laten benoemen. Dat gebeurde niet alleen 
in de Bengalenhandel met Parraber en Hume, maar dus ook in de Chinahandel 
met Spendelow en R. Hewer '^^. Gelukkig voor de Compagnie had De Pret 
meestal een goede neus bij het uitzoeken van zijn medewerkers, want Hume 
was een zeer bekwaam gouverneur en Spendelow werd in totaal drie maal 
als eerste supercargo aangeduid voor China (1724, 1727 en 1730). Met Hewer 
die deze functie verkreeg in 1726 maar daarna van fraude verdacht werd, had 
hij minder geluk '^''. Naast die twee Engelsen waren er nog twee Chinahandelaars 
die het tot eerste supercargo brachten, namelijk W. Sheffield in 1725 en J. Ley 
in 1732. Eerstgenoemde was een Engelsman die vermoedelijk ervaring had op
gedaan bij de East-India C°, maar over wie men uiteindelijk niet zo tevreden 
was. Ook hij werd van fraude in de theeprijzen verdacht ^^. Ley was een 1er 

^ Onder die 48 supercargo's waren er 2 die in dienst van de Compagnie ook naar Bengalen 
getrokken zijn (de Fransman Strebel en de Vlaming P Carpentier). Zij komen dus ook voor 
onder de 32 Indie-kooplieden van de Compagnie In totaal waren er dus geen 80, maar slechts 
78 supercargo's die voor de Compagnie naar China of Indie reisden 
"5 De 1er John Gould, die als 2" supercargo naar China en als eerste supercargo naar Indie 
reisde, werd door de Compagnie niet aangenomen omwille van zijn exorbitante financiële eisen 
(J. PARMENTIER, De handelaars en supercargo's , p 199) 
'*'' Van de 8 supercargo's die gediend hadden op particuliere Chinaschepen en daarna door 
de Compagnie aangeworven werden, waren er slechts 3 die voor De Pret-Cloots en 4 die voor 
Maelcamp gevaren hadden Van die 3 ex-medewerkers van De Pret waren er echter 2 die door 
de Compagnie tot eerste supercargo werden aangesteld. Geen enkele ex-medewerker van 
Maelcamp schopte het zover ' 
•" K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel. , p. 322. 
•'S Ibidem. 
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die reeds lang in Brugge woonde. Hij was vermoedelijk nog nooit in China 
geweest maar hij stond bekend als een degelijk koopman en als kenner van 
koloniale handelswaar. Ook Ley was een vertrouweling en correspondent van 
De Pret. Dat de keuze in 1732 op hem viel, lag waarschijnlijk ook aan het 
feit dat het toen de laatste Chinareis was. De andere ervaren supercargo's 
waren toen al naar landen met meer toekomst uitgeweken. 

Uit het vorige blijkt duidelijk dat tijdens de Compagnie de functies van 
eerste koopman voor de Chinahandel nog steeds gereserveerd waren voor 
vreemdelingen, meestal Engelsen of Ieren. Globaal gezien echter was het aandeel 
van de Angelsaksers in de kooplieden-bemanningen van de Chinaschepen toen 
niet zo groot. Op het totaal van 48 Chinahandelaars troffen we er amper 9 
aan (of 19%) : 7 Engelsen en 2 Ieren. Daartegenover stonden 21 Zuidneder
landers (of 44%), 5 Noordnederlanders (of 10%) en 1 Fransman (of 2%). Van 
12 kooplieden (of 25%) konden we de herkomst niet achterhalen, maar hun 
namen laten vermoeden dat het grotendeels Zuidnederlanders waren "*'. De 
kooplieden-bemanningen aan boord van de Chinaschepen van de Compagnie 
bestonden dus waarschijnlijk voor 2/3 uit Vlaamse supercargo's, die weliswaar 
slechts de lagere functies uitoefenden. Voor de hoogste rekenden de directeurs 
nog steeds op de Engelsen. 

Wanneer we de herkomst van het totale koopliedenbestand van de Com
pagnie, bestaande uit 80 personen 5", onder de loupe nemen, stellen we de 
volgende verdeHng vast : 30 Zuidnederlanders (of 37,5%) ' i , 18 Angelsaksers 
(of 22,5%) 52, 7 Noordnederlanders (of 9%), 3 Fransen (of 4%), 3 van diverse 
origine (of 4%) en 19 met onbekende herkomst (of 24%). Aangezien we echter 
mogen aannemen dat de laatstvermelde groep van 19 kooplieden grotendeels 
uit Vlamingen bestond, zal het Zuidnederlandse overwicht nog heel wat groter 
geweest zijn dan hier uit de percentages blijkt. Vermoedelijk was het totale 
koopliedenbestand van de Compagnie minstens voor de helft samengesteld 
uit Zuidnederlanders, wat een duidelijke stijging is t.o.v. de particuliere pe
riode 53. Die stijging gebeurde ten koste van de Angelsaksers en vooral van 
de Noordnederlanders. Met 1/5 tot 1/4 van het aantal supercargo's bleven 

*' Namen als De Vette, Danckaert en Hoys kwamen veel voor in het toenmalige Oostends-
Brugse koopliedenmilieu Andere namen als De Waerseggher, Erreboot, Herrebaut, Michaels, 
Van Goethem en Zegers klinken ook zeer Zuidnederlands 
5" Naast de 78 kooplieden voor China en Indie (zie noot 44) bevinden er zich in ons overzicht 
nog 2 die alleen maar ingezet werden op de adviesgaljoten voor Brazilië Het betreft een Vlaming 
en iemand van onbekende ongine 
5' Ze waren afkomstig van Oostende (12), Gent (9), Antwerpen (3), Aalst, Brugge, Brussel, 
Diest, leper en Oudenaarde (telkens 1) Vergeleken met de herkomst van de Zuidnederlandse 
kooplui in de particuliere periode, valt vooral de terugval van de Antwerpse handelaars op 
(zie noot 30) 
52 Het ging om 11 Engelsen, 4 Schotten en 3 leren 
53 Tijdens de particuliere penode bestond het koopliedenbestand voor 40% uit Zuidnederlanders, 
32% Angelsaksers, 18% Noordnederlanders en 4% Fransen (cf. supra) 
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de Angelsaksers toch duidelijk aanwezig tijdens de compagnieperiode, en die 
aanwezigheid wordt nog nadrukkelijker wanneer we in overweging nemen dat 
ze er nog steeds in slaagden de belangrijkste functies in de wacht te slepen. 
Het aandeel van de Noordnederlanders werd daarentegen gehalveerd, terwijl 
dat van de Fransen even onbeduidend bleef. 

Vooral de bijna afwezigheid van Franse supercargo's op de Oostendse 
compagnieschepen is merkwaardig. Dat staat in schril contrast met de promi
nente aanwezigheid van de Fransen als matroos en als scheepsofficier aan boord 
van dezelfde schepen. Als koopman waren ze blijkbaar niet zo in trek. In tegen
stelling tot de scheepsstaven, die na 1723 geëvolueerd waren tot een Zuid
nederlands-Frans (of Oostends-Duinkerks) bastion, bleef het wereldje van de 
kooplieden een Zuidnederlands-Angelsaksische aangelegenheid, wat het in de 
particuliere periode ook al was. 

De carrière van de kooplieden 

Een supercargo begon zijn loopbaan meestal als schrijver of assistent
koopman. Sommigen begonnen hun carrière zelfs zeer jong en maakten hun 
eerste reis naar de Oost als scheepsjongen 4̂. Tussen de functies van schrijver 
en assistent-supercargo was er meestal weinig verschil. Ze deden het schrijfwerk 
voor de hogere kooplieden. Aan boord was er echter ook een schrijver van 
de kapitein ^^. Strikt genomen deed die enkel het secretariaatswerk voor de 
scheepsstaf, maar in de praktijk was de scheidingslijn tussen de twee schrijver
types niet altijd duidelijk 6̂. Na een of twee reizen als schrijver of assistent
supercargo volgde meestal een bevordering tot lagere (6̂  tot 4'=) supercargo 
of boekhouder (kassier). De bekwaamsten onder hen promoveerden later tot 
de hoogste koopmansfuncties. Globaal gezien was er tijdens de particuliere 
reizen meer kans om het tot zo'n topfunctie te brengen dan onder de Com
pagnie. Tijdens de vooruitredingen werden er jaarlijks immers zoveel eerste 
supercargo's aangeduid als er schepen vertrokken, een getal dat hoog kon 
oplopen. De compagniedirectie stelde daarentegen per jaar slechts één hoofd
koopman aan voor alle China- en soms één voor de Bengalenvaarders ^^. Voor 

''' P van Goethem (17 j ) en A Flanderin jr (12 j ) begonnen hun carrière als scheepsjongen 
55 De functie van schrijver van de kapitein was wellicht nauw verwant met die van pilotijn 
(pilotin) of stuurmansleerling C Patar wordt bv nu eens vermeld als schnjver en dan weer 
als pilotijn van de Peys 
'f" Dat blijkt bv uit het journaal van G. de Bock die eigenlijk schrijver was van de supercargo's 
op de Sint-Elisabeth, maar dikwijls ook door kapitein Roose werd opgevorderd om schrijfwerk 
voor hem te doen (SAA/GIC 5689bis) Het omgekeerde gebeurde vermoedelijk ook wel Daar
om hebben we iedereen die in de bronnen als schrijver werd omschreven, bij de kooplieden 
gerekend Enkel wanneer ie later een mantieme carrière uitbouwden, bv. als pilotijn, werden 
ze tot de zeelui gerekend Dat was het geval bii de schnjvers P BiUemont, C Patar (zie noot 55), 
en A Fitzgerald 
5' In de handel op Bengalen bleven de gouverneur en de belangrijkste kooplui in de factorij 
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het welslagen van zo'n koopmansloopbaan was zeker ook de beoordeling van 
zijn vroegere reizen van doorslaggevende aard. Wie grote fouten had gemaakt 
of van fraude verdacht werd, mocht zijn geluk elders gaan beproeven ^s, en 
zij die beoordeeld werden als een middelmatig element, kwamen bij de Com
pagnie niet aan de bak of moesten zich tevreden stellen met een lagere functie 9̂. 
Wie een loopbaan begon als supercargo was zeker niet van plan om dit toch 
riskante beroep tot het einde van zijn dagen uit te oefenen. Meestal was het 
de bedoeling om via een vier- of vijftal reizen een aardig beginkapitaal te 
verwerven en daarmee een eigen zaak te beginnen. De fortuinlijksten onder 
hen — die snel de hoogste functies kregen — slaagden daarin op relatief korte 
tijd (bv. Hall, Hewer, Hume, Pike, Spendelow). De meerderheid was echter 
minder gelukkig en zag zich verplicht om te proberen de carrière als supercargo 
zo lang mogelijk te rekken, iets waarin ze zeker niet altijd geslaagd zijn gezien 
de grote concurrentie. 

Vanzelfsprekend verliepen niet alle carrières volgens het hiervoor geschetste 
stramien. De kooplieden die reeds ervaring hadden opgedaan bij andere Oost-
indische compagnieën konden verschillende trappen overslaan en het soms 
onmiddellijk tot eerste koopman brengen. Ook handelaars die vroeger in andere 
branches actief waren (bv. B. Vignaulx en F. van Pruyssen), en die dikwijls 
na financiële tegenslagen hun toevlucht zochten bij de Compagnie, dienden 
er hun loopbaan niet te beginnen als schrijver. Beiden mochten als 5'= super
cargo debuteren. J. Ley werd in dergelijke omstandigheden zelfs onmiddellijk 
tot eerste koopman aangesteld ^. 

Minder geluk hadden die jonge aspirant-kooplieden die geen plaats als 
schrijver of assistent-supercargo konden bemachtigen aan boord, en carrière 
dienden te maken via een omweg. P. Hermans diende zo eerst een reis als 
hofmeester te maken vooraleer hij tot schrijver werd aangesteld. A. Flanderin jr., 
die reeds een campagne als scheepsjongen had meegemaakt, had het bij zijn 
tweede reis blijkbaar nog moeilijk om een functie als schrijver te krijgen, en 
dit ondanks het feit dat hij de zoon van de kapitein was. Volgens de ene 
bemanningsrol monsterde hij toen aan als beenhouwer, volgens de andere als 
onderschrijver. In ieder geval werd hij maar betaald als beenhouwer. Flanderin 

achter, zodat het niet nodig was jaarhjks een eerstj supercargo voor de Bengalenschepen aan 
te duiden. 
5̂* Zie bv. de carrières van Hewer, Mounteney, Sheffield, Morford, De Meyere en Tobias, om 
slechts de belangrijksten te noemen 
59 In dit opzicht waren de beoordelingen die de directeurs in 1723 aan hun Oostendse commis-
sionanssen (Bernaert en Van Cotthem) vroegen, van grote invloed Rosa, Morini en De Jagere 
kregen toen maar een middelmatige beoordeling De eerste twee werden niet aangenomen en 
de derde diende slechts als 5= en (f supercargo. Ook voor de carrières van de zeelui speelden 
dergelijke beoordelingen een grote rol (cf. infra) 
^ Cf supra Het feit dat figuren als Vignaulx, Van Pruyssen en Ley ouder waren dan de 
gemiddelde debutanten, zal daarbij zeker ook een rol gespeeld hebben. Van Pruyssen was bv. 
al 41 jaar toen hij zijn eerste Chinareis maakte. 
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was niet erg gelukkig met deze situatie want hij vroeg en kreeg toen de toelating 
om in Kanton of Macao achter te blijven. 

Een meer voorkomende maar toch ook merkwaardige omweg om het 
tot koopman te brengen was de functie van chirurgijn. De meeste chirurgijns 
op de Oost-Indiëvaarders hadden blijkbaar commerciële bijbedoelingen ofwel 
kregen ze de smaak te pakken en verwierven ze de nodige koopmanservaring 
bij het beredderen van hun pacotille. Niet minder dan zeven kooplieden van 
diverse nationaliteiten monsterden eerst aan als chirurgijn of apotheker^'. 
Opvallend is het aantal Fransen onder hen, want de drie Fransen die door 
de Compagnie aangeworven werden, blijken allemaal hun loopbaan zo be
gonnen te zijn. Ook de Ierse supercargo J. Ray had wellicht enige ervaring 
als chirurgijn. Hij besloot immers zijn Indische carrière als de chirurgijn van 
de nabab van Murshidabad. Deze kooplieden-chirurgijns waren zeker geen 
minderwaardige handelaars, want vooral Strebel en Van Hurk ontpopten zich 
tot uitstekende supercargo's. Laatstgenoemde bracht het zelfs tot directeur van 
de Deense Oostindische C°. De aanwezigheid op de schepen van dergelijke 
polyvalente personen, kwam trouwens ook de medische verzorging van de 
bemanning ten goede. Het was op zulke lange reizen immers altijd beter twee 
chirurgijns aan boord te hebben, en de ex-chirurgijns vonden het zeker niet 
beneden hun waardigheid om in geval van nood hun oud beroep opnieuw 
op te nemen 2̂. 

De moeilijke overgangsperiode tussen de vooruitredingen en de Compagnie 
kwam reeds eerder ter sprake. Een nieuwe cruciaal moment voor de carrières 
van veel kooplieden was de opheffing van de Oostendse Compagnie. Welke 
mogelijkheden waren er voor de supercargo's, die de schaapjes nog niet op 
het droge hadden, om hun loopbaan in dezelfde branche verder te zetten ? 
Uit het prosopografisch overzicht blijkt dat er hoofdzakelijk drie alternatieven 
voor hen open stonden. Gelijktijdig met het verdwijnen van de Oostendse 
Compagnie traden immers twee nieuwe Oostindische compagnieën op de voor
grond : de Zweedse en de Deense. Ze zouden zich vooral op de veelbelovende 
Chinahandel toeleggen. Ook de oude VOC begon in die jaren met een directe 
vaart op Kanton. Deze drie ondernemingen konden uiteraard ervaren super
cargo's gebruiken. 

Bij de VOC vonden vooral de Noordnederlanders onderdak die actief 
waren in Oostendse dienst. De Jongh, De Bock, Van Buuren en Van Deventer 
kregen in 1729 en 1730 een hoge supercargopost op de eerste Chinaschepen 
van de VOC. Tijdens die eerste jaren maakte die compagnie dus dankbaar 
gebruik van de Oostendse handelservaring in die branche. We troffen op die 

*' Namelijk de Fransen Strebel, Parraber en Cointrel (de enige apotheker), de Noordnederlanders 
Van Schaar en Van Hurk, de Engelsman Foster en de Zuidnederlander Soetaert. 
''2 In 1727 voerde P. Strebel bv. een beenamputatie uit op een matroos, en dit ondanks het 
feit dat hij toen als 5̂  supercargo aangeworven was (SAA/GIC. 5701, juni 1727). 
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vaartuigen ook nog een Zuidnederlandse boekhouder aan, namelijk D. de Mey. 
In Oostendse dienst was hij pilotijn. 

In de Deense compagnie kwamen uiteindelijk vier gewezen Oostendse 
supercargo's terecht : de Zuidnederlanders De Meyere en Lanszweert, de 
Noordnederlander Van Hurk en de Schot A. Browne. De Meyere en Van Hurk 
brachten het zelfs tot eerste supercargo, en laatstgenoemde zelfs tot directeur. 
De Fransman P. Brunet, nog een gewezen „Oostendenaar", werd door de Denen 
ook tot tweede supercargo aangesteld. Hij was echter tegelijkertijd kapitein 
en in zijn Oostendse periode was hij uitsluitend als scheepsofficier actief. 

Niet minder dan zeven ex-Oostendse kooplieden troffen we in de Zweedse 
compagnie aan : de Zuidnederlanders A. Flanderin jr. en D. Vigneaux, de 
Engelsen Barry, Morford, W. Dormer, T. Combes en de 1er Coppinger. Barry 
en Morford brachten het er tot eerste supercargo, de anderen meestal tot 
tweede. De Engelsman Kitchin, een gewezen zeeofficier van de Oostendse com
pagnie, nam in Zweedse dienst de functie van onderkapitein waar, maar hij 
combineerde die in 1743 met die van 5"= supercargo. Ook Charles Pike, ex-
kapitein en eerste supercargo tijdens de particuliere Chinareizen, kwam bij de 
Zweedse compagnie terecht. Hij fungeerde echter niet als koopman maar als 
directeur. 

Toen bij het begin van de jaren vijftig de Pruisische C° van Emden werd 
opgericht, deed men nog steeds een beroep op gewezen „Oostendenaars". G. 
de Bock werd er tot eerste supercargo aangesteld en de Duinkerkenaar P. Dens 
tot tweede. Laatstgenoemde was tevens kapitein. Naar de Franse en Engelse 
Oostindische compagnieën zijn er vermoedlijk weinig Oostendse koopüeden 
overgestapt. Enkel Naish maakte zeker nog carrière in de Chinahandel van 
de East-India C°. Hall werd shipshusband of schepenverhuurder voor die C°, 
en Alexander Hume bracht het zelfs tot directeur ervan, maar als supercargo 
zijn ze er niet meer actief geweest. 

We kunnen dus besluiten dat de debuterende Scandinavische compagnieën 
evenals de VOC, wat de directe Chinahandel betreft, bij het opstarten van 
hun activiteiten gebruik hebben gemaakt van handelservaring opgedaan in 
Oostendse dienst. Dat ze vooral in de handel op Kanton geïnteresseerd waren, 
blijkt o.a. daaruit dat bijna al de hiervoor vermelde „Oostendenaars" kooplui 
met China-ervaring waren. Enkel W. Dormer en A. Browne waren uitsluitend 
in Bengalen actief geweest en ze werden dan ook ingezet in de country-trade 
of op de zeldzame Scandinavische Bengalenvaarders. Toch mag de rol van 
die ex-„Oostendse" supercargo's in die nieuwe handelsondernemingen niet 
overdreven worden. De vreemde kooplieden werden er immers geleidelijk aan 
vervangen door autochtonen, en zelfs onder die buitenlanders vormden de 
„Oostendenaars" maar een minderheid. Het waren immers grotendeels Engelsen 
die vermoedelijk bij de East-India C° gediend hadden ^3. Het is trouwens — 

""̂  Zie hierover o.a C. KONINCKX, The first and second charters of the Swedish East-India C° 
(1731-1766), Kortrijk, 1980 p. 335-338. 
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voorzover onze bronnen het toelaten — ook opvallend dat er uiteindelijk maar 
een beperkt aantal „Oostendse" kooplieden naar andere, gelijkaardige onder
nemingen overgestapt zijn. Van de 80 die onder de Oostendse C° gediend 
hebben, vonden we er maar 13 als supercargo terug bij een andere Oost-
indische C°. Uiteraard had zeker niet iedereen zin om zo'n overstap te maken. 
De fortuinlijksten waren financieel gezien reeds binnen en konden gaan rente
nieren of begonnen een eigen zaak. Anderen vonden zich weUicht al te oud 
voor die riskante en lange reizen. Verschillende van de kooplieden in Banqui
bazar bleven tenslotte nog tot in de jaren veertig in Bengalen, zodat zij niet 
onmiddellijk een overstap konden maken. Daarnaast werd ook niet iedereen 
die bij die nieuwe compagnieën solliciteerde voetstoots aangenomen. Niet alleen 
de ervaring maar vooral de contactpersonen die men er had, zullen hierbij 
doorgewogen hebben ^. 

Een laatste factor die bepalend was voor de carrièremogelijkheden van 
de kooplui was de mortaliteit tijdens de lange reizen of in de factorijen. Van 
de 149 personen die als koopman actief waren op de particuliere Oostendse 
schepen of voor de Oostendse Compagnie, zijn er 16 (of 11%) in Oostendse 
dienst overleden. Vier stierven er later nog toen ze als supercargo voor een 
andere compagnie vaarden. Tijdens de particuliere reizen zouden er slechts 
drie supercargo's omgekomen zijn, maar dat is weüicht een onderschatting 
aangezien we zeker niet alle sterfgevallen uit die periode kennen ^^. Op de China-
schepen van de Compagnie kwam er in ieder geval maar één koopman om : 
F. Pouillon, die in Kanton verdronk tijdens een handgemeen met dieven. 
Daarmee was die handelsrichting duidelijk de veiligste ^̂ , want de kooplieden 
die in de Bengaalse of andere Indische factorijen terecht kwamen, liepen een 
veel groter risico. Van de 32 handelaars die door de directeurs naar Banquibazar 
of naar Cabelon gestuurd werden, hebben er niet minder dan 12 (of 37,5%) 
hun verblijf niet overleefd. Het ongezonde klimaat dat ze langdurig moesten 
ondergaan, werd hen fataal. Tien onder hen stierven aan allerlei ziektes ^'^. 
De twee anderen sneuvelden in gevechten met inlanders ^̂ . Globaal genomen 
was ziekte dus de doodsoorzaak van 12 Oostendse kooplui, terwijl er vier 

^ We denken hierbij aan C. Pike en P. van Hurk, twee gewezen „Oostendenaars" die het 
in de nieuwe Compagnieën tot directeur brachten. De Zweedse contacten van Flanderin en 
Barry dateerden waarschijnlijk uit het jaar 1732, toen ze in Kanton kennis konden maken met 
de kooplui van de eerste Zweedse Chinavaarder. 
*5 Die overledenen waren Stevens, P. Carpentier en Kennedy. Eerstgenoemden stierven op 
een Indiëvaarder tengevolge van ziekte. Laatstgenoemde kwam om op een Chinavaarder in 
een gevecht met zeerovers. 
** Voor de rest van de scheepsbemanning was de Chinahandel weliswaar minder veilig. Per 
Chinareis (die ca. 18 maanden duurde) overleed tijdens de compagnieperiode immers gemiddeld 
8% van de bemanning (K. DEGRYSE, De maritieme organisatie..., p. 28). 
*' Namelijk Barneval, Bos, F. Browne, Cointrel, De Buck, De Reuze, Jager, Mulqueran, J. 
Power en Strebel. 
^ Namelijk Schonamille en Mérat. 
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een gewelddadige dood stierven. Merkwaardig genoeg werd er niemand het 
slachtoffer van een scheepsramp. Dat was duidelijk anders in de periode na 
de Oostendse Compagnie. De vier ex-„Oostendenaars" die nog als supercargo 
stierven, kwamen allemaal om toen hun schip met man en muis verging ̂ 9. 

De carrière van de scheepsofficieren 

Om het tot kapitein te brengen van een Oostendse Oost-Indiëvaarder 
vonden we geen zeelieden die, voor zover we het konden nagaan, een volledige 
loopbaan van matroos tot kapitein doorlopen hebben. G. de Brouwer startte 
wel als matroos bij de particuhere uitredingen, maar de promotie die hij kort 
nadien maakte tot stuurman wekt het vermoeden op dat hij bij zijn eerste 
reis niet op basis van zijn capaciteiten was aangeworven. 

Bij de particuliere expedities begonnen heel wat officieren dadelijk als 
kapitein. Doch zoals reeds aangegeven betrof het hier voornamelijk Engelse 
en Ierse officieren die deels dankzij hun ervaringen in de Oost-Indiëvaart zo'n 
functie wisten te versieren. Het schrijnend gebrek aan bekwame Zuidneder-
landse officieren in de beginfase van de Oostendse Oost-Indiëvaart verplichtte 
de reders regelmatig onervaren stuurlui en kapiteins te engageren. De voorkeur 
van Maelcamp & C° om Zuidnederlanders in dienst te nemen hield een vrij 
groot risico in. 

Door dit gebrek aan ervaring werd de Chinavaarder „Flandria" in 1721 
door de Engelsen aangeslagen. Andere van Maelcamps' uitredingen zoals de 
Mozambique-reis van de „Prins Eugenius" bleken weinig winstgevend. Enkel 
de expedities onder de leiding van kapitein Gheselle vormden een positieve uit
zondering. Een bijkomend argument om Zuidnederlanders te verkiezen zullen 
vermoedelijk de hoge financiële eisen van de Engelse officieren zijn geweest. 

De oprichting van de Oostendse Compagnie opende meer perspectieven 
voor de Zuidnederlandse officieren. Enerzijds hadden heel wat van deze zee
lieden ervaring genoten aan boord van de particuliere schepen en anderzijds 
wenste de Compagnie-directie de dure buitenlandse inbreng te beperken. Maar 
door het relatief groot aantal vooruitredingen kon de Compagnie bij aanvang 
een strenge selectie doorvoeren omdat er, zelfs onder de Zuidnederlanders, 
meer kandidaten waren dan in te vullen officiersfuncties. Bovendien stuurde 
de Compagnie jaarlijks minder schepen naar Oost-lndië dan de particuhere 
reders en werden de handelsrichtingen beperkt tot China en Bengalen. 

Eenmaal als officier in dienst van de Compagnie kon men op kwalitatieve 
basis wel een mooie loopbaan uitbouwen. Zo promoveerde Jacobus Bittou 
van kwartiermeester (1719) tot vierde stuurman (1727), doch wangedrag als 

^ Van Buuren en Van Deventer kwamen om toen hun VOC-schip zonk. De Meyere en W. 
Dormer verdronken aan boord van respectievelijk een Deense en een Zweedse Oost-Indiëvaarder. 
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stuurman betekende het einde van zijn loopbaan. Hierbij kunnen we opmerken 
dat wanneer een officier zijn functie niet naar behoren had uitgeoefend de 
Compagnie hem onherroepelijk afdankte. 

Het einde van de Oostendse Compagnie betekende niet het einde van de 
aanwezigheid van Zuidnederlandse officieren in de Oost-Indiëvaart. Het begin 
van een goed gestructureerde China- en Bengalenvaart vanuit Göteborg, 
Kopenhagen en Emden liet een aantal „Oostendse" officieren toe een vrij lucra
tieve carrière uit te bouwen. Dit gebrek in Scandinavië en Emden aan ervaren 
officieren was min of meer een herhaling van de situatie in de Zuidelijke Neder
landen tijdens de particuliere vaart. 

Van de 117 officieren die in deze studie zijn opgenomen overleden er 18 of 
liefst 15,3% in Zuidnederlands dienstverband. Hierbij stelden we het overlijden 
van 9 kapiteins vast. Twee onder hen — X. Sarsfield en M. Gerrebrants — 
sneuvelden tijdens een vuurgevecht. Ziekte was de doodsoorzaak bij de zeven 
andere onfortuinlijke kapiteins. Zo overleden twee kapiteins van Chinaschepen 
aan de „rode loop". In buitenlandse dienst noteerden we vijf overlijdens bij 
de „Oostendenaars" of bijna één derde ! Drie van hen verloren het leven bij 
het vergaan van hun schip ; namelijk P. Brunet met het Deense schip „Prin
cesse Lovisa" (1743) nabij de Malediven, F. Carpentier bij het vergaan aan 
de Shetlands van de ZVveedse Chinavaarder „Drottning af Swerige" (1745) en 
M. Clinckaert bij het strandden van de „Prinz Heinrich von Preussen" (1756) 
in de Ganges-delta. 
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BIJLAGE I 

P R O S O P O G R A F I E V A N D E O F F I C I E R E N E N S U P E R C A R G O ' S 

IN DE O O S T E N D S E O O S T - I N D I Ë - EN G U I N E A V A A R T 

ACTON John 
° London ca. 1688 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Keyserinne Elisabeth", Moka & Malabar (1719/20) 
- kapitein van de „Keyserinne Elisabeth", Moka (1720) 

Het schip lag vertrekkensklaar op de Oostendse rede, toen het op 19 oktober 1720 
in een storm verging. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
SAA, IB 1669, 21, 24 en 28/10/1720 

AYET (Aget) Dierick 
° Duinkerke ca. 1700 — t Ronaldshay 18/11/1740 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Leeuw", China, GIC (1726/27) 
- 2de stuurman van de „Apollo", China, GIC (1730/31) 
* Zweden 
- 2de stuurman van de „Drottning Ulrica Eleonora", Bengalen (1733/35) 
- onderkapitein van de „Suecia", Bengalen (1739/40) 

Hij kwam om bij de schipbreuk van de „Suecia" nabij de Orkaden op 18 november 
1740. Wegens zijn brutahteit was hij niet erg geUefd onder de bemanning. 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5557 
C. KoNiNCKx, The First, 79, 158, 365 (n. 236) 
UBG, FHH Hs. 2008 

ALTERS Carel 
° Oostende 

* Oostende 
- opperstuurman van de „Marquis de Prié", Guinea (1718/19) 
* Nieuwpoort 
- 1ste stuurman van de „Sint Antonius a Padua", IJsland (1728) 
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Bronnen 
ARDH, NBKG nr. 263, 19/01/1719 
J. FiLLiAERT, De Compagnie van Vischvaert, 63 
J. PARMENTIER, De Oostendse Guineavaarders, 172 

ANDREWS Morris 
° Stroud (E) ca. 1684 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Sint-Joseph", China (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

ARNOLDT Urbano 
o 9 

* Oostende 
- 1ste supercargo van de „St-Thérèse", Triëste-Cadiz, GIC (april 1728) 
- 1ste supercargo van het „Seepeerd", Cadiz-Bengalen, GIC (1729/30) 

Hij had gewerkt voor Venetiaanse en Weense handelshuizen en vestigde zich in de 
jaren '30 als koopman in Antwerpen. 
Tussen 1741 en 1745 investeerde hij regelmatig in de Zweedse Oost-Indiëvaart en thee-
handel. Via de weduwe Proli werd hij van 1750 tot 1758 aangesteld tot directeur van 
de Compagnie van Trieste en Fiume. 

