
hoe een van hen met stokjes uit een kom eet. Er
wordt een potje gekookt en er hangt was te dro-
gen. In een hoek liggen twee mannen te slapen
op schuine bedden; in de andere hoek liggen
plunjebalen opgetast, of misschien is het bed-
dengoed dat tijdelijk is opgerold. 
De Vos Willemsz. tekende de Chinese zeelie-
den met grote nieuwsgierigheid, maar ook met
overduidelijk respect. Van zijn vader had hij een
specifiek idee over nauwkeurig ‘waarnemen’
meegekregen als ‘de ziel’ van kunst en weten-
schap. Het typeerde hem dat hij met Hendrik
jonkheer Six van Hillegom al in 1839 in Parijs
een fototoestel van Louis Daguerre kocht, kort
nadat deze pionier van de fotografie zijn uitvin-
ding voor het eerst had gepubliceerd. Ze deden
er in Amsterdam ‘welgelukte proeven’ mee. Na
de dood van De Vos Willemsz. schonk Six het
toestel aan de Maatschappij Felix Meritis. 
Dankzij Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in

dienst van de VOC van Roelof van Gelder weten
we vrij precies wanneer De Vos Willemsz. de
Chinese zeelieden gezien heeft. Het laatste
VOC-retourschip dat uit Azië vertrok, De Reso-
lutie onder kapitein Daniel Hendriks, kwam in
juli 1793 in Amsterdam aan. Het lijkt waar-
schijnlijk dat deze matrozen met dit schip zijn
aangekomen. 

Betrouwbaarheid
Er wordt wel verondersteld dat de achteruit-
gang van de VOC in de tweede helft van de 18de
eeuw mede zijn oorzaak vond in personeelspro-
blemen. De VOC kon te weinig Europese sche-
pelingen rekruteren en moest haar toevlucht
nemen tot Aziaten, ‘als een noodzakelijk
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Chinezen in
het Gasthuis

Matrozen VOC nam regelmatig Aziatische zeelui in dienst

Twee mannen liggen te slapen, eentje kookt
een potje, anderen eten of roken. Ze hebben
lange staarten en dragen platte hoeden.
Jacob de Vos Willemsz. tekende in 1793 een
gezelschap Chinezen in het Pietersgasthuis.
Wat deden zij daar?

In september en
november 1793 ver-
trokken er nog twee
VOC-schepen uit
Amsterdam naar Batavia.
Twee jaar later raakten
Nederland en Groot-Brit-
tannië met elkaar in
oorlog. Er vertrokken
geen VOC-schepen meer
naar Batavia, uit angst
dat de Britten die zou
opbrengen. Pas na 1813
kwam de vaart vanuit
Nederland naar Batavia
en van Batavia naar
Nederland weer opgang.
Toen was de VOC allang
ter ziele.

1795
Koen Kleijn
AMSTERDAM

In 1793 bracht de VOC een flinke
groep matrozen onder in een van
de zalen van het Sint Pietersgast-
huis. Dat deed de compagnie wel
vaker als zeelui die uit de Oost
waren aangekomen een tijdje
moesten wachten op een schip
voor hun terugreis. Maar nu was
er iets bijzonders aan de hand:
dit waren Chinese matrozen.

Amateurkunstenaar Jacob de Vos Willemsz., 
19 jaar oud, maakte een aquarel van het gezel-
schap. Hij noteerde op de achterkant: ‘Bij gele-
genheid dat er in het Gasthuis te Amst Chinee-
zen, met een Oost-Indisch schip aangekomen,
gelogeerd waaren.’ 
De Vos Willemsz. was een ontwikkelde en en-
thousiaste jongeman, die zijn brood verdiende
als verzekeringsmakelaar. Alles wat ‘nieuw’ was

→ Rechts: de
Chinese zeelui 
in het toenmalige
Sint-Pieters -
gasthuis,
vastgelegd door
Jacob de Vos
Willemsz. 
Links: portret van
Jacob de Vos. 
BEELDEN
RIJKSMUSEUM

had zijn grote interesse: wetenschap, techniek,
economie, literatuur, filosofie en vooral de kun-
sten. Hij volgde lessen aan de Stadstekenacade-
mie en bij de afdeling tekenkunde van de Maat-
schappij Felix Meritis, en was lid van het
Haarlemse patriottische dichtgenootschap
Demo criet. In 1816 werd hij secretaris van de
afde ling kunsten van het Koninklijk Instituut
van Wetenschap, Letteren en Schone Kunsten;
hij eindigde als directeur van de Maatschappij
tot Bevordering van Beeldende Kunsten te
 Amsterdam. 

