
�0

Jacobus en de Verenigde Oostindische 

Compagnie

Bij onze zoektocht naar Van Altens kwamen we ook bij de Verenig-
de Oost Indische Compagnie terecht en hier vonden we tot nu toe 
acht maal Van Alten en viermaal Alten. Hierbij valt te bedenken dat 
de digitalisering van de de VOC kamer Amsterdam (de grootste) naar 
verwachting eerst in �9�� gereed is, zodat de opgave wellicht nog 
niet volledig is. 

Een hele tegenvaller is het feit, dat slechts één Van Alten in onze 
stamboom is terug te vinden. Dit is Jacobus Van Alten, geboren op 
�9 juli �7�� te Hoek, zoon van Johannes van Alten en Johanna de 
Poorter. Van hem zijn alleen de geboorte en doopgegevens bekend en 
die passen bij het plaatje. 

Wat hem heeft bewogen om aan te monsteren bij de Verenigde 
Oostindische Compagnie is niet bekend, maar het ontbrak hem niet 
aan moed.

Fort Rammekens aan de zuid

punt van Walcheren 

Op �0 september �767 vertrekt het schip Willem de Vijfde onder 
schipper Jan Canvas en met onze Jacobus aan boord van Fort Ram-
mekens voor zijn eerste reis naar Indië. 

Het schip Willem de Vijfde is in gebruik bij de VOC vanaf �76� tot 
na �78� en is gebouwd voor de Kamer van Zeeland op de werf te 
Middelburg, met een lengte van ��0 voet (��,7� m) en een laadver-
mogen van ���0 ton. 

Dat zo’n reis geen sinecure is, blijkt wel uit het volgende: 
Op het schip bevinden zich �79 opvarenden, stel je dat eens voor. 
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zo dicht op elkaar gepakt, zonder gevarieerd voedsel, geen echte 
wasgelegenheid voor mens en kleding en alleen een Kierenplecht. Dit 
laatste is een onoverdekt deel van het voorschip dat zo dicht bij het 
water ligt dat de zee ‘het toilet’ reinigt. Scheurbuik en vlektyfus zijn 
dan ook moeilijk buiten boord te houden. 

Het jaar �767 is in dit verband ook niet een best jaar. Onder deze 
omstandigheden dient onze Jacobus als ziekentrooster. (de taak van 
een ziekentrooster is het verlenen van geestelijke bijstand) Er is wel 
een chirurgijn aan boord, maar veel verder dan aderlaten komt hij 
ook niet. 

Bij het bekijken van voorgaande cijfers moet worden bedacht, dat 
in die tijd zo’n 6� afvaarten naar Nederlands Indië per jaar plaats 
hebben. Op de Willen de Vijfde overlijden die reis �6 opvarenden tus-
sen Fort Rammekens en Kaap de Goede Hoop. In de laatste etappe 
van de Kaap naar Batavia overlijden nog twee opvarenden. 
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aantal doden en zieken op de uitreis van compagnieschepen naar 
Batavia 

Ook de opvarenden van de Willem de Vijfde vormen een bonte 
mengelmoes. Ruwweg �0 procent komt uit Nederland, �0 procent uit 
België, �� procent uit Duitsland, �0 procent uit Scandinavië, 7 pro-
cent uit  Frankrijk en �0 procent van elders. Of dit een Babylonische 
spraakverwarring tot gevolg heeft, vermeldt de geschiedenis niet. 

Op �8 januari �768 komt het schip aan op de rede van Kaap de 
Goede Hoop en vervolgt zijn reis op � februari.  Op 7 mei �768 komt 
het schip te Batavia aan, waarna de reis verder gaat naar China. In 
�768 loopt de Willem de Vijfde  Canton binnen. Of ook Jacobus is 
meegevaren naar Canton is niet duidelijk, waarschijnlijk is dat niet. 
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Zijn verbintenis als opvarende eindigt in ieder geval in �769. 
Het is wel zeker dat Jacobus in Batavia is afgemonsterd en in dienst 

getreden bij de VOC in Batavia als Krankenbezoeker in ‘t Buitenhos-
pitaal van Batavia, waar hij tien jaar heeft gewerkt. Op �� augustus 
�779 , na twee vervulde contracten van vijf jaar, wordt hij uit zijn 
functie ontheven, zoals blijkt uit een extract uit de notulen van het 
geresolveerde in rade van Indië, aanwezig in de archieven van het 
Centraal bureau voor de Genealogie. De raad van Indië is vergelijk-
baar met de ministerraad hier (raad rond de gouverneur-generaal). 
Tekst van het navolgend uittreksel: 

den ��e augustus �779 
den Krankenbezoeker in ’t buiten Hospitaal Jacobus van Alten is 

verstaan uit Comp’s dienst te ontslaan en in den burgerstaat te stel-
len onder afschrijving zijner gage van heden af 

accordeert                           A. Bock secr 
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Waarschijnlijk voorafgaande aan zijn ontslag heeft Jacobus bij de 
Heren Boedelmeesters een verzoek tot een lening ingediend, waar-
voor drie personen borg staan. Boedelmeesters lenen over het alge-
meen in de vorm van een hypotheek. Of Jacobus het geld ook heeft 
aangewend voor de aankoop van een onroerend goed weten we niet. 
Er zijn de dan volgende jaren geen berichten over hem bekend. 

Bewaard is gebleven een briefwisseling tussen J. Brouwenaar als 
procuratiehouder van Pieternella de Lege, weduwe van Pieter van 
Alten en namens Johannes van Alten met de Weeskamer te Batavia. 
Beide broers zijn door Jacobus aangewezen als erfgenamen. 