Bronnen 
H. HOUTMAN-DE SMEDT, Charles Proli, Antwerps zakenman en bankier, 1-80 
C. KoNiNCKx, The First, 288-289 
SAA, GIC nr. 5556 
MPM, Arch. nr. 280, 3/9/1742 

A(N)SSEIJOOT Daniël 
° Oostende ca. 1704 — t Bengalen 17/08/1733 

* Oostende 
- oploper van de „St.-Elisabeth", China, GIC (1724/25) 
- kwartiermeester van de „Peys", Bengalen, GIC (1726/27) 
- kwartiermeester van de „Carolus VI", Cadiz, GIC (oktober 1729) 
- „pilotin" van de „Apollo", China, GIC (1730/31) 
- „pilotin" van de „Concordia", Bengalen, GIC (1732/34) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5550 

ATKYNS Thomas 
° London ca. ? 
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* Oostende 
- 2de supercargo van de „Keyzerinne", China (1720/21) 

Bronnen 
MPM, Arch. nrs. 526 & 633 

AVERTIJN JudoCUS 

° Gent ca. 1692 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Keyserinne Elisabeth", Moka & Malabar (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

BAERT Jaspart 
° Oostende ca. 1688 

* Oostende 
- „lieutenant" van de „Hope", Bengalen, GIC {Mlbjll) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

BAGATIN Jean-Marie 
o 9 

* Oostende 
- stuurman van de „St.-Thérèse", Triëste-Cadiz, GIC (april 1728) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5556 

BANNIER Julien 
° St.-Malo ca. 1692 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Keyserinne Elisabeth", Moka (1723/24) 

Tijdens de terugreis werd dit schip op 29 mei 1724 in het Kanaal, ter hoogte van het 
eiland Ouessant, door twee Algerijnse roofschepen gepraaid. De bemanning werd pas 
vrijgekocht in 1726/27. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
K. DEGRYSE, De maritieme organisatie van de Oostendse Chinahandel, 55 

BARNEVAL Thomas 
° Antwerpen ca. ? — f Borrompour 26/08/1729 

* Oostende 
- 4de supercargo van de „Sint-Carolus, Bengalen, GIC (1724) 
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* Banquibazar 
- 2de raadslid te Borrompour (1724/1729) 

Bronnen 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 24 
SAA, GIC nrs. 5573 & 5656 

BARON Christoffel 
° Middlesex (E) ca. 1700 

* Oostende 
- 2de kwartiermeester van de „Wirtemberg", China (1719/20) 
- 4de stuurman van de „Marquis de Prié", China (1723/24) 
- 1ste stuurman van de „Keyzerinne", China, GIC (1725/26) 
- 2de stuurman van de „Concordia", China, GIC (1727/28) 
* Zweden 
- 1ste stuurman van de „Fredericus Rex Sueciae", China, (1732/33) 
* Engeland 
- kapitein van de „Winchelsea", Bengalen, EIC (1743/45) 

De Zweedse en Engelse gegevens zijn onzeker. De voornaam ontbreekt telkens. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 570 & 575 
UBG, FHH Hs. 2008 
C. KoNiNCKx, The First, 70 
C. GiLL, Merchants and Mariners, 65-66 

BARRY Gerard 
° Engeland 

* Oostende 
- schrijver bij de 4de GlC-uitreding naar China (1727/28) 
- 2de assistent-supercargo bij de 6de GlC-uitreding naar China (1732/34). Hij bleef in 

Kanton achter tot begin 1734. 
* Zweden 
- 3de supercargo van de „Tre Cronor", China (1736/37) 
- 2de supercargo van de „Götheborg", China (1739/40) 
- 1ste supercargo van de „Calmar", China (1741/43) 
- 1ste supercargo van de „Adolph Friedrich", China (1746/48) 

Met zijn broer Edmund kocht hij thee in de GlC-venditie van 1729. (We danken dhr. 
C. KoNiNCKx die ons de Zweedse informatie verschafte). 

Bronnen 
C. KoNiNCKX, The First, 345 
C. KoNiNCKx, Zuidnederlanders in vreemde dienst, 51 
UUB, L 183 
LAG, ÖSTA 152/153,3 
K. DEGRVSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 183 

144 



BART Charles Eugène 
° Duinkerke ca. 1699 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Hope", Bengalen, GIC {Xll^jTl) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

BATH;H)EN John 
° London ca. 1697 

* Oostende 
- 4de stuurman van de „St. Joseph", China (1721/22) 
- 3de stuurman van de „St. Joseph", China (1723/24) 
- 1ste stuurman van de „Marquis de Prié", China, GIC (1725/26) 
- 2de stuurman van de „Marquis de Prié", China, GIC (1727/28) 

Bronnen 
ARB, Admir. 570 
UBG, FHH Hs. 2008 

BECQUE Thomas 
° Oostende ca. 1666 — t Kanton 27/08/1719 

* Oostende 

- „Vlaamse" kapitein van de „St. Joseph", China (1719/20) 

Hij overleed tijdens deze reis in Kanton. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
J. MERTENS, Oostendse schepen, 24 

BEERT Joannes-Baptiste 
° Kortrijk ca. 1681 

* Oostende 
- 5de supercargo van de „Flandria", China (1721) 

Bronnen 
ARB, Admir. 571 

BENHAER Jean-Baptiste 
° Saint-Malo ca. 1678 

* Oostende 
- lat stuurman van de „Marquis de Campo", Malabar (1719) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 



BERNAERT Cornells (fils) 
° Duinkerke ca. 1700 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Arent", China, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, F H H Hs. 2008 

BERNARD François 

° Saint-Malo ca. 1687 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Marquis de Prié", China, GIC (1725/26) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

BERNARD Guillaume 

° Saint-Malo ca. 1698 — f Chandernagore 09/09/1724 
(zoon van Guillaume sr.) 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724/25) 

De „Sint-Carolus" verging tijdens haar heenreis op 4 augustus 1724 in de Ganges-
monding. Als gevolg van deze schipbreuk overleed de gewonde Bernard enkele weken 
later in de Franse factorij Chandernagore (Bengalen). 

Bronnen 
UBG, F H H Hs. 2008 
F. P R I M S , De reis van de Sint-Carolus, 171 & 174 

BESTENBUSTEL Paulus 

° Oostende ca. 1692 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Prins Eugenius", China (1718/19) 

Een Paulo Bestenbustel (senior) uit Oostende was in 1690 kapitein van de kaapvaarder 
„Stella Matutina" en hij zeilde in 1700 als kapitein met het konvooischip „De Conin-
ginne". 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 567 & 575 
W. DEBROCK, François Carpentier, Oostends kaper, 156 
M. BAES, Vlaamse kooplui te Cadiz, thesis, bijlage IV 

BETTEN Jacob 

° Duinkerke ca. 1693 
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* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Tijger", China, GIC (1726/27) 

Een Jacob Bette (senior) uit Duinkerke was in 1700-1702 schipper van de „Conde de 
Toulouse", een Spanjevaarder. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
M. BAES, Vlaamse kooplui te Cadiz, thesis, bijlage IV 

BEUCKELAER Joannes 
° Duinkerke (in 1724 Antwerpen) ca. 1680 — t Wampou 08/10/1724 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „St. Joseph", China (1721/22) 
- 1ste stuurman van de „Arent", GIC, China (1724/25) 

Hij stierf in Wampou, de haven van Kanton, van een „benauwdheid", en werd op het 
Jezuïeten-kerkhof begraven. 
De „Lyste van stuerlieden" van 1723 beschrijft hem als „van seer goede commande en 
bequaem voor onder Capitain wanneer hij een capitein heeft van goede autoriteyt". 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nrs. 5688 (8/10/1724) & 5922 
ARB, Admir. nr. 571 

BEYERS Antonio Cornelio ' 
° Antwerpen ca. 1699 

* Oostende 
- 4de supercargo van de „Concordia", Malabar & Surate (1719/21) 

Bronnen 
ARB, Admir. 563 

BIERMAN Dierick 
Vermoedelijk Noordnederlander, hij verbleef eind 1726 te Amsterdam 

* Oostende 
- 1ste schrijver bij de 2de GlC-uitreding naar China (1725/26) 
- 4de supercargo van de 4de GlC-uitreding naar China (1727/28) 

Bronnen 
SAA, GIC nrs. 5549 & 5800 
SAA, IB 1675, 14/10 en 28/11 /1726 

BI F Joseph 
° Nieuwpoort ca. 1686 — f Bengalen 02/02/1730 
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* Oostende 
- bootsman van de „Tijger", China, GIC (1726/27) 
- luitenant van het „Seepeerd", Cadiz-Bengalen, GIC (1729/30) 

Hij werd gedood op 2 februari 1730 door een kanonskogel toen het schip door Engelsen 
en Hollanders werd gekaapt in de Gangesdelta. 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5556 (f° 85) 
UBG, FHH Hs. 2008 

BILLE M ONT Pierre 
° Gent ca. 1699 

* Oostende 
- 1ste schrijver van de „Flandria", China (1721) 
- kwartiermeester van de „Marquis de Prié", China, GIC (1725/26) 
- „pilotin" van de „Aertshertoginne", Bengalen, GIC (1727/28) 
- 4de stuurman van de „Hertogh van Lorreynen", China, GIC (1732/33) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 1857 
UBG, FHH Hs. 2008 

BiTTou Jacobus Frans 
° Oostende ca. 1696 

* Oostende 
- 2de kwartiermeester van de „St. Joseph", China (1719/20) 
- onbekende functie op het „Huys van Oostenrijck", China (1721/22) 
- pilotijn van de „Marquis de Prié", China, GIC (1725/26) 
- 4de stuurman van de „Concordia", China, GIC (1727/28) 

Hij werd tijdens zijn laatste China-reis 2 dagen in de boeien gezet. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563 & 575 
UBG, FHH Hs. 2008 
UBG, FHH Hs. 1848, 23/02/1728 

BLACK Brice 
° Engeland ca. 1680 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Stadt Oostende", Coromandel & Mergui (1720/21) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

BLANCO Juan Christobal 
° Malaga ca. 1700 
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* Oostende 

- kapitein (in naam) van de „Neptunus", Bengalen, GIC (1729/30) 

Hij fungeerde vermoedelijk maar als eerste stuurman (zie COMBES). 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5556 

BocKHooRN Jacob 
° Vlissingen ca. 1671 

* Oostende 
- 1ste stuurman & 2de supercargo van de „Marquis de Prié (H)", Greynkust & Ivoor
kust (1719) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
J. PARMENTIER, The Ostend Guinea-Trade, 182 

BoELENs Lieven 
° Sleidinge 1698 

* Oostende 
- „pillotin" van de „Concordia", China, GIC (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

BoGAERT Pieter Jan 
° Brugge ca. 1695 

* Oostende 
- 5de supercargo van de „Sint-Franciscus-Xaverius", China (1720/21) 
- 3de supercargo van de „Keyzerinne", China (1722/23) 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563 & 571 

BoHEME Johannes 
° Pruisen ca. 1689 

* Oostende 
~ 3de stuurman van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724/25) 
- 1ste stuurman van de „Peys", Bengalen, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

BoLEN Jan 
° Hoorn (N) ca. 1688 
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* Oostende 
- 1ste stuurman van het „Huys van Oostenryck", China (1721/22) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 

Bos Jean 
° ? —tSeydabat 12/08/1727 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Carolus Sextus", Coromandel & Bengalen (1723/24) 
- 1ste supercargo van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1725/26) 
* Banquibazar 
- handelaar & 2de raadslid (1725/27) 

Vanaf maart 1726 leed hij aan „zinneloosheid". Hij werd enkele maanden opgesloten tot 
hij opnieuw beter was. Bos overleed reeds in 1727 in de nevenfactorij Seydabat. 

Bronnen 
F. PRIMS, De stichting van de factorij Banquibazar, 53, 84-85 
SAA, GIC nrs. 5573 & 5656 

BosHUYSEN Daniel 
° Schiedam ca. 1692 — t 21/08/1722 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Sint-Pieter", Malabar, Goa & Surate {lllljll) 

Hij overleed tijdens deze reis. 

Bronnen 
UBG, Ms. 929 
ARB, Admir. nr. 571 

BouBEREEL Pictcr Dominicus 
° Oostende ca. 1684 

* Oostende 
- „Vlaamse" kapitein van de „Cleyne Prins Eugenius" ook de „Meremin" genoemd, 
China (1720/21) 
- 3de supercargo bij de 1ste GlC-uitreding naar China (1724/25) 
- kassier of lagere supercargo bij de 3de GlC-uitreding naar China (1726/27) 

Hij werd in 1718 pro forma aangeworven als 2de kapitein van de „Prins Eugenius". Dit 
was een Engelse miUtaire expeditie bestaande uit twee schepen — de „Prins Eugenius" 
en de „Stahremberg" — opgezet door kapitein George Shelvocke, die aanvankelijk onder 
Keizerlijke vlag Spaanse schepen wou praaien. 
Onder het voorwendsel dat het een Oost-Indiëreis was bekwam Shelvocke twee Keizer
lijke paspoorten, en om zijn expeditie geloofwaardiger te maken wierf hij in Oostende 
enkele Vlaamse officieren aan. Eenmaal in het Kanaal vreesde men moeilijkheden 
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tussen de Vlaamse en Britse zeevarenden, zodat de Vlaamse bemanningsleden werden 
afgemonsterd en met de keizerlijke paspoorten terug naar Oostende gestuurd. Uit
eindelijk vertrok Shelvocke in 1719 naar Spaans-Amerika met Britse commissiebrieven. 
De commissionaris van de Oostendse Compagnie Van Cotthem beoordeelde Boubereel 
in 1723 als „... geen groot zeeman, noch stuurman, doch integendeel geen muitmaker 
onder zijn volk. Oordeele hem beter voor tweede dan voor eerste (kapitein). Is gouw 
ter penne. Oordeele hem wel voor tweede of derde supercargo. Hij heeft zijn negotie 
van paccotillen met den kleinen Prins Eugenius niet kwalijk gedaan". 
Zijn collega G. de Bock vond hem in 1724 een harde werker maar met „wijnigh kennes 
omtrent de negotie". In 1728-29 was hij opkoper van Chinese waren te Oostende. 

Bronnen 
SAA, GIC nrs. 5539, 5542 & 5689bis (23/10/1724) 
ARB, Admir. nr. 575 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 184 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 34 
W. G. PERRIN, A Voyage Round the World by way of the Great South Seas Performed 
in the Years 1719-1722, Cassel-London, 1928, p. IX-XI. 

BOURN 

Engelsman 

* Oostende 
- supercargo van de „Prins Eugenius", China (1720/21) 

Bronnen 
lOL, HM 74, f° 473 

BR ACQ Domenico 
° Genua ca. 1682 

* Oostende 
- onderkapitein van de „Arent", China, GIC (1726/27) 
- kapitein van de „St.-Thérèse", Trieste-Cadiz, GIC (april 1728) 
- kapitein van het „Seepeerd", Cadiz-Bengalen, GIC (1729/30) 
- onderkapitein van de „Concordia", Bengalen, GIC (1732/34) 

Het „Seepeerd" werd op 2 februari 1730 door een Engels-Hollandse vloot gepraald 
in de Ganges-delta. Bracq werd tot eind 1730 opgesloten in Calcutta. 
In 1718 was hij schipper van de „Fortune van Oostende", een vaartuig van L. Bernaert 
dat toen van Oostende naar Göteborg vaarde. 
Als onderkapitein van de „Arent" doodde hij in 1727 de bootsmansmaat. Hij werd 
echter niet vervolgd omdat hij een „bequaem officier was". 

Bronnen 
SAA, GIC nrs. 5556 & 5601 (zaak Bracq) 
UBG, FHH Hs. 2008 
F. THIELEMANS, Louis Bernaert, thesis, 44 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 33 

151 



BROWNE Alexander 

° Angus (Schotland) ca. 1691 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Wirtemberg", China (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

BROWNE Andrew 

° Schotland 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Peys", Bengalen, GIC (1726/27) 
* Banquibazar 
-boekhouder (1726/30) 
- raadslid, boekhouder & secretaris (1730/44) 
* Tranquebar 

supercargo van het Deense country-trade schip „Dansborg", Tranquebar-Manilla 
(1745) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5636 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 91 
H. FuRBER, Rival Empires of Trade in the Orient, 288 

BROWNE Frans 

° Schotland ca. ? — t Banquibazar 10/11 /1727 

* Oostende 
-2de schrijver van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724) 
* Banquibazar 
- kapitein & supercargo van de Oostendse country-trade brigantijn „Goed Succes", 
Banquibazar-Coromandel (1726) 
- supercargo van de Oostendse country-trade sloep „Elizabeth", Banquibazar-Coro
mandel (1727) 

Hij was de broer van Andrew Browne. 

Bronnen 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, Ili-IA 
SAA, GIC nrs. 5636 & 5656 
F. P R I M S , De reis van de Sint-Carolus, II 

BRULLARD Jean Augustin 
° Oudenaarde ca. ? 

* Oostende 
- Iste schijver van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724) 
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* Banquibazar 
- oorlogscommissaris (1726/30) 

BruUard was op de Bengaalse factorij belast met het toezicht over en de uitbetaling 
van de lonen aan de militairen. Hij verliet in december 1730 Banquibazar in het gezel
schap van Alexander Hume. 

Bronnen 
SAA, GlCnr. 5598 & 5818 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 11 

BRuNET Pieter 
° Bayonne (F) ca. 1694 — t Malediven 08/12/1743 

* Oostende 
- 4de stuurman van de „St. Joseph", China (1723/24) 
- 2de stuurman van de „Keyzerinne", China, GIC (1725/26) 
- 2de stuurman van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1727/28) 
- 1ste stuurman van de „Carolus Sextus", Cadiz, GIC (okt. 1729) 
- onderkapitein, later kapitein van de „Phoenix", Cadiz-Bengalen, Mergui, Tranquebar, 
Malabar & Goa, GIC (1730/32) 
* Denemarken 
- 2de stuurman van de „Slesvig", China, DAC (1733/34) 
* Zweden 
- 1ste stuurman van de „Suecia", China (1737/38) 
- onderkapitein van de „Fredericus Rex Sueciae", Bengalen (1740/42) 
* Denemarken 
- kapitein en 2de supercargo van de „Princesse Lovisa", Malabar (1743) 

Tijdens zijn laatste reis kwam hij om toen zijn schip op 8 december 1743 schipbreuk 
leed bij de Malediven. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
ARB, Admir. nr. 563 
J. PARMENTIER, Sofolk og supercargoer, 162-164 
C. KoNiNCKx, Zuidnederlanders in vreemde dienst, 47 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 33-35 

BRUSSUN Martinus 
° Duinkerke 

* Oostende 
- stuurman van de galjoot „Sint-Antonius de Padua", Canarische eilanden, GIC (ver
trokken 30/01/1727) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
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BRUYST Jan 

° Vlissingen 

* Oostende 
- supercargo en Iste stuurman van de „Marquis de Campo", Greynkust & Ivoorkust 
(1719) 
* Noord-Nederland 
- stuurman van de „Emmenés", Guinea, WIC (1719) 

In mei 1719 werd de „Marquis de Campo" gepraaid door zeerovers nabij Kaap Appo-
lonia (Ivoorkust), en ging Bruyst in dienst van de WIC. 

Bronnen 
J. PARMENTIER, De Oostendse Guineavaarders, 184-187 
ARDH, NBKG nr. 86, 25/06/1719 

BuLTEEL Jacobus 
° Oostende ca. 1683 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Prins Eugenius", China (1718/19) 
- „Vlaamse" kapitein van de „Stad Weenen", Coromandel & Bengalen (1720/21) 
- schipper van de galjoot „De Postillion", Brazilië, GIC (vertrokken op 20 november 
1724) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
UBG, FHH Hs. 2008 

BuRKE Edmund 
° Engeland ca. 1687 

* Oostende 
- onderkapitein van de „Marquis de Campo", Malabar & Surate (1719/21) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

BUTLER John 
° Gravesand (E) ca. 1694 

* Oostende 
- 3de stuurman van het „Huys van Oostenryck", China (1719/20) 

Nadien werkte hij als kapitein voor de South Sea Company. Hij zeilde met de „Mer
maid" en vervolgens met de „Hiscox" verscheidene malen naar Angola en Buenos Aires. 
In 1737 verliet hij de aktieve dienst en vestigde zich als hereboer in Howhatch (Essex). 
Hij was gehuwd met een zuster van de supercargo Thomas Hall. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
C. GiLL, Merchants and Mariners, 88 
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CADIOU Julien 
° Cadiz ca. 1694 (woonachtig te Saint-Malo en als Fransman beschouwd) 

* Oostende 
- 1ste supercargo van de „Stadt Gendt", Moka, Surate & Goa (1721/22) 
- 1ste of 2de supercargo van de „Keyserinne Elisabeth", Moka (1723/24) 

Op 29 mei 1724 werd de „Keyserinne Elisabeth" tijdens de terugreis, nabij het eiland 
Ouessant, door Algerijnse zeerovers gekaapt. De bemanning werd pas vrijgekocht in 
1726/27. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563 & 571 

CALLIGARY Augustin 
° Hannover 

* Oostende 
- schrijver van de „St.-Thérèse", Triëste-Cadiz, GIC (april 1728) 
- schrijver van het „Seepeerd", Bengalen, GIC (1729/30) 
* Banquibazar 
- assistent-schrijver (1730/44) 

Kort na zijn aankomst werd hij gepensioneerd op de voet van schrijver, d.w.z. dat hij 
een veel lagere vergoeding ontving ; hij was immers onbetrouwbaar en werkonbekwaam 
geworden door drankmisbruik. Calligary blijft echter op de factorij wonen en overleeft 
de strijd van De SchonamiUe met de nabab en de vlucht naar Birma (1744/45). In 
1746 vertoefde hij in Pondichéry. 

Bronnen 
SAA, GIC nrs. 5556 & 5573 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 90 

CARPENTIER Franciscus 
° Duinkerke ca. 1705 — t Shetland 23/01/1745 

* Oostende 
- „pilotin" van de „Hope", Bengalen, GIC (1726127) 
- 4de stuurman van de „Concordia", Bengalen, GIC (1732/34) 
* Zweden 
- 3de stuurman van de „Götheborg", China (1739/40) 
- 3de stuurman van de „Drottning af Swerige", China (1742/44) 
- onderkapitein van de „Drottning af Swerige", China (1745) 

De „Drottning af Swerige" verging nabij de Shetland-eilanden tijdens haar heenreis met 
man en muis, samen met de Chinavaarder „Stockholm", op 23 januari 1745. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
C. KoNiNCKx, The First, 125, 314-315 (n. 44) 
C. KoNiNCKX, Zuidnederlanders in vreemde dienst, 47 
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CARPENTIER Nicolaes 

° Duinkerke ca. 1694 — f Aken 16/08/1747 
(zoon van Alexander) 

* Oostende 
- kapitein van de „Flandria", Borneo, Surate & Moka (1720) 
- kapitein van de „Arent", China, GIC (1724/25) 
- kapitein van de „Hope", Bengalen, GIC (1726/27) 

De „Flandria", aangekocht en uitgereed in Noord-Nederland, werd op 9 juni 1720 bij 
het verlaten van Texel aangeslagen door de Amsterdamse Admiraliteit. Na deze tegen
slag bleef Carpentier enkele jaren werkloos. In 1723 beschreef Van Cotthem hem als 
„een goed zeeman en stuurman van gelijke, gauw ter penne, om een subercargo van 
te kweeken, doch jong en wat genereus, diensvolgens mocht nog wel een reiske voor 
onderkapitein doen". Sommige directeurs maakten toen nog bezwaren n.a.v. zijn avon
tuur met de „Flandria". 

Tussen nov. 1730 en feb. 1731 reisde hij voor rekening van de GIC, onder het pseudo
niem „Jean de la Rue", naar Linz en Warschau om aan te dringen op schadevergoeding 
voor de gekaapte schepen (die Poolse paspoorten hadden). 
Hij kocht thee en porselein in de GlC-vendities tijdens de jaren 1729-35 en ontpopte 
zich tot een belangrijk koopman-reder te Oostende. Carpentier deed aan thee-, graan-
en slavenhandel. Samen met Guillielmo de Brouwer investeerde hij in de periode 
1743-45 via bodemarijen in Deense Oost-Indiëvaarders. 
Omwille van die bloeiende handel sloeg hij in 1735 het aanbod af om commandant 
van het Donau-eskader te worden, en in 1739 het aanbod om marine-intendant van 
alle Toscaanse havens en handelsdirecteur van het groot-hertogdom Toscane te worden. 
Op het politieke vlak bracht hij het tot burgemeester van Oostende (1740/45). Tijdens 
de Oostenrijkse successie-oorlog was Carpentier „Pourvoieur général» van de Engelse 
troepen. In die functie overleed hij te Aken op 16 augustus 1747. Een maand eerder 
was hij geadeld. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, IBnr . 1669,10/12/1720 
J. PARMENTIER, De handelaars en supercargo's, 195 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 184 
F. P R I M S , De reis van de Sint-Carolus, 34, 40-41 
F. P R I M S , Antwerpiensia, 1933 (7= reeks), 279-286 
RAG, A F F nr. 128 
J. PARMENTIER, Guillielmo de Brouwer (1693-1767), 79-80 

CARPENTIER Pieter 

° Oostende ca. 1673 — f Moka 25/05/1721 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Stadt Gendt", Moka & Surate (1721/22) 

Hij overleed te Moka op 25 mei 1721 
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Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 571 & 663 

CARPENTIER Pieter 
° Oostende ca. 1709 

* Oostende 
- 3de schrijver van de „Keyzerinne", China, GIC (1725/26) 
~ schrijver van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1727/28) 
* Banquibazar 
- assistent-boekhouder (1727/30) 
- assistent-boekhouder en secretaris (1730/34) 

Hij verUet Banquibazar met de „Concordia", de laatste Oostendse Bengalenvaarder. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5573 

CASTELAIN Ignatius 
° Menen ca. 1706 

* Oostende 
- „pilotin" van de „Marquis de Prié", China, GIC (1727/28) 
- kwartiermeester van de „Aertshertoginne", Cadiz, GIC (oktober 1729) 
- kwartiermeester van de „Apollo", China, GIC (1730/31) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

CASTELEUN François 
°? 
* Oostende 
- supercargo van het adviesgaljoot „Sint-Antonius de Padua", Can. eil. & Brazilië, GIC 
(vertrokken op 30 jan. 1727) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5601 „papiers du Brasil" 

CAYPHAS Michiel 
° Oostende 1684 

* Oostende 
- onderkapitein en op de terugreis kapitein van de „Graaf van Lalaing", Malabar, Surate 
& Moka (1721/23) 
- kapitein van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724/25) 
- kapitein van de „Aertshertoginne", Bengalen, GIC (1727/28) 
- kapitein van de „Aertshertoginne", Cadiz, GIC (okt. 1729) 
- kapitein en 2de supercargo van de „Apollo", China, GIC (1730/31) 
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Van Cotthem beoordeelde hem in 1723 als : „een goed zeeman en stuurman van gelijke, 
van goede commande, diensvolgens dienstig voor de C°". 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
SAA, GIC nr. 5557 
UBG, FHH Hs. 2008 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 33 

CLAEYSSENS Joannes 
° Oostende ca. ? 

* Oostende 
- „Vlaamse" kapitein van de „Stahremberg", Malabar, Surate & Moka (1719/21) 

De „Stahremberg" vertrok onder de naam „Druyftack" naar Cadiz met de bedoeling 
er een zilverlading aan te schaffen en naar Kanton te zeilen. Doch eens Cadiz verlaten 
vaarde dit schip als de „Stahremberg" naar de Malabarkust, Surate en Moka. 