Een buitenkans
De Vos Willemsz. kon opvallend goed tekenen
en aquarelleren. Hij werd later bekend van zijn
verzameling dagboekjes, die hij van 1803 
tot 1809 bijhield, met honderden tekeningen
van zijn zoons Willem, Gerrit, Jacob en Christi-
aan.
De door De Vos Willemsz. geportretteerde Chi-
nese zeelui verbleven in een zaal van het Sint-
Pietersgasthuis, het huidige Binnengasthuis-
terrein. Maar ze waren niet ziek. Uit Indië
aangekomen wachtten ze op een schip waarmee
ze konden terugkeren. Zoveel Chinezen bij el-
kaar, dat was voor de geïnteresseerde De Vos
Willemsz. een buitenkans. 
De aandacht van De Vos Willemsz. werd ge-
trokken door de grote platte hoeden van de
mannen, hun lange paardenstaarten en gescho-
ren voorhoofden. Er is geen zweem van roman-
tisering van het ‘exotische’ of het ‘vreemde’. De
indruk is duidelijk van stevige matrozen die
niets te doen hebben en wachten op betere be-
richten. De Vos Willemsz. tekende nauwkeurig
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Vaer wel Nieuwe Pesthuis

De pest moest de stad uit

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1831

Kolonel die van zijn paard viel

V oor de start van de bouw
van een parkeergarage in
de Tweede Constantijn
Huygensstraat kregen

archeologen zomer 1999 de gelegen-
heid om bodemonderzoek te doen.
Hier had van 1630 tot 1931 het Nieuwe
Pesthuis gestaan. De pest nam begin
17de eeuw vaak epidemische vormen
aan. De behandeling van pestlijders
vond dan ook buiten de stadswallen

plaats. Bij de bouw waren nieuwe,
moderne inzichten in de hygiëne toe-
gepast. Na de pestepidemieën wer-
den hier andere zieken onderge-
bracht, die men liever niet in de stad
had rondlopen, van syfilispatiënten
tot  ‘krankzinnigen’. De bouw duurde
vijf jaar, de afbraak een jaar langer.
Pas in 1937 was de afbraak voltooid
van het complex, dat in de laatste
jaren een daklozenopvang was.

Na de Slag bij Waterloo
(1815) werden de Noorde-
lijke en de Zuidelijke
Nederlanden

samengevoegd tot het
nieuwe Koninkrijk der
Nederlanden. Augus-
tus 1830 kwamen de
Belgen in opstand. Een
jaar later probeerde
Willem I België weer in
het gareel te krijgen.
Aanvankelijk met succes,
maar toen de Fransen de Bel-
gen te hulp schoten, sloot Neder-
land snel een wapenstilstand. In het
Stadsarchief werd in 2017 een hand-

geschreven verslag in verzen gevon-
den, van Chr. Wunderlich. Het dicht-

werk is opgedragen aan de
Amsterdamse kolonel

Johannes Luden, die tij-
dens de veldtocht lei-
ding gaf aan het tweede
bataljon van de tweede
afdeling van de Mobie-
le Noord-Hollandse

Schutterij. Enige smet
op zijn blazoen was dat

hij van zijn paard was
gevallen.

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden of
lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we

de stad? Vorige week zochten we het
woningcomplex van architect Guil-
laume Frédéric La Croix, gerealiseerd
in 1918, zoals het sierlijke gietijzeren
ornament in Amsterdamse School-
stijl aangeeft. Winnaar van het jaar-
abonnement op Ons Amsterdam is
Han Groenhard. Welke plek met his-
torie zoeken we deze week? Inzen-
dingen voor maandag 12.00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

De Vos Willemsz. tekende de Chinese zeelieden met grote
nieuwsgierigheid, maar ook met overduidelijk respect

→ Het binnenplein van het voormalige Pesthuis.  BEELD STADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Intocht van de infanterie te
Hasselt. BEELD STADSARCHIEF

kwaad’. Het is waar dat bestuurders in Indië al
vroeg klaagden over ‘de schaersheyt van Euro-
pische manschap’ en het is ook zo dat de positie
van de VOC in de Aziatische handel in de laatste
decennia van de 18de eeuw onder druk stond.
De Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) had bij-
voorbeeld de belangrijke handel op India een
flinke slag toegebracht. 

Maar met schaarste aan Europese zeelui had
dat weinig te maken. Matthias van Rossum on-
derzocht de Generale Zeemonsterrollen van de
VOC, de lijsten die een jaarlijks overzicht van de
schepen en de ingehuurde opvarenden geven.
In de jaren dertig en veertig van de 17de eeuw
maakte de VOC al regelmatig gebruik van
gemeng de bemanningen, bestaande uit Euro-
pese en vele tientallen Chinese, Javaanse of
‘swarte’ (Bengaalse) zeelieden. In 1785 vermeld-
den de Zeemonsterrollen in totaal 816 Aziati-
sche zeelieden.

Verrassend is dat niet: de VOC was een multi-
nationaal bedrijf dat op zijn hoogtepunt in het
oostelijk deel van de wereld zo’n 300 steunpun-
ten en vertegenwoordigingen had, van de oost-
kust van Afrika tot Japan. Het werven van erva-
ren zeelieden op de Aziatische arbeidsmarkt
was geen zwakte, maar eerder een kracht. De
waardering voor hun kwaliteit en betrouwbaar-
heid blijkt ook uit hun salaris: Aziatische matro-
zen verdienden min of meer hetzelfde als Euro-
pese. Zij dienden de compagnie zowel op de
inter-Aziatische vaart als op de vaart naar Euro-
pa. De Chinezen die De Vos in Amsterdam
portret teerde, waren dus geen exotische uitzon-
deringen, maar gewone, volwaardige werk -
nemers.

In 1785 vermeldden 
de Generale
Zeemonsterrollen 
816 Aziatische zeelieden

Aziatische matrozen
verdienden aan boord van
VOC-schepen min of meer
hetzelfde als Europese 