De meeste informatie komt uit een brief van �0 januarij �8�� met 
de volgende inhoud: 

Middelburg �0 Januarij �8�� 
de Heer Kamphuijs 
sekretaris der Weeskamer 
te 
Batavia 
duplicaat …….  Wel ed. Gestrenge Heer 
…………..triplicaat 
……………………. 
Ik neem de vrijmoedigheid bij deze gelegenheid met de zoon van 

de heer s,e. martijn sekretaris is van de weeskamer ter Veere dese 
letters te laten toekomen. 

de ondergetekenden als procuratie gekregen van ……………. Joh. van 
Alten …  ……. 

� aug. �806 en van Pieternella de Lege wed. van Pieter van Alten 
woonenden te Zaamslag in den eilande van Axel hebben ter Weeska-
mer ter Veere overgelegd welke is geapprobeerd. (goedgekeurd) 

Ik heb een extract uit eenen missive geschreven van Joh. Adriaan-
sen uit Batavia den �� maart �80� aan zijn oom Abraham Adriaansen 
te Middelburg als ook Ued iets melden als dat er hier een neef van 
mijns vorigen moeders kant met name Jacob van Alten (in Leven oud  
… ….. ………. Bataviasche ommelanden ....... predikant in het college 
van Weesmeesteren in een bejaarden ouderdom is komen te overlij-
den den ��e maart �80�, die zijnen twee Broeders met name Pieter 
van Alten en Johannes van Alten tot  universeele erfgenamen heeft 



��

genoemd en de weeskamer alhier toegemagtig heeft aangesteld ge-
lieft daar de famielje van te verwittigen 

dit 
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dit bovenstaande gekregen hebbende heb ik mijnen voogd bij 
d’Heeren  Weesmeesteren der stad Veere. die hebben mij kennis 
gegeven dat zij volgens een rekening courant van den Weeskamer te 
Batavia in dato �� december �80�  ……………………………twee wissels in 
dato �� dec �80� 

een aan den order van Johannes van Alten en de andere aan de 
order van 

Pieter van Alten yder groot f ��00 samen f �800  ten laste der 
Oostind. Comp.of  bij het ministerie van Koophandel en Colonie van 
het Koninkrijk Holland bekende bank te Amsterdam welke beijde 
gemelde  Wissels op den �� julij laatstleden ter Weeskamer ………. ter 
Veere onder aftrek van de  Wissel……. heb ontvangen. 

nu is mijn vriendelijk verzoek aan  Ued Gestr van weesmeesteren 
nog een staat 

van opmaking van wijlen den boedel van Jacob van Alten aan mijn 
ook te zenden om te kunnen zien voor de erfgenamen wat zijn ed. 
heeft nagelaten ……….. daar voor …………. of gelden aan de Weeska-
mer ter Veere of aan mijn order te laten toekomen of aan de erfge-
namen. 

zoo het mij voorkomt heeft den overledene nog wat nagelaten; 
heeft volgens eene missive uit Batavia 6 december �80� zijn boedel 
heeft opgemaakt f �0.000 … f �6.000 of nog meer zoude nalaten, 
waar van ik den Heeren van den Weeskamer ter Veere ook heb ge-
communiceert. 

Hoopen zoo spoedig mogelijk van Ued Gestr inwagten schoon thans 
zeer zorgelijk……… , daar wij nu in zoo een oorlog  …… met Engeland 
hoopen dat God die alles regeerd ons eene spoedige en gewenste 
vreede voor geheel Europa blieft te geven. 
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Hoopen Ued. Gestr. deesen in een goede Welstand zal ontvangen 
….. Ued Gestr in vriendschap aan te bevelen en mij te noemen 

Wel ed Gestr. Heer! 
Uw getrouw dienaar 
J. Brouwenaar

mijn adres is ( oud commies van het kantoor Generaal departe-
ment Zeeland, 
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Op een klein aantal woorden na is de brief goed te lezen. Omdat de 
tekst van deze brief zelf zich niet goed leent voor reproductie in dit 
boek, beperken we ons tot de brief in opgevouwen staat. 

Uit deze brief valt nog het volgende op te maken; 
�. Jacobus heeft zich kennelijk altijd bezig gehouden met geeste-

lijke bijstand, van ziekentrooster tot predikant van het college van 
weesmeesteren (vgl kinderbescherming) 

�. Jacobus hield kennelijk contact met het ‘thuisfront’; hij schreef 
eind �80� nog een brief over hetgeen hij zal nalaten. Jammer voor 
de begiftigden heeft hij daarbij wel wat (schulden?) vergeten. Van 
een schuldaanvraag weten we en ook het Engelse gouvernement had 
een claim. (brief van 8 december �8�6) 

“dat den Boedel van Wijlen J. van Alten ………………………. Groot met 
�����.�7 welke Somma Egter op het Engels Gouvernement �� Sep-
tember Geconisceerd is in Spaanse matten. De Spaanse matten van 
66 stuijvers tegen rijksdaalders” 

� Jacobus overlijdt op �� maart �80�. 
Omdat broer Pieter vlak na Jacobus op �8 augustus �80� overlijdt, 

moeten nieuwe volmachten worden gemaakt en opgestuurd. Omdat 
er kennelijk ongeloof is over de omvang van de erfenis heeft de brief-
wisseling hierover �0 jaar geduurd of wellicht nog langer. Resultaten 
zijn verder niet bekend.  