Bronnen 
J. PARMENTIER, The Ostend trade to Moka and India, 136-137 
W. G. PERRIN, A Voyage Round the World, IX-XI 
K. DEGRYSE, De maritieme organisatie van de Oostendse Chinahandel, 55 

CLARKE Joseph 
Engelsman 

* Oostende 
- assistent-supercargo van de „Apollo", China, GIC (1730/31) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5557 

CLEERE (CLERRE) James (Jacobus) 
° Engeland ca. 1702 

* Oostende 
- 2de stuurman van de galjoot „Den Postillion", Brazilië, GIC (vertrokken op 20 nov. 
1724) 
- 4de stuurman van de „Tijger", China, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
UBG, FHH Hs. 1838-39 : zijn in het Engels opgesteld journaal (op de „Tijger") 

CLINCKAERT Mattheus 
° Oostende ca. 1698 — t Bengalen 18/03/1756 

* Oostende 
- 4de stuurman van de „Concordia", Malabar & Surate (1719/21) 
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- 1ste stuurman van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724/25) 
- schipper van het adviesgaljoot „St. Anna", Brazilië, GIC (vertrokken op 7 juni 1727) 
* Nieuwpoon 
- kapitein van de „St. Carolus Borromeus", Nantes (1729) 
- kapitein van de „Sint-François", IJsland (1729) 
- kapitein van de „Sint-Elias", IJsland (1732) 
* Emden 

kapitein van de „Prinz Heinrich van Preussen", Coromandel & Bengalen (1754/56) 

De „Lyste van stuerlieden" van 1723 vond hem „seer goet voor tweede stuerman, heeft 
goet comportement en seer goede commande". In 1736 was hij schipper van een kust-
vaarder die thee van Göteborg naar Oostende bracht. Tijdens de Oostenrijkse successie
oorlog was hij aktief als kaperkapitein (1745). 
De „Prinz Heinrich von Preussen" verging op haar terugreis in de Ganges-delta, waarbij 
Clinckaert overleed. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
S AA, GIC nr. 5601 & 5922 
ARB, Admir. nr. 563 
C. KoNiNCKx, The First, 281 (n. 361) 
V. RING, Asiatische Handlungscompagnien, 178-179 
J. FiLLiAERT, De Compagnie van Vischvaert, 80, 88 & 119 

CLOUX Pieter 
° Nieuwpoort ca. 1687 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Graaf de Lalaing", Malabar, Surate & Moka (1721/23) 
- 2de stuurman van de „Arent", China, GIC (1724/25) 
- luitenant van de „Arent", China, GIC (1726/27) 

De „Lyste van stuerlieden" van 1723 vond hem „goet voor derde stuerman". Na zijn reis 
als luitenant van de „Arent" was men niet erg tevreden over hem. Hij had ernstige 
moeilijkheden gehad met zijn kapitein en werd van laksheid beschuldigd. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nrs. 5601 (zaak Bracq), 5696bis (5 & 6/2/1727) & 5922 

CLUMPER(T) Hendrik 
° Amsterdam ca. 1701 

* Oostende 
- schrijver van de „Sint-Joseph", China (1723/24) 
- 2de supercargo bij de 2de GlC-uitreding naar China (1725/26) 
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Bronnen 
ARB, Admir. nr. 570 
SAA, GIC nr. 5800 

CocK (COOK) Leonard 
° London ca. ? 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Wirtemberg", China (1719/20) 

Bronnen 
G. HiNCHLiFFE, An Ostend East Indiaman, 1718-20, 293 

CoDDAERT Antoine 
° Amsterdam ca. 1684 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Stadt Oostende", Coromandel & Mergui (1720/21) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

CoiNTREL Joseph 
° Aire (F) 1693 — t Cabelon 15/12/1730 

* Oostende 
- apotheker van de „Stadt Gendt", Moka & Surate (1721/22) 
* Cabelon 
- schrijver (1726 — 15/10/1729) 
- commandant (15/10/1729 — 15/12/1730) 

Hij verliet de „Stadt Gendt" te Surate op 18/11/1721 met toestemming van de kapitein 
en de scheepsstaf, omdat hij als leraar Frans kon werken bij een dame met drie kinderen. 
Cointrel verbleef tot 1724 te Surate op de Franse factorij. In 1725 verhuisde hij naar 
Pondichéry en solliciteerde bij de Zuidnederlanders in Bengalen. Pas in 1726 werd hij 
als schrijver aangenomen op de nevenfactorij te Cabelon aan de Coromandelkust. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 571 & 664 
SAA, GIC nrs. 5799 & 5873 

CoMBES John 
° Chichester ca. 1708 

* Oostende 
- schrijver van de „Neptunus", Bengalen, GIC (1729/30) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5556 
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COMBES John 
° Nottingham ca. 1685 

* Oostende 
- Iste stuurman van de „Sint-Joseph", China (1723/24) 
- onderkapitein van de „Peys", Bengalen, GIC {1126121) 
- onderkapitein van de „Neptunus", Bengalen, GIC (1729/30) 

Op zijn Bengalenreis met de „Neptunus" fungeerde hij echter als kapitein. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 570 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5556 

CoMBEs Thomas 
Engelsman 

* Oostende 
- assistent-supercargo (schrijver) van de „Apollo", China, GIC (1730/31) 
* Zweden 
- assistent-supercargo van de „Drottningen Ulrica Eleonora", Coromandel & Bengalen 
(1733/35) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5557 
C. KoNiNCKx, The First, 79 

CoMMiNS Richard 
° Oostende ca. 1694 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Prins Eugenius", Mozambique & Malabar (1719/20) 
- 2de stuurman van de „Flandria", China (1721) 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563 & 571 

CooK John 
° London ca. 1671 

* Oostende 

- 2de stuurman van de „Brusselse Galleye", China (1719/20) 

Zowel Kitchin als Cook worden als tweede stuurman opgegeven. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

CoppiNGER James-Adam 
° Cork (IRL) ca. ? 
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* Oostende 
- kassier bij de 4de GlC-uitreding naar China (1727/28) 
- 3de supercargo bij de 6de GlC-uitreding naar China (1732/33) 
* Zweden 
- 2de supercargo van de „Drottningen afSwerige", China (1742/43) 

In 1723 werkte hij in opdracht van zijn landgenoot Thomas Ray, die als boekhouder
reder fungeerde voor de Chinavaarder „ Wirtemberg". Coppinger ging in London „af
rekenen" met de voornaamste aandeelhouders van deze expeditie. 

Bronnen 
RAB, Not. Van Caillie, d. 1941, nr. 14 (05/01-01/04/1723) 
SAA, GIC nrs. 5549 & 5550 
UUB, L 183 

CoRS Pieter 
° Zweden ca. 1680 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Charles Galleye", Malabar & Surate (1715/16) 
- 1ste stuurman van de „Prins Eugenius", Malabar & Surate (1717/18) 
- opperstuurman van de „Concordia", Malabar & Surate (1719/21) 
- onderkapitein van de „Keyzerinne", China {lllljlli) 

Van Cotthem vond hem in 1723 „voor opperstuurman extra goed, doch in mijne opinie 
niet voor kapitein, omdat hij te eigen is met de officieren, met hen niet overeen zal 
komen en te famiUair is met de matrozen". De „Lyste van stuerlieden" van 1723 ver
meldt hem echter als „seer bequaem voor captain wanneer van een ander religie was". 

Bronnen 
ARB, Raad van Financiën nr. 8603 
ARB, Admir. nrs. 563 & 571 
SAA, GIC nr. 5922 
J. PARMENTIER, De specerijhandel, 227-230 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 33-34 

CUYTENS 
o 7 

In de „Lyste van stuerlieden" van 1723 vond men hem „goet voor tweede stierman". 
Hij had reeds een reis naar Surate gemaakt. 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5922 

DAGHELET Joannes 
° Oostende ca. 1685 

* Oostende 
- 6de supercargo van de „Sint-Joseph", China (1721/22) 
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Hij kocht thee en porselein bij de GlC-vendities tijdens de jaren 1728-1735. In 1733 
werd hij aangesteld als adjunct-commissionaris van de GIC. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 185 
SAA, GIC nr. 5923 (9) 

DALLET François 
° Rouen (F) ca. 1696 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Keyser Carolus VF', Malabar & Coromandel (1718/20) 
- 3de stuurman van de „Stadt Gendt", Moka & Surate (1721/22) 

De „Lyste van stuerUeden" van 1723 vond hem „goet voor 2de of 3de stuerman". 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563 & 571 
ARB, Raad van Financiën, nr. 8603 
SAA, GIC nr. 5922 

DANCKAERT Judocus 
o 9 

* Oostende 
- schrijver (als volontair) bij de 6de GlC-uitreiding naar China (1732/33) 

Hij was vermoedelijk een familielid van de Brugse handelaar Jan-Baptist Danckaert, die 
ook betrokken was bij de private Oost-Indië-handel. 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5550 
J. PARMENTIER, The Ostend trade to Moka and India, 130 

D E BOCK Gerard 
Vermoedelijk Noordnederlander 

* Oostende 
- schrijver bij de 1ste GlC-uitreding naar China (1724/25) 
- 7de supercargo bij de 3de GlC-uitreding naar China (1726/27) 
* Noord-Nederland 
- 1ste supercargo van het „Duyfje", de 2de VOC-uitreding naar China (1730/31) 
* Emden 
- 1ste of 2de supercargo van de „König von Preussen", China (1752/53) 

Bronnen 
SAA, GIC nrs. 5539 & 5542 
C. J. A. JöRG, Porcelain and the Dutch China Trade, 29 & 56 
V. RING, Asiatische Handlungscompagnien, 101 & 281 
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D H BROUWER Guillielmo 

° Oostende 1693 ~ f Brugge 21/10/1767 

* Oostende 
- matroos op de „Prins Eugenius", Malabar & Surate (1719/20) 
- 2de stuurman van de „Cleyne Prins Eugenius", Mozambique (1721/22) 
- schipper van de brigantijn „Postillon", Azoren, GIC (1724) 
- onderkapitein van de „Keyzerinne", China, GIC (1725/26) 
- kapitein van de „Marquis de Prié", China, GIC (1727/28) 
* Denemarken 
- onderkapitein van de „Cron Printz Christian", China (1731/32) 
- kapitein van de „Sleswig", China, DAC (1734/35) 
- kapitein van de „Sleswig", China, DAC (1737/38) 

De „Lyste van stuerlieden" van 1723 beschrijft hem als „seer goet voor tweede stuerman 
en heeft goede commande". Na zijn tweede reis met de „Sleswig" vestigde hij zich in 
Oostende en in 1744 te Brugge als koopman, voornamelijk in koloniale waren en in 
Noorse houtprodukten. Hij was ook aktief als rede-bevrachter en trad op als investeer
der in bodemarijen van de Deense Aziatische Compagnie. In 1747 werd hij aangesteld 
als consul van Denemarken en Noorwegen in de Zuidelijke Nederlanden. 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5922 
J. PARMENTIER, Guillielmo de Brouwer (1693-1767), 64-80 
J. PARMENTIER, Sofolk og supercargoer, 143-151 

De BUCK Michiel 

° Brugge ca. 1704 — f Chandernagore 05/09/1724 

* Oostende 
- schrijver van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724/25) 

Na de schipbreuk van de „Sint-Carolus" werd hij ziek en overleed op de Franse factorij 
Chandernagore in Bengalen. 

Bronnen 
F. P R I M S , De reis van de Sint-Carolus, 177 
F. P R I M S , De stichting van de factorij Banquibazar, 35 

D E CLERCK Joannes 

° Oostende 1694 — t Oostende 04/11/1764 
(zoon van Franciscus) 

* Oostende 
- kapitein van de „Prins Eugenius", Malabar & Surate (1719/20) 
- onderkapitein van de „Stadt Gendt", Moka & Surate (1721/22) 
- 1ste stuurman van de „Marquis de Prié", China (1723/24) 
- kapitein van de „Keyzerinne", China, GIC (1725/26) 
- kapitein van de „Hertogh van Lorreynen", China, GIC (1732/33) 
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* Zweden 
- onderkapitein van de „Suecia", China (1737/38) 

De „Prins Eugenius" werd op 23 februari 1720 nabij Kaap de Goede Hoop gepraaid 
door de Engelse zeerover Edward Cangdon. Dit gebeurde zonder veel tegenstand omdat 
Cangdon enige dagen voordien de Oostendse Chinavaarder „Huys van Oostemijck" 
had veroverd ; hij eiste van kapitein De Clerck zijn schip en de peperlading in ruil voor 
het leven van de bemanning van het Chinaschip. 
De Clerck kocht thee tijdens de GlC-vendities in de periode 1728/35. Hij vestigde zich 
in de jaren '40 als koopman te Oostende, en was o.a. in 1756 schepen van die stad. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563 & 570 
UBG, FHH Hs. 2008 
J. PARMENTIER, De specerijhandel, l'il-l'i'i 
J. CooPMAN, De Oost-Indiëvaarders : een ander aspekt, 4 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 185 
J. RoTSAERT, De reis van het Keyserlyck Compagnieschip genaemt „de Keyzerinne", 

C. KoNiNCKx, Zuidnederlanders in vreemde dienst, 47-48 

DE CUYPER Pieter 
° Nieuwpoort ca. 1681 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Concordia", China, GIC (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

D E (LE) FEBURE Jan-Baptiste 
° Gent ca. 1696 

* Oostende 
- 3de supercargo van de „Keyzerinne Elisabeth", Moka (1723/24) 

De „Keyzerinne Elisabeth" werd op de terugweg gekaapt, maar De Febure was in Moka 
achtergebleven. Hij werkte in Franse dienst te Surate en in 1724 verbleef hij op de 
Franse factorij te Pondichéry aan de Coromandelkust. Hij poogde dan tevergeefs een 
functie te bekomen bij de GIC. Vanaf 1736 verbleef hij opnieuw in de Zuidelijke Neder
landen. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
SAA, GIC nr. 5799 
F. PRIMS, De stichting van Banquibazar, 12-13 
J. PARMENTIER, De Oostendse handel op de Arabische Zee en Voor-Indië, thesis, 163 
D. LiEvois, Jean-Baptiste De Febure, 37-41 
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D E HEIDER Hermanus 

° Oost-Friesland ca. 1675 

* Oostende 

- 1ste stuurman van de „Arent", China, GIC (1726/27) 

Hij werd tijdens die reis onder arrest geplaatst na een gevecht met de onderkapitein. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5696bis (19-26/09/1726) 

D E J A E G H E R Lucas 

° Oostende ca. 1696 

* Oostende 
- 4de stuurman van de „Sint-Joseph", China (1719/20) 
- 2de stuurman van de „Sint-Joseph", China (1721/22) 
- 2de stuurman van de „Keyzerinne Elisabeth", Moka (1723/24) 
- 1ste stuurman van de „Concordia", Bengalen, GIC (1732/34) 

De „Keyzerinne Elisabeth" werd op 29 mei 1724 door Algerijnse piraten gekaapt en 
de bemanning gevangen genomen. Hij werd vermoedelijk drie jaar als slaaf vastgehouden 
in Algiers. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 571 & 575 
UBG, F H H Hs. 2008 
J. MERTENS, Oostendse schepen naar Kanton, 33 

D E JAGERE François 

° Gent ca. 1695 

* Oostende 
- 3de supercargo van de „Concordia", Malabar, Goa & Surate (1719/21) 
- 5de supercargo bij de 1ste GlC-uitreding naar China (1724/25) 
- 6de supercargo bij de 3de GlC-uitreding naar China (1726/27) 

Beoordeling door Van Cotthem in 1723 : „Heeft nooit dan op Surate en Malabar 
geweest, ook geen boekhouder, diensvolgens meen ik dat hij slechts capabel is voor 
tweeden of derden koopman, zelfs best voor derden". 

Bronnen 
ARB, Amir. nr. 563 
SAA, GIC nrs. 5539 & 5542 
F. P R I M S , De reis van de Sint-Carolus, 35 

D E JONG H Johan jr. 

° Amsterdam ca. 1694 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Sint-Franciscus-Xaverius", China (1720/21) 
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- 4de supercargo van de „Marquis de Prié", China (1723/24) 
- 4de supercargo bij de 3de GlC-uitreding naar China {Mldjll) 
* Noord-Nederland 
- 1ste supercargo van de „Coxhorn", de 1ste VOC-uitreding naar China (1729/30) 

Na zijn reis voor de VOC werd hij verdacht van fraude, maar er waren onvoldoende 
bewijzen. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
PRO, C l l l / 9 5 Journ. T. Hall, 12/06/1725 
SAA, GIC nr. 5542 
C. J. A. JöRG, Porcelain and the Dutch China Trade, 21-23 

D E LA MERVEILLE Godefroid 

° Saint-Malo ca. ? — t na 1738 
(zoon van Gollet) 

* Oostende 
- kapitein van de „Keyser Carolus VI", Malabar & Coromandel (1718/20) 

Hij had eerder gevaren voor de Compagnie des Indes en voor reders uit Saint-Malo. 
Tijdens de expeditie met de „Keyser Carolus VF' wist De la Merveille een factorij 
op te richten in Cabelon aan de Coromandelkust. Dit gebeurde evenwel tegen de 
zin van zijn opdrachtgevers. Hierdoor raakte hij in diskrediet en kon hij geen functie 
bekomen bij de GIC. 
In de jaren dertig werd hij door Karel VI benoemd tot kolonel en vlootvoogd van 
het eskader in de Adriatische Zee. 

Bronnen 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 9-12 
M. HUISMAN, La Belgique commerciale, 148-152, 281 & 480 

D E M E Y Dominicus 
° Gent ca. 1704 

* Oostende 
- „pilottin" van de „Tijger", China, GIC (1726/27) 
* Noord-Nederland 
- boekhouder van het „Duifje", de 2de VOC-uitreding naar China (1730/31) 

In 1732 solliciteerde hij als supercargo bij de Oostendse Compagnie. 

Bronnen 
UBG, F H H Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5818 

D E MEYERE Jacobus 

° Gent ca. 1695 — t Malediven 08/12/1743 
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* Oostende 
- 2de supercargo van de „Concordia", Malabar & Surate (1719/21) 
- 3de supercargo van de „Marquis de Prié", China (1723/24) 
- 2de supercargo bij de 3de GlC-uitreding naar China (1726/27) 
* Denemarken 
- 1ste supercargo van de „Princesse Lovisa", Malabar (1743) 

Hij kocht vermoedelijk thee in de GlC-venditie van 1728. De Meyere kwam om in 1743 
bij de schipbreuk van de „Princesse Lovisa" nabij de Malediven. Na de 3de GIC-
uitreding werd hij verdacht van fraude. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
PRO, Cl 11/95, Journ. T. Hall, 12/06/1725 
SAA, GIC nr. 5542 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 185 
ID., De Oostendse Chinahandel, art., 323 
J. PARMENTIER, Oostendse zeelui en supercargo's, 11 & 17 

DE MUTTER François 
° Oostende ca. 1687 — f Kanton 08/09/1727 

* Oostende 
- kwartiermeester van de „Marquis de Prié", China, GIC (1725/26) 
- 5de stuurman van de „Marquis de Prié", China, GIC (1727/28) 

Hij overleed in Kanton op 8 sept. 1727, vergiftigd door het drinken van Chinese punch. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
UBG, FHH Hs. 1846,08/09/1727 
SAA, GIC nr. 5549 

DE MOOR Philippe 
° Oostende 1672 — f Oostende 09/11/1722 
(zoon van Matthieu) 

* Oostende 
- kapitein van de „Sint-Franciscus-Xaverius", China (1720/21) 

Hij was in de traditie van zijn voorouders aktief als oorlogskapitein en als kaper tijdens 
de Spaanse Successie-oorlog. In 1704 was hij schipper van de „San Pedro", een Spanje-
vaarder. 
Op de terugreis met de „Sint-Franciscus-Xaverius" week hij af van de normale route en 
legde in maart 1721 aan te Barbados. Onder het voorwendsel dat ze geld nodig hadden 
om dit schip te herstellen verkocht de bemanning haar pacotilles aan de gouverneur 
van Barbados (zie MOUNTENEY). 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
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C. MAROYS, Les capitaines De Moor, in : „L'équipage", 1954, 4, 8-9 
W. DEBROCK, Oostende en de maritieme oorlog tussen 1702-1706, in : „Neptunus", 1983, 
33-43 
M. BAES, Vlaamse kooplui te Cadiz, Bijlage IV. 
J. PARMENTIER, De handelaars en supercargo's, 194. 
K. DEGRYSE, De maritieme organisatie van de Oostendse Chinahandel, 53 

DENS Pieter 
° Duinkerke ca. 1698 

* Oostende 
- bootsman van de „Hope", Bengalen, GIC (1726/27) 
- 3de stuurman van de „Neptunus", Bengalen, GIC (1729/30) 
- 1ste stuurman van de „Hertogh van Lorreynen", China, GIC (1732/33) 
* Zweden 
- onderkapitein van de „Stockholm", China (1740/42) 
- onderkapitein van de „Fredericus Rex Sueciae", China (1744/45) 
- kapitein van de „Adolph Friedrich", China (1746/48) 
* Emden 
- kapitein en 2de supercargo van de „Burg von Emden", China (1752/54) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5556 
V. RING, Asiatische Handlungscompagnien, 112 & 125 
C. KoNiNCKX, Zuidnederlanders in vreemde dienst, 48 & 53 

DERDEYN Philippus Jacobus 
° Duinkerke ca. 1697 — f Oostende 1752 

* Oostende 
- konstabel van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1725/26) 
- konstabel van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1727/28) 
- konstabel en 3de stuurman van de „Apollo", China, GIC (1730/31) 
- 3de stuurman van de „Hertogh van Lorreynen", China, GIC (1732/33) 
* Denemarken 
- 2de stuurman van de „Kongen af Danmark", China (1736/37) 
- 1ste stuurman van de „Kongen af Danmark", China (1738/39) 
- kapitein van de „Kongen af Danmark", China (1740/41) 
- kapitein van de „Kongen af Danmark", China (1743/46) 

Als kapitein bracht Derdeyn het er niet zo goed van af. In 1741 overzeilde hij de Deense 
Guineavaarder „Laarburg Gallef' nabij het eiland Laesoe. Tijdens zijn laatste reis met 
de „Kongen af Danmark" verging het hem nog slechter ; op de heenreis zag hij zich 
nabij de Braziliaanse kust genoodzaakt naar Europa terug te keren omdat het hem 
niet lukte door de zone der windstilten zuidelijker te varen. Hij overwinterde in Kinsale 
(Ierland), doch bij zijn tweede poging liep zijn schip zware averij op in een storm nabij 
Kaap de Goede Hoop en was hij verplicht voor anker te gaan in Baai Falso. Doordat 
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de VOC aanvankelijk geen hulp bood en Deense assistentie lang op zich liet wachten, 
werd de „Kongen af Danmark" opgegeven en als wrak verkocht aan de Nederlanders 
van de Kaapkolonie. Derdeyn werd daarop door de Deense Aziatische Compagnie 
afgedankt. Hij vestigde zich daarna als loods te Oostende. 

Bronnen 
ARB, F H H Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5557 
J. PARMENTIER, Oostendse zeelui en supercargo's, 7-9 & 17 

D E R E U S E Pieter Joannes 
° Gent ca. ? — t Chandernagore 26/06/1725 
(zoon van Pieter) 

* Oostende 
- 3de supercargo van het „Huys van Oostenrijck", China (1719/20) 
- 4de supercargo van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724) 

De „Sint-Carolus" verging in de Ganges-delta. De Reuse werd het jaar daarop ziek 
en overleed in Bengalen op de Franse factorij Chandernagore. In 1723 beschreef Van 
Cotthem hem als „slechts capabel voor tweeden of derden koopman (zoals Morini 
en De Jagere), doch wat meer van glorie". 

Bronnen 
RAB, Not. Van Caillie, depot 1941, boek 12 akte 84 
F. P R I M S , De reis van de Sint-Carolus, 35, 175-176 
J. MERTENS, Oostendse schepen, 29 

D E R U D D E R Niclaeys 

° Oostende ca. 1694 

* Oostende 
- „Vlaamse" kapitein van de „Brusselse Galleye", China (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

D E RUDDER(E) Pieter 

° Brugge ca. ? 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Concordia", Malabar & Surate (1719/21) 

In de „Lyste van stuerlieden" van 1723 vond men hem „goet voor tweede of derde stier
man". 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
SAA, GIC nr. 5922 

170 



( V A N ) D E V E N T E R 

° Noordnederlander — t Texel 1729 

* Oostende 
- supercargo van een niet nader genoemde particuliere Oost-lndiëvaarder 
* Noord-Nederland 
- supercargo van de „Buuren", de 2de VOC-uitreding naar China (1729) 

Hij kwam om in december 1729 toen de „Buuren" kort na het vertrek van de Texelse 
rede verging. 

Bronnen 
SAA, IB nr. 1678, brief aan C. Pike, 15/12/1729 
C. J. A. JöRG, Porcelain and the Dutch China trade, 25 

D E VETTE Joannes 
° ca.? 

* Oostende 
- schrijver bij de 4de GlC-uitreding naar China (1727/28) 

Hij kocht thee en porselein in de GlC-vendities tijdens de jaren 1726-1735. In 1744 
wordt een naamgenoot vermeld als schepen van de stad Oostende. Vermoedelijk was 
hij ook geboren in Oostende. 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5549 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 186 
M. SEBRECHTS, De familie Rycx, in : Ostendiana II, 1975, 15 

D E VOS Joannes 
° Oostende ca. 1661 

* Oostende 
- 2de stuurman van het „Huys van Oostenrijck", China (1719/20) 

In februari 1721 vertrok hij naar Amsterdam om er als kapitein het schip „Prins Euge-
nius" af te halen en er mee naar Oostende te zeilen, voor rekening van Van Cotthem. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
J. MERTENS, Oostendese schepen, 29 

D E VOS Philippus 
° Oostende ca. 1700 — t Oostende 22/10/1770 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Keyzerinne", China, GIC (1725/26) 
- 4de stuurman van de „Marquis de Prié", China, GIC (1727/28) 
- 2de stuurman van de „Carolus Sextus", Cadiz, GIC (okt. 1729) 
- 1ste stuurman van de „Apollo", China, GIC (1730/31) 
- 2de stuurman van de „Hertogh van Lorreynen", China, GIC (1732/33) 
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* Denemarken 
- 2de stuurman van de „Slesvig", China (1737/38) 
- 1ste stuurman van de „Slesvig", China (1739/40) 
- kapitein van de „Slesvig", China (1741) 

Tijdens zijn laatste reis met de „Slesvig" in 1741 strandde het schip nabij Onsala aan de 
Zweedse Westkust. De Vos wist het schip vlot te krijgen, maar door de averij keerde 
hij terug naar Kopenhagen. Door dit ongeval twijfelden de Denen aan zijn capaciteiten 
en werd hij ontslagen wegens nalatigheid. 

Bronnen 
J. PARMENTIER, Oostendse zeelui en supercargo's, 6-7, 18 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5557 

DE WAELE Joannes 
° Oostende ca. 1692 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Marquis de Campo", Malabar & Surate (1719/21) 
- 2de stuurman van de „Graaf van Lalaing", Malabar, Surate & Moka (1721/23) 
- onderkapitein van de „Arent", China, GIC (1724/25) 
- kapitein van de „Arent", China, GIC (1726/27) 
- schipper en pachter van de bargie tussen Brugge en Gent (1732-1748) 

Volgens de „Lyste de stuerlieden" van 1723 was hij „van goede commande en comporte
ment, bequaem voor eerste of tweede stuerman". 
Na zijn reis als kapitein van de „Arent" was men in 1727 echter minder tevreden over 
hem. Bernaert vond hem „al te flauw in sijn commande", wat heel wat problemen had 
veroorzaakt. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563 & 571 
SAA, GIC nrs. 5601 (zaak Bracq) & 5922 
UBG, FHH Hs. 2008 
J. PARMENTIER, Een vermaecklijck treck-schuytje..., 57 

D E WAERSEGGHER Guillaume-François 
o 9 

* Oostende 
- 4de supercargo bij de 1ste GlC-uitreding naar China (1724/25) 
- 3de supercargo bij de 4de GlC-uitreding naar China (1727/28) 

Hij kocht thee in de GlC-venditie van 1726. 
Volgens G. de Bock was hij in 1724 de vertrouweling van 1ste supercargo Spendelow, 
maar door zijn hautain gedrag was hij aan boord helemaal niet geliefd. In Kanton 
was hij niet nauw bij de handel betrokken omdat hij toen erg aan jicht leed. 
Een Franciscus Waerseggere was „Vlaamse" kapitein van de Chinavaarder „Keyzerinne" 
(1720/21) (zie WAERSEGGERE). 
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Bronnen 
SAA, GIC nrs. 5539, 5549, 5698 & 5689bis (23/10/1724) 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 186 

D E WILDE Johannes 
° Duinkerke ca. 1697 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Tijger", China, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

D E WINTER Jacobus 
° Oostende ca. 1685 

* Oostende 
- kapitein van de „Marquis de Prié IF', Greynkust & Ivoorkust (1719) 
- luitenant van de „Prins Eugenius", China (1720/21) 
- onderkapitein van de „Carolus Sextus", Bengalen (1723/24) 
- kapitein van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1725/26) 

De Guineavaarder „Marquis de Prié", werd op 27 april 1719 aangeslagen door het 
WIC-schip „Emenes" nabij Kaap Lahou (Ivoorkust). Na een verhoor door de Hollan
ders in Elmina mocht Kapitein De Winter naar Europa reizen aan boord van de 
„Commany". Hij kon in Dover aan land gaan en wist snel in Oostende een kapersschip 
uit te rusten. Daarmee praalde hij in oktober 1719 de „Commany" en bracht dit WIC-
schip op naar Oostende. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563 & 575 
UBG, FHH Hs. 2008 
J. PARMENTIER, De Oostendse Guineavaarders, 189-191 

D E WIT Joannes 
° Amsterdam ca. 1690 

* Oostende 
- 3de supercargo van de „Sint-Franciscus-Xaverius", China (1720/21) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

DHEVEL Martinus 
° Gent ca. 1695 

* Oostende 
- 2de schrijver van de „Keyserinne Elisabeth", Moka & Malabar (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
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D'HoNT Joannes 
° Gent ca. ? 

* Oostende 
- koopman van de galjoot „De Postillion", Brazilië, GIC (vertrokken op 20/11/1724) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

DiAz Jacob 
° Antwerpen ca. ? 

* Oostende 
- 4de supercargo van de „Flandria", China (1721) 

Het schip werd op de heenreis te Bencoulen (Sumatra) door de Engelsen gepraald en 
geconfisceerd. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 1857 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 12 
ARB, Admir. nr. 571 

DiAZ DE LA PENA Louis 
o 7 

* Oostende 
- schrijver van de „Keyser Carolus VF', Malabar & Coromandel (1718/20) 
* Cabelon 
-commandant (08/09/1719 —31/07/1726) 

Hij was een militair, die als luitenant had gediend in het regiment van Rhingrave. 
In Cabelon bracht hij er op bestuurlijk en commercieel vlak zeer weinig van terecht. 
In 1726 startte er een onderzoek naar zijn frauduleuze praktijken (o.a. het verduisteren 
van Compagnie-gelden) wat resulteerde in zijn ontslag en in de confiscatie van zijn 
bezittingen. 

Bronnen 
ARB, Raad van Financiën nr. 8604 
J. PARMENTIER, De Oostendse handel op de Arabische Zee en Voor-Indië, thesis, 
138-148 

DORMER James 
° Idsworth (Hampshire) 06/12/1708 — t London 24/10/1758 
(hij behoorde tot een adellijke familie) 

* Oostende 
- schrijver (als «volontair») bij de 6de GlC-uitreding naar China (1732/33) 

Na deze China-reis vestigde hij zich in Antwerpen als koopman-bankier en huwde er. 
Hij richtte er o.a. de eerste verzekeringscompagnie op. 
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Bronnen 
SAA, GIC nr. 5550 
L. COUVREUR, James Dormer, B.G., 28 (1937), 11-36 
K. DEGRYSE, De Antwerpse fortuinen, thesis, 116-125 

DORMER Walter 
° Engeland ca. ? — t Ronaldshay 18/11/1740 
(broer van James) 

* Oostende 
- 1ste supercargo van de „Peys", Bengalen, GIC (1726/27) 
* Banquibazar 
- raadslid en handelaar (1726/1730) 
* Zweden 
- 2de supercargo van de „Suecia", Bengalen (1739/40) 

Hij kwam om bij de schipbreuk van de „Suecia" nabij de Orkaden op 18 november 1740. 

Bronnen 
F. PRIMS, De stichting van Banquibazar, 157 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 25 & 71-72 
C. KoNiNCKx, The First, 143 

DRUMMOND Daniel 
° Ierland ca. 1686 

* Oostende 
- 4de supercargo van de „Stadt Gendt", Moka & Surate (1721/22) 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563 & 571 

DUCHEE Adriaen 
° Kortrijk ca. 1683 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Prins Eugenius", Mozambique (1721/22) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 

Du PRÉ André 
° Oostende ca. 1696 

* Oostende 
- 4de stuurman van de „Arent", China, GIC (1724/25) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
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EcKHAUTE Carel Frans 
° Dendermonde ca. 1685 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Keyzerinne", China (1722/23) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 

ENGLAND Phill. 
° Oostende ca. ? 

* Oostende 
Iste stuurman van de galjoot „De Postillon", Brazilië, GIC vertrokken op 20/11/1724. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

ERREBOOT François 
o 7 

* Oostende 
- 2de supercargo bij de 1ste GlC-uitreding naar China (1724/25) 
- kassier bij de 3de GlC-uitreding naar China (1726/27) 
- 3de supercargo bij de 5de GlC-uitreding naar China (1730/31) 

Hij kocht thee en porselein in de GlC-vendities van 1728 en '33-35. 
In 1733 werd hij aangesteld tot adjunct-commissionaris van de GIC. Samen met L. 
Bernaert en N. Carpentier richtte hij in 1742 te Oostende een Compagnie voor haring
visvangst op. 

Bronnen 
SAA, GIC nrs. 5539, 5542, 5557 & 5923 
F. THIELEMANS, Louis Bernaert, thesis, 192 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 187 

FITZGERALD Anthoine 
° Duinkerke ca. 1708 

* Oostende 
- onderschrijver van de „Keyzerinne", China, GIC (1725/26) 
- „pilotin" van de „Marquis de Prié", China, GIC (1727/28) 
- „pilotin" van de „Neptunus", Bengalen, GIC (1729/30) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5556 

FLANDERLINCK Jan-Baptiste 
° Oostende ca. 1710 
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* Oostende 
- 4de schrijver van de „Marquis de Prié", China, GIC (1725/26) 

Hij was vermoedelijk de gelijknamige zoon (° 1709 — "f 1771) van kapitein Andries 
Flanderin, die later capucijn werd. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
C. KoNiNCKx, Andreas Jacobus Flanderin. Een achttiende eeuwse middelgrote koop
man, in : B.G., 56 (1973), 246 & 288 

FLANDERIN Andreas-Jacobus 
° Oostende 1708 — t Oostende 1763 
(zoon van kapitein Andries Flanderin) 

* Oostende 
-jongen op de „Stadt Oostende", Coromandel & Mergui (1720/21) 
- onderschrijver (of beenhouwer) van de „Keyzerinne", China, GIC (1725/26). Hij ver
bleef dan twee jaar in Kanton. 
- passagier van de „Concordia" voor de terugreis China-Oostende (1728) 
- 1ste assistent-supercargo bij de 6de GlC-uitreding naar China (1732/33). Hij bleef 
voor een tweede maal achter in Kanton tot begin 1734. 
* Zweden 
- 2de supercargo van de „Fredericus Rex Sueciae", China (1738/39) 
- 2de supercargo van de „Fredericus Rex Sueciae", Bengalen (1740/42) 
- 2de supercargo van de „Fredericus Rex Sueciae", China (1744/45) 

Hij kocht thee in de GlC-venditie van 1735. 
In 1746 keert hij terug naar Oostende, huwt er met Isabella Bernaert (dochter van Louis) 
en vestigt er zich als koopman. Hij was vanaf 1755 ook schepen van de stad. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
S AA, GIC nrs. 5698 (10/11/1727), 5800 (f° 2 en 37) & 5550 (f° 298) 
C. KoNiNCKx, Andreas Jacobus Flanderin. Een achttiende eeuwse middelgrote koop
man, in : B. G., 56 (1973), 243-290 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 187 
UBG, FHH Hs. 2008 

FLANDERIN Andries 
° Oostende 1676 — f 06/06/1726 

* Oostende 
- kapitein van de „Stadt Oostende", Coromandel & Mergui (1720/21) 
- kapitein van de „Marquis de Prié", China, GIC (1725/26) 

De „Stadt Oostende" werd getroffen door een zware storm op haar terugreis nabij het 
eiland Bourbon (Réunion). Flanderin besloot daar te ankeren om de averij te herstellen, 
maar werd op 21 april 1721 overvallen door twee piratenschepen. Het schip en de 
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lading werden aangeslagen, en de meeste bemanningsleden werden door de zeerovers 
opgeëist. Pas in november 1721 kon Flanderin in het gezelschap van zijn zoon, drie 
supercargo's en een matroos met het Franse Compagnie-schip „Le Triton" een passage 
krijgen tot aan Sint-Helena. Vandaar werd de reis verdergezet aan boord van een 
Engelse Mokavaarder, welke hen tot Dover bracht op 1 april 1722. 

Flanderin was aanvankelijk aktief als kaperskapitein in de periode 1704-1714. Zo had 
hij in 1712 het commando over het kaperschip „Het Serpent". In 1715 was hij schipper 
van het fluitschip „Jacoba", dat brandewijn van Bourgneuf naar Oostende vervoerde. 
Van Cotthem beoordeelde hem in 1723 als „een goed zeeman en stuurman van gelijke, 
van goede commande, diensvolgens dienstig voor de compagnie". Hij kreeg in 1724 
echter nog geen kapiteinsfunctie omdat zijn financiële eisen te hoog lagen. 
Tijdens zijn laatste reis overleed hij aan de „rode loop". 

Bronnen 
RAB, Not. Van Caillie, depot 1941, nr. 7, akte 60, 19/08/1715 & nr. 23 akte 57, 
06/04/1722 
ARB, Admir. nrs. 563&818 
M. SEBRECHTS, De Oostendse kaper Michiel Mansvelt en zijn familie, in : Ostendiana III 
(1978), 23-24 
UBG, FHH Hs. 2008 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 33 & 43 
SAA, GIC nr. 5800 

FOSTER Joseph 
° Engeland ca. 1693 

* Oostende 
- chirurgijn van de „Carolus Sextus", Coromandel & Bengalen (1723/24) 
- supercargo van de „Hope", Bengalen, GIC (1726/27) 
* Banquibazar 
- raadslid & verantwoordelijke voor de jemidar (de inning van de pachten) (1726-1730) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
SAA, GIC nr. 5636 

FREMIAU Joannes 
° Hondschoote ca. 1682 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Stadt Oostende", Coromandel & Mergui (1720/21) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

FRENCKEN Gilbertus 
° Antwerpen ca. 1687 
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* Oostende 
- onderschrijver van de „Arent", China, GIC (1724/25) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

FUNNEL Nicholas 
° London ca. 1683 

* Oostende 
- kapitein van de „Wirtemberg", China (1719/20) 
- 4de supercargo van het „Huys van Oostenrijck", China (1721/22) 

Bronnen 
G. HiNCHLiFFE, An Ostend East Indiaman, 292-294 
SAA, IB nr. 1614, journ. De Pret, 31/03/1723 

GALLEY Pieter 
° Oostende ca. 1701 

* Oostende 
- 4de stuurman van de „Hope", Bengalen, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

GARGAN Richard 
° Dublin ca. 1679 

* Oostende 
- luitenant en later kapitein van de „Sint-Mattheus", Surate (1715/16) 
- onderkapitein van de „Stahremberg" (1718) (zie BOURBFREEL) 
- kapitein van de „Stahremberg", Malabar, Surate & Moka (1719/21) 
- 2de stuurman van de „Leeuw", China, GIC {nidjll) 
- 2de stuurman van de „Phoenix", Mergui, Tranquebar, Malabar & Goa, GIC (1730/32) 

Bronnen 
ARB, Raad van Financiën nr. 8603 
R A B , Not. Van Caillie, depot 1941, nr. 11, 26/12/1719 
SAA, GIC nr. 5557 
UBG, FHH Hs. 2008 
J. PARMENTIER, The Ostend trade to Moka and India, 136-137 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 33-35 

GARVEU Jean 
° Dublin ca. 1707 

* Oostende 
- „pilotin" van de „Concordia", China, GIC (1727/28) 
- „pilotin" van de „Neptunus", Bengalen, GIC (1729/30) 
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Bronnen 
SAA, GIC nr. 5556 
UBG, FHH Hs. 2008 

G(U)ERREBRANTS MatthcUS 

° Oostende ca. 1691 — f Kaap Appolonia (Ivoorkust) 1719 

* Oostende 
- kapitein van de „Charles Galleye", Malabar & Surate (1715/16) 
- onderkapitein van de „Keyser Carolus VF', Malabar & Coromandel (1718/20). Hij 
verliet het schip echter in Cork op de heenreis, wegens het tirannieke gedrag van 
kapitein de la Merveille. 
- kapitein van de „Marquis de Campo", Greynkust & Ivoorkust (1719) 

In mei 1719 werd de „Marquis de Campo" gekaapt door de zeerover Jan David nabij 
Kaap Appolonia (Ivoorkust). Bij het vuurgevecht sneuvelde Gerrebrants. 

Bronnen 
J. PARMENTIER, De specerijhandel, 227-228 
ARB, Raad van Financiën nr. 8603 
J. PARMENTIER, The Ostend Guinea-Trade, 195-196 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 11 

(DE) GHESELLE Joseph 

° Anzegem of Gent ca. 1686 of 1690 — f 1732 

* Oostende 
- 1ste supercargo van de „Charles Galleye", Malabar & Surate (1715-16) 
- kapitein en 1ste supercargo van de „Prins Eugenius", Malabar (1717/18) 
- kapitein en 1ste supercargo van de „Concordia", Malabar & Surate (1719/21) 
- kapitein en 1ste supercargo van de „Keyzerinne Elisabeth", Moka (1723/24) 

Op 29 mei 1724 werd de „Keyzerinne Elisabeth" tijdens haar retourreis nabij het Franse 
eiland Ouessant door Algerijnse zeerovers gekaapt. De bemanning werd gevangen 
genomen en in de loop van 1726/27 vrijgekocht. Gheselle kwam pas vrij in 1729. 
In 1731 werd hij benoemd tot commandant van de Oostenrijkse vloot op de Donau en 
kreeg de rang van majoor. Hij overleed het jaar daarop, vermoedelijk in Pest. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
J. PARMENTIER, De specerijhandel, 227 
J. PARMENTIER, De handelaars en supercargo's, 181-208 
F. PRIMS, De slaven van de Keyzerinne Elisabeth, kapt. Gheselle : 1724-27, in : B.G., 18 
(1927), 1-21 & 81-107 
F. PRIMS, Van Guido Gezelle tot Jozef Gheselle den kapitein, in : Antwerpiensia (1930), 
90-99 
SAA. IB 1679,01/08/1731 & 1680, 16/01/1733 

GHYSELINCK Henri-Charles 
° Gent ca. 1693 
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* Oostende 
- 2de supercargo van de „Sint-Joseph", China (1723/24) 

Hij was aanvankelijk in dienst van de Gentse koopman-reder Jacobus Maelcamp. 
Na zijn China-reis associeerde hij zich met de weduwe van J. A. van Cotthem, een 
Oostendse reder, en vestigde zich als koopman in Oostende. Tijdens de jaren 1726-35 
kocht hij Chinese goederen in de GlC-vendities. Hij was thesorier van Oostende in 1745. 

Bronnen 
C. GiLL, Merchants and Mariners, 19-26 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 187 
J. BowENs, Nauwkeurige..., 113 
RAG, Raad van Vlaanderen nr. 34032 (06 en 11/05/1725) 

GiDioNs Abram 
° Middelburg ca. 1679 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1725/26) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

GuE Henry 
° Middlesex ca. 1686 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Wirtemberg", China (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
J. MERTENS, Oostendse schepen, 36 

GiLARDON Charles Anthoine 
° Italie ca. 1688 

* Oostende 
- onderschrijver van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724/25) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

GiLLEGOT Cornelis 
° Oostende ca. 1689 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Stahremberg", Malabar, Surate & Moka (1719/21) 
- 2de stuurman van de „Sint-Elisabeth", China, GIC (1724/25) 
- schipper van de brigantijn „Den Postillion", GIC, in sept. 1725 vertrokken naar Ham
burg 
- Iste stuurman van de „Leeuw", China, GIC (1726/27) 
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In 1716 was hij stuurman van de hoeker „Juffrouwe Françoise", met bestemming Nantes. 
De „Lyste van stuerlieden" van 1723 beoordeelde hem „van goet comportement en goet 
voor tweede stuerman". 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5922 
RAB, Not. Van Caillie, depot 1941, nr. 8, 17/09/1716 & nr. 11,26/12/1719 

GisTELiNCK A d a m 

° Duinkerke ca. 1695 

* Oostende 
- 4de stuurman van de „Peys", Bengalen, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

GLASSON Steven 
° Duinkerke ca. 1691 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Prins Eugenius", Malabar & Surate (1719/20) 
- „pilotin" van de „Keyzerinne", China, GIC (1725/26) 
- kwartiermeester van de „Carolits Sextus", Bengalen, GIC (1727/28) 

Hij trad op 23 feb. 1728 in dienst van de GIC in Bengalen, en bleef er dus. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5541 

GooDRiDGE Jeremiah 
° London ca. 1697 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Brusselse Galleye", China (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

GOULD John 
° Youghal (IRL) ca. 1683 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Cleyne Prins Eugenius", ook de „Meremin" genoemd, China 
(1720/21) 
- 1ste supercargo van de „Graaf van Lalaing", Malabar, Surate & Moka (1721/23) 

Van Cotthem beoordeelde hem in 1723 als „zeer goed en van veel capaciteit voor China 
en Moka, mits hij op deze twee plaatsen geweest is, en zeer gouw négociant". Hij 
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vestigde zich daarna als koopman te Oostende en kocht Chinese goederen in de GIC-
vendities tijdens de jaren 1725-35. In 1745 was hij schepen van Oostende. 

Bronnen 
lOL, Home Misc. nr. 74 f° 473 
ARB, Admir. nr. 571 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 187 
J. BowENS, Nauwkeurige..., 113 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 34 

GouRNAY Thomas 
° Oostende ca. 1665 — t Oostende 1733 

* Oostende 
- kapitein van de „Sint-Joseph", China (1121 j 22) 
- kapitein van de brigantijn „Den Postillon", in okt. 1725 vertrokken voor de GIC naar 
Hamburg 

Tijdens de Spaanse Successie-oorlog was hij aktief als kaperkapitein. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
W. DEBROCK, Oostende en de maritieme oorlog tussen 1702 en 1706, in : Neptunus 
(febr. 1983), 33-43 
UBG, FHH Hs. 2008 

GREGORY James 
° London ca. 1688 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Sint-Franciscus-Xaverius", China (1720/21) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

HALE Roger 
° Hartford (Hertford ?) (E) ca. 1685 

* Oostende 

- onderkapitein van de „Sint-Joseph", China (1719/20) 

Hij fungeerde echter als kapitein 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
MPM, Arch. nr. 1214-15, dl. III, 23-24, 31-36 

HALL Thomas 
° London 1692 — t 1748 

* Engeland 
- purser van de „Essex", China, EIC (1716/17) 
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* Oostende 
- 2de supercargo van de „Huys van Oostenrijck", China (1719/20) 
- kapitein en 1ste supercargo van het „Huys van Oostenrijck", China (1721/22) 
- kapitein en 1ste supercargo van de „Marquis de Prié", China (1723/24) 

Voor 1716 verbleef Hall enige tijd in Madras, maar zag zich door financiële moeilijk
heden verplicht terug te keren naar Engeland. Na de reis met de „Essex" week hij uit 
naar Oostende en verdiende daar als supercargo een fortuin. In 1725 kocht hij nog 
thee in de GlC-vendities, maar in augustus 1726 keerde hij terug naar London. Hij 
betaalde een boete van 2100 £ St... In London legde Hall zich toe op de thee- en slaven
handel, doch hij was vooral een belangrijke „ship's husband", een scheepseigenaar 
die schepen verhuurde aan de EIC. Als suksesvol zakenman kocht hij zich een landgoed 
bij Hertford. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 570 & 571 
SAA, IBnr. 1684, 15/01/1719 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 188 
C. GiLL, Merchants and Mariners, passim. 
J. SuTTON, Lords of the East. The East India Company and its Ships, London (1981), 
22-23 & 48 

HAMILTON Robert B. 
° Oostende ca. 1681 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Prins Eugenius", Mozambique (1721) 

Hij stamde uit een redersfamilie die zeer aktief was tijdens de kaapvaart in de periode 
1689-1710. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
W. DEBROCK, François Carpentier, Oostendse kaper, in ; OstendianalII (1978), 147-158 

HARINCK Jan 

° Duinkerke ca. 1701 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Peys", Bengalen, GIC (1726/27) 
* Emden 
- 1ste stuurman van de „Burg von Emden", China (1752/53) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
C. KoNiNCKx, Zuidnederlanders in vreemde dienst, 53 

HARRIS John 
° Oostende ca. 1669 
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* Oostende 
- „Lieutenant" van de „Sint-Elisabeth", China, GIC (1724/25) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5503 

HARRISON John 
° Engeland ca. 1686 

* Oostende 
- kapitein van de „Stad Weenen", Coromandel & Bengalen (1720/21) 
- kapitein van de „Carolus Sextus", Bengalen (1723/24) 

Hij keerde in 1731 terug naar Engeland. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
C. GiLL, Merchants and Mariners, ^li-Al 

HEBBELYNCK Niclays 
° Gent ca. 1694 

* Oostende 
- 2de schrijver van de „Marquis de Campo", Malabar & Surate (1719/21) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

HEPBURN Archibald 
° Edinburgh ca. 1674 

* Oostende 
- 4de supercargo van de „Sint-Joseph", China (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

HERMAN(S) Pieter François 
° leper ca. 1700 

* Oostende 
- hofmeester van de „Marquis de Prié", China, GIC (1725/26) 
- schrijver (van de kapitein) van de „Concordia", China, GIC (1727/28) 
- schrijver van de 6de GlC-uitreding naar China (1732/33) 

Hij kocht thee in de GlC-venditie van 1729 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5550 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 188 
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HERPEIN Cornells 
° Duinkerke ca. 1696 

* Oostende 
stuurman van de brigantijn „Den Postillion", GIC, in okt. 1725 vertrokken naar Ham

burg 
- 2de stuurman van de „Aertshertoginne", Bengalen, GIC (1727/28) 
- 1ste stuurman van de „Aertshertoginne", Cadiz, GIC (okt. 1729) 
- 1ste stuurman (onderkapitein) van de „Apollo", China, GIC (1730/31) 
- onderkapitein van de „Hertogh van Lorreynen", China, GIC (1732/33) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5557 

HERREBAUT Dominicus 
o 7 

* Oostende 
- 3de schrijver van de GlC-uitreding naar China (1726/27) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5542 

HERREBAUT Joannes 
° Gent ca. 1682 

* Oostende 
- schrijver van de „Concordia", China, GIC (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

HEWER Robert 
° London ca. ? — f Plymouth 1746 

* Oostende 
-junior-supercargo van het „Huys van Oostenrijck", China (1721/22) 
- 2de supercargo van de „Marquis de Prié", China (1723/24) 
- 1ste supercargo bij de 3de GlC-uitreding naar China (1726/27) 

Hij kocht zijde in de GlC-venditie van 1725. 
In 1716 was Hewer nog een koopmansleerjongen, maar vier jaar later had hij al een 
fortuin verdiend als speculant in de „South Sea Bubble". In oktober 1720 ging hij 
echter even snel failliet en vluchtte naar de Zuidelijke Nederlanden om aan zijn schuld
eisers te ontsnappen. Samen met Patrick Sarsfield, een uitgeweken 1er, startte hij in 
Oostende een handel in koloniale waren. Als supercargo bij de GIC vergaarde Hewer 
een nieuw fortuin. Na de 3de GlC-uitreding werd hij echter verdacht van fraude. Daarna 
maakte hij een „Grand Tour" in Europa, vestigde zich enige tijd in Frankrijk als koop
man in koloniale produkten en keerde in 1732 terug naar Engeland. Hij bleef vrijgezel 
en sleet de rest van zijn leven als een gecultiveerde hereboer in Plymouth. 
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Bronnen 
C. GILL, Merchants and Marmers, 19,40-50, 136-140, 152 
SAA, GIC nr. 5542 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 188 
ID., De Oostendse Chinahandel, art., 322 

HOLLAND Richard 
° London ca. 1685 

* Oostende 
- Iste supercargo van de „Sint-Joseph", China (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

HOLMES William 
° London ca. 1693 

* Oostende 
- onderkapitein van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1725/26) 
- Iste stuurman van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

HoRE Ignatius 
° ? 

* Oostende 

- schrijver van de „Phoenix", Mergui, Tranquebar, Malabar & Goa, GIC (1730/32) 

Hij werd ontslagen en ging in juli 1731 te Tranquebar van boord. 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5557 
J. PARMENTIER, De halle compagnie, 33-35 

HoYS Amoldus 
° Oostende ca. 1697 

* Oostende 
- Iste schrijver van de 3de GIC-uitreding naar China (1726/27) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5542 

HuBRECH(T)S(EN) Michicl 
° Oostende ca. 1693 — t 10/06/1731 

* Oostende 
- bootsman van de „Sint-Elisabeth", China, GIC (1724/25) 
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- stuurman van de brigantijn „De Postillion", GIC, vertrokken in okt. 1725 naar Ham
burg 
- bootsman van de „Concordia", China, GIC (1727/28) 
- bootsman van de „Aertshertoginne", Cadiz, GIC (okt. 1729) 
- „pilotin" van de „Apollo", China, GIC (1730/31) 

Hij overleed tijdens de terugreis van de „Apollo" (juni 1731) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5557 

Hu ME Abraham 
° Schotland ca. 1703 
(broer van Alexander Hume) 

* Oostende 
- schrijver van de „Carolus Sextus", Coromandel & Bengalen (1723/24) 
- 2de supercargo van de „Hope", Bengalen, GIC (1726/27) 
* Banquibazar 
- handelaar & 3de raadslid (1726/30) 

Hij keerde in 1731 terug naar Engeland en maakte carrière als bestuurder bij de Royal 
Exchange Assurance Company. Hij verkreeg in 1769 de titel van baronet. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 570 
C. GiLL, Merchants and Mariners, 45-47 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 24, 35-36 

Hu M E Alexander 
° Schotland ca. 1693 — f Wormley 1765 

* Oostende 
- 1ste supercargo van de „Stadt Weenen", Coromandel & Bengalen (1720/21) 
- 1ste supercargo van de „Carolus Sextus", Coromandel & Bengalen (1723/24) 
- 1ste supercargo van de „Hope", Bengalen, GIC (1726/27) 
* Banquibazar 
- gouverneur van de factorij (1727/30) 

Hij keerde in 1731 terug naar Engeland en werd in 1738 gekozen tot directeur van de 
East India Company. Tevens zetelde hij jarenlang in het Lagerhuis voor het district 
Southwark. In 1739 kocht hij het landhuis van Wormley in het graafschap Hertfords
hire. 

Bronnen 
C. GiLL, Merchants and Mariners, 45-47 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 15, 21-36 

HuME John 
° Engeland ca. 1694 
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* Oostende 
- 2de stuurman van de „Carolus Sextus", Coromandel & Bengalen (1723/24) 
- onderkapitein van de „Hope", Bengalen, GIC {llldjll) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 570 
UBG, FHH Hs. 2008 

HuME James 
° Engeland ca. 1700 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Hope", Bengalen, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

INGHELET François 
° Nieuwpoort ca. 1681 

* Oostende 
- schrijver van de „Graaf van Lalaing", Malabar, Surate & Moka (1721/23) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 

JACKSON Peter 
° Engeland ca. ? 

* Oostende 
- kapitein en 1ste supercargo van de „Brusselse Galleye", China (1719/20) 

Hij had ook bemiddeld bij de aankoop van dit schip in London door Jacob Bauwens 
(eind 1718). Jackson kocht Chinese goederen bij de GlC-vendities in de jaren 1725-29. 

Bronnen 
K. DEGRYSE, De maritieme organisatie van de Oostendse Chinahandel, 49 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 188 
lOL, Home Misc. nr. 74, f° 473 

JAGER Joseph 
° Trieste ca. ? — t Chandernagore 13/12/1730 

* Oostende 
- supercargo van de „Ste Thérèse", Triëste-Cadiz, GIC (april 1728) 
- supercargo of schrijver van het „Seepeerd", Cadiz-Bengalen, GIC (1729/30) 

Het „Seepeerd" werd in feb. 1730 aangeslagen in de Ganges-monding door een Engels-
Hollandse vloot. Jager overleed op 13 dec. 1730 in Chandernagore. 
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Bronnen 
SAA, GIC nr. 5556 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 33 

JANSSEN(S) Ferdinand 

° Oostende ca. 1696 

* Oostende 
- schrijver van de „Stadt Gendt", Moka & Surate (1721/22) 
- 2de supercargo van de „Keyzerinne Elisabeth", Moka (1723/24) 

De „Keyzerinne Elisabeth" werd gekaapt door Algerijnse zeerovers en de bemanning 
gevangen gehouden tot 1726/27. 
In 1735 kocht hij porselein in de GlC-venditie. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 188 

JANSSENS François 

° Oostende ca. 1689 

* Oostende 
- 1ste schrijver van de „Marquis de Campo", Malabar & Surate (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

JANSSENS Joannes 

° Oostende ca. 1701 

* Oostende 
~ 3de stuurman van de „Arent", China, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, F H H Hs. 2008 

JANSSENS Joannes Franciscus -^ — 
° Oostende ca. 1691 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Charles Galleye", Malabar & Surate (1715/16) 
- 1ste supercargo van de „Prins Eugenius", Malabar & Surate (1719/20) 
- kapitein en 1ste supercargo van de „Sint-Pieter", Malabar, Goa & Surate (1721/22) 

Bronnen 
ARB, Raad van Financiën nr. 8603 
UBG, Hs. 929 
ARB, Admir. nrs. 563 & 571 
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JuRSKY William 
° Warschau ca. 1677 

* Oostende 

- 1ste stuurman van de „Sint-Pieter", Malabar, Goa & Surate (1721/22) 

Hij werd in de boeien geslagen op 3 dec. 1721 en deserteerde in Indië op 19 dec. 1722. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
UBG, Hs. 929 

KELLY Joannes 
° Saint-Malo ca. 1700 

* Oostende 
- „lieutenant" van de „Keyserinne", China, GIC (1725/26) 
- 3de stuurman van de „Concordia", China, GIC (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

KENNEDY Andrew 
° Schotland ca. 1684 — ] nabij Kaap de Goede Hoop 1720 

* Oostende 
- 2de supercargo en 1ste stuurman van het „Huys van Oostenrijck", China (1719/20) 

Hij bemiddelde voor de Antwerpse reder P. J. Cloots bij de aankoop van dit schip te 
London (20 sept. 1718). 
Kennedy kwam om bij een gevecht met de zeerover Cangdon die het „Huys van Oosten
rijck" praaide nabij Kaap de Goede Hoop. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563 & 575 
SAA, IB 1684, 15/01/1719 — _ _ 
J. PARMENTIER, De specerijhandel, 233 
J. MERTENS, Oostendse schepen, 30 

KENSINCK Elias 
° Nieuwpoort ca. 1695 

* Oostende 
- 4de supercargo en 1ste zeilmaker van de „Flandria", China (1721) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 1857 

KEIJTENS Joannes 
° Oostende ca. 1684 
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* Oostende 
- 2de stuurman van de „Marquis de Prié (II)", Greynkust & Ivoorkust (1719) 
- 2de stuurman van de „Sint-Pieter", Malabar, Goa & Surate (1721/22) 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 571 & 575 
UBG, Hs. 929 
J. PARMENTIER, De Oostendse Guineavaarders, 189-190 

KIEL Carel 
° Rotterdam ca. 1686 

* Oostende 
~ 2de stuurman van het „Huys van Oostenrijck", China (1721/22) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 

KiNTS 

° Antwerpen ca. 1698 

* Oostende 
- 4de supercargo van de „Keyzerinne Elisabeth", Moka (1723/24) 

Het schip werd gepraaid door Algerijnse zeerovers. De bemanning kwam pas vrij in 
1726/27. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

KiTCHiN(G) George 
° London ca. 1680 — f 1744 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Brusselse Galleye", China (1719/20) 
- onderkapitein van de „Sint-Joseph", China (1723/24) 
- onderkapitein van de „Leeuw", China, GIC (1726/27) 
* Zweden 
- onderkapitein van de „Fredericus Rex Sueciae", China (1732/33) 
- onderkapitein en 5de supercargo van de „Götheborg", China (1743/45) 

Hij overleed tijdens deze laatste reis in 1744. Tussen 1733 en 1743 maakte hij vermoede
lijk nog reizen in Zweedse dienst. 
In dec. 1727 was er grote onenigheid tussen Kitching en kapitein Larmes van de 
„Leeuw". Kitching beweerde dat hij al het werk diende te doen. Er was ook sprake 
van een tijdelijke desertie van Kitching. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 570 & 575 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5701 (16-18/12/1727) 
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C. KoNiNCKx, The First, 69-70 
C. GiLL, Merchants and Mariners, 106 

KYDER Dudley 
° Warwick (E) ca. 1690 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Sint-Joseph", China (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

L A M A R E LE RALLE 

° Saint-Malo ca. 1694 (Doornik als herkomst in 1724) 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Sint-Elisabeth", China, GIC (1724/25) 
- „lieutenant" van de „Leeuw", China, GIC {lliejll) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

LANSZWEERT Andreas 
° Oostende 1689 — f na 1745 

* Oostende 
- 1ste schrijver bij de 2de GlC-uitreding naar China (1725/26) 
* Denemarken 
- 2de supercargo van de „Kongen af Danmark", China (1738/39) 

Na de reis met de „Kongen af Danmark" werd Lanszweert door de DAC-directie ont
slagen wegens een fraude-zaak. Hij vestigde zich nadien als reder in Oostende en was 
ook aktief in de kaapvaart tijdens de jaren 1744-45. Tijdens dezelfde periode verkreeg 
hij een octrooi om de bedijking van de St.-Catherinapolder, nabij Oostende, te leiden. 

Bronnen 
J. PARMENTIER, Oostendse zeelui en supercargo's, 9-10, 18 
SAA, GIC nr. 5800 

LARMES Jacobus 
° Oostende ca. 1675 

* Oostende 
- kapitein van de „Stadt Gendt", Moka, Surate & Malabar (1721/22) 
- kapitein van de „Leeuw", China, GIC {1726j 21) 
- kapitein van de „Concordia", Bengalen, GIC (1732/34) 

In 1723 werd hij door Van Cotthem beoordeeld „zo goed als Flandrin of Cayphas en 
beter soldaat, hebbende veel experientie van ten oorloge gevaren te hebben en ook 
ter koopvaardij". 
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Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
UBG, FHH Hs. 2008 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 34 

LAWSON John 
° London ca. 1693 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Brusselse Galleye", China (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

LEE John 
° Waterford (IRL) ca. 1689 — t Banquibazar 11/05/1730 

* Oostende 
- 4de stuurman van de „Graaf van Lalaing", Malabar, Surate & Moka (1721/23) 
- „Luytenant" van de „Tijger", China, GIC (1726/27) 
- Iste stuurman van de „Neptunus", Bengalen, GIC (1729/30) 

Hij overleed tijdens deze laatste reis. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5556 

LEFEBRE 

° Amsterdam ca. 1698 

* Oostende 
- 4de supercargo van de „Sint-Franciscus-Xaverius", China (1720/21) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

L E F L A M E N D Etien 

° Grevelingen (F) ca. 1700 

* Oostende 
- „pilotin" van de „Marquis de Prié", China, GIC (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

LE MEL Jean Baptiste 
° Duinkerke ca. 1699 
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* Oostende 
- „pilotin" van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1725/26) 
- 4de stuurman van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

LE MOINE Carel 
° Duinkerke ca. 1702 

* Oostende 
- 5de stuurman van de „Aertshertoginne", Bengalen, GIC (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

LEURENT Henry 
° Bergen ca. 1703 

* Oostende 
- „pilotin" van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1725/26) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

LEY John 
° Ierland ca. ? 

* Oostende 
- 1ste supercargo bij de 6de GlC-uitreding naar China (1732/33) 

Ley woonde in Brugge. Hij kocht thee en porselein in de GlC-vendities tijdens de jaren 
1725-29. Hij leverde zelf olijven en citroenen aan de GIC. 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5550 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 189 

LiNGELET Guillaume 
° Oostende ca. 1697 

* Oostende 
- 4de stuurman van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724/25) 
- 3de stuurman van de „Peys", Bengalen, GIC (1726/27) 
- 2de stuurman van de „Aertshertoginne", Cadiz, GIC (okt. 1729) 
- 1ste stuurman van de „Phoenix", Mergui, Tranquebar, Malabar & Goa (1730/32) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5557 
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L'INGELET Joannes 
° Oostende ca. 1699 

* Oostende 
- „pilotin" van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

LOM BART Anthoine Quintijn 
° leper ca. 1696 

* Oostende 
- „pilotijn" van de „Peys", Bengalen, GIC {{126j21) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

LooTEN Jacobus 
° Duinkerke ca. ? 

* Oostende 
schipper en bootsman van de „Graaf van Lalaing", Malabar, Surate & Moka (1721/23) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 

LuciAEN Anthoine 
° Duinkerke ca. 1705 

* Oostende 
„pilotin" van de „Hope", Bengalen, GIC (1726/27) 
Hij bleef in Bengalen in dienst van de C° (op 24/01/1727) 

- „pilotin" van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1727/28) 
Enkel voor de terugreis 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nrs. 5800, f° 124-125, 5541 & 5543 

MANSVELT Tilmanus-Jacobus 
° Oostende 1696 — f Oostende 1730 

* Oostende 
- onderstuurman van de „Marquis de Prié (I)", Greynkust (Liberia), (1718) 
- 4de stuurman van de „Sint-Franciscus-Xaverius", China (1720/21) 
- 3de stuurman van de „Arent", China, GIC (1724/25) 
- 4de stuurman van de „Arent", China, GIC (1726/27) 

Hij was de zoon van Michiel, die tijdens de laatste decennia van de 17de eeuw aktief was 
als kapitein in de konvooivaart, als begeleiding van Spanje-schepen. Tijdens de Spaanse 
Successieoorlog komt Michiel voor als kaperskapitein. 
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Tilmanus was in 1717 stuurman van „De Jacoba" met bestemming Rotterdam. In 1722 
werd hij te Oostende ingeschreven in de nering van Sint-Niklaas (vrije winkeliers). 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
ARB, Admir. nr. 563 
J. PARMENTIER, De Oostendse Guineavaarders, 179-184 
ARDH, NBKG nr. 263, 19/01/1719 
M. SEBRECHTS, De Oostendse kaper Michiel Mansvelt en zijn familie, in : Ostendiana III 
(1978), 33 

MARICHAEL Cornells 
° Oostende ca. 1682 

* Oostende 
- kapitein van de „Keyzerinne", China {{llljiy} 

Hij vertrok in okt. 1720 naar Amsterdam om als kapitein de Oost-Indiëvaarder „Sint-
Pieter" af te halen voor rekening van J. Maelcamp en over te brengen naar Oostende. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 

MASSON J . A. 
o 9 

* Oostende 
- schrijver bij de 4de GlC-uitreding naar China (1727/28) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5549 

MERAT François Joseph 
° Brussel ca. ? — t Pegu 28/03/1745 

* Oostende 
- supercargo van de „Peys", Bengalen, GIC (1726/27) 
* Cabelon 
- commandant (01/08/1726 — 14/10/1729) 
* Banquibazar 
- raadslid en verantwoordelijke voor de ,jemidar" (inning van de pachten & renten) 
(1729-1744) 

Hij was samen met Meynders het belangrijkste raadslid van de Keizerlijke factorij 
Banquibazar onder gouverneur de SchonamiUe. In 1744 vluchtte hij ook naar Birma 
en sneuvelde enige weken later bij gevechten met de lokale Mons. 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5873 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 77-89 
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MEULENAER Johannes 
° Duinkerke ca. 1698 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Hope", Bengalen, GIC (1726/27) 

Hij werd van 14 oktober 1726 tot 11 nov. 1726 aan land gestuurd als straf voor on
gehoorzaamheid. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
UBG, FHH Hs. 1228, 14/10— 11/11/1726 
UBG, FHH Hs. 1833 is het journaal van Meulenaar aan boord van de „Hope" {\126j21) 

MEYNDERS Leendert 
° Amsterdam ca. 1690 

* Oostende 
- 3de supercargo van de „Stadt Oostende", Coromandel & Mergui (1720/21) 
- 4de supercargo van de „Sint-Carolus", Bengalen (1724) 
* Banquibazar 
- raadslid en hoofd van de „catta" (magazijn) (1724/1730) 
- 3de raadslid en hoofd van de „catta" (1731/1744) 

Hij verbleef tussen 1744 en 1746 in de Franse factorij Chandernagore. In 1746 onder
zocht hij in opdracht van de Deense Aziatische Compagnie de mogelijkheden om in 
Bengalen een factorij te verkrijgen. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 96-97 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 25 & 91 

MEYNE Laurentius 
° Duinkerke ca. 1695 

* Oostende 
- kapitein van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

MICHAELS J . J . 
o 7 

* Oostende 
- 2de schrijver bij de 3de GlC-uitreding naar China (1726/27) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
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MIDDELTON William 
° Engeland ca. 1692 

* Oostende 
- „lieutenant" van de „Peys", Bengalen, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

MoRFORD Charles 
° London ca. 1698 — t ca. 1744 

* Oostende 
-junior-supercargo van het „Huys van Oostenrijck", China (1719/20) 
- assistent-cupercargo van het „Huys van Oostenrijck", China (1721/22) 
- 3de supercargo van de „Sint-Joseph", China (1723/24) 

3de supercargo bij de 3de GlC-uitreding naar China (1726/27) 
* Zweden 
- 3de supercargo van de „Frederictis Rex Sueciae", China (1732/33) 
- Daarna vaarde hij nog tweemaal als tweede en tweemaal als eerste supercargo naar 

China in Zweedse dienst. 

Na de 3de GlC-uitreding werd hij verdacht van fraude. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 570 
SAA,lBnr. 1614, 31/03/1723 
SAA, GIC nr. 5542 
C. GiLL, Merchants and Mariners, 17, 106-107 
C. KoNiNCKx, TJie First, 70 
C. KoNiNCKx, Zuidnederlanders in vreemde dienst, 51 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, art., 323 

MoRiNi Michiel 
° Parmaca. 1691 

* Oostende 
- 2de of 3de supercargo van de „Prins Eugenius", Malabar & Surate (1719/20) 
- 2de supercargo van de „Sint-Pieter", Malabar, Goa & Surate (1721/22) 

Beoordeling door Van Cotthem in 1723 : „Heeft nooit dan op Surate en Malabar 
geweest, ook geen boekhouder, diensvolgens meen ik dat hij slechts capabel is voor 
tweeden of derden koopman, zelfs best voor derden". Hij werd niet in dienst genomen 
door de GIC. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563 & 571 
UBG, Hs. 929 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolits, 34 
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MOUNTENEY Nathaniel 
° Engeland ca. 1684 

* Oostende 
1ste supercargo van de „Sint-Franciscus-Xaverius", China (1720/21) 

Door de verkoop van de pacotilles (en mogelijk een deel van de lading) op de terugreis 
in Barbados bleek deze uitreding verlieslatend (zie D E MOOR). De Gentse reder Jean-
Baptiste Soenens spande een proces in tegen Mounteney, doch deze keerde reeds in 
juni 1721 naar Engeland terug, vermoedelijk om verder problemen te ontlopen. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
SAA, IBnr. 1670, 14 & 15/06/1721 
UBG, Hs. 3385 nr. 219 
J. PARMENTIER, De handelaars en supercargo's, 194 

MuLQUERAN J a n 

° ? — t Bengalen 18/02/1725 

* Oostende 

- schrijver van de „Sint-Carolus", Bengalen, QIC (1724/25) 

Hij overleed in Bengalen op 18 feb. 1725 

Bronnen 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, lil 

MUNDELAER Nicolaes 
° Oostende ca. 1706 

* Oostende 
- oploper van de „Sint-Elisabeth", China, GIC (1724/25) 
- pilotijn van de „Hope", Bengalen, GIC (1726/27) 
- kwartiermeester van de „Neptunus", Bengalen, GIC (1729/30) 
- 3de stuurman van de „Concordia", Bengalen, GIC (1732/34) 
* Denemarken 
- 1ste stuurman van de „Dronningen af Danmark", China (1743/44) 

In 1740 was hij schipper van „Den Dolphyn", waarmee wijn van Malaga naar Duin
kerke en Rotterdam vervoerd werd. 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5556 
UBG, FHH Hs. 2008 
J. PARMENTIER, Safolk og supercargoer, 160 & 167 

NAISH James 
° London ca. 1688 
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* Engeland 
- 1ste supercargo van de „Susanna", China (1716/17) 
* Oostende 
- kapitein en 1ste supercargo van het „Huys van Oostenrijck", China (1719/20) 

* Engeland 
- 1ste supercargo van 3 EIC-schepen, China (1722/23) 
- 1ste supercargo van 2 EIC-schepen, China (1725/26) 
- 1ste supercargo van 4 EIC-schepen, China (1730/31) 

Naish bleef eind 1730 in Kanton achter en kon zo ook fungeren als 1ste supercargo 
van de volgende 4 Engelse Chinavaarders (1731/32). 

Op 21 feb. 1720 werd het „Huys van Oostenrijck" na een vuurgevecht gepraald door 
de Engelse zeerover Edward Cangdon nabij Kaap de Goede Hoop. Het schip en haar 
bemanning werden enige dagen gegijzeld om zo zonder veel tegenstand de Oostendse 
Malabarvaarder „Prins Eugenius" te overmeesteren. 
In 1732 wer Naish door de EIC vervolgd wegens excessieve illegale handel in Kanton 
en een uitgebreide goudsmokkel. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
J. PARMENTIER, De specerijhandel, 233 
C. GiLL, Merchants and Mariners, 110-116 
H. B. MORSE, The Chronicles of the East India Company trading to China 1635-1834, 
Oxford 1926, vol. I, 155, 171, 197, 201 

NEALE Henry (alias Henderick JANSSEN) 

° Dungarvan (IRL) ca. 1702 

* Oostende 
- „pilotin" van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1725/26) 
- 5de stuurman van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1727/28) 
- 2de stuurman van de „Neptunus", Bengalen, GIC (1729/30) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5556 

NELSON Joshua 
° Gravesand (E) ca. 1693 

* Oostende 
- 4de stuurman van het „Huys van Oostenrijck", China (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

NowEELS Rogier 
° Duinkerke ca. 1698 
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* Oostende 
- 4de stuurman van de „Aertshertoginne", Bengalen, GIC (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

NuTTENs Michiel 
° Duinkerke ca. 1694 

* Oostende 
- bootsman van de „Keyzerinne", China, GIC (1725/26) 
- 5de stuurman van de „Concordia", China, GIC (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

PARRABER Vincent 
° Saint-Sevèr (bij Bayonne) (F) ca. ? 

* Frankrijk 
- hulpchirurgijn in Pondichéry (Coromandelkust) (1711/1719) 
* Oostende 
- kwam aan boord van de „Keyser Carolus VF' (Kapt. de la Merveille) in 1719/20 terug 
naar Europa 
- 5de supercargo van de „Stadt Weenen", Coromandel & Bengalen (1720/21) 
- 1ste supercargo van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724/25) 
* Banquibazar 
- directeur van de factorij (1725/jan. 1726) 

Hij keerde naar Oostende terug met de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1725/26) 

Tussen 1721 en 1724 was hij als koopman gevestigd te Rijsel. 

Bronnen 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 21-23 

PATAR Charles 
° Duinkerke ca. 1700 

* Oostende 
- schrijver of „pilotijn" van de „Peys", Bengalen, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

PAUWELS Jan Baptiste 
° Antwerpen ca. 1688 

* Oostende 
- onderboekhouder van de „Sint-Joseph", China (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
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PEARSON (PEIRSON) Edward 
° London ca. 1679 

* Oostende 
kapitein en Iste supercargo van de „Keyserinne Elisabeth", Moka & Malabar 
(1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

PENNICUT (PENNICOTE) William 
° London ca. ? 

* Oostende 
- Iste supercargo van de „Wirtemberg", China (1719/20) 

Bronnen 
G. HiNCHLiFFE, An Ostend East Indiaman, 1718-20, 293 

PER(R)ENOT Philippe Jacques 
° Oostende ca. 1694 — t Mergui 27/12/1731 

* Oostende 
- Iste stuurman van de „Prins Eugenius", Malabar & Surate (1717/18) 
- Iste stuurman van de „Marquis de Campo", Malabar & Surate (1719/21) 
- luitenant van de „Sint-Pieter", Malabar, Goa & Surate (1721/22) 
- onderkapitein van de „Sint-Elisabeth", China, GIC (1724/25) 
- kapitein van de „Peys", Bengalen, GIC (1726/27) 
- kapitein van de „Carolus Sextus", Cadiz, GIC (okt. 1729) 
- kapitein van de „Phoenix", Mergui, Tranquebar, Malabar & Goa (1730/32) 

In 1723 beoordeelde Van Cotthem hem als volgt : „Ik stel hem egaal met kap. Carpen
tier, doch oordeel den eerste (Carpentier) gauwer in de negotie, en den laatste (Perrenot) 
van meerder experientie op de Oost-Indiën, hebbende reeds vier reizen gedaan". Volgens 
de andere lijst van 1723 had hij toen nog maar drie reizen naar Surate gemaakt. Indien 
Van Cotthem correct is zou Perrenot met de „Charles Galleye" of de „Sint-Mattheus" 
in 1715/16 naar Surate en de Malabarkust gezeild hebben. 
Perrenot overleed aan boord van de „Phoenix" It Mergui (Birma) op 27 dec. 1731. 

Bronnen 
ARB, Raad van Financiën nr. 8603 
SAA, GIC nrs. 5543, 5557 en 5922 
ARB, Admir. nrs. 570 & 571 
UBG, FHH Hs. 2008 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 34 
J. PARM ENTIER, De holle compagnie, 33-35 

PETERBROECK Laurent-François 
° Gent ca. 1699 
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* Oostende 
- 3de supercargo van de „Sint-Pieter", Malabar, Goa & Surate (1721/22) 

Bronnen 
UBG, Hs. 929 
ARB, Admir. nr. 571 

PHILIPS Pieter 
° Amsterdam ca. 1684 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Stadt Gendt", Moka, Surate & Malabar (1721/22) 
- 4de stuurman van de „Sint-Joseph", China (1723/24) 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 571 & 575 

PIKE Charles 
° Smyrna ca. 1697 — t Göteborg 1741 
(Hij had een Engelse vader en een Noordnederlandse moeder. Al zijn verwanten woon
den in Amsterdam. Hij werd door ons als Engelsman beschouwd.) 

* Oostende 
- supercargo (5de stuurman, volgens Admir.) van het „Huys van Oostenrijck", China 

(1719/20) 
- 2de supercargo van de „Huys van Oostenrijck", China (1721/22) 
- 1ste supercargo en kapitein van de „Sint-Joseph", China (1723/24) 

Nadien ging hij in Amsterdam wonen. Hij kocht thee in de GlC-venditie van 1729. 
In het begin van de jaren 30 trok hij naar Göteborg en werd er directeur van de 
Zweedse O.I.C. Hij bleef dat tot bij zijn dood in september 1741. John Pike, een 
broer van Charles, was supercargo in Zweedse dienst. Charles Morford was een neef 
van de gebroeders Pike. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 571 & 575 
SAA, IB nr. 1684, brief van 15/01/1719 
SAA, IB nr. 1674, brief van 19/11/1725 
MPM, Arch. nr. 280, brief van 14/09/1741 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 190 
C. GiLL, Merchants and Mariners, 107 (Gill vermeldt verkeerdelijk 1743 als het over-
lijdensjaar van Pike) 
C. KoNiNCKx, The First, 339 

PouiLLON François (de) 
° Gent ca. ? — t Whampou 1727 
(Hij was een neef van de Gentse zouthandelaar Charles de Pouillon) 
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* Oostende 
- schrijver bij de 1ste GlC-uitreding naar China (1724/25) 
- 1ste schrijver bij de 3de GlC-uitreding naar China (1726/27) 

Hij verdronk in Whampou nabij Kanton, op 5 of 6 jan. 1727 tijdens een handgemeen met 
Chinese dieven. 

Bronnen 
SAA, GIC nrs. 5701, 06/01/1727, 5539 & 5542 
RAG, Raad van Vlaanderen nrs. 33850-33851 

POWER Franciscus 
° Duinkerke ca. 1702 

* Oostende 
- 4de stuurman van de „Leeuw", China, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

POWER John 
° Engeland ca. ? — t Cassembazar 30/11/1727 

* Oostende 
- schrijver van de „Hope", Bengalen, GIC (1726/27) 
* Banquibazar 
- raadslid en assistent-magazijnier te Cassembazar (1726/27) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5573 
F. PRIMS, De stichting van Banquibazar, 156 

PRONCKAERT Michiel 
° Duinkerke ca. 1680 

* Oostende 

- kapitein van de „Tijger", China, GIC {Mldjll) 

In 1712 vaarde hij als kaperskapitein vanuit Duinkerke. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
ARB, Admir. nr. 818 

PuLLiNCK Andries Hendrixen 
° Oostende ca. 1694 

* Oostende 
- kapitein van de „Marquis de Campo", Malabar & Surate (1719/21) 

Een Hendrik Puling uit Oostende was in 1705 schipper van de „Phelipe Quinto", een 
Spanjevaarder. 
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Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
M. BAES, Vlaamse kooplui te Cadiz, Bijlage IV 

Pu(Y)LiN(C)K Laureyns Henderickx 
° Oostende ca. 1703 

* Oostende 
- kwartiermeester van de „Marquis de Prié", China, GIC (1725/26) 
- „pilotin" van de „Hertogh van Lorreynen", China, GIC (1732/33) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

RAVEN Pieter Janssens 
° Honselersdijk (N) ca. 1691 

* Oostende 

- 1ste stuurman van de „Prins Eugenius", China (1718/19) 

Mogelijk fungeerde hij ook als supercargo. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
SAA, IB nr. 1684, brief van 29/12/1717 

RAY John 
° Youghal (IRL) ca. 1693 — f Bengalen 1748 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Sint-Mattheus", Surate (1715/16) 
- 1ste stuurman van de „Keyser Carolus VI", Malabar & Coromandel (1718/1720) 
- 2de supercargo van de „Graaf van Lalaing", Malabar, Surate & Moka (1721/23) 
- 2de supercargo van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724/25) 
* Banquibazar 
- havenmeester en raadslid (1724/1730) 
- havenmeester, kassier en raadslid (1731/1735) 

In juli 1719 verliet hij aan de Deense factorij Tranquebar (Coromandelkust) de „Keyser 
Carolus VI" na onenigheid met de kapitein. Van Cotthem beoordeelde hem in 1723 
als „capabel voor tweede supercargo". Vanaf 1736 werkte Ray als chirurgijn aan het 
hof van de Bengaalse nabab in Murshidabad. 

Bronnen 
ARB, Raad van Financiën nr. 8603 
ARB, Admir. nr. 571 
SAA, GIC nrs. 5636 & 5823 
RAB, Not. J. A. Blondeel nr. 825, 14/12/1748 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 35 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 11-12 en 65-66 
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REYNGOET Egidius 
° Oostende ca. 1693 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Marquis de Prié", China (1723/24) 
- onderkapitein, later kapitein van de „Marquis de Prié", China, GIC (1725/26) 
- kapitein van de „Concordia", China, GIC (1727/28) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5800 
UBG, FHH Hs. 2008 
ARB, Admir. nr. 570 

REYSSCHOT Fransiscus 
° Duinkerke ca. 1697 — t 02/06/1728 

* Oostende 

- 4de stuurman van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1727/28) 

Hij overleed tijdens de terugreis op 2 juni 1728. 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5541 
UBG, FHH Hs. 2008 

RONNE ( = ROSNAY ?) 
o 9 

* Oostende 
- 1ste supercargo van de „Marquis de Campo", Malabar & Surate (1719/21) 

Van Cotthem beoordeelde hem in 1723 als „goed voor eerste of tweede (supercargo), 
maar ik meen dat hij geen Vlaams weet te lezen of te schrijven. Heeft hier sedert hij 
van Oost-lndië gekomen is wat in de venditiën gekocht zodat ik denk hij wat meer 
kennisse heeft dan te voren". Hij werd door de GIC niet aangeworven. 

Bronnen 
J. PARMENTIER, De Oostendse handel op de Arabische Zee en Voor-Indië, thesis, 189 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 35 

ROOSE Balthasar 
° Duinkerke ca. 1676 — t 18/02/1725 

* Oostende 
- kapitein van de „Prins Eugenius", Mozambique (1721/22) 
- kapitein van de „Sint-Elisabeth", China, GIC (1724/25) 

In 1707 was hij vanuit Duinkerke aktief als kaperskapitein. 
Van Cotthem beoordeelde hem in 1723 als „een goed zeeman en vreedzamig onder zijn 
equipage, doch geen stuurman. Anders heel wel". Hij stierf aan de rode loop tijdens zijn 
laatste reis op 18 februari 1725. 
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Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 571 & 801 
SAA, GIC nr. 5539 
UBG, FHH Hs. 2008 
J. PARMENTIER, De Oostendse Guineavaarders, 194-195 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 34 

RoosENs Joseph 
° Antwerpen ca. 1694 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Sint-Joseph", China (1721/22) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 

ROSA Frans 
° Geel ca. 1688 

* Oostende 
- 3de supercargo van de „Sint-Joseph", China (1719/20) 
- 1ste supercargo van de „Sint-Joseph", China {lllljll) 

Van Cotthem oordeelde in 1723 over hem : „Heeft de reis naar China tweemaal gedaan, 
doch mij dunkt dat er wel iemand boven hem of egaal mocht zijn ; oordeele hem wat 
flauw in de negotie". Hij werd door de GIC niet aangeworven. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 571 & 575 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 34 

RosNAY William (= RONNE ?) 
° Ierland ca. ? 

* Oostende 
- 1ste supercargo van de „Keyser Carolus VF', Malabar & Coromandel (1718/20) 

Na onenigheid met de kapitein (Godefroy de la Merveille) verliet hij het schip reeds in 
Cork op de heenreis. 

Bronnen 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 11 

RoTSAERT Herbaldus 
° Oostende ca. 1695 

* Oostende 
- 1ste stuurman en 2de supercargo van de „Prins Eugenius", Malabar & Surate (1719/20) 
- 1ste supercargo & 1ste stuurman van de „Prins Eugenius", Mozambique (1721/22) 
- luitenant van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1725/26) 
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- 1ste stuurman van de „Aertshertoginne", Bengalen, GIC (1727/28) 
- 1ste stuurman of onderkapitein van het „Seepeert", Bengalen, GIC (1729/30) 
- 1ste stuurman van de „Concordia", Bengalen, GIC (1732/34) 
* Zweden 
- 1ste stuurman van de „Suecia", Bengalen (1739/40) 

Van Cotthem beoordeelde hem in 1723 als „niet capabel voor kapitein, maar beter voor 
stuurman of zeilmaker, wat eigenlijk zijn functie is. Heeft ook een reiske gedaan voor 
supercargo, ik oordeel hem maar capabel om derde (supercargo ?) of tweede stuurman". 
Een andere lijst van 1723 vond hem „goet voor 2de of 3de stuerman. Is wel ter penne 
en van goet comportement". Hij had toen al 2 reizen naar Surate en één naar Mozam
bique gemaakt. Deze tweede expeditie naar Surate moet Rotsaert in 1717 (de „Prins 
Eugenius") of in 1715 (de „Sint-Mattheiis" of de „Charles Galleye") ondernomen heb
ben ; 
Tijdens het najaar van 1738 wou de Deense Aziatische Compagnie hem aanwerven 
als 2de kapitein voor het volgende seizoen (1739), maar Rotsaert ging niet op dit aan
bod in, blijkbaar was in Zweedse dienst varen aantrekkelijker. 
In 1742 was hij te Oostende één van de oprichters van een compagnie voor haringvangst. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563 & 571 
RAK, As. K. nr. 93, 23/09/1738 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nrs. 5922 & 5556 
S. DUHAMEL, De Gentse familie Maelcamp, 127 
C. KoNiNCKX, Zuidnederlanders in vreemde dienst, 48 
J. PARMENTIER, De Oostendse Guineavaarders, 194-195 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 71 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 34 
F. THIELEMANS, Louis Bernaert, thesis, 192 

RossEAu Urbanus 
o 7 

* Oostende 
- schrijver van het „Huys van Oostenrijck", China (1719/20) 

Bronnen 
J. MERTENS, Oostendse schepen, 29 

SARSFIELD Xavier 
° Ierland — f Sint-Helena 22/05/1716 

* Oostende 
- kapitein van de „Sint-Mattheus", Surate (1715/16) 

Op de terugweg wou Sarsfield ravitailleren aan de Engelse fortfactorij te Sint-Helena, 
maar het Oostendse schip werd onder vuur genomen waarbij de kapitein omkwam. 
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Bronnen 
J. PARMENTIER, De specerijhandel, 228 
ARE, Raad van Financiën nr. 8603 

SAVAGE George 
o 7 

* Oostende 
- supercargo van de „Peys", Bengalen, GIC (1726/27) 
* Banquibazar 
- directeur van het terrein en de gebouwen (1726/30) 
- idem en raadslid (1731/34) 

Savage, die reeds enige tijd ziek was, vertrok in 1734 met de laatste Oostendse Bengalen-
vaarder „Concordia" naar Europa. 

Bronnen 
SAA, GIC nrs. 5618 & 5636 
F. PRIMS, De stichting van Banquibazar, 87 

SCHONAMILLE François de 
° Oostende vóór 1687 — f Pegu 28/03/1745 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Keyser Carolus VF', Malabar & Coromandel (1718/20) 
- supercargo van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1725/26) 
* Banquibazar 
- handelaar en raadslid (1725/30) 
- gouverneur van de Keizerlijke factorij (1731/1744) 

Na onenigheid met kapitein de la Merveille verliet hij de „Keyser Carolus VF' te Tran-
quebar in juli 1719. Als handelaar verbleef hij 4 jaar aan de Coromandelkust. Eind 
1723 kwam hij met de Deense Oost-Indiëvaarder „Dronning Anna Sophia" terug naar 
Europa. 
Tijdens het najaar van 1744 ontstond er een gewapend conflict met de nabab van Ben
gelen, waardoor Schonamille Banquibazar verliet en naar Birma vluchtte. Hij poogde 
in Pegu tevergeefs een nieuwe handelspost uit te bouwen. Hij sneuvelde in nieuwe 
gevechten met de Mons, autochtonen uit Noord-Birma, nabij Pegu. 

Bronnen 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 9-14, 79-89 

SHEFFIELD (CHEFFIELD) WiUiam 
° Engeland ca. ? — f Antwerpen vóór 1737 

* Oostende 
- 1ste supercargo bij de 2de GlC-uitreding naar China (1725/26) 

In 1728 kocht hij zijde in de GlC-vendities. Hij was daarna aktief als speculant in Ant
werpen, waar hij voor 1737 insolvent overleed. Na de 2de GlC-uitreding werd hij ver
dacht van fraude. 
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Bronnen 
SAA, GIC nr. 5800 
SAA, IB nr. 1677, brief aan C. Pike, 08/11/1728 
SAA, Pk. nr. 417 f° 54(1737) 
K. DEGRVSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 191 
ID., De Oostendse Chinahandel, art. 322 

SILVESTER (SEVESTER) Joseph 
° Saint-Malo ca. 1684 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Stadt Gendt", Moka, Surate & Malabar (1721/22) 
- onderkapitein van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724/25) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
ARB, Admir. nr. 571 

SHURLA John 
° Essex ca. 1683 

* Oostende 
- 4de stuurman van de „Wirtemberg", China (1719/20) 

Bronnen 
J. MERTENS, Oostendse schepen, 36 
ARB, Admir. nr. 575 

SicKEs Samuel 
° London ca. 1695 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Graaf van Lalaing", Malabar, Surate & Moka (1721/23) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 

SOETAERT Dominique 
° Oostende ca. 1700 

* Oostende 
- chirurgijnsmaat van de „Sint-Carolus", Bengalen, GIC (1724/25) 
* Banquibazar 
- lat chirurgijn, verblijvend te Cassembazar (1724/30) 
- 1ste chirurgijn en handelaar (1731/44) 

Hij overleefde de strijd tegen de nabab en de vlucht van François de Schonamille naar 
Birma in 1744/45. In 1746 verbleef hij te Pondichéry (Coromandelkust). 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
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SAA, GIC nrs. 5636 & 5923 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 90 

SoLGARD Peter 
° Engeland ca. ? 

* Oostende 
- kapitein en 1ste supercargo van de „Keyzerinne", China (1720/21) 

In 1715 zeilde hij in het gezelschap van kapitein Opid met de „Charles the 6the" van 
Livorno naar Borneo en China en verkocht de Oostindische lading in Lissabon. Solgard 
had voor deze expeditie een keizerlijk paspoort. 

Bronnen 
SAA, IBnr. 1:70,31/07/1721 
MPM, Arch. nr. 633 
lOL, Home Misc. nr. 74 f° 473 

SON Simon 
° Schiedam ca. 1683 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Huys van Oostenrijck", China (1721/22) 

Bronnen 
ARE, Admir. nr. 571 

SPENDELOW Peter 
° Bristol ca. 1695 — t na 1748 

* Oostende 
- schrijver van de „Keyzerinne Elisabeth", Moka & Malabar (1719/20) 
- vermoedelijk supercargo van het „Huys van Oostenrijck", China (1721/22) 
- 1ste supercargo bij de 1ste GlC-uitreding naar China (1724/25) 
- 1ste supercargo bij de 4de GlC-uitreding naar China (1727/28) 
- 1ste supercargo van de „Apollo", China, GIC (1730/31) 

De lading van het smokkelschip „Apollo" werd in maart 1732 in Hamburg geveild, onder 
toezicht van Spendelow. Hij vestigde zich nadien in Hamburg als koopman in koloniale 
waren. In de periode 1736/38 was hij er nog correspondent van Thomas Hall. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
SAA, GIC nrs. 5539, 5549 en 5557 
SAA, IB nr. 1675, brief aan Neny, 28/10/1726 
C. GiLL, Merchants and Mariners, 99-101, 109, 158 

SPIEGELS Cornelis 
° Amsterdam ca. 1680 
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* Oostende 

- 1ste supercargo van de „Stadt Oostende", Coromandel & Mergui (1720/21) 

Van Cotthem beoordeelde hem in 1723 als een „capabel" supercargo. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
F. PRIMS, De reis van de St.-Carolus, 35 

STAM Jacobus 
° Rotterdam ca. 1679 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Flandria", China (1721) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 1857 

STEELACK A. 

° Amsterdam ca. 1689 

* Oostende 
- 4de supercargo van de „Stadt Oostende", Coromandel & Mergui (1720/21) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

STEVENAER Henderick 
° Oostende ca. 1687 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Keyserinne Elisabeth", Moka & Malabar (1719/20) 
- 3de stuurman van de „Keyzerinne", China (1722/23) 

In 1715 was hij stuurman op de Vlissingse pleit „Den Gouden Leeuw", die op Nantes 
vaarde. 
Volgens de monsterrol fungeerde hij in 1719 als 2de stuurman, maar uit een reisverslag 
blijkt dat de Engelsman Francis Wood de 2de stuurman was aan boord van de Moka-
vaarder „Keyserinne Elisabeth". 
De „Lyste van stuerlieden" van 1723 oordeelde hem „goet voor tweede stuerman". 
Een Stevenaers kocht in 1732 en 1733 thee in de GlC-vendities, en was geassocieerd met 
Ghyselinck. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 571 & 575 
SAA, GIC nr. 5922 
RAB, Not. Van Caillie, depot 1941, nr. 31, 10/05/1715 en depot 1940, nr. 21, 17/05/1720 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 187 & 191 

STEVENAERE Philippus 
° Oostende ca. 1697 
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* Oostende 
- 3de stuurman van de „Marquis de Prié (H)", Greynkust & Ivoorkust (1719) 
- 4de stuurman van de „Stad Oostende", Coromandel & Mergui (1720/21) 
- 4de stuurman van de „Keyzerinne Elisabeth", Moka (1723/24) 

De „Keyzerinne Elisabeth" werd op 29 mei 1724 door Algerijnse piraten gekaapt. De 
bemanning kwam pas in Xllajll vrij. Tijdens de 2 vorige reizen werd zijn schip ook al 
gekaapt. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563, 571 & 575 
J. PARMENTIER, De Oostendse Guineavaarders, 179-184 

STEVENS Pieter 
° Gent (Meulestede) ca. 1687 — f 23/11/1721 

* Oostende 
- 3de of 4de supercargo van de „Prins Eugenius", Malabar & Surate (1719/20) 
- 4de supercargo van de „Sint-Pieter", Malabar, Goa & Surate (1721/22) 

Hij overleed tijdens de reis met de „Sint-Pieter" op 23 nov. 1723. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563 & 571 
UBG, Hs. 929 

STOCK John 
° Deal (E) ca. 1680 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Keyserinne Elisabeth", Moka & Malabar (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

STRHBEL Pierre 
° Bourbourg (F) ca. 1694 — t Banquibazar 1733 

* Oostende 
- 1ste chirurgijn van de „Graaf van Lalaing", Malabar, Surate & Moka (1721/23) 
- 1ste chirurgijn van de „Arent", China, GIC (1724/25) 
- 5de supercargo bij de 3de GlC-uitreding naar China (1726/27) 
- supercargo van de „Neptunus", Bengalen, GIC (1729/30) 
* Banquibazar 
~ 2de raadslid & chef van de nevenfactorij Borompour (1731/33) 

In juni 1727 voerde hij, als supercargo, een beenamputatie uit tijdens de 3de GIC-
expeditie naar China. 
Begin januari 1731 ging hij bij Ballasore (Bengalen) aan boord van de „Phoenix" en 
maakte als supercargo een gedeelte van de omzwerving van dit schip mee. Hij wist in 
Tranquebar en te Pondichéry een textiellading voor de „Phoenix" te bestellen. 
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Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
ARB, Admir. nr. 571 
S AA, GIC nrs. 5542, 5556 & 5701 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 33-35 

TAYLOR William 
° Essex ca. 1683 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Wirtemberg", China (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
J. MERTENS, Oostendse schepen, 36 

THOMPSON Simon 
° Yarmouth ca. 1683 

* Oostende 
- „Lieutenant" van de „Marquis de Prié", China, GIC (1725/26) 
- 1ste stuurman van de „Marquis de Prié", China, GIC (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

TlCHELAER N . 

° Antwerpen ca. 1693 

* Oostende 
- 3de supercargo van de „Flandria", China (1721) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 

TUT Theodorus 
° Rotterdam ca. 1667 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Sint-Franciscus-Xaverius", China (1720/21) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

T(H)OBIAS Joannes 
° Oostende ca. 1674 

* Oostende 
- 1ste supercargo van de „Keyzerinne", China (1722/23) 
- 2de supercargo bij de 2de GlC-uitreding naar China (1725/26) 
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In 1723 beoordeelde Van Cotthem hem als „zeer goed en van veel capaciteit (voor 
supercargo) voor China, omdat hij daar tweemaal geweest is". Dus vermoedelijk voer 
Tobias reeds in 1719 of 1720 als supercargo naar China. Na de 2de GlC-uitreding 
werd hij echter verdacht van fraude. Hij diende in ieder geval een zware boete te 
betalen volgens de rekeningen van die uitreding. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
SAA, GIC nr. 5800 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 34 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, 322 

TOBIN James 
° Kilkenny (IRL) ca. 1686 — t 1735 

* Oostende 
- kapitein en 1ste supercargo van de „Prins Eugenius", China (1718/19) 
- kapitein en 1ste supercargo van de „Prins Eugenius", China (1720/21) 

Vóór 1718 was hij in dienst van de EIC. In 1720 werd hij door de Oostenrijkse keizer 
wegens bewezen diensten geridderd. Na zijn tweede Oostendse reis keerde hij echter 
terug naar Engeland. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
lOL, Home Misc. nr. 74 f° 473 
SAA, IBnr. 1682,02/07/1735 
C. GiLL, Merchants and Mariners, 15 

ToMsoN Robert 
°?ca . 1681 
Mogelijk was hij verwant aan de gelijknamige Oostendse familie 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Marquis de Prié", China (1723/24) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 570 
M. SEBRECHTS, De Oostendse kaper Michiel Mansvelt, 32 

UYLENBERGH Tobias 
° Amsterdam ca. 1672 

* Oostende 
- 2de supercargo van de „Stadt Oostende", Mergui & Coromandel (1720/21) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
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VALCKENIER Frans Cornells 
° Oostende ca. 1700 
(zoon van CorneUs) 

* Oostende 
- kwartiermeester van de „Sint-Pieter", Malabar, Goa & Surate (1721/22) 
- 3de stuurman van de „Sint-Elisabeth", China, GIC (1724/25) 
- stuurman van de brigantijn „Den Postillion", GIC (okt. 1725 naar Hamburg ver
trokken) 

In de „Lyste van stuerlieden" van 1723 vond men „Valckenier de Jonge goet voor 2de 
of 3de stierman". 
Een „Valcquenier" uit Oostende was in 1703/05 schipper van de „Eendracht", een 
Spanjevaarder. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
UBG, Hs. 929 
SAA, GIC nrs. 5503 & 5922 
M. BAES, Vlaamse kooplui te Cadiz, thesis, bijlage IV 

VALCKENIER Pieter 
° Oostende ca. 1701 

* Oostende 
- 5de stuurman van de „Concordia", China, GIC (1727/28) 

Een „Pieter Valckenier de Jonge" was in 1715/16 schipper van de hoeker „Juffrouwe 
Françoise", die op Cadiz en Nantes vaarde. Ook wordt een „Pieter Valckenier" vermeld 
als Oostendse loods in 1724 en 1726. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
RAB, Not. Van Caillie, depot 1941, nr. 7, akte 16, 24/03/1715 
SAA, GIC nrs. 5503 & 5800 

VAN BRAKEL Joannes 
° Oostende ca. ? 

* Oostende 
- schipper van de galjoot „Sint-Antonius de Padua", Canarische eil. & Brazilië, GIC 
(vertrokken op 30 jan. 1727) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

VAN BUUREN Adriaan 
° Amsterdam ca. 1688 — t 1729 
(Vermoedelijk een verwant van de bewindhebber Diderik van Buuren) 
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* Oostende 
- 2de supercargo van de „Flandria", China (1721) 
* Noordnederland 

1ste supercargo van de „Buuren", de 2de VOC-uitreding naar China (1729) 

Hij kwam om toen de „Buuren" kort na de afvaart verging nabij Texel in december 1729. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 1854 
ARB, Admir. nr. 571 
SAA, IBnr. 1678, 15/12/1729 
C. JöRG, Porcelain and the Dutch China trade, 22 & 323 

VAN DEN HAUTE Guillaume 
° Gent ca. 1682 

* Oostende 
- 1ste supercargo van de „Flandria", China (1721) 

De „Flandria" werd op 9 augustus tijdens de heenreis gekaapt door de EIC nabij het 
fort Bencoulen op Sumatra. 
In 1723 beoordeelde Van Cotthem hem als een „goed boekhouder en gauw négociant, 
doch ik weet niet wat negotie hij best verstaat omdat hij zijn reis niet volbracht heeft". 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
F. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 34 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 12 

VAN DER VEKEN Rumoldus 
° Diest ca. 1688 

* Oostende 
- onderschrijver van de „Sint-Elisabeth", China, GIC (1724/25) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

VAN DE VELDE Lieven 
° Gent ca. 1685 

* Oostende 
- 4de stuurman (en kok) van de „Sint-Pieter", Malabar, Goa & Surate (1721/22) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
UBG, Hs. 929 

VAN DORPEN Daniël 
° Antwerpen ca. 1693 
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* Oostende 
- 5de supercargo van de „Sint-Joseph", China (1721/22) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 

VAN GOETHEM Joannes 
o 9 

* Oostende 
- schrijver van de „Marquis de Prié", China (1727/28) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

VAN GOETHEM Pieter N. 
° Gent ca. 1706 

* Oostende 
- scheepsjongen van de „Marquis de Prié", China (1723/24) 
- 2de schrijver bij de 2de GlC-uitreding naar China (1725/26) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5800 
ARB, Admir. nr. 570 

VAN HAERN Jan 

° Schiedam ca. ? 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Concordia", Malabar & Surate (1719/21) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

VAN HES Norbertus 
° Antwerpen ca. 1701 

* Oostende 
- 3de supercargo van de „Sint-Joseph", China (1721/22) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 

VAN HURK Pieter 
° Amsterdam 17/07/1697 — t Kopenhagen 16/10/1775 
(zoon van Jaspard) 

* Oostende 
- 1ste chirurgijn van de „Sint-Franciscus-Xaverius", China (1720/21) 
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- 1ste chirurgijn van de „Sint-Joseph", China (1723/24) 
- 3de supercargo bij de 2de GlC-uitreding naar China (1725/26) 
- 2de supercargo bij de 4de GlC-uitreding naar China (1727/28) 
* Denemarken 
- 1ste supercargo van de „Cron Printz Christian", China (1731/32) 

Daarna vestigde hij zich in Kopenhagen waar hij een van de belangrijkste aandeelhouders 
werd van de Deense Aziatische Compagnie (DAC). Van 1745 tot 1754 was hij directeur 
van de DAC. Jarenlang werkte hij ook als commissionans voor Zuidnederlandse in
vesteerders bij de Bank van Kopenhagen en de Deense Westindische Compagnie. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 563, 570 & 571 
RAG, Raad van Vlaanderen nr. 22997 
J. PARMENTIER, Oostendse zeelui en supercargo's, 1-4 en 19 
SAA, GIC nrs. 5800 & 5549 

VAN HONDEGEM Johannes 
° Duinkerke ca. 1696 

* Oostende 
~ lat stuurman van de „Tijger", China, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

VAN LANCKVELT Norbertus 
o 7 

* Oostende 
- schrijver van het „Huys van Oostenrijck", China (1719/20) 

Bronnen 
J. MERTENS, Oostendse schepen, 29 

VAN LANGERAET Cornelis 
° Vlissingen ca. 1687 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Marquis de Campo", Greynkust & Ivoorkust (1719) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
J. PARMENTIER, Jhe Ostend Guinea-Trade, 195-198 

VAN MAESTRICHT Philippe 
° Oostende ca. 1690 — t 26/08/1722 

* Oostende 
- (Vlaamse) kapitein van de „Wirtemberg", China (1719/20) 
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- kapitein van de „Graaf van Lalaing", Malabar, Surate & Moka (1721/23) 

Hij overleed na een korte ziekte op 26 aug. 1722 tijdens zijn laatste reis. 

Bronnen 
ARB, Admir. nrs. 571 & 575 

VAN PRUYSSEN François 
° Antwerpen 1686 — t Antwerpen 1751 
(zoon van Hendrik) 

* Oostende 
- 5de supercargo bij de 4de GlC-uitreding naar China (1727/28) 
- 2de supercargo bij de 6de GlC-uitreding naar China (1732/33) 

Hij trok rond 1715 naar Marseille waar hij huwde en zich toelegde op de Levanthandel. 
Na de pestepidemie van 1720 keerde hij terug naar Antwerpen. In 1728 werd hij beschul
digd van sodomie tijdens de 4de GlC-expeditie, maar door de Raad van Vlaanderen 
werd hij vrijgesproken. Van Pruyssen werd later accijnsontvanger van de Antwerpse 
buitenbieren en werd er op 29 januari 1751 begraven. 

Bronnen 
K. DEGRYSE, Sociale en sexuele spanningen aan boord van de Oostendse Oost-Indië-
vaarders (1715-34), in : Collectanea Maritima IV, 74-77 
SAA, GIC nrs. 5549 & 5550 

VAN REMOORTEL Michiel 
° Oostende ca. 1697 

* Oostende 
- „pilotijn" van de „Peys", Bengalen, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

VAN SCHAER Martinus 
° Amsterdam ca. 1695 

* Oostende 
- 2de chirurgijn van de „Graaf van Lalaing". Malabar, Surate & Moka (1721/23) 

Hij deserteerde in Moka. Daarna kwam hij in Bengalen terecht en werd er secretaris van 
gouverneur Cobbé. Na de dood van Cobbé in 1724 maakte hij veel schulden voor reke
ning van GIC, waarvoor door Parraber een proces werd aangespannen bij de Franse 
justitie in Pondichéry. Van Schaer zocht dan bescherming bij de Franse compagnie. 

Bronnen 
F. PRIMS, De stichting van Banquibazar, 19-39 
ARB, Admir. nr. 571 
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VAN SPANGEN Hendrick 

° Brugge ca. 1695 

* Oostende 

- luitenant van de „Marquis de Campo", Greynkust & Ivoorkust (1719) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
J. PARMENTIER, The Ostend Guinea-Trade, 195-198 

VAN STADEN Hermanus 

° Amsterdam ca. 1696 — t bij Ouessant 29/05/1724 

* Oostende 
- Iste stuurman van de „Keyzerinne Elisabeth", Moka (1723/24) 

Hij sneuvelde op 29 mei 1724 in een gevecht met Algerijnse piraten niet ver van Kaap 
Finistère, die de „Keyzerinne Elisabeth" wisten te veroveren. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
F. P R I M S , De assurantiën op de „Keizerin Elisabeth" kapitein Gheselle (1724), in : 
Bijdragen tot de Geschiedenis, nr. 28-29, jg. 1937-38, 131 

VAN T R A P P E François 

° Gent ca. 1695 
(dezelfde als de volgende ?) 

* Oostende 
- 3de schrijver bij de 2de GlC-uitreding naar China (1725/26) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5800 
UBG, F H H Hs. 2008 

VAN TRAPPE(N) Joannes 

° Gent ca. 1696 
(zoon van Daniël) 

* Oostende 
- 1ste schrijver van de „Marquis de Prié", China (1727/28) 

Bronnen 
UBG, F H H Hs. 2008 
RAG, Raad van Vlaanderen nr. 22997 

VE(A)RRÉ Johannes 

° Oostende ca. 1697 

* Oostende 

- kwartiermeester van de „Sint-Elisabeth", China, GIC (1724/25) 
- „pilotijn" van de „Arent", China, GIC (1726/27) 
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Een weduwe Johannes Varré (senior?) kocht heel wat thee en porselein in de GIC-
vendities tussen 1725 en 1735. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 193 

VERBEECKE Geeraerd 
° Nieuwpoort ca. 1685 

* Oostende 
- 3de stuurman van de „Flandria", China (1721) 
- 2de stuurman van de „Carolus Sextus", Bengalen, GIC (1725/26) 
- 4de stuurman van de „Aertshertoginne", Bengalen, GIC (1727/28) 
- 2de stuurman van de „Concordia", Bengalen, GIC (1732/34) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
ARB, Admir. nr. 563 

VERBEKE Jacobus-Tilemanus 
° Oostende 1712 — t Oostende in of vóór 1742 

* Oostende 

- schrijver (van de kapitein) van de „Hertogh van Lorreinen", China, GIC (1732/33) 

Hij werd in 1734 ingeschreven in de nering van Sint-Niklaas (vrije winkeliers) te Oostende. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
M. SEBRECHTS, De Oostendse kaper Michiel Mansvelt en zijn familie, in : Ostendiana III 
(1978), 36 

VERGOUWEN Joris 
° Vlissingen ca. ? 

* Oostende 
- luitenant en supercargo van de „Marquis de Prié (I)", Greynkust (1718) 

Het schip werd op 23 dec. 1718 aangeslagen door de Hollanders nabij de de monding 
van de Rio Sester (Liberia). Vergouwen mocht in maart 1719 naar Amsterdam terug
keren. 

Bronnen 
J. PARMENTIER, De Oostendse Guineavaarders, 182-184 

VERLINDEN Jacobus Frans 
° Antwerpen ca. 1695 

* Oostende 
- 4de supercargo van de „Sint-Joseph", China (1721/22) 
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Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 

ViGNAULx Balthasar 
° Oostende ca. ? — t Oostende 12/08/1743 

* Oostende 
- 5de supercargo van de „Sint-Caroliis", Bengalen, GIC (1724) 

Van Cotthem beoordeelde hem in 1723 als „een zeer ervaren négociant en handelaar, 
maar heeft geen experientie van de Oost-Indische negotie". Tussen 1728 en 1734 fun
geerde hij als commissionans voor de Oostendse Walvisvaartcompagnie. Verder was hij 
vooral gekend als wijnkoopman en tussen 1726 en 1735 kocht hij ook Chinese waren 
in de GlC-vendities. 

Bronnen 
J. PRIMS, De reis van de Sint-Carolus, 35 
S. KiRCHNER, De Zuidnederlanders op walvisvaart onder het Oostenrijks bewind, 
Brussel: 1727-1734, thesis, 124 
K. DEGRYSE, De Oostendse Chinahandel, thesis, 193 

VIGNEAUX Daniël 
° Oostende ca. 1704 

* Oostende 
- 4de schrijver bij de 2de GlC-uitreding naar China (1725/26) 
* Zweden 
- 3de supercargo van de „Suecia", China, (1737/38) 
- 2de supercargo van de „Götheborg", China, (1741/42) 
- 2de supercargo van de „Götha Lyon", China, (1746/49) 
- 2de supercargo van de „Princess Sophia Albertina", China, (1755/56) 

Hij investeerde ook in de expedities van de „Götheborg" (1741/42) en de „Riddarhus" 
(1743/45) 
(Wij danken dhr. C. KONINCKX die ons de Zweedse informatie verschafte). 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
C. KONINCKX, The First, 288 
C. KONINCKX, Zuidnederlanders in vreemde dienst, 50 

V I L L E P I C H A R T 

° Saint-Malo ca. 1698 (of 1690) 

* Oostende 
- „Lieutenant" van de „Arent", China, GIC (1724/25) 
- onderkapitein van de „Tijger", China, GIC (1726/27) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
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ViLLET J e a n 
o 7 

* Oostende 
- 5de supercargo bij de 2de GlC-uitreding naar China (1725/26) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5800 

VINCENT Joannes-Baptiste 
° Duinkerke ca. 1694 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Marquis de Prié", China, GIC (1727/28) 

Hij was in 1725/26 leraar aan de school voor navigatie die door de GIC in Oostende op
gericht werd. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
R. BAETENS, De navigatie bij de GIC, in : Collectanea Maritima III, Brussel, 1987, 29 

VOLCKERS 
o 9 

* Oostende 
- kapitein van de „Cleyne Prins Eugenius", ook de „Meremin"gtnoç,mà, China (1720/21) 

Bronnen 
Journaal van de Sint-Franciscus-Xaverius (privé-bezit) 

WAERSEGGERE Franciscus 
o 7 

(zie ook D E WAERSEGGHER) 

* Oostende 
- „Vlaamse" kapitein van de „Keyzerinne", China (1720/21) 

Bronnen 
SAA, IBnr. 1669, 10/05/1721 

WALDACK Joannes 
° Gent ca. 1684 

* Oostende 
- stuurman van de „Marquis de Campo", Greynkust & Ivoorkust (1719) 
~ bootsman van de „Stadt Oostende", Mergui & Coromandel (1720/21) 
- bootsman van de „Aertshertoginne", Bengalen, GIC (1727/28) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 

225 



UBG, FHH Hs. 2008 
J. PARMENTIER, De Oostendse Guineavaarders, 184-187 

WALDO Peter Samuel 
° London ca. 1690 

* Oostende 

- 2de supercargo van de „Sint-Joseph", China (1719/20) 

In 1748 was hij nog als handelaar aktief in London. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 
C. GiLL, Merchants and Mariners, 158 

WAITT)ERIJOO(T) Willem 
° Oostende ca. 1696 

* Oostende 

- 4de stuurman van de „Marquis de Campo", Malabar & Surate (1719/21) 

De „Lyste van stuerlieden" van 1723 vond hem „goet voor 3de of 4de stuurman". 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 563 
SAA, GIC nr. 5922 

WELSH 

Engelsman, ° ? 

* Oostende 
- supercargo van de „Prins Eugenius", China (1720/21) 

Bronnen 
JOL, Home Misc. nr. 74 f° 473 

WELSH Patritius 
o 7 

* Oostende 
- „pilotin" van de „Hertogh van Lorreinen", China, GIC (1732/33) 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 

WHEBLE John 
Engelsman, ° ? — f 13/01/1731 

* Oostende 
- kanonnier van de „Keyserinne Elisabeth", Moka & Malabar (1719/20) 
- kwartiermeester en „pilotin" van de „Apollo", China, GIC (1730/31) 

Hij overleed tijdens de reis met de „Apollo". 
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Bronnen 
RAB, Not. Van Caillie, depot 1940, nr. 21, akte 15, 17/05/1720 
UBG, FHH Hs. 2008 
SAA, GIC nr. 5557 (f° 1 en f° 36) 

WiLLEMS Carel 
° Aalst ca. 1699 

* Oostende 
- 4de schrijver bij de 2de GlC-uitreding naar China (1725/26) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5800 

WiLLEMS Joannes 
° Oostende ca. 1672 

* Oostende 
- kapitein van de „Flandria", China (1721) 

Het schip werd de 9de augustus 1721, op de heenreis, gekaapt door de Engelsen bij het 
fort Bencoulen op Sumatra. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 571 
J. PARMENTIER, De holle compagnie, 12 

WiLLEMS Joannes 
° Oostende ca. 1694 

* Oostende 
- 1ste stuurman van de „Keyserinne Elisabeth", Moka & Malabar (1719/20) 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

WiLLEMSEN Hendrick 
alias Elias Neal 
° Ierland ca. 1703 — t Kanton 26/09/1725 

* Oostende 

- „pilotin" van de „Marquis de Prié", China, GIC (1725/26) 

Hij overleed in China tijdens deze reis. 

Bronnen 
UBG, FHH Hs. 2008 
UBG, FHH Hs. 1923, 26/09/1725 
SAA, GIC nr. 5800, P 104-105 

WiLLEMSz (WILLEMSEN) Jan 
° Oostende ca. ? — t Elmina 13/02/1719 
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* Oostende 
- kapitein van de „Marquis de Prié (I)", Greynkust (1718) 

Tussen 1706 en 1712 was hij een suksesvol kaperskapitein. 
De „Marquis de Prié (I)" werd op 23 dec. 1718 nabij de Rio Sester (Liberia) aangeslagen 
door Hollandse schepen. Willemsz werd opgesloten in het fort van Elmina (Ghana) 
en overleed er aan koorts in februari 1719. 

Bronnen 
J. PARMENTIER, De Oostendse Guineavaarders, 179-183 
ARB,Admir.nrs. 814-818 

WoLFERSTON Morgan 
° Dublin ca. 1708 

* Oostende 
- „pilotin" van de „Neptunus", Bengalen, GIC (1729/30) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5557 

WOOD Francis 
Engelsman, ° ? 

* Oostende 
- 2de stuurman van de „Keyserinne Elisabeth", Moka & Malabar (1719/20) 

Bronnen 
RAB, Not. Van Caillie, depot 1940, nr. 21, akte 15, 17/05/1720 

WooDLOCK Bartholomi 
° Waterford (IRL) ca. 1704 

* Oostende 
- 4de stuurman van de „Neptunus", Bengalen, GIC (1729/30) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5556 

WRIGHT Robert 
° Kent ca. 1676 — t 1719 

* Oostende 

- kapitein van de „Prins Eugenius", China (1718/19) 

Hij overleed tijdens deze reis. 

Bronnen 
ARB, Admir. nr. 575 

ZEGERS Joannes Baptiste 
o 9 
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* Oostende 
- schrijver van de „Tijger", China, GIC {1126j 11) 

Bronnen 
SAA, GIC nr. 5542 (f° 76) 

Afkortingen voor archivalia en bibliotheken 

Admir. : Admiraliteit 
AFF : Algemeen Familiefonds 
ARE : Algemeen Rijksarchief Brussel 
ARDH : Algemeen Rijksarchief Den Haag 
As.K. : Asiatisk Kompagni 
FHH : Fonds Hye Hoys 
GIC : Generale Indische Compagnie 
HM : Home Miscelaneous 
IB : Insolvente Boedelkamer 
lOL : India Office Library 
LAG : Göteborgs Landsarkivet 
MPM : Museum Plantin-Moretus 
NBKG : Nederlandse Bezittingen op de Kust van Guinea 
NM : Nordiska Museet Stockholm 
ÖIJ : Öijareds sateris 
ÖST : Östadsarkivet 
Pk : Privilegiekamer 
RAB : Rijksarchief Brugge 
RAG : Rijksarchief Gent 
RAK : Rigsarkivet Kopenhagen 
RvFin : Raad van Financiën 
SAA : Stadsarchief Antwerpen 
UBG : Universiteitsbibliotheek Gent 
UUL : Uppsala Universitets Bibliotek 

Afkortingen voor nationaliteiten 

E : Engeland 
F : Frankrijk 
IRL : leriand 
N : Noordehjke Nederlanden 
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BIJLAGE II 

D E SAMENSTELLING EN DE FUNCTIES VAN DE SCHEEPSSTAF 

BU DE OOSTENDSE OOST-INDIË- EN GUINEAVAARDERS 

We stelden vast dat het aantal officieren aan boord van de particuliere Oost-
Indiëvaarders verschilde naargelang de handelsrichting. De Chinavaarders beperkten 
het aantal officieren tot vier of vijf eenheden ; een kapitein en drie of vier stuurlieden. 
De India- en Mokaschepen daarentegen deden een beroep op gemiddeld 5 à 6 officieren. 
De verklaring voor dit fenomeen ligt hem bij de identiteit van de reders en niet bij de 
verschillende bestemmingen in Oost-Indië. Voornamelijk de Gentse reders en Thomas 
Ray monsterden 5 of 6 officieren per expeditie aan. Aan boord van de schepen die 
uitgereed werden door de Antwerpse groep Cloots-De Pret en ook door Moretus & C° 
telden we meestal slechts vier officieren. Het feit dat die Antwerpse reders zich vooral 
toelegden op de theetrafiek bepaalde de relatief lage aanwezigheid van officieren op de 
China-schepen. 

De scheepsstaf bij de Compagnie was min of meer gestandaardiseerd tot een 
kapitein, een onderkapitein, een luitenant (de opperstuurman), vier stuurlieden en een 
pilotijn of stuurmansleerling. Enkele malen kwamen de functies van onderkapitein 
en luitenant niet voor. In deze gevallen echter werden de functies van de stuurlieden 
opgewaardeerd en ontvingen de eerste en de tweede stuurman het loon van onderkapitein 
en luitenant. De derde en de vierde stuurman kregen dan de vergoedingen van de eerste 
en tweede stuurman. 

Wanneer we nu de verschillende functies van de scheepsofficieren afzonderlijk 
beschouwen, merken wij dat in de monsterroUen van de particuliere Oost-Indiëvaarders 
regelmatig Vlaamse kapiteins worden vermeld die niet de leiding hadden over deze 
schepen. Het commando van deze bodems werd vooral toevertrouwd aan Engelse 
kapiteins. De Vlaamse kapiteins fungeerden dan als onderkapitein of stuurman. Door 
de strikte verbodsbepaUngen van de Engelse overheid, die haar onderdanen verhinderde 
onder keizerlijke vlag te varen, waren de Zuidnederlandse reders genoodzaakt de 
officiële monsterroUen te vervalsen '. 

Ook werden een aantal Engelse officieren en supercargo's op korte tijd genatu
raliseerd om de Engelse overheid te misleiden. 

Over de omzichtige werkwijze die de Zuidnederlandse reders in dit verband 
moesten volgen schreef J. De Pret in 1720 aan de Londense kapitein Edward Pearson : 
„Vous scavez monsieur que la Cour de Bruxelles ne veut pas qu'on employe des officiers 
anglais, ainsy si vous estes obligé d'en prendre quelques uns de cette nation il faut 

' Reeds in oktober 1716 verbood het Engelse parlement landgenoten te participeren in de 
buitenlandse Oost-Indievaart (10/HM 74, f° 6). 
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les faire passer sur d'autres noms, français, italiens, hollandais e.a. afin quil n'y aye 
point de contestation entre la Cour de Londres et celles de Bruxelles" ̂ . 

Verder liet men enkele malen buitenlandse officieren in het geheim aan boord 
komen in Nieuwpoort en Calais, omdat in Oostende spionnen vertoefden die elke 
aktiviteit met betrekking tot de Oost-Indiëvaart aan London signaleerden. 

Ter illustratie volgt hier de lijst van de Vlaamse kapiteins zoals ze in de admirali-
teitsregisters voorkomen en de werkelijke Engelse kapiteins. 

Schip Vlaamse kapitein Engelse kapitein 

St. Joseph (1719) T. Becu R. Hale 
Wirtemberg{ni9) P. van Maestricht N. Funnel 
Brusselse Galleye (1719) N. Derudder P. Jackson 
Stahremberg {\1 \9) J. Claeyssens R. Gargan 
Keyzerinne {\12Qi) F. Waerseggere P. Solgard 
Stadt Weenen (1720) J. Bulteel J. Harrison 

De twijfeld over de nautische bekwaamheid van de reeds hoger geciteerde negen 
kapiteins, die hun functie met deze van hoofdsupercargo combineerden, is gegrond. 
Het feit dat men als hoofdsupercargo de eigen handel bijzonder goed kon verzorgen 
en men hierdoor een klein fortuin kon verdienen tijdens de vooruitredingen was ver
moedelijk het hoofdmotief om deze functies te laten samengaan. We kunnen ze eerder 
kenmerken als expeditieleiders en niet zozeer als officieren die het maritieme welslagen 
van de reis als hun voornaamste taak beschouwden. 

Bij de Guineavaarders bleek het maritieme sukses van de reis in grote mate af
hankelijk van de Zeeuwse stuurlieden. De Oostendse Guinea-schepen zeilden telkens 
onder het commando van een Zuidnederlandse kapitein, doch door de gebrekkige kennis 
van de Westafrikaanse kusten monsterden de reders als tweede kapitein of opper
stuurman ervaren stuurlieden uit Zeeland aan. De Zeeuwen kregen ook de leiding 
over de handelsaktiviteiten. 

Tijdens de particuhere vaart cumuleerde de laagste stuurman enkele malen zijn 
functie met die van zeilmaker, bootsman of kok. Aan boord van de Compagnie-schepen 
bleven deze taken gescheiden. 

Tenslotte geven we nog een bondig overzicht van alle functies die in de prosopo-
grafische studie voorkomen : 

— de oploper was verplicht het werk van een matroos te doen, doch hij ontving in 
regel een lager maandloon (8 à 10 gulden). 

— de zeilmaker was vaak een ervaren ambachtsman en verdiende tijdens de Com
pagnie-periode 22 gulden per maand. 

— de kwartiermeester was het hoofd van een „kwartier" ; de bemanning was onderver
deeld in een aantal kwartieren, die elk op hun beurt wacht liepen. Het aantal kwar
tiermeesters aan boord evolueerde evenredig met het aantal zeevarenden op het 
schip. Hun loon bedroeg gemiddeld 16 gulden. 

2 SAA/IB. 1669, brief van 11.10.1720. 
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de bootsman of de onderofficier van het dek hield toezicht over het tuigage, de 
zeilen, de ankers etc. Hij controleerde het laden en het lossen van het schip. De 
bootsman ontving in Compagnie-dienst 28 gulden. 
de constabel of de onderofficier die verantwoordelijk was voor het geschut en de 
munitie, verdiende op de Oostendse Oost-Indiëvaarders tussen 24 en 36 gulden, 
de pilotijn of de roerganger kon men beschouwen als een leerling-stuurman. Hij 
verdiende gemiddeld 22 gulden bij de Compagnie. 
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BULAGE III 

D E OOSTENDSE OOST-INDIË- EN GUINEAVAARDERS, 1715-1734 

Schip 
Reders 
Kapitein 

1715 
Charles Galleye 
Maelcamp 
M. Gerrebrants 

St. Mattheus 
Ray & C° 
X. Sarsfield 

1717 
Prins Eugenius 
Maelcamp & Ray 
J. GheseUe 

1718 
Prins Eugenius 
Cloots & De Fret 
J. Tobin / R. Wright 

Keyser Carolus VI 
Ray & C° 
G. de la Merveille 

Marquis de Prié (I) 
J. de Schonamille 
J. Willemsz 

Keyzerinne 
Elisabeth 
E. Peirson 

1719 
St. Joseph 
De Coninck & C° 
R. Haie 

Wirtemberg 
Ray & C° 
N. Funnel 

Tonnemaat 
Bemanning 

200 
-

250 
62 

200 
-

400 
70 

450 
140 

200 
24 

350 
64 

400 
88 

350-400 
72 

Bestemming 

Malabar & 
Surate 

Surate 

Malabar 

Kanton 

Malabar & 
Coromandel 

Guinea 
* 

Moka& 
Malabar 

Kanton 

Kanton 

Vertrek 
Aankomst 
(of einde reis) 

14.02.1715 
-.10.1716 

08.04.1715 
30.08.1716 

26.07.1717 
29.07.1718 

24.01.1718 
04.07.1719 

03.06.1718 
17.07.1720 

16.09.1718 
23.12.1718 

06.11.1718 
23.04.1720 

05.02.1719 
03.06.1720 

06.02.1719 
04.08.1720 
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Schip 
Reders 
Kapitein 

Marquis de Campo 
J. de Schonamille 
M. Gerrebrants 

Huys van Oostenryck 
Cloots-De Pret 
J. Naish 

Brusselse Galleye 
J. Bouwens & C° 
P. Jackson 

Marquis de Prié (II) 
Woelaert & Cloots 
J. De Winter 

Prins Eugenius (I) 
Maelcamp & C° 
J. de Clerck 

Marquis de Campo 
Woelaert & Ray 
A. Pullinck 

Concordia 
Maelcamp & C° 
J. Gheselle 

Stahremberg 
Ray & C° 
R. Gargan 

St.-Franciscus-Xaverius 
Maelcamp & C° 
P de Moor 

1720 
Cleyne Prins 
Eugenius of Meremin 
Ray & C° 
J. Volckers 

Prins Eugenius (II) 
Cloots & De Pret 

[ J. Tobin 

Stadt Oostende 
Maelcamp & C° 
A. Flandrin 

Tonnemaat 
Bemanning 

100 
-

400-450 
69 

200-260 
60 

100 
21 

200 
43 

250 
57 

400 
79 

220 
92 

400 
71 

250 
-

400 
71 

400 
70 

Bestemming 

Guinea 
* 

Kanton 

Kanton 

Guinea 
* 

Malabar & 
Mozambique * 

Malabar & 
Surate 

Malabar & 
Surate 

Malabar & 
Surate 

Kanton 

Kanton 

Kanton 

Coromandel & 
Mergui * 

Vertrek 
Aankomst 
(of einde reis) 

06.02.1719 
06.07.1719 

06.02.1719 
01.07.1720 

19.02.1719 
03.06.1720 

23.02.1719 
27.04.1719 

20.02.1719 
22.02.1720 

05.05.1719 
15.02.1721 

29.05.1719 
28.04.1721 

24.10.1719 
25.08.1721 

29.12.1719 
11.06.1721 

20.02.1720 
09.05.1721 

25.02.1720 
09.05.1721 

25.02.1720 
21.04.1721 
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Schip 
Reders 
Kapitein 

Keyzerinne 
Moretus & C° 
P. Solgard 

Stadt Weenen 
Cloots & De Pret 
J. Harrison 

Flandria 
Danckaert & C° 
N. Carpentier 

Stadt Gendt 
Ray & C° 
J. Larmes 

1721 
Prins Eugenius 
Maelcamp & C° 
B. Roose 

Flandria 
Maelcamp 
J. WUlems 

Huys van Oostenryck 
Cloots & De Pret 
T. Hall 

St. Joseph 
De Coninck & C° 
T. Gournay 

St. Pieter 
Maelcamp 
J. F. Janssens 

Graaf van Lalaing 
Ray & C° 
P. van Maastricht 

1722 
Keyzerinne 
Maelcamp 
C. Marichael 

Keyzerinne Elisabeth 
De Pret & C° 
J. GheseUe 
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Tonnemaat 
Bemanning 

350 
-

430 
78 

450 
-

400 
124 

200 
25 

370 
71 

400-500 
74 

400 
75 

350 
76 

350-400 
77 

200-260 
41 

430 
84 

Bestemming 

Kanton 

Coromandel & 
Bengalen 

Borneo, Surate & 
Moka* 

Moka & Surate 

Mozambique 

Kanton 
* 

Kanton 

Kanton 

Malabar & 
Surate 

Moka, Surate & 
Malabar 

Kanton 

Moka 
* 

Vertrek 
Aankomst 
(of einde reis) 

—.02.1720 
09.05.1721 

17.04.1720 
26.09.1721 

09.06.1720 

17.11.1720 
15.06.1722 

11.02.1721 
—.06.1722 

13.02.1721 
09.08.1721 

13.02.1721 
25.05.1722 

13.02.1721 
29.06.1722 

28.05.1721 
15.09.1722 

25.06.1721 
19.06.1723 

—.02.1722 
17.06.1723 

22.11.1722 
29.05.1724 



Schip 
Reders 
Kapitein 

1723 
Carolus Sextus 
De Pret & C° 
J. Harrison 

St. Joseph 
De Pret & Maelcamp 
C. Pike 

Marquis de Prié 
De Pret & Maelcamp 
T. Hall 

1 1724 
(Oostendse Compagnie 
Arent 
GIC 
N. Carpentier 

St. Elisabeth 
GIC 
B. Roose 

St. Carolus 
GIC 
M. Cayphas 

1725 
Carolus Sextus 
GIC 
J. de Winter 

Keyzerimw 
GIC 
J. de Clerck 

Marquis de Prié 
GIC 
A. Flanderin 

1726 
Arent 
GIC 
J. Dewaele 

Leeuw 
GIC 
J. Larmes 

Tonnemaat 
Bemanning 

450 
87 

400 
73 

400-450 
93 

(GIC)) 
350-400 
76 

350 
75 

400 
82 

450 
86 

400 
91 

400-450 
91 

350-400 
77 

400-450 
82 

Bestemming 

Coromandel & 
Bengalen 

Kanton 

Kanton 

Kanton 

Kanton 

Bengalen 
* 

Bengalen 

Kanton 

Kanton 

Kanton 

Kanton 

Vertrek 
Aankomst 
(of einde reis) 

08.01.1723 
30.07.1724 

06.02.1723 
22.07.1724 

06.02.1723 
22.07.1724 

10.02.1724 
07.08.1725 

10.02.1724 
07.08.1725 

10.02.1724 
04.08.1724 

20.01.1725 
24.07.1726 

20.01.1725 
21.06.1726 

03.02.1725 
21.06.1726 

15.02.1726 
28.12.1727 

15.02.1726 
28.12.1727 
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Schip 
Reders 
Kapitein 

Tijger 
GIC 
M. Pronckaert 

Peys 
GIC 
P. Perrenot 

Hope 
GIC 
N. Carpentier 

A ertshertoginne 
GIC 
M. Cayphas 

Carolus Sextus 
GIC 
L. Meynne 

1727 
Concordia 
GIC 
E. Reyngoet 

Marquis de Prié 
GIC 
G. de Brouwer 

1729 
Neptunus 
GIC 
J. C. Blanco 

Seepeerd 
GIC 
D. Bracq 

1730 
Apollo 
GIC 
M. Cayphas 

Phoenix 
GIC 
P. Perrenot 
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Tonnemaat 
Bemanning 

450 
91 

400 
95 

350 
94 

600-650 
124 

450 
92 

600-650 
149 

400-450 
105 

400 
93 y j 

200 
52 

400 
107 

250 
60 

Bestemming 

Kanton 

Bengalen 

Bengalen 

Bengalen 

Bengalen 

Kanton 

Kanton 

Bengalen 
* 

Bengalen 
* 

Kanton 

Bengalen, Mergui, 
Coromandel & 
Malabar 

Vertrek 
Aankomst 
(of einde reis) 

15.02.1726 
25.12.1727 

25.02.1726 
30.10.1727 

04.03.1726 
23.12.1727 

24.11.1726 
05.09.1728 

24.11.1726 
17.09.1728 

23.01.1727 
21.07.1728 

23.01.1727 
21.07.1728 

31.03.1729 

31.03.1729 
02.02.1730 

01.04.1730 
12.09.1731 

06.05.1730 
15.07.1732 



Schip 
Reders 
Kapitein 

1732 
Hertogh van 
GIC 
J. de Clerck 

Concordia 
GIC 
J. Larmes 

Lorreynen 

Tonnemaat 
Bemanning 

550-600 
130 

600-650 
143 

Bestemming 

Kanton 

Bengalen 

Vertrek 
Aankomst 
(of einde reis) 

27.03.1732 
10.09.1733 

05.04.1732 
03.08.1734 

* Bij de Oostendse Oost-Indië- en Guineavaarders tellen we 11 schepen die hun reis niet vol
tooiden. Twee van de drie Guinea-schepen werden geconfisceerd door de Nederlandse West-
indische Compagnie {„Marquis de Prié (I)" en „Marquis de Prié (II)". De derde Guineavaarder, 
de „Marquis de Campo", viel in handen van Engelse piraten. 

Ook drie Oost-lndië-schepen werden gekaapt door zeerovers ; de Engelsee piraat Edward 
Cangdon wist twee Oostendse schepen te veroveren, de „Prins Eugenius" (1719) op 22 februari 
1720 nabij Kaap de Goede Hoop en de „Stadt Oostende" (1720) op 21 april 1721 aan het eiland 
Bourbon. Tenslotte praalden Algerijnse zeeschuimers de Mokavaarder „Keyzerinne Elisabeth" 
(1722) ter hoogte van het Franse eiland Ouessant op 29 mei 1724. 

Tijdens de precompagnie-periode werden de Oostendse Oost-Indiëvaarders door de Engelsen 
en de Nederlanders beschouwd als „lorredraaijers", die hun markten wensten in te palmen. 
In deze optiek confisceerden ze twee schepen ; op 9 juni 1720 werd de „Flandria" (1720), kort 
voor haar vertrek naar Azië, door de Amsterdamse Admiraliteit aangeslagen nabij Texel en 
verbeurd verklaard. Aan het fort Bencoulen (Sumatra) wist de Engelse East India Company 
op 9 augustus 1721 de Oostendse Chinavaarder „Flandria" (1721) te kapen. Het schip en haar 
zilverlading werden hierbij geconfisqueerd. 

In de Ganges-delta verloor de Oostendse Compagnie drie schepen. Op 4 augustus 1724 
strandde de „St. Carolus" (1724) op een zandbank in de monding van de Ganges. Kort na dit 
ongeval verdween het schip en een deel van de heenlading in de golven. Verder overmande 
in februari 1730 een Engels-Hollandse vloot het „Seepeerd" {\12')), een van de Oostendse schepen 
die onder Poolse vlag vaarde. Deze kleine fregat was in het gezelschap van de „Neptunus" 
(1729) met valse paspoorten in Bengalen geraakt. Door deze Engels-Hollandse agressie waagde 
de „Neptunus" het niet de Ganges uit te zeilen. Vanuit de Bengaalse factorij Banquibazar poogde 
men nog het schip openbaar te verkopen, doch door een algemene boycot van deze venditie 
was de Compagnie verplicht na enige jaren de „Neptunus" als wrakhout te verpatsen. 
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LA COLONIE BELGE DU GUATEMALA 
PAR 

André LEDERER 

24616 
1. Les prémices de l'expansion coloniale belge 

Lorsque Leopold 1*="̂  devint roi des Belges par la prestation de serment 
du 21 juillet 1831, il arrivait d'Angleterre, un pays qui connaissait la prospérité 
grâce à une expansion commerciale considérable, assurée par sa flotte maritime 
et commerciale et par un important corps consulaire. La Belgiques depuis sa 
séparation d'avec la Hollande, ne possédait plus de colonie, ni de marine 
militaire, ni de consuls, car aucun de ces derniers n'était belge à la période 
hollandaise. 

Leopold \" veilla à porter rapidement remède à pareille situation. Dès 
avant la reprise des hostilités, le 31 juillet, par les Pays-Bas, il avait nommé 
déjà deux consuls belges par arrêté royal du 27 juillet 1831. En fait, ces nomi
nations avaient un but, susciter des candidatures, car le Roi se trouvait devant 
un vide au point de vue représentation extérieure '. 

Cette situation était encore insuffisante pour assurer l'expansion commer
ciale belge et, sous la pression des Chambres de Commerce, surtout celle 
d'Anvers, le ministre des Affaires Etrangères, de Muelenaere, par deux arrêtés 
royaux des 15 septembre 1831 et 20 avril 1832, avait nommé 35 consuls dans 
des pays généralement proches de la Belgique 2. 

Mais le budget modéré dont il disposait, ne prévoyait pas de payer un 
corps consulaire de carrière et, à l'instar de l'Angleterre, il eut recours surtout 
aux consuls marchands, belges pour la plupart ^. 

Féru de l'expérience britannique, Leopold 1^^, dès son arrivée en Belgique, 
estimait nécessaire de doter le pays d'une colonie. Mais ceci postulait une 
marine militaire et la Belgique n'en possédait point car, en 1830, toute la marine 
militaire était devenue hollandaise. 

1 J. Wii LEQUET, Un facteur d'expansion commerciale : Le système consulaire sous Leopold I" 
dans l'expansion belge (1831-1865), recueil d'études publié par l'Acad. r. se. d'Outre-mer, 
Bruxelles, 1965, p. 32. 
2 J. WiLLEQUET, Ibid., p. 37 
3 J. WiLLEQUET, Ibid., pp. 33-34. 
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Pour pallier cette déficience, on commença par mettre à disposition des 
armateurs, des officiers de la Marine royale, à charge de l'Etat, cela à partir 
de 1834. Ces officiers nouèrent des relations avec les pays d'outre-mer et y firent 
connaître le pavillon belge, jusqu'alors inconnu. 

La Marine royale, qui comptait alors une vingtaine d'officiers, commençait 
à constituer une flotte modeste ; en 1838, la goélette «Louise-Marie» et, en 1845, 
le brick «Duc de Brabant» entraient en service. Ils assurèrent la surveillance 
de la pêche en mer du Nord et participèrent à plusieurs voyages vers les côtes 
d'Afrique et d'Amérique, associés ainsi à certains projets d'expansion. 

Le Roi voyait d'un bon œil les efforts des particuliers, mais la politique 
trop timorée des autorités officielles n'y était pas favorable •*. 

2. Vers la londation d'une colonie belge à Santo Tomas de Guatemala 

Ce que l'Etat ne pouvait réaliser, des particuliers, dans un élan de géné
rosité, l'entreprirent sur une échelle appréciable, avec l'appui du Roi. 

En 1834, «The Eastern Coast of Central America Commercial and Agri
cultural Company» s'était établie au Guatemala, un des cinq : Etats indépen
dants de la République d'Amérique Centrale. Cette Compagnie anglaise agissait 
dans le territoire de la Vera Paz, situé à la côte Atlantique. Elle s'était engagée 
à introduire, en dix ans, mille immigrés de nationalités diverses, qui deviendraient 
automatiquement citoyens guatémaltèques, jouissant de tous les droits et de 
la protection du gouvernement. 

Le recrutement ne connut pas le succès espéré, ni en nombre ni en qualité, 
nonobstant le droit de propriété des terres exploitées et les efforts de la Com
pagnie pour attirer les colons. 

Le 15 octobre 1838, la Compagnie se fit accorder, aux mêmes conditions, 
les territoires de Santo Tomas qui comportaient un site remarquable pour y 
créer un port. Seul un certain Abbott avait érigé une localité constituée de 
35 masures en planches et perches de palmier en piteux état. Le site sur le 
rio Polochic était agréable et, malgré les avantages octroyés, le recrutement 
ne suivait pas ; on y envoya des fainéants errants dans les rues de Londres, 
des femmes de petite vertu, des individus sortis de prison avec promesse 
d'émigrer aux colonies, au lieu de sélectionner des artisans connaissant leur 
métier, des familles de cultivateurs ou d'honnêtes commerçants ^. 

* A. DUCHESNE, SOUS l'égide de Leopold I'^ la Belgique à la recherche d'une colonie. Museum 
Dynasticum, 1990-2, Bruxelles 1990, pp. 2-3 ; L. LECONTE, Les ancêtres de notre Force Navale, 
Bruxelles, 1952, pp. 82-88 et 105-107. 
5 J. FABRI, Les Belges au Guatemala (1840-1845), mém. de l'Acad. r. se. col., Bruxelles, 1955, 
vol. II, fasc. l , p p . 19-24. 
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Fig. I. — Carte de l'isthme américain, in A. LEDERER, La participation beige aux études et à la réalisation du canal interocéanique 
en Amérique centrale, Bruxelles, 1983, bull, de l'ARSOM, 29, 4, p. 439. 



Fig 2. — Distnct de Santo Tomas, in . J. FABRI, Les Belges au Guatemala (1840-1845), mém. 
de l'ARSOM, Bruxelles, 1955, vol. II, fasc. I, p 16. 

Or, en 1843, la Belgique était dans un marasme d'autant plus profond 
qu'à la crise industrielle vint se superposer une crise alimentaire ayant-pour 
origine une série de mauvaises récoltes et l'invasion de la maladie de la pomme 
de terre. 

Un ensemble de mesures fut décidé pour y porter remède et, peu à peu, 
le progrès l'emporta sur la routine .̂ 

La situation économique de la Belgique attira les offres d'aide de l'étranger 
et, notamment, celle de la Compagnie commerciale et agricole britannique, 
par l'intermédiaire d'un certain Obert qui, le 24 juillet 1840, s'adressa à Liedts, 
ministre de l'Intérieur, qui était favorable à l'idée de créer une colonie belge 
à l'étranger pour utiliser la main d'œuvre sans emploi plutôt que de la faire 
survivre par la charité. Les classes aisées avaient un devoir d'établir au profit 
des moins fortunés, une occasion de trouver du travail, au besoin en s'expatriant 
dans les colonies. 

* N. LEYSBETH, Historique de la colonisation belge à Santo Tomas Guatemala, Bruxelles, 
1938, p. 9 
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Comme ceux qui possédaient la fortune étaient généralement des catho
liques, il semble qu'ils aient voulu s'inspirer de l'exemple des Réductions des 
Jésuites au Paraguay ''. 

3. Création de la Compagnie belge de Colonisation 

Les démarches d'Obert avaient attiré l'attention du Gouvernement belge ; 
cependant, celui-ci préférait laisser l'initiative aux privés, tout en appuyant leur 
action. 

La nouvelle compagnie, créée à cette occasion le 18 septembre 1841, adopta 
pour principe l'association du travail, du capital et de la propriété. Son but 
essentiel était d'ouvrir de nouveaux débouchés aux produits de l'industrie 
nationale ; elle cherchait à asseoir l'entreprise sur des bases solides et durables. 
Il fallait s'enquérir sur la contrée dont la position géographique paraissait 
excellente. 

La «Compagnie belge de Colonisation» n'acceptait l'offre d'Obert et de 
la Compagnie britannique que sous réserve que le district de Santo Tomas 
corresponde bien aux descriptions mirifiques qu'on en avait faites. Pour s'en 
assurer, il fallait envoyer sur place une Commission d'exploration. 

Les statuts de la «Compagnie belge de colonisation» prévoyaient la création 
d'établissements agricoles, industriels et commerciaux ; tous les intérêts de la 
Compagnie étaient régis par un «Conseil général» de dix-sept conseillers au 
plus et de douze au moins. L'administration journalière était confiée à un comité 
directeur composé de sept membres choisis parmi ceux du conseil. Le Roi 
nommait deux commissaires près de la Compagnie, ainsi que le Président et 
le Vice-Président .̂ 

4. La Commission d'exploration 

Conformément aux décisions de la «Compagnie belge de Colonisation» 
une «Commisiion d'Exploration» fut mise sur pied ; elle était dirigée par le 
colonel Remy De Puydt, un brillant ingénieur et un des fondateurs de l'Uni
versité Libre de Bruxelles ; dès le début, il avait marqué une vive sympathie 
pour les offres de promotion de colonisation présentées par le français Obert. 

Une première réunion des fondateurs de la Compagnie de Colonisation 
eut lieu le 25 février 1841 chez le comte de Mérode. 

Finalement, on adjoignit à R. De Puydt, pour représenter le gouverne
ment, un jeune employé, spécialisé en questions bancaires, Auguste t'Kint, le 
commandant de la «Louise-Marie», Petit, et le médecin de ce bateau, le docteur 
Dechange. 

•̂  J. FABRI, op. cit. p. 26-30. 
* N. LEYSBETH, op. cit., p. 38-42 ; et J. FABRI, op. cit., p. 66-68. 
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De son côté, la Compagnie envoyait Guillaume De Puydt, demi-frère de 
Remy, un dessinateur-interprète, Bernard van Lockhorst et deux officiers, le 
capitaine Devercy et le lieutenant Carette '. 

Si les conclusions de la Commission d'exploration étaient favorables, on 
créerait une expédition qu'on enverrait au Guatemala et ainsi on créerait une 
première «Communauté de l'Union» ; celle-ci n'était pas à confondre avec la 
Compagnie belge de Colonisation. 

Le 9 novembre 1841, la goélette «Louise-Marie» quittait Ostende à desti
nation du Guatemala, emportant dans ses flancs la Commission d'exploration 
et les délégués du gouvernement. 

Chacun des membres de la Commission et ceux de la Compagnie avaient 
reçu des missions bien spécifiques. 

Au cours du voyage, l'entente ne fut déjà pas parfaite, car le commandant 
Petit était un fanfaron, se donnant une contenance et jouant à l'homme fort. 
Il s'en prit également à t'Kint, délégué du gouvernement, par qui il se croyait 
espionné '<'. 

La goélette arriva au port de Santo Tomas le 6 janvier 1842, après 56 jours 
de traversée. 

Alors que R. DePuydt s'extasiait devant la beauté de la baie de Santo 
Tomas, le commandant Petit et le docteur Dechange ne partageaient pas la 
même admiration ; le premier soulignait le danger des accostages qui obligeait 
les bateaux à se maintenir à distance respectable de la rive, tandis que le second 
remarquait que le côté de la baie situé à l'est était malsain, car marécageux. 

De son côté. De Puydt trouvait tout admirable et il était tout guilleret 
de circuler dans ce pays où il espérait créer une voie d'eau réunissant les deux 
océans ; la longueur de la traversée lui avait permis de bien se reposer des 
fatigues de la préparation de l'expédition et de se remettre des symptômes 
d'une crise rénale naissante avant le départ ". 

Les délégués du gouvernement étaient porteurs d'un message à remettre 
au chef du gouvernement à Guatemala. Tandis que R. De Puydt parcourait 
la région à la recherche d'un col de passage pour son canal, t'Kint avait dû 
se rendre à Guatemala pour porter le message au chef du gouvernement en 
lieu et place de R. De Puydt. 

Il faut savoir que ce dernier avait réalisé la canalisation de la Sambre, 
avec un succès mitigé ; il avait aussi participé à l'époque hollandaise, à l'étude 
d'un canal interocéanique par le fleuve San Juan, le lac de Nicaragua et un 
des petits fleuves côtiers du Pacifique. Il rêvait toujours d'assurer pareille liaison 
qui aurait sérieusement rapproché la Chine et l'Extrême-Orient de l'Europe, 

' N. LEYSBETH, op. cit., p. 67-69 ; J. FABRI, op. cit., p. 40-41. 
'" J. FABRI, op. cit., p. 46-50 et 56. 
" J. FABRI, op. cit., p. 46-50 et 56. 
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^ _ . . TOMA9 VOLAe^ 

fig^ 5. _ Baie de Santo Tomas ; J. GERS, Santo Tomas de Guatemala, première colonie belge, 
in : Revue Coloniale belge, Bruxelles, 1947, n° 30, p. 9. 

Fig. 4. — Carte du Nicaragua, in : A. LEDERER, La participation, op. cit., p. 431. 



ce qui était de nature à favoriser l'exportation des produits de l'industrie belge 
vers cet immense marché. Rappelons aussi que le canal de Suez ne fut mis 
en service qu'en 1869, soit vingt-huit ans plus tard '2. 

Il est assez étonnant de constater que R. De Puydt, au lieu de porter 
lui-même le message au président de la République, ait envoyé son jeune ad
joint à Guatemala, pendant qu'il s'attardait à Abbosville, où il était parvenu 
en traversant le lac d'Izabal en bateau à vapeur et en remontant difficilement 
le rio Polochic en pirogue ; le 31 janvier, enfin, on était à Abbotsville. Pour 
tous, sauf pour R. De Puydt, ce fut la désillusion '3. 

Alors que les membres de la Commission d'exploration s'apprêtaient à 
partir pour Guatemala, tout d'un coup. Petit décida qu'il devait rejoindre la 
«Louise-Marie» et ramener son bateau en Belgique. 

Il fallut rappeler d'urgence t'Kint, tandis que De Puydt partait pour le 
capitale du pays. La malchance voulut que R. De Puydt et t'Kint ne se ren
contrèrent pas, car ils avaient pris deux pistes différentes. t'Kint réussit à rentrer 
au pays avec la «Louise-Marie» et, malgré la brièveté de son séjour à Guatemala, 
y avait fait de la bonne besogne. 

Il avait fait comprendre que les Belges arrivaient dans un but de relations 
commerciales sans aucune idée de conquête militaire, ce qui facilita les trac
tations de R. De Puydt pendant son séjour à Guatemala •''. 

5. Les rapports de Remy De Puydt 

Pendant que le capitaine Petit ramenait la «Louise-Marie» à Ostende, 
avec la plupart des membres de la «Commission», De Puydt poursuivait son 
exploration et adressait cinq rapports à Bruxelles entre les 13 janvier et 28 avril 
1842. Il décrivit le pays de façon très favorable et envisageait de créer, en 
plus de Santo Tomas, une colonie dans le nord de la Vera Paz. Il parlait 
de ses tractations avec les Anglais et déconseillait de paraître arriver dans leur 
sillage, vu certaines bévues commises par eux. Il faut se présenter non comme 
Belges, qui n'étaient pas encore connus ici, mais comme Flamands, car les 
«Flamencos» s'étaient aussi trouvés sous régime espagnol comme le Guatemala. 
Il parle des cultures, du climat et des transports. Il note qu'antérieurement 
ce sont les ports de la côte du Pacifique qui ont été développés alors que 
le Guatemala aurait eu intérêt à favoriser le trafic par le golfe du Honduras 
pour augmenter les échanges avec les pays industriels ; à ce point de vue, Santo 
Tomas était idéalement placé. De ce port pourraient partir des voies de 
communication vers le Motagua, le Honduras et le San Salvador. 

'2 A. LEDERER, La participation belge aux études et à la réalisation du canal interocéanique 
en Amérique Centrale, Bruxelles, 1983, bull, des s. de l'A.R.S.O.M., 29, 4, pp. 432-433. 
'3 J. FABRI, op. cit., p. 50-53. 
'* J. FABRI, op. cit., p. 54. 
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Au cours d'un voyage par le Polochic, R. De Puydt a conversé avec les 
Anglais et il a choisi des terrains le long du Rio Soledad. Le poste d'Abbots-
ville comptait 35 maisons. De Puydt estimait que, pour les débuts, il fallait 
envoyer 15 à 20 familles de 4 personnes ayant de quoi subsister pendant quatre 
mois ; passé ce délai, le terrain pouvait produire et rapporter, à condition 
d'avoir des hommes de métier et laborieux. 

Arrivé à Guatemala le 26 février. De Puydt rendit compte des démarches 
effectuées. Il indiquait, notamment, qu'il ne fallait plus s'attendre à des conces
sions gratuites de terrains de la part des Guatémaltèques depuis que les Anglais 
avaient vendu ceux qu'ils avaient reçus gratuitement '5. 

Un autre Belge, parti au Guatemala à la même époque, confirma aux 
membres du Gouvernement les dires de De Puydt et estima, que si l'on envoyait 
des hommes connaissant leur métier avec leurs familles, on remédierait à la 
crise qui sévissait en Flandre '̂ . 

6. Simons, directeur de la Communauté de l'Union 

De retour en Belgique, Remi De Puydt, persuadé qu'il prendrait la tête de 
l'entreprise belge au Guatemala, continuait l'étude des territoires concédés, en 
constituant des dossiers et en dressant des plans. 

Tout à coup, vers la mi-décembre 1842, Pierre Simons, un ancien directeur 
du chemin de fer, fut chargé de le remplacer '"'. Simons était un ancien adjoint 
de l'Inspecteur Général J. B. Vifquain, qui, après avoir créé, en 1819, les boule
vards de ceinture de Bruxelles, avait été chargé, en 1822 par le roi de Hollande, 
de réaliser une voie d'eau permettant le transport du cherbon du Hainaut vers 
Anvers et les Flandres. Pour ce travail, on lui donna comme adjoint, le jeune 
Pierre Simons ; afin de suppléer aux absences pour raison de santé de ce dernier, 
on lui adjoignit Gustave De Ridder. En 1826, ils achevèrent le canal Antoing-
Pommeroeul qui répondait aux vœux du roi Guillaume F^ A partir de 1823, 
Vifquain et ses deux adjoints entamèrent les études du canal Charleroi-Bruxelles 
qui comportait un tunnel de 1283 m de long et 55 écluses. Malgré la révolution 
de 1830, Vifquain réussit à poursuivre les travaux sans interruption et le canal 
put être inauguré le 25 septembre 1832. 

J. B. Vifquain avait épousé une veuve qui, d'un premier mariage, avait 
eu deux filles, qui épousèrent P. Simons et G. De Ridder. 

'5 N. LEYSBETH, Historique, op. cit., p. 68-80. 
I* van den Berghe de Binckum au gouvernement belge, rapport expédié de Guatemala, in : 
N. LEYSBETH, Historique, op. cit., p. 81-83. 
" J. FABRI, Les Belges, op. cit., p. 75. 
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Il faut savoir qu'à l'époque hollandaise, le roi Guillaume s'était intéressé 
à créer un canal interocéanique en Amérique centrale ; R. De Puydt et J. 
B. Vifquain avaient étudié le problème auquel Simons avait été mêlé '̂ . 

En 1828, J. B. Vifquain avait étudié avec ses deux adjoints, les chemins 
de fer en Angleterre et, en 1829, il avait remis un projet de voie ferrée établi 
avec Cockerill, Coppens et Polaris, mais le roi de Hollande ne voulait pas 
de ce système dans son royaume '̂ . 

Lorsque Leopold 1'='' arriva sur le trône de Belgique, Vifquain jugea le 
moment opportun pour présenter un projet de chemin de fer Bruxelles-Anvers 
avec raccordement vers l'Allemagne, via Liège, pour éviter la traversée de la 
Hollande ; il envisageait aussi une Ugne ferrée vers Paris et une autre vers 
Ostende, pour desservir l'Angleterre. 

C'était la première fois au monde qu'on imaginait un réseau intégré 
raccordant entre eux des centres industriels et commerciaux avec des ports 
maritimes. 

Des différends importants opposèrent Pierre Simons et Gustave De Ridder 
à J. B. Vifquain. Alors que ce dernier voulait faire construire le chemin de 
fer par l'entreprise privée, les deux ingénieurs intriguèrent auprès des ministres 
Rogier et Lebeau pour que cette construction soit réalisée par une entreprise 
publique. Le 24 août 1831, les deux ingénieurs mis à la disposition de J. B. 
Vifquain furent chargés de l'étude du vaste projet du réseau des chemins de 
fer belges. 

Le 31 mars 1832, un arrêté royal autorisait la mise en adjudication d'un 
«chemin à ornières en fer» entre Anvers et Liège. Il en résulta un conflit exposé 
dans un étonnant document intitulé : «Mémoire de M. l'Inspecteur Vifquain, 
Réplique des Ingénieurs Simons et De Ridder». 

Une loi du l" mars 1834, confiait la construction du réseau belge à l'Etat 
et faisait de Malines le centre ferroviaire belge. On commença par le tronçon 
Malines-Bruxelles, qui fut inauguré le 5 mai 1835. Le réseau ferré se développa 
rapidement. Parmi les différences essentielles entre le projet des ingénieurs et 
celui de Vifquain, notons le terminus du chemin de fer à l'Allée Verte, alors 
que Vifquain l'avait prévu à la place de Cologne (place Rogier actuellement) 
et au delà de Liège, une double voie pour atteindre Aix-la-Chapelle en longeant 
plus ou moins la vallée sinueuse de la Vesdre ô. 

Le terminus à l'Allée Verte avait été voulu par De Ridder, car cela valori
sait la maison de ses parents qui habitaient à Molenbeek ; quant à la voie 

"* A. LEDERER, Vifquain (Jean-Baptiste) in Biographie Nationale de l'Académie royale des 
sciences, des 1. et des b, a. de Belgique, Bruxelles, 1984 t. 43, fasc. 2, p. 711-715 ; Alg. Rijksarchief, 
La Haye, Waterstaat, 2= division, dossier 2034 ; 3° division dossier 4 ; inventaire 1147, dossier 67 ; 
Vifquain J. B., Des voies navigables en Belgique, Bruxelles, 1842, p. 237. 
19 A. LEDERER, Vifquain (J. B.), op. cit., p. 720-7Z1. 
2" Mémoire de M. L'Inspecteur Vifquain, Réplique des Ingénieurs. 
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au delà de Liège, elle avait été très mal étudiée par Simons, dont le devis 
était notoirement insuffisant et le tracé de voie inacceptable. Des expropria
tions avaient été oubliées et les trains ne pouvaient se croiser que dans les 
gares. Vifquain, ne pouvant accepter cette situation, mit à pied Simons et, 
après un an, lui ordonna d'aller habiter Liège pour inspecter de près la ligne 
en construction et surveiller les modifications à apporter. Simons refusa d'aller 
à Liège car, pour lui, c'était une rétrogradation. Pour éviter les graves sanctions 
qui l'attendaient de la part du ministre, Vifquain lui conseilla de prendre la 
tête de l'expédition au Guatemala. Il partit en mauvaise santé et décéda en 
mer le 14 mai 1843 ; il fut immergé à hauteur de Ténériffe pendant le voyage 
de la «Louise-Marie» vers le Guatemala 2'. 

7. Une expédition à la dérive 

Avec la mort de Simons, l'expédition arrivait décapitée au Guatemala. 
On ne pouvait songer à recourir à Remi De Puydt, souffrant de crises rénales, 
dont il décéda à Schaerbeek le 20 septembre 1844. 

D'après l'ordre hiérarchique établi avant le départ de l'expédition, le second 
en dignité était le directeur ecclésiastique, un jésuite, le R. P. Walle. L'ordre 
créé par St Ignace avait été supprimé par Marie-Thérèse le 2 septembre 1773. 
Il venait d'être rétabli progressivement à partir de 1831 ; créer une mission 
au Guatemala, était un succès pour les jésuites. 

Le départ des colons avait eu lieu le 16 mars 1843 par le «Théodore» ; c'est 
le moment qu'avait choisi de Hompesh, d'accord avec Obert, pour annoncer 
au R. P. Walle, que la direction de Bruxelles avait décidé de lui confier la 
direction de la Colonie, en cas du décès de Simons. Il arrivait alors que l'entre
prise se trouvait dans une situation difficile. Depuis le 19 mai 1843, le capitaine 
Philippot, avec ses pontonniers, dirigeait la colonie militairement, selon les 
ordres reçus. Mais il s'y prenait maladroitement. Si les heures du lever étaient 
sonnées au clairon, chacun vaquait à sa besogne sans former d'équipe, sauf 
ceux affectés aux travaux routiers. Aussi, le rendement était médiocre. De plus, 
on se servait au magasin sans payer, ce qui était ruineux pour la Communauté 
de l'Union. Aucune comptabilité n'était tenue. 

La «Louise-Marie» n'arrivait à Santo Tomas que le 7 juin et la «VUle 
de Bruxelles», qui avait fait un arrêt non prévu à Funchal, n'était à destination 
que le 8 juin 1843. Au total, ces trois navires avaient amené 79 personnes, 
dont 54 seulement pouvaient être considérées comme colons 22. 

2' Marchai, Edm. : Simons, Pierre, in : Biographie Nationale de l'Acad. r. des se, des l. et 
des b. a. de Belgique, Bruxelles, p. 1914-1920, t. 92, col. 620-625. 
22 M. CLOQUET, consul de Belgique à Goblet d'Alviella, A. Min. Aff. Etrang., dossier 2029, 
Santo Tomas, 20 déc. 1843. N. LEYSBETH, Historique, op. cit., pp. 139-151. 
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Dès le 15 juin, Cloquet, consul de Belgique au Guatemala, rédigea une 
lettre destinée au Ministre des Affaires Etrangères, A. Goblet dAlviella. On ne 
peut dire qu'il faisait l'éloge du travail des colons. Pour commencer, ceux-
ci n'avaient pas fait l'objet d'une sélection ; au lieu de choisir des familles 
d'hommes de métier, on avait envoyé de jeunes célibataires courant l'aven
ture, sans aucune formation. 

De plus, le capitaine Philippot, par sa familiarité avec ses subordonnés, 
les froissait et perdait toute autorité 22. 

Le R. P. Walle avait du scrupule à assumer la direction de la colonie 
dès son arrivée ; il devait d'abord prendre contact avec les autorités à Guatemala 
et une décision serait prise dès son retour. Ce qui fut fait le 24 octobre 1843. 

Le conseil se réunit à Santo Tomas ; Philippot était destitué et, à l'una
nimité, le R. P. Walle était élu président du Conseil des Directeurs. Cette nomi
nation était loin de recueillir la faveur de tous les colons car, déjà pendant 
le voyage, un certain nombre d'entr'eux avait fait montre de leur anticléricalisme. 
Le docteur Fleussu fut adjoint comme secrétaire du Conseil. 

A peine installés, le R. P. Walle et le docteur Fleussu s'attaquèrent à 
la mise en ordre des inventaires et de la comptabilité, ce qui était une grosse 
besogne 23. Quant à Philippot, lorsqu'on voulut contrôler ses inventaires et 
ses comptes, il partit au Honduras et se suicida à Omoa, peu après. 

Le 17 avril, c'était au tour du baron de Bulow, un prussien, président 
du Conseil Colonial en l'absence du R. P. Walle ; il se rebiffa, mais Guillaumot, 
remplaçant de Philippot, tint bon et le baron préféra s'en aller au début de 
mai. Petit à petit, on nettoyait les écuries d'Augias ̂ 4. 

Mais il fallait réapprovisionner les magasins de la colonie. On ne pouvait 
attendre des approvisionnements commandés en Belgique, aussi le major 
Guillaumot partit avec le «Dyle», le 26 décembre 1843, pour acheter dans les 
pays voisins, l'indispensable pour la vie de la colonie. Il était de retour à Santo 
Tomas le 6 mars 1844 25. 

Pendant ce temps, sur la foi de rapports tendancieux expédiés de Santo 
Tomas à Bruxelles, on continuait à envoyer des bateaux avec de nouveaux 
colons, si bien qu'au 3 juillet 1843, la colonie comptait 777 colons. 

La plupart de ceux-ci étaient logés dans des conditions déplorables et 
un manque d'hygiène préjudiciable à l'état sanitaire, entraînant des décès assez 
nombreux. Il faut noter qu'une partie des colons était logée à Santa Maria, 
un site sur un cap jouxtant Santo Tomas ̂ 6. 

Des problèmes entre le R. P. Walle et le R. P. Genon n'amélioraient pas 
l'atmosphère de la colonie. De plus, depuis le 1" novembre, le major Guillaumot 

2' J. FABRI, Les Belges, op. cit., pp. 151-163. 
2" J. F A B R I , / W J . , p. 194-201. 
25 N. LEYSBETH, Historique, op. cit., 158-159. 

N. LEYSBETH, Historique, op. cit., p. 156 et 158. 
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était déchargé de l'administration de celle-ci qu'il ne quitta que le 22 février 
1845. Il en résultait que le capitaine Dorn, qui avait reçu la direction de 
l'administration locale de Santo Tomas depuis le 1̂^ novembre 1844, pendant 
encore trois mois et demi, a travaillé sous la présidence de son prédécesseur ^~'. 

Le capitaine Dorn eut cependant un grand mérite de dresser le plan de 
la station de Santo Tomas avec des artères se coupant à angle droit et des 
avenues baptisées du nom de personnages belges pour la plupart. De plus, 
il remit en ordre des canons et fit construire deux forts pour la défense du 
port. 

La période de direction du capitaine Dorn fut bien courte, puisqu'elle 
se terminait le l'̂ '' avril 1845. Elle fut caractérisée par une sérieuse réduction 
du nombre des colons à la suite des décès et des départs. Le 1'='̂  avril 1845, 
la colonie ne comptait plus que 285 colons. Le nombre de cases pour le logement 
était encore toujours notoirement insuffisant ; aussi, on ne peut dire que l'en
thousiasme régnait parmi ces hommes expatriés 8̂. 

Sous la direction de de Bulow, l'achèvement de bâtiments fut poussé et, 
surtout, il fit reconstruire l'accostage qui s'était déjà écroulé. Il avait également 
fait défricher 11 hectares de terrain par les Caraïbes et entamer la construction 
de trois chemins dont aucun ne fut achevé. 

Sous la direction de de Bulow, pratiquement la Communauté a cessé 
d'exister lorsque les colons purent devenir propriétaires de leur case et de leur 
terrain. Au fond, les colons n'avaient pas un grand esprit communautaire et 
puis, pourquoi travailler pour les pontonniers de Guillaumot qui n'étaient pas 
des colons. L'esprit de propriété et l'ardeur au travail se sont développés et 
les travaux avancèrent beaucoup plus rapidement 2'. 

Blondeel van Cuelebroeck, consul à Mexico, fut chargé de faire un rapport 
sur la situation réelle à Santo Tomas, ce qu'il fit de façon objective. Il offrit 
aux militaires, qui tout en étant au Guatemala touchaient leur solde, de rentrer 
en Belgique. Mais certains se trouvaient bien au Guatemala et sur 210 Belges 
résidant dans la région de Santo Tomas, seuls 63 acceptèrent d'être rapatriés 3". 

8. Le problème des transports au Guatemala 

Il est étonnant qu'on n'ait pas accordé plus d'importance au problème 
des transports lors de l'expédition belge au Guatemala, alors que depuis plus 
de trois siècles, on cherchait le tracé d'un canal qui aurait permis la jonction 
des deux océans à travers l'isthme de Panama. 

27 J. FABRI, Les Belges, op. cit., p. 184-191 et 293. 
2* N. LEYSBETH, Historique, op. cit., p. 159. 
2' N. LEYSBETH, Historique, op. cit., p. 160. 
30 J. FABRI, Les Belges, op. cit., pp. 234-235 et 244-245. 
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Dans un rapport de de Hompesch au Roi, le président du conseil des 
directeurs de la compagnie de colonisation rappelait que les buts poursuivis 
étaient ; 

— fournir aux Belges l'occasion d'entreprendre des voyages lointains ; 
— créer des exploitations agricoles en Amérique Centrale ; 
— créer des entreprises propres à régulariser l'émigration ; 
— entreprendre le creusement d'un canal interocéanique. 

Si on s'était préoccupé des trois premiers buts, il semble qu'on ne s'était 
guère soucié du quatrième, bien qu'il ait été probablement inscrit à la demande 
de RemiDePuydt^i. 

En 1845, Edouard Blondeel van Cuelebroeck avait été nommé consul à 
Mexico, mais avait été prié, en qualité de Commissaire du Roi, de passer 
par Santo Tomas au Guatemala, afin d'informer objectivement le Gouvernement 
belge sur la possibilité de mise en valeur d'une colonie dans ce district. 

A son arrivée à Santo Tomas, Blondeel trouva la colonie dans une situa
tion moins alarmante que ce qu'on décrivait à Bruxelles. De Hompesch avait 
été remplacé à la tête de la colonie par le Suisse Aguet. Blondeel dressa un 
rapport sur les modifications à apporter pour poursuivre l'œuvre entreprise. 

Comme les pontonniers de Philippot étaient toujours au Guatemala, 
Blondeel offrit de les rapatrier en Belgique, offre étendue à tous les colons belges. 
Lorsque le bateau belge r«Adèle» aborda à Santo Tomas, peu acceptèrent 
de revenir au pays. 

Pourtant entretemps, il y avait eu un grave incident ; de Hompesch avait 
accueilli plus de cent colons allemands qui arrivaient dans un état de santé 
pitoyable, important des maladies inconnues en Amérique centrale, ce qui 
entraîna des décès. 

Les colons restés au Guatéméla étant propriétaires de leurs logements et 
des terrains qu'ils cultivaient, travaillaient avec plus d'enthousiasme, car ils de
meuraient propriétaires du fruit de leur travail. Au fond, ils n'avaient pas un 
esprit très communautaire et préféraient travailler pour leur propre compte 2̂. 

Alors que la Société de colonisation n'existait plus à Bruxelles et que 
le Gouvernement ne manifestait guère d'intention de venir en aide aux colons, 
de son côté Blondeel était actif et obtenait des mesures du Guatemala en faveur 
de nos colons. 

" de Hompesch à Leopold 1=̂  note s.l., s.d. (1843 ?), arch. M.A.E., dossier 2029, pièce 14. 
32 J. FABRI, Les Belges, op. cit., p. 244-295 ; N. LEYSBETH, op. cit., p. 178 et sq. : A. D U C H E S N E , 

Edouard BLONDEEL, Biographie B. d'Outremer, Acad. r. se. Outremer, t. 6, col. 71-72. 
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Fig. 6. — Canons de la Louise-Marie pour la défense de Porto-Barrics, in : J. GERS, op. cit., 
p. 11 

Le 11 mai 1847, deux décrets furent pris. Le premier déclarait : 

1 ° Santo Tomas port franc 
2° L'exemption pendant deux ans de droits d'importation pour les objets per

sonnels des colons. 
3° L'exemption de droits de tonnage pour les navires de la Compagnie ou 

frétés par elle et arrivant à Santo Tomas. 

Le second décret stipulait : 

1° l'ouverture d'un chemin transitable entre Santo Tomas et le Motagua. 
2° charge le Consulat de l'exécution de ces travaux sur les informations de 

la direction coloniale de Santo Tomas, employant des colons qui désireraient 
du travail et une partie des prisonniers d'Yzabal. 

La colonie fonctionnait de façon satisfaisante, lorsqu'en juillet 1850, des 
Allemands débarqués à la côte du Honduras par le navire «Norma», arrivèrent 
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par petits groupes en état lamentable à Santo Tomas. Nombre d'entr'eux décé
dèrent. Les colons fuyant la maladie, refluèrent en grande partie à Guatemala 
et Santo Tomas redevint une plage quasi déserte. C'était la fin d'une expédition 
qui avait suscité un grand espoir. De Hompesch, qui avait leurré ses compa
triotes, mourut en prison, criblé de dettes. 

De leur côté, Blondeel, t'Kint de Roodenbeek et Cloquet aidèrent le plus 
possible leurs compatriotes et firent de brillantes carrières ^^. 

" N. LEYSBETH, Historique, op. cit., p. 200-210. 
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SAMENVATTINGEN — RÉSUMÉS — SUMMARIES 

Flemish seafarers and merchants abroad in the XVIth century 
(Açores, Madeira) 

by 

C. Verlinden 

Dans l'archipel des Açores, la diaspora flamande commence dès le début de la 
colonisation portugaise. Dans celui des îles Madère, les Flamands conquirent leur place 
plusieurs décennies après le début de la mise en valeur. 

Les Flamands sont à Terceira dès 1450, attirés par Henri le Navigateur. Jacques 
de Bruges en obtient la capitania. Il était déjà fixé au Portugal. Il meurt en mer vers 
1474, sans doute au cours d'explorations vers le nord ouest en direction de l'Amérique 
du Nord. En 1468 J. de Hurtere, noble du Franc de Bruges, reçoit la capitania de 
nie de Faial. En 1481 il obtient aussi Pico ; il est devenu un noble portugais. Ferdinand 
van Olmen (Fernao d'Ulmo) est, en 1486, capitaine d'une partie de Terceira. On le 
connaît surtout par un diplôme (1487) de Joao II qui le charge de l'exploration de 
ce qui sera appelé les Antilles. Précurseur de Colomb, et connu de lui ainsi que de 
Bartolomeo de las Casas, il périt au cours de l'expédition. 

A Madère, on connaît les Flamands à la fois par la documentation brugeoise 
et portugaise. La firme Despars à Bruges prend l'initiative, suivie d'autres Brugeois, 
les Nieulant. Un des employés de la firme Despars, Joao Esmeraido (Esmeraud) est 
originaire de Béthune. Dès 1494, il est le plus grand planteur de sucre de Madère 
et son entreprise ne cessera de grandir, mais il navigue aussi entre Madère, Lisbonne 
et la Flandre. 

The Flemish Diaspora in the Canaries, 
especially the Gran Canaria during the XVIth century 

by 

M. Lobo Cabrera 

From the very moment that they got, through trade, in touch with the European 
continent, the Canary Islands have been a matter of interest for the inhabitants of 
Flanders, specially for those from the country of Brabant. First sugar and then wine 
attracted the interest of the flemish, mainly of the companies based in Antwerp, a 
city which became the centre of distribution for Canarian sugar on its way to the 
inside and north of Europe, and where refineries to manufacture the product were 
set up. 
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With than aun they organized a dense network of factors and agents, recruited 
among their relatives, who operate in the Canary Islands with power to buy and sell 
goods as well as to open shops. Besides, for the sake of getting higher profits they 
control the transport ; that is why a great part of the goods that leave Grand Canary 
bound for Flanders sail on board of hookers whose captains and crews are people 
from that region. 

The interest of the Flemish is not only focused on these activités, for at the same 
time as they trade importing and exporting goods, they use the islands as a platform 
to enter the deals of Africa and America, either directly or through agents, familiar 
with the land, who remain in the islands for good, marry islanders and invest in 
land and country property. That is how, during the sixteenth century, the Flemish 
colony grows in Grand Canary, occupying outstanding positions in the society of the 
island, as members of the cabildo and other institutions, although always keeping 
in close contact with their fellow countrymen, whom they help and shelter in their 
homes, to introduce them in business and other activities. 

How to recover the "Colombian Island" ? 
A Flemish project to repopulate Santo-Domingo (1699-1701) 

by 

J. Everaert 

On repeated occasions, the Spanish-Netherlands in vain attempted to obtain the 
permission for trading legally with the West-Indies by establishing an overseas company 
which should confine her business activities to the marginal zones of the Spanish-
American mainland or to some Caribbean islands. But the proposals always encountered 
resistance in the Council of the Indies or clashed with the opposition on behalf of 
the Consulate of Cadiz. 

Nevertheless, worried by the English and even more by the French infiltration 
in the Antilles and confronted with the serious depopulation of Santo Domingo, the 
Spanish government finally submitted. On the initiative of Madrid, in 1699 foreigners 
of irrepochable catholicity — either Flemish or Irish — ware solicited to emigrate. 

The authorities in the Southern Netherlands, looking for up to thousand families, 
organized a great campaign of recruitment by promising the candidates-settlers free 
passage and maintenance during several months. Registration offices were opened, 
not only in the Flemish centers of Ghent, Bruges and Sint-Nicholas, but also in Mons, 
capital of the province of Hainault. Within the space of two months the city of Ghent 
enroled by herself about 1300 persons, originating essentially from the southeastern 
part of Flanders, the most underdeveloped part of that province. 

At the beginning of 1701, Madrid still made efforts to carry on with the project. 
Unfortunately, the shift of the Dynasty finally plummeted for ever the realization of 
the Flemish colonization plans. 
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The adventures ofCarolus Van der Haeghe, 1699-1705 

by 

Jan Parmentier 

In 1699 the Flemish soldier Carolus Van der Haeghe sailed on board of the Dutch 
East-Indiaman IJsselmonde to Batavia. He had been working as a clerk in the local 
administration, but he wanted to see the world. His writing-qualities he used to keep 
a fascinating diary. He describes vividly his adventures in Batavia and Japan. These 
records reflect the unknown world of soldiers and freebooters in the East. 

Eus tache Benoît de Lannoy from the Southern-Netherlands 
in the service of the King of Travancore 

by 
Mark de Lannoy 

In 1739, at the beginning of the trade-war between the Dutch and Travancore, 
the former had not the slightest idea that they could be defeated. The reasons for 
the Dutch defeat were various. The Dutch had made alliances with Malabar kings 
and princes. In exchange for military support the Dutch received trade privileges. 
These privileges consisted of buying pepper against a reduced price. These so called 
pepper-contracts were disadvantageous to the Malabar kings. One of them, the king 
of Travancore refused to comply with these contracts. 

In the ensuing war the king of Travancore defeated the Dutch at Colachel and 
made some Europeans prisoners. With the help of these prisoners and deserted VOC 
soldiers he started to build up a European trained army. One of these deserters was 
Eustache de Lannoy who not only trained Travancore troops but also construted large 
fortification works and gunpowder-magazines. So he and his fellow Europeans laid 
the foundations for the expansion of Travancore in the second half of the 18th century. 

Merchants and captains. 
A prosopographical study on the merchants, supercargoes and naval officers 

of the Ostend trade to East-India and Guinea (1716-1732) 

by 

K. Degryse and J. Parmentier 

This article is a prosopographical survey of 324 persons who sailed from Ostend 
to the East-Indies and Guinea during the years 1716-1732, for account of the Ostend 
Company or the private ventures that preceeded the Company. Among them were 
128 merchants (from writer to first supercargo) and 171 naval officers (from junior mate 
to captain). The 25 remaining persons combined maritime and merchant functions. 

263 



The prosopography is focused upon their maritime and merchant career, as well 
in Ostend as in other East India Companies. In the introduction some observations — 
based upon our prosopography — are made concerning the recruitment and the career-
possibilities of the Ostend East India merchants and mariners. 

De Belgische kolonie in Guatemala 

door 

A. Lederer 

Terwijl in België een economische crisis heerste, bood zich in 1840 de gelegenheid 
aan om in Guatemala een kolonie op te richten. Een verkenningsploeg onder leiding 
van R. De Puydt begaf zich op weg en meende een gunstige site te hebben ontdekt 
voor de oprichting van een haven in Santo Tomas. 

De Puydt had gehoopt de leiding van de nieuwe kolonie in de wacht te slepen, 
maar het is P. Simons, oud-directeur der Spoorwegen, die hiervoor werd aangesteld. 
Simons overleed echter onderweg, tijdens de tocht over zee. De kolonie werd onbeheerd 
achtergelaten, terwijl kolonisten toestroomden, evenwel zonder aan een selectie of 
vorming te zijn onderworpen. 

Blondeel, consul ter plekke, bood zich aan om de Belgen te repatriëren, want 
ziekten, door vreemdelingen verspreid, sloegen toe in de Belgische kolonie en eisten 
een zware tol. Sommigen, die zich in Guatemala City hadden gevestigd, om er hun 
geluk te beproeven, slaagden erin aldaar een nieuw leven te beginnen. Maar in 1846, 
bestond er omzeggens geen Belgische kolonie meer in Guatemala. 

Leopold I had de onderneming goedgekeurd, maar hij werd daarin niet gevolgd 
door de politieke klasse. 
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