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INHOUD.

Bladz.
XXIIIInleiding

I. Resolutiën van den Raad van Defensie (1620—1623)...........................................................
1620 April 21 voor Bantam. Ontmoeting met admiraal Pringh.........................................

De Engelschen aan boord........................................................
Vertooning van geloofsbrieven. —Bezending vanBantam 
Bezending van Bantam.............................................................

1
3

1620 April 23 „ 
1620 April 24 „ 
1620 April 25 „ 
1620 April 27 „ 
1620 April 28 „ 
1620 Mei

3
4»
6
6ï)

Blokkade van Bantam....................................
22 fort Jacatra. Blokkade van Bantam. — Tocht naar Manila

6
8

1620 Mei 26 „
1620 Mei 29 „ Batavia. 
1620 Mei 30 fort 
1620 Juni 6 
1620 Juni 12 „
1620 Juni 13 
1620 Juli 22 
1620 Nov. 19 „
1620 Deo. 17 
1620 Dec. 19 
1620 Deo. 25 
1620 Dec. 26

Schepen naar Japan 10
11

Jacatra. Instructie dor schepen naar Japan.........................................
„ Tocht naar Manila. — Den vrede te doen afkondigen . .
„ Commissie voor Robert Adams en Willem Jansz. . . .
„ Instructie voor Robert Adams on Willem Jansz. . . .
„ Maatregelen tegen Franschen en Denen..............................
„ Redres van den handel in Jambi.........................................
,, Schip JjEspérance.......................................................................

15
15
18
22
22
23
26
26

,, Sohepen naar do Molukken en tegen Bantam.....................
„ Regeling van den handel in de Molukken, Amboina en

Banda .......................................................................................
„ Gecommitteerde raden in de Molukken, Amboina en Banda 
„ Regeling van den handel ter kust van Coromandel . . .
„ Besluit omtrent Robert Gravo..............................................
„ Antwoord op protest van Robert Gravo...............................
,, Protest aan Robert Grave........................................................
„ Order aan de kooplieden in Atjeh.........................................
„ Protest aan Robert Grave . ....................................................
„ Tweede tocht naar Manila........................................................

Batavia. Tocht naar Goa.......................................................................

27

28
1691 Jan. 1 
1621 April 13 
J 621 Juni 8 
1621 Juni 22 
1621 Juni 22 
1621 Juni 24 
1621 Juni 29 
1621 Juni 30 
1621 Sept. 21 
162 L Sept. 27 
1621 Oct. 2 
1621 Oct. 6 
1621 Oct. 11
1621 Oct. 27 
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1622 April 25 
1622 Mei 21 
1622 Aug. 16 
1622 Aug. 19 
1622 Aug. 20
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Regeling van wodorzijdsche belangen in Jambi . .
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INHOUD.VI Bladz.
931622 Aug. 22 fort Batavia. Vloot voor Goa

1622 Sept. 6 „ „
1622 Oot. 13 „
1622 Nov. 8 „
1622 Nov. 16 „
1623 Jan. 20 „
II. Sententiën (1613—1622)

95Schepen naar patna
96Bantam .

100
99

101.........................................................................................................
Engelsche restanten in do Molukken, Amboina en Banda 102

105

Phesident en Raden (1613 Dec. 4—161.8 Nov. 22). 
Waar Wegens

onachtzaamheid 
verwonding . 
disrespect . .
insubordinatie 
mestrekken . 
beleediging .

TotTegen
4 voor Bantam. Dirck Reyniersz.

Dirck Jansz. 
Goert Jansz. 
Meus Simonsz.

Wanneer 
1613 Dec.
1613 Dec. 4 
1613 Dec. 4 „
1613 Dec. 4 „
1614 Oct. 28 Bantam. Jacob Boelen

107B1)
107BL
107L’)
107L
108L
108LHJan Gout 

(Verhoor van Francisco de Mora)s) 
(Nader verhoor van donzelfde) . 
(Confessie van Lucas Lemon)

1614 Oct. 28
1615 Jan. 3 
1615 Jan. 5 
1615 Jan. 9 
1615 Jan. 15 
1615 Febr. 6 
1615 Febr. 6 
1615 Febr. 6

109
111
111
112manslag 

part. handel
ZLucas Lemon 

Abraham Pietersz. Pos 112Rest.
112Willem de Koek 

Willem Huygen Bolck- 
vanger

Melchior van Baserode 
Heycke Hermansz. 
Salvador

))99

113aanstootelijk gedrag 
dronkenschap. . .
verlaten der loge
diefstal .....................
insubordinatie . .

T
113V1615 Febr. 6 

1615 Maart 5 
1615 Juni 24 
1615 Juli 17 voor Jacatra. Adriaen Pietersz. 
1615 Juli 17

99

114B))
115Rost.99

115LV
Frederick Evertsz.99

Visdrager
1615 Aug. 25 Bantam. Willem Hendricksz. 
1615 Aug. 25 
1615 Aug. 25 
1615 Aug. 28 
1615 Aug. 28 
1615 Sept. 7 
1615 Sept. 9 
1615 Sept. 9

LB plichtverzuim. .
wangedrag. . .
twistzoekerij . .

115
L 116

Claes Egbertsz. 
Pieter Pietersz.

B 117
B 117y>

Hendrick Hendricksz. 
Hendrick Jansz. 
Cornolis Prins 
Willem Willemsz. 
Bartholomous van der 

Leeu
Jan Gruyter 
Jan de Haen 
Bouwen Corsz.

L dronkenschap 117
L 118y y

L verlaten der logo 
beleediging . .

118
LB 118

L insubordinatie . . 
wangedrag. . . . 
ongehoorzaamheid . 
verbreking van arrest

119
1615 Sept. 16 
1615 Sept. 19 
1615 Sept. 21

BV 119
L 120t
L 120

1) A — „arbeiden voor den prins”; Arq. — „gcarquebuscort” worden (doodgeschoten wordon 
met een haakbus); B = boete; G = geeseling; H = herroeping; IC = kielhalen; L = de gewone 
lijfstraf (van de ra te vallen en „geloerst” te worden); R = roeien op de galeien; Rest. = resti
tutie; T = terugzetting in rang; V = verwijdering naar patria; W = worging; WV = 
ging en vierendeeling; Z = zwaard.

*) Deze delinquest valt alleen van de ra zonder geleersd te worden.
8) Tusschen ( ) zijn vermeld stukken die niet het karakter eener sententie dragen.

wor-
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INHOUD. VII

Bladz.
Waar TogenWanueer Tot Wegens

dronkenschap . .1615 Sept. 21 Bantam. Obbe Tongera 
1615 Sept. 21 
1615 Deo. 18

L . 121
. 121
. 121 
. 121

Christiaon Christiaensz. 
EldertEldorsz. do Jonge 
Jan le Mair

L99 99

V onachtzaamheid . .99

1615 Dec. 18
1616 Jan. 13

Vyy 99

Thomas Pietersz. 
Bloock

Jacob Cornelisz. Aen- 
legger

. Hendrick Hermansz. 
Pieter Reyniersz.

99

V conspiratie . . . 122
1616 Jan. 13 99

verzwijging 
L on boeien poging tot desertie . . . 123 
Verminde

ring in gagie luiheid .
LB wangedrag 
LB

BK 122
1616 April 27 Jaoatra 
1616 April 27 99

123
Cornelis Jacobsz. 
Pieter Jacobsz. 
Aert Pietersz. 
Harmen Pietersz. 
Jan Gerritsz.

1616 Mei 18 
1616 Mei 18 
1616 Mei 25 
1616 Mei 25 
1616 Mei 25

12499

. . 12499

conspiratieR 1249•

R 12499

L aan land blijven zonder
verlof..........................

moord..........................
diefstal ..........................
insubordinatie .... 127 

. . 127

yy

125
Kusnoky Itsiomon 

13 Bantam. Jan Jansz. e. a.
Hendrick Eliasz. 
Willem Barentsz. 
Guillamo Anthonisz.

Z 1251616 Juni 3 
1616 Juli 
1616 Sept. 21 
1616 Sept. 21 
1616 Sept. 21

LB 126
L99

L)•
ongeoorloofd koopen van

arak...............................
zeeroof ...............................

B
127

B 128Abraham Pietersz. Pos 
Jacob Jansz.
Reyno Lymesz.

1616 Sept. 24 
1616 Sept. 24 
1616 Sept. 24

99

TV
G brand
merk R diefstal ................................

L dronkenschap en insubor
dinatie .........................

L insubordinatie .... 130
L messnijden ....
L mestrekken ....

L en blok oproerigheid ....
L uitbreken uit ’s hoeren

sloten..........................
L messnijden ....
R uitbreken uit ’s heoren

sloten..........................
R breken van 's hoeren

boeien.....................
T diefstalen wangedrag. . 133

WV poging tot afloopen van
een schip ....

Koord poging tot afloopen van
een sohip . .

Koord poging tot afloopon van
een schip . .

Koord poging tot afloopen van
een sohip . .

12999yy

99

129
Feiko Baukc^1616 Sept. 24 99

130
Pieter Jansz. 
Oego Wilkons 
Mcynert Jansz. 
Kees Trommel 
Aront Pietersz.

1616 Sept. 24 
1616 Sept. 24 
1616 Sopt. 24 
1616 Sept. 24 
1616 Oct. 22

130
131

99

131

132
132Clement Willomsz. 

Kees Trommel
1616 Oct. 22 
1616 Oct. 22 99

132
Pieter Diroksz.1616 Oct. 22

. 133
1616 Nov. 13 Jacatra. Gorrit de Grcbbcr 
1616 Nov. 19 Bantam. Arent Jansz.

134
Jocliom Jansz.1616 Nov. 19 99

. . 135 .
Cornelis Jansz. Mul o. a.1616 Nov. 19 99

. . 135
Thijs Claesz,1616 Nov. 19 *99

. . 136

-
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INHOUD.VIII
BJadz.

Wegens
poging tot afloopon van

een schip.....................
insubordinatie . . . .
insubordinatie en ver

wonding ..........................
conspiratie tot afloopen 

van een schip . . . .
doodslag bij onachtzaam

heid ...............................
conspiratie tot afloopen 

van een schip . . . .
insolentie en gevochten . 
„slappicheyt” en conni- 
ventie..........................

Tot
Koord

TogenWanneer Waar 
1616 Nov. 19 Bantam. Jau Lijn

136
137LBRoelof van Letcn 

Claes Cornclisz.
1616 Nov. 29 
1616 Nov. 29 BK

137
RHarmen G lasholT o. a.1616 Dec. 1

138
RCornelis Wessels1616 Dec. 1

139
RSandcr Sandersz. e. a.1616 Dec. 1

139
BV 140Jan Ewoutsz. Prins 

Pieter van don Broecko
1616 Deo. 6 
1616 Deo. 5 B

140
B en bout aan

’t been vechten in dronkenschap
dronkenschap.....................
verwonding met doodo- 

lij ken afloop . . . . 
mossnijden.....................

1617 April 25 Jacatra. Joost Hendricksz.
141
141BPieter Jacobsz. 

Nicolaes Hye
1617 April 25 
1617 Juni 4

99

GR»
142

B 142Claes Woutersz. 
Willem Jansz. 
Isack Jacobsz. 
Carel Gressy

1617 Aug. 22 
1617 Aug. 22 
1617 Oot. 9 
1617 Oct. 9

99

LB 143»
verwonding . .B 14399

L en vermin
dering van

gagie opruiing

99

144
1618 Jan. 17 omtrentPoeloe Paudjang. Pieter 

Michielsz.
1618 Jan. 17 omtrent Poeloe Pandjang. Vetjen 

Fransz.
, 1618 Jan. 22 voor Bantam. Jacob Meskcs 

1618 Jan. 22 „
1618 Febr. 20 Jacatra. Danckert Joosten 
1618 Febr. 20
1618 Maart 15 voor Bantam. Jan Claesz.

R diefstal 144

Berisping rumoer bij nacht . .
messnijden . . 
mestrekken . . 
houwen met de sabel . . 146
moedwil en verwonding . 147 
overloopen naar de En- 

golschen

. 145 
. . 145 
. . 115

L
Otje Broers L99

L
Thomas Wiilemsz. LBR

KR
147

1618 Maart 23 „ Pieter Gerritsz. 
Valck

99

KL . . 148
insubordinatie .... 149
presentatie van dienst min 

de Engclschen . . . 149
diefstal on overloopen naar 

de Engelschen . . . 150
diefstal 
heling
vechten in dronkenschap 151 
hoogverraad . .

opruiing
1618 Maart 23 „
1618 April 9 Jacatra. Bervacs Everlsz.

Marcus Scheyl T99

KL

1618 April 25 Fernaldo G99

1618 Juni 26 
1618 Juli 6 

* 1618 Juli 10 
1618 Juli 10 
1618 Juli 24

Pasquael Montere 
Anthony Calfaringa 
No wee Bouwens 
Manuel
Costa Goa de Lordigos 

e. a.
(Pardon aan Costa Goa de Lordigos o. a.)

G 15099

G . 15099

B99

wv . . 15199

99

G verzwijging . . . . 154I 1618 Juli 24 15599

'

: 4
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INHOUD IX

Bladz.
Wannoor Tegen

1618 Aug. 18 Jacatra. Dirok Gerritsz. Crul
Waar Tot Wegens

traaghoid in het op volgen 
van bevelen .... 155

B

1618 Sopt. 3 (Gratie aan Tkeunis Jansz. en Geurt Willemsz., 5 Oot. 1617 door
een soheepsraad veroordeeld)........................................................

Jacob Pietersz.
Hendrik Pietersz.
Jan Bruystens 
Pauwels Bart 
Lenard Nioolaesz.
Engel Barentsz.

155
1618 Sept. 3 
1618 Sept. 3 
1618 Sept. 12 
1618 Oot. 5 
1618 Oot. 9 
1618 Oot. 9

LB messnijden 156»
LB 156))
T dienstwijgering .... 157 

ontucht
)»

B . 158))
Arq. slapen op schildwacht. . 158 

A en huis
arrest rumoer en insolentie . . 159 

A en huis
arrest 

A en huis
arrest wateren uit zijn venster . 160

160
Arq. slapen op schildwacht. . 161

))
>1

1618 Oct. 9 Willem Hermansz.J)

. . 159» )» >1

1618 Oct. 9 Hans Forvaeck77

(Pardon aan Lenard Nicolaesz.) 
Huybrocht Bevarsz.
Huybreolit Huybreohtsz. G brand-

1618 Oct. 10 
1618 Nov. 9 
1618 Nov. 9

77

>>
merkR poging tot brandstichting 161 

A moedwil en geweld . . . 162
. . 163

Philips Huybertsz.
(Commutatie der straf van Huybrecht Beversz. tot A) . .

1618 Nov. 9 
1618 Nov. 10 
1618 Nov. 17 
1618 Nov. 21

)>
(Adriaen Cornelisz. Fortuyn, tortuur op vermoeden van sodomie) 163 
Melis Remmertsz. Lanst V dienstneming bij de Fran-

schen 163
Adriaen Cornelisz. For

tuyn
1618 Nov. 22 in

Infamie en 
verbranding 

in effujie sodomie 165

Gouvkrneur-Genhraai, en Scheepsraad(1619 Mei 5—27).

Gltest. A diefstal . 
L messteken

1665 voor Grissee. Frans Rutgorsz.
Gorrit Hendricksz.

„ (Cornelis Gillisz. Clerck, tortuur op vermoeden van diefstal) 167 
Cornolis Gillisz.

1619 Mei 
1619 Mei 
1619 Mei 
1619 Mei

1675
6
6 y >77

168Koord diefstalClerck
Gorrit Douwesz. de 

Vries
Jacob Lonartsz.

13 in zoo. (Commutatie der straf van Cornelis Gillisz. Clerck in Gbraud-
merk A).....................

1619 Mei 27 „ „ Abraham van Boshuysen

1619 Mei 10 ))
168vechtenB
168B1619 Mei 

1619 Mei
10 79 A

168
dronkenschap en verzet . 169T

Gouverneur Generaal kw Raden (1619 Juni 27—Oot. 5). :
. . 169pliohtvorzuim . .1619 Juni 27 Jacatra. Hondriok Jansz. e. a. 

1619 Juni 27 
1619 Juli 9

B
1170(Pardon aan Lieven Pietersz., overlooper) 

Piotor van Ray o. a.
99

lafhartighoid, plichtver-T Rest.
99

zuim, berokkening van 
schade .......................... 171

part. handel 174Merten Davidtsz. TV1619 Juli 12

1
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Bladz.
Wegens 

smokkelarij . .
slapen op schildwacht. . 175
breken van ’s hoeren ge

weer .
breken van ’s heeron gc-

TotTegen
1619 Aug. 3 Jacatra. Cornelis Houbraeoken e. a. 
1619 Aug. 3 
1619 Aug. 3

WaarWanneer
. . 175B

AMatthijs Fock
AIsbrant Pietersz.

99

. . 175
AElias Eliasz.1619 Aug. 3 99

. . 175 

. . 176
weer.....................

huisvredebreuk . .
slapen op schildwacht. . 176
insubordinatie enverwon-

ADanckaert Joosten 
Jacob Essens 
Jan Lammertsz.

1619 Aug. 3 
1619 Aug. 10 
1619 Aug. 10

99

A
A

99

176ding..........................
besmet zijn mot morbus

gallicus.....................
besmet zijn met morbus

gallicus.....................
dienstweigering en ver

wonding. . . . 
pliohtverzuim . . 
verwonding . . . 
nalatigheid . . .

* BGerrit Adriaensz.1619 Aug. 27 99

177
BHuybrecht Lievelaer1619 Aug. 27 99

177
KAOtte Ottsen1619 Sept. 10 99

177
. . 178 
. . 179 
. . 179 
. . 179

Samuel Marchijs 
Jan de Clerck 
Coenraet Houmes 
Jan Jansz. Root 
Jan le Neu

B1619 Sept. 14 
1619 Sept. 14 
1619 Sept. 26 
1619 Sept. 26 
1619 Sept. 26

99

A
99

T
99

T 9999

verwonding met doode- 
lijken afloop .... 180

Z99

(Frans Becx, tortuur op vermoeden van sodomie). . .
LB verwonding . . 

W en ver-

1811619 Sept. 26 
1619 Sept. 26 
1619 Oct. 5

99

Adriaensz. . . 18199

Frans Beox99

branding sodomie
G ontuchtig bedrijf . . . 183

182
Pieter Jansz.
Pieter van Ray e. a. Arrest van gage!).

1619 Oct. 5 
1619 Oct. 5

99

18399

Gecommitteerde Rader’) (1619 Oot. 9—19).

9 Jacatra. Jan Cornelisz.
Guillaume Quintens 
Dirck Jansz.
Jacob Hendricksz.

L1619 Oct.
1619 Oct. 9 
1619 Oct. 19 
1619 Oct. 19

tweegevecht . . . . 184 
. . 184
. . 185 
. . 185

L 99

LB verwonding . . 
mestrekken . .

99

B99

Raden van Indië, presente kooplieden en schippers, mitsgaders de krijgsraad van ’t fort 
(1619 Oct. 22).

1619 Oct. 22 Jacatra. Quiay Lebe Wayd 
1619 Oct. 22 
1619 Oct. 22

t Kruis en rad moordaanslag . .
Kruis en rad

Slavernij medeplichtigheid aan
moordaanslag .... 186

. . 186

. . 186I André99 99

Andor e. a.99

Gouvebneur-Generaal (1619 Oct. 22).»
1619 Oct. 29 Jacatra. (Communicatie der straf van Quiay Lebe Wayd en André in

! WV) 188

i I *) Tot bewerkstelling der restitutie ex sententie 9 Juli 1619.
*)Het college, in de resolutie van Aug. 1620 (III, 981) aangeduid als „de ordinaris commis- 

sarisson ende reohtsluyden van ’t fort”.I

k

_................



INHOUD. XI

Bladz.
Wanneer Waar Tegen

Gecommitteerde Raden (1619 Oct. 29). 
1619 Oct. 29 Jacatra. Pieter Tijsz.

Tot W egens

LA. slapen op schildwacht. . 189
Gouverneür-Giïneraal en Raden (1619 Nov. 2). 
1619 Nov. 2 Jacatra. Jan Moll 
Gecommitteerde Raden (1619 Nov. 9—Dec. 18). 
1619 Nov.
1619 Nov. 9

B verlating van zijn werk . 189

9 Jacatra. Claes Ewoutsz. 
Dirck Jansz.

LA plichtverzuim .... 190 
breken van ’s heeren 

boeien . . .
insubordinatie . 
diefstal .... 
plichtverzuim 
verwonding . .
plichtverzuim 
mestrekken . . 
verwonding . . 
insubordinatie . 
verwonding . .
moedwil en geweld 
disrespect . . . 
slapen op schildwacht*) . 197

LA
190

1619 Nov. 13 
1619 Nov. 18 
1619 Nov. 17 
1619 Nov. 27 
1619 Nov. 27 
1619 Nov. 27 
1619 Nov. 30 
1619 Dec. 7 
1619 Dec. 7 
1619 Dec. 7 
1619 Dec. 7 
1619 Doe. 13 
1619 Dec. 13

Cornelis Meindertsz. 
Gerrit Jansz. 
Saennon 
Jan Charli 
Jan Jansz.
Carston Claesz. 
Domingo Lorero 
Dirck Tymensz. 
Rijck Cornelisz. 
Claes Jacobsz. 
Reynier Hermansz. 
Huybreclit Be versz. 
Daniël Jansz.

A . 191
G 191
A . 192

LA 192
T . 193 

. 194 

. 194 

. 195

B
L
B

LB 195
A . 196 tB 196

Arq.
G brand- 1
merk R diefstal .

Wip slapen op schildwacht. . 199 
LA dogentrekken

198
Jan Hermansz. 
Adriaen Jansz.

1619 Deo. 13 
1619 Doe. 13 199

en Raden (1619 Deo. 30—1620 Jan. 9).Gooverneür-Geniïraal

2001619 Dec. 30 voor Bantam. Jan Kendriksz.Sael 
1619 Dec. 30 „
1619 Dec 30 „

O’) ontrouw..............................
wangedrag.........................
verkwisting van Compag- 

nie’s penningen . . .
verachtering van Compag- 

nie's belangen. . . . 
verachtering van Compag- 

nie’s belangen....
verwonding....................
insubordinatie en verwon-

201Hendrick Bleyker 
HendrichBruystons B Rest.

OB
»

201
Marten van der 

Strengho 
Guillaumo van 

Heet velde 
Herman Janszn. 
Pieter Roolants

B1619 Dec. 30
202

B1619 Dec. 30 „
i202

LB 2031619 Dec. 30 „
1620 Jan. 1 LAT

203ding
204doodslag1620 Jan. 9 Jacatra. Willem Poppos

Gecommitteerde Raden (1620 Jan. 13—1621 Jan. 5).

1620 Jan. 13 Jacatra. Jncob Jansz.
1620 Aug. 7

Z

. . 205insubordinatie . . 
verbreking van trouw

belofte . . . . . 
diefstal ..........................

LB
AJan Barentsz.

205
207G1620 Aug. 12 

1620 Aug. 12
Subon
Balten Jansz. Groen 207L >>I)

‘) Bij residive (vgl. 9 on 10 Nov. 1688). 
’) Ontzetting van ambt.



INHOUD.XII
Bladz.

WegensTot
B Best. ontrouw

Tegen
1620 Aug. 12 Jacatra. Abram Cornelisz. e. a. 
1620 Aug. 16 
1620 Aug. 24 
1620 Aug. 26 
1620 Sept. 15 
1620 Sept. 15 
1620 Sept. 15 
1620 Sept. 15 
1620 Sept.. 15 
1620 Sept. 15 
1620 Sept. 15 
1620 Sept. 15

WaarWanneer
208

laster en wangedrag . 209 
. 210

VHerman Cray vanger
(Indaging van Domingo Lorero, beschuldigd van diefstal)

G- verwijzing ....
verwonding en geweld. . 211

210Antonio Ferdinaudo
BJacob Kelder 

Jacob Kelder 
Foppe Foppes 
Marten Adriaensz.
Federik van Borselo 
Jan Jansz. Mauris 
Pieter Andriesz.
Hendrick Gerritsz.

Druyfi:
Hendrick Jasperaz.
Jan Jansz. e. a.
Pieter Nannincx e. a.
Adriaen van Zon 
Pieter Egbortsz.
Jan Lambertsz.
Bichard Higgins 
Gerrit Gerritsz.
(Gratie aan Bichard Higgins) ') 
Jan Mol 
Jan Smit 
Jan le Main 
Jacob Albertsz.
Jan Jacobsz.
Marten Immertsz.
Hans Jansz.
Pieter Bouckens 
Hendrick Jansz. e. a.
Aert Gijsels e. a.
Tante e. a.

verwonding 
vechten . .

212B
. 212 
. 218 
. 213 
. 213 
. 214

B
dienstverzuim . .
tappen aan jongens

LB
B
B )» »)

geweertrekken . .L

dogontrekkon. . . 
insubordinatie . .
ontrouw .... 
schreeuwen en tieren 
verwonding . . .

. 214 

. 215
L
L1620 Sept. 19 

1620 Sept. 19 
1620 Sept. 25 
1620 Sept. 25 
1620 Sept. 25 
1620 Sept. 25 
1620 Sept. 26 
1620 Sept. 26 
1620 Sept. 28 
1620 Oct. 8 
1620 Oct. 3 
1620 Oct. 8 
1620 Oct. 8 
1620 Oct. 13 
1620 Oct. 20 
1620 Oct. 20 
1620 Oct. 20 
1620 Oct. 20 
1620 Oct. 23 
1620 Oct. 24

LB 215
B . 216
B 217

. 217
Wip on A slapen op schildwacht. . 217

Wip molest en degentrekken . 218
L verwonding

B >>

219
219

lafhartigheid. .
onachtzaamheid .
laster....................

Wip en A plichtverzuim. .
onachtzaamheid. 
hazardspel. . .

B . 220
. 220B

LBH 221
. 222 
. 223 
. 224 
. 224

L
A
L
B 221
A burongerucht. . . .

lichtvaardigheid. . .
niet betalen van ’s lands 

gerechtigheid . . . 
belastingontduiking . 
plichtverzuim. . . . 
vechterij.....................

. 221 

. 225B
A

. 226
1620 Oct. 24 
1620 Oct. 25 
1620 Oct. 31 
1620 Oct. 31 
1620 No v. 3 
1620 Nov. 3 
1620 Nov. 3 
1620 Nov. 9 
1620 Nov. 9

Beging e. a.
Abram Jansz. Dubois 
Andries van Hovo 
Evert Hermansz. 
Hendrick Hondebeeck 
Lucas Aertsz. 
Hillebraut Gerritsz. 
Gijsbrecht Tours 
Oudjou

B . 227 
. 227B

B 228
B 228

BH laster . . . 229
BH 229
L bedreiging. . . 

onachtzaamheid . 
breken van 's heeren boeien 

en verwonding

. 230 

. 230A
W

. 231 

. 232 

. 232
1620 Nov. 12 
1620 Nov. 14

(Schorsing der executie van Oudjou)2) 
Cornelis Cornelisz. B plichtverzuim

*) Verleend door den Gouverneur-Generaal.
5) Verordend door den Gouverneur-Generaal.
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INHOUD. XIII

Bladz.TogenWanneer Waar 
1620 Nov. 14 Jaoafcra. Theunis Cornelisz.

Tofc Wegens
plichtverzuim .... 233 

. . 233
LB

Jacob Abralmmsz. 
Willem Jacobsz. 
Nisako 
Nassy
Gerrit Elbertsz. 
Jan Jansz.
Boiko e. a.
Gerrit Velincx 
Doede Florisz. 
Joost Jacobsz. 
Claes Hermansz. 
Jan Peteyn

1620 Nov. 14 
1620 Nov. 14 
1620 Nov. 14 
1620 Nov. 14 
1620 Nov. 24 
1620 Nov. 24 
1620 Nov. 24 
1620 Nov. 26 
1620 Nov. 26 
1620 Nov. 26 
1620 Nov. 26 
1620 Nov. 26

LB mestrekken . .
L ontrouw. 234
B belastingontduiking . . 234
A disrespect 

Kaak en B diefstal .
235

. 235 5

Kaak en B 235
IBH laster . . . . 

nalatigheid . .
236

B . . 240
B 240
B part. handel . . . 

achteloosheid .... 241 
verkwisting van Compag- 

nie’s goed . . 
verwonding . . 
insubordinatie en verwon

ding .... 
verwonding . .

240
B

B Rest.
\. . 241

1620 Nov. 26 
1620 Nov. 26

Volckert Jobsz. 
Gerrit Thomasz.

LB 242 ■:

Wip
243

Theunis van Brienen 
G onsal vo
Hendrick Bruystens 
Dirck Jemmingh 
Jan Stovensz. 
Cornelis Maes

1620 Nov. 26 
1620 Nov. 26 
1620 Nov. 26 
1620 Nov. 26 
1620Dec. 3
1620 Doe. 3

L . . 243
G 244I)

B pliohtvorzuim . . 
afporsing .... 
plichtverzuim . . 
toebrengen van lichame

lijk letsel .....................
wangedrag....................
diefstal ...............................
laster en insubordinatie . 247 
verwonding . . .
plichtverzuim . . 
onachtzaamheid. . 
mestrekken in dronken

schap ....................
pliohtvorzuim . .
straatschenderij en belec-

diging.........................
slaan van een Chinees. . 252 
verduistering. .

. . 245 

. . 245 

. . 245
B 1.L
B

246
Jan Antheunisz. 
Jelis de Pagic 
Hendrick Vroricksz. 
Pieter Egbertsz. 
Willem Stamper 
Thomas Thomasz. 
Gerrit Jansz.

B 2461620 Dec. 3
1620 Dec. 3
1620 Dec. 3
1620 Dec. 8
1620 Deo. 8
1620 Dec. 8
1620 Deo. 15

L 247
L !

Wip 248
. . 248 
. . 249

LT
T
L

. . 250 

. . 250LJan van Hoorn 
Jan Jansz.

1620 Dec. 15 
1620 Dec. 15 BII

251
BBaront Smith 

Andries Wels 
Thymen Jacobsz.

1620 Dcc. 15 
1620 Dcc. 15 
1620 Dec. 15

. . 253L
Goldelijko 

vergoeding, 
eventueel 

onderhouds
plicht verminking . .

B., evontuoel 
vergoeding

. . 253
Royer Saockolsz.1620 Dcc. 22 i)

254
II

255
256

verwonding . 
plichtverzuim

BAdam Pietersz. 
Allert Jansz. 
Hendrick Claesz. 
Jan Hermansz. 
Diogo de Molina

1620 Deo. 22 
1620 Dec. 22 
1620 Dec. 22 
1620 Deo. 22 
1620 Doe. 26

*!II

B
>1

256L tltl

256
257

L ontrouw . . 
verwonding .

tl

Wip
i»

i
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INHOUD.XIV
Bladz.

WegensTotTegenWaarWanneer
1620 Dec. 26 Jacatra. Abraham Cornelisz. 
1620 Dec. 26 
1620 Dec. 29
1620 Dec. 29
1621 Jan. 5 
1621 Jan. 5

257B ontrouw .... 
plichtverzuim. . .
nalatigheid . . .
belastingontduiking 
wangedrag . . .

. 258BHendrick Jansz.
ff

259BDirck Gerritsz. Crul 
Jan de Brasser o. a. 
Ewoub van Dijck 
Jan Jansz.

»
. 260
. 261
. 261

B>>
B»
T»

Goüverneur-Generaal en Breedk Baad der Vloot (1621 Mei 8). 
S voor ’t fort Nassau. Orangkaja 

Jaram e.a.
8 voor ’t fort Nassau. 36 andere 

Bandaneezen

Dagelijksche Raad j) (1622 Jan. 11—Febr. 4).
1622 Jan. 11 Batavia. Willem Andrieaz.

1621 Mei
V hoogverraad . . . . 262

1621 Mei
Z . . 262

overschrijding van be
voegdheid . . 

verkwisting van Compag- 
nie’s penningen . . . 264

insubordinatie en beleedi- 
ging • • 

ontrouw . . 
plichtverzuim

B
. . 264

Jan Jansz. Hoochlant B1622 Jan. 11 ))

LHJan Carstensz.1622 Jan. 17
. . 265 
. . 266 
. . 266 
. . 266

Olivier de Champagne 
Andries Aertsz.
Jan Mertensz.
Hendrick Jansz.
Egbert Sybrantsz.

Goüverneur-Generaal en Raden (1622 Febr. 5). 
1622 Febr. 5 Batavia. Dirck Joosten ’t Hooft 

Dagelijksche Raad (1622 Febr. 10).
1622 Febr. 10 Batavia. Cornelis Cornelisz.
1622 Febr. 10 
1622 Febr. 10

B1622 Jan. 18 
1622 Febr. 4 
1622 Febr. 4 
1622 Febr. 4 
1622 Febr. 4

))
LB>>
LB )>))
G diefstal

heling
267

G 267

l Z' moord op bevriende natie 267

LA vechterij 270
270Hendrick Thomasz. 

Jan Willemsz.
LA

K en dienenff

zonder gage desertie 270
Hendrick Jansz.1622 Febr. 10 L verlaten van kwartier . 271ff

Gouvernkur-Gknekaal en Raden (1622 Febr. 11). 
1622 Febr. 11 Batavia. Ebrahim e. a. *) Vierendeeling hoogverraad . . 271

Dagelijksche Raad (1622 Febr. 19—Maart 19). 
1622 Febr. 19 Batavia. Laurens Helt 
1622 Febr. 19 
1622 Febr. 19 
1622 Febr. 26 
1622 Febr. 26

B mishandeling. . . 273
Matthijs Willemsz. 
Willem Laurensz. 
Cornelis Willemsz. 
Jan ten Bergh

B 274ff ff

Bil laster ...............................
insubordinatie . . . . 
’s nachts buiten het fort

blijven..........................
diefstal ...............................

274ff

LB 275ff

Bff

275
1622 Febr. 26 
1622 Maart 5

Gerrit Pouwelsz. 
Jan Arentsz.

LB 276ff

Gestropla- 
coort te
worden slapen op schildwacht. . 276

*) Nieuwe aanduiding van liet college, te voren als „Gecommitteerde Raden” bekond.
*) Bandaneezen.

ff

t
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Bladz.
Wanneer Waar 

1622 Maart 5
Tegen

Anthony Thounisz.
Tot

Gestropla- 
coort te
werden insubordinatie .... 277

Wegens

Dirolc Reynertsz. Blauw- 
paert

Claes Pietersz.
Lucas Barentsz.
Adriaen Woutersz. Draeck 
Jacob Jansz. Gauw 
Dirck Jansz.

1622 Maart 5
plichtverzuim .... 278 
vechterij

B
1622 Maart 5 
1622 Maart 5 
1622 Maart 19 
1622 Maart 19 
1622 Maart 19

B 278
B 278

verwonding 
vechterij en beleediging . 279 
straatschenderij .... 280

B 279
BH
LB

IIT. Brief naar Patria, 21 Dec. 1617.............................................................................................
Spaansche vloot.

IV. Brieven dit Patria (21 Nov. 1614—10 Dec. 1622)..............................................................
21 Nov. 1614 (Zeventienen)............................................................................................................

Ontvangen brief, 287. — Menigvuldigheid der kantoren, 287. — Solor,288.—Jacatra,
288. — Rendez-vous, 288. — Engelschen, 288. — Rekeningen, 289. — Coromandel,
289. — Japara, 289. — Mateo Coteels, 289. — Peuplatie, 289. — Tidore, 290. — Varia,
290. — Boekhouding, 291.

28 Nov. 1614 (kamer Amsterdam)..................................................................................................
Faotuur en cognossementen, 293. — Behoefte aan retouren, 293. — Lijnwaden, 293.— 
Ontvangen brief, 294.

30 April 1615 (Zeventienen)............................................................................................................
Engelsche Compagnie, 296. — Uitrustingen te Dieppe en St. Malo, 301. — Groen- 
landsvaart, 302. — Nieuwstijdingen, 303.

30 April 1615 (Zeventienen)............................................................................................................
Ontvangen brieven, 304. — Stand van Indië, 304. — Balans, 305. — Chineezen, 306. 
— Molukken, 307. — Japan, 307. — Uitrusting, 308.

30 April 1615 (kamer Amsterdam)............................................................................................
Afgezonden goederen.

6 Mei 1GL5 (Zeventienen)................................................................................................................
Amboina en Banda, 311. — Rcndcz-vous, 313. — Varia, 314. — Slavon, 316. — Japa
ra, 317.

6 Mei 1615 (kamer Amsterdam)..................................................................................................
Boeken voor C'ornelis de Heda.

30 Nov. 1615 (kamer Amsterdam)..................................................................................................
Ontvangen brieven, 319. — Verdediging van het beleid dor Zeventienen, 320. — Be
vinding van retouren, 322. — Varia, 324. — Boekhouding, 326. — Uitrusting, 327. — 
Kapit aal, 328. — Aan Chineezen of Javanen geen specerijen te vorkoopen, 329. — Ge
vraagde boeken en rekeningen, 331. — „Principael hooftpoinct van onzen handel”, 
332. — Behoefte aan peper, 333.

19 Dkc. 1615 (kamer Amsterdam).................................................................................................
Cognossementen, 334. — Handel der Portugeezen, 334.

6 Jan. 1616 (kamer Amsterdam).................................................................................................
Gezonden contanten, 336. — Nieuwstijdingen, 337.

14 Jan. 1616 (kamer Amsterdam).................................................................................................
Aan Chineezen of Javanen geen specorijen te vorkoopen.

281

I285
287

l293

296

r304

309 i
311

318

319 3

334

336
;
.338

i
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INHOUD.XVI
Bladz.

3405 Maart 1616 (karnor Amsterdam).................................................................................................
.Tan Stijns en Gerrit Fredericksz. Druyff, 330. - Boeken en rekeningen, 341. —Japan- 
sclio handel, 342. — Nieuwstijdingen, 343.

11 April 1616 (kamer Amsterdam)....................................................................................... •
Philips Tetzner, 345. — Pieter Both, 346. — Indigo, 346. — Porcelein, 346. — Zijde, 
347. _ Ebbenhout, 347. — Nieuwