
Schip Zwolle (1635 – 1639) 
 
Transcriptie: Menno Leenstra 
 
NA 1.04.02 (VOC) 7346 Resoluties H XVII (copie Kamer Zeeland) 
 
23-01-35 
geresolveert dat de Camer Amsterdam op het voorjaar aanstaande sal opsetten een nieuw 
retourschip vande naarvolgende Charter namentlyk van 
160 voeten lanckte 
36  wijt 
13 hol 
5 voorde Coebrugge 
7 voor t' boeveneth aent boort 
 
Item een cleijnder schip van 
140 voet lanck 
30 voeten wijt 
13 hol 
4 voor de Coebrugge 
6 1/2 voor t' boevenet aant boort [toegevoegd in ander handschrift:] 
                    alles Amsterdamse voeten 
Ende dat de Camer tot Middelburch mede een Cleijnder Schip vande voors Charter opt 
voorjaar aanstaande Timmeren sal 
 
Onder voorvallende saecken 24 Januari   
Liquidatie vande equipage gedaan binnen Amsterdam 25 Januarij 1635  
 
NA 1.04.02 (VOC) 7346 Resoluties H XVII (copie Kamer Zeeland) 
 
Voorgevallen Saecken 11 September 1636 
   
Liquidatie vande Timmeringe.... September An 1636 
Amsterdam    10550           Seelandt     5335       Delft    1550 
Swol               180     Henriette Louise           200 
Nieuw Haerlem   250     Rommerswaal                40 
             10980                         5575 
 
Rotterdam  1560     Hoorn  1660      Enchuysen       1430 
                                      nieuw Enchuysen         200            
                                                       1630   
 
 
Colenbrander 1899 (Dagh-register Batavia 1636), p. 153  
Gemelte 7, soo schepen, fluijten, als jacht door de camer van Amsterdam geequipeert, waeren 
op 18 en Januarij passado (naer dat lange claer principalijck Swol, ende Harderwijck die 
sedert September [1635] met de contanten ende tJapans cargasoen gereet hebben gelegen, 



alleen op den goeden wint wachtende) uijt tessel geseijlt, doch door contrarie wint den 22en 
dito weder in Zeelant ingelopen alwaer soo lange sijn verbleeven tot dat op 16 Februarij den 
wint goet waijende, in comp vant schip Middelburch, ende voorschreven fluijt Ooostcappelle 
in zee staecken    
    
Colenbrander 1899 (Dagh-register Batavia 1636), p.  175 
[21-7-1636] arriveert hier uijt het vaderlant tschip Swol, gemant met 107 matroosen, ende 54 
soldaten hebbende een kint op de reijse over gewonnen, sulcx dat met een ziele meer 
aengecomen, als uijtgevaren sijn.. wesende in comp.e vande schepen Banda, Middelburch, 
Egmont, den Otter, Keijserinne, mitsgaders tschip Harderwijck onder de vlagge vanden E. 
Antonio Caen, volgens genomen resolutie Cabo de Bona Esperance op 19en Maij passado 
aengeseijlt, ende den 2en Junij naer dat weijnich off geen verversinge bequamen, weder van 
daer herwaerts vertrocken 
[Ik heb hierbij nog een notitie dat het schip 26 stukken had, maar daarbij indertijd  geen 
bronvermelding gezet] 
 
NA 1.04.02 (VOC) 1128, fol 301-318 
Copie Generale Missive van van Diemen e.a. in dato 12 Januari 1639 
fol 301v 
[aangekomen van Tayouan] 
Adij 4 d.o [Jan] de schepen Swol ende N; zeeland van Noorder Ryff aff gevaren 14en passato 
welckers ingeladen goederen volgens nevens gaende facture comen te bedragen namentlijck 
Met Swol voorS.  f 188106:0:13 
p.r N: Seelant  f 193886:7:4   
 
Om plaats te winnen ende de selve weder met parsise sijde Cattoene gaeren, als andersindts te 
suppleren , hebben Inder ijl uijt Swol doen lichten 643 balien met 28083 Cattij Japance 
Cam[pher], 23 leggers daer in 26325 Cattij geconfite Gember, ende een Casse met 885 paer 
sijde Cousen, ende dat deste Liever, alsoo u Ed eijsch van campherende gember ruijm met 
Seelandias inhebbende partijen voldaen blijft 
Ten aensien de Schepen, Breda ende Enchuijsen buijten Expectatie tarderen, ende 
s'Hertogenb[osch] van Suratte mede niet te voorschijn Compt Onse magasijnen geen 
ontlastingh becomen, maer dagelijckx met rijs, ende andere waren God loff meer beswaert 
werden, als om de Camer Amsterdam met soo veel retouren als mogelijck 
fol 302 
te soulagere hebben goet gevonden als p.r reolutie in dato 3 deser , tjacht Ackersloot , hoe wel 
seer dienstich tot den Inlandschen Handel is, ende niet wel gemist can werden u Ed nevens de 
voors twee Schepen toe te schicken, Ende de suijckeren met Graff becomen nevens partije 
peper daer Inne over te smijten, den Alvermogende laet u Ed dit Retour, ende t'gene noch 
voornemen te doen volgen, behouden tocomen, Monterende samen als de Respectieve 
factuijren sijn uijwijsende te weten 
Generalijcken uijt naervolgende Coopmanschappen bestaende namentlijck 
1764 sacken ofte 882 picol Cattij peper costen   f  18555: 1:  8 
?593p=l 24 Cattij broot ende poijer suijcker    453738:  6:  8 
6782 5/8 # parsise sijde, bestaende in 250 baelen   232032:14;12   
202 picol 56 cattij witte rouwe Chineese sijde   101971:13:  8 
2 picol 76 cattij gele rouwe of bougijsijde        1326: 19: 8 



6 picol 67 cattij pool sijde          5636: 3: - 
6 picol 27 Cattij getweernde Sijde         4316: 6: 8 
5 picol 53 cattij flos Sijde          2516: 3: - 
22652 p. dierversche sortering fijne porcelijnen     34175:15:- 
 
475 picol 50 Cattij Spiaulter        12363: -: - 
3000 p witte dubbel gefigureerde peelings      38031: 3: 8 
679 p.r armosijnen           3780: 1: 8 
221 p.r geculeurde Chauls          2743:13:- 
70 p.r gesigneerde ende ffen Satijnen         1023:15: - 
26 p.r Goude laken             338: -: - 
32 stucx sijde Taffacillen            249:12: - 
20 p.r Enckele damasten            169: -: - 
240 Bossen gefigureert lindt            312:  -: - 
     Transporteren  f 602279: 8: 4   
        
 
Fol 302v 
     Compt p.r Transport f 602279: 8: 4 
342 p.l  58 cattij geconfyte Gember          6084:19: 8 
101 p.l 52 carttij gedroochde gember            659:15: - 
30 p.l Gommelacco            1009: 2: 8 
108 p.l 92 cattij Japnse Campher          3104: 4: 6 
720 S. Semianen bestaende in 3 packen         3093:18: - 
640 S. ambertijs bestaende in 4 packen         2314:13: - 
1022 picol 15 cattij Siams Sappanhout         2886: -: - 
100 cattij Tonkinse Caneel tot een Monster             36: 1: - 
75 picol Cassia ligna of Indiansche Caneel           765: - 
5102 ½ # Spicanardij bestaende in 30 packiens        1777:17: 9 
3625 # Crans Oogen bestaende in 20 packiens          107: 6: 11 
280 # Tucbit bestaende in 2 packiens              56:10:18 
8991 5/8 # nanvosador? In 22 vaten          2920:  2|:  
6 taijl 2 maes 7 condrijns swaerte japanse peerlen          142:10: - 
1000 p.r witte Mouscus bestaende In 10 packen                   5910:12: - 
840 p.s Siautsdare? deciabodij bestaende in 7 pack        1902: 3; - 
5560 p.r alderhande baftas in 59 packen       22278:12: - 
 voor d'ongelden op de Coopmanschappen       10584:18 
    Somma   f 667914:14: 1 
 
[Volgt een toelichting op diverse producten] 
 
tegens 1640 zijn zijde stukwerken en rare porcelijnen te verwachten. De zijde stukwerken zijn 
aanbesteed Van de porcelijnen heeft het achterblijven van de monsters een jaar vertraging 
veroorzaakt 
De geconfijte gember is van diverse partijen en zit in legggers in de Zeelandia 
Ook het monster van de Tonkins kaneel zit in de Zeelandia 
De peerlan van japan zitten in een vierkant doosken N.o 24 Niet vermeld wordt in welk schip 



In handen van carel reijnders gaan twee houte kaskens met modellen van een snaphaanlade en 
een morlioen. 
In het casken met de papieren voor de kamer Amsterdam in de Swol zit de aftekening van het 
wapen van de japanse keizer zoals dat op de geeysche klok moet staan en het wapen en datum 
zoals met het lofwerk op de vereijschte stucken mortier moet worden afgegoten. Ook een 
afbeelding van het wapen zoals dat rondom op de ontboden kopere kroon moet staan 
 
Volgens ANRI 860 p. 12 [Resoluties Batavia] 
Vertrokken met 110 opvarenden 

  
 NA 1.04.02 (VOC) 7252 [Grootboek Zwolle]  
 Veel gegevens over opvarenden op de thuisreis 

een nieuw AB boek voor dat de thuisreis lijkt te bevatten begint on-line met  
Scan 438 
Abraham Welsing  fol 1 
Scan 440  
Jacob Janssen Gauw Schipp.r fol  24  
Er komen 129 namen van opvarenden in voor  
Het boek is niet op volgorde van functie, maar puur alfabetisch op voornaam ingericht. 
Vanaf on-line scan 445 
Fol 1 
Abraham Welsing 
fol 24  [scan 490/91] 
Jacob Janssen Gauw van Vlissingen schipper  
Het lijt alsof er na de monstering nog een aantal opvarenden op andere schepen is geplaatst 

 
 Op 9 maart vergoeding aan 27 opvarenden wier kisten gisteren wegens storm overboord zijn 

gezet om een vrije overloop te hebben om te balien 
 4 April koopt Welling van Nederlandse schepen aan de kaap een vat haring voor de kajuit 
  
 Bijgehouden tot 8 aug  - (voor?) laatste overlijden aan boord bosschieter Abraham Willems 

van Amsterdam en opbrengst verkoop van zijn goerderen 
 10 augustus (laatste overlijden?) Jan Cornelis van Alckmaer 
 Boeking van de uitgaven door Abraham Welling op 29 april op St Helena aan de mensen die 

varkens en bokken aan boord hebben gebracht 
15 augustus Boeking van de terugstorting door Welling van het restant van het geld dat voor 
verkrijgen van provisien onderweg was meegegeven   

 
  NA 1.04.02 (VOC) 232 - Resoluties Kamer Amsterdam 1639 Augustus 

[scan 191] 
 Sondach den 14 dito smorgens extraordinaris Vgadert sijnde op de gecomen tijdinghe 
uijtt texel dat het schip Ackersloodt ingecomen en het schip swol int spagnaerdts gadt ande 
gront geraect was, sijn daerop gecommitteert d'heeren voet en Roch om opt spoedichste 
doenlijck naer texel tegaen en ordre te stellen opt lossen vant vande schepen .. 
 
NA 1.04.02 (VOC) 316 fol 250 missive H XVII maar Batavia, geschreven 12-9-1639  
zynde ’t voorn- Schip Swol in’t Incomen van ’t Spangiaerts  



gadt [13-8-1639] schandel- verseylt ende ande noorder haacs gebleven 
veroorsaect door quade gissinge van’t Getije van een 
vande Lootsluijden, genaempt Jacob backer, die de Comp.e 
ordinaris en dickwils wel heeft gedient, Sulcx 
dat ’t voorn- Schip ontrent twee uuren voor’t hoochste 
water het gat Ingeseylt na de eerste Tonne ghe= 
stooten en voorts geheel verongeluct is, hebbende de 
menschen haer ter nauwer noodt connen salveren waer 
over vier personen haer leven gelaten hebben, wat daer van 
noch gevischt en gesalveert zy uE In desen off volgende 
geadviseert werden  
 
NA 1.04.02 (VOC) 232 - Resoluties Kamer Amsterdam 
18-8-1639 
matrozen van t verongeluckte schip Swol betalen ende met haer affreeckenen tot den tijt dat 
sij van Batavia ops schip Swol gecoomen sijn om naer t vaderlant te vertrecken  
 
[waar zij verder nog recht op hebben zal moeten worden bepaald aan de hand van de waarde 
van geborgen goederen]  
 
Maendach den 22 Augo- smorgens [scan 193] 
Is goetgevonden dat Abel dienairis Comp.sal rijsen naer texel om met willem dirckS nar der 
schellingh en t vlie te varen end aldaer met adsistentie vande Officieren ende magistraet 
tevernemen naer de goederen dewelcke uijtt het verongeluckte schip swol bij die Eylanders 
gesalveeert en aldaer aengebracht  mocht sijn, en d'selve in handen vande Comp- doen stellen, 
mits betalende behoorlyck bergloon 
 
[scan 184] 
Sijn gecommiteert d'heren Roch en van Loon omme informatie te 
nemen vant verongelucken vant schip swol jegens de lootsluijden 
alsoo gesecht wert dat t voorn schip met de ebbe soude ingevaren sijn en de voorn? Informatie 
belijet? sijnde dat men dan wijders sal delibereren om dselve te doen overgeven? in handen 
van deheer fiscael vanden Ed hove van hollandt omme jegens den 
Lootsman die bevonden sal werden daaraen schuldich te sijn voorder te procederen op dat 
exempel gestatueert mach werden in toecomens 
 
NA 1.04.02 (VOC) 316 missive H XVII maar Batavia, geschreven 12-9-1639  
267 [scan 543] 
Vermits het verongelucken van Swol comen wij tot ons groot ongerieff te missen alle de 
principale brieven en pampieren daer mede gesonden… alleen dat eenige tayouanse brieven 
nat gebercht sijn  
267v 
De afteijckeninge van’t fort Seelandia is met Swol gebleven 


	Item een cleijnder schip van
	Onder voorvallende saecken 24 Januari
	Voorgevallen Saecken 11 September 1636
	Liquidatie vande Timmeringe.... September An 1636
	NA 1.04.02 (VOC) 1128, fol 301-318
	Maendach den 22 Augo- smorgens [scan 193]
	Sijn gecommiteert d'heren Roch en van Loon omme informatie te
	nemen vant verongelucken vant schip swol jegens de lootsluijden
	alsoo gesecht wert dat t voorn schip met de ebbe soude ingevaren sijn en de voorn? Informatie belijet? sijnde dat men dan wijders sal delibereren om dselve te doen overgeven? in handen van deheer fiscael vanden Ed hove van hollandt omme jegens den
	Lootsman die bevonden sal werden daaraen schuldich te sijn voorder te procederen op dat exempel gestatueert mach werden in toecomens

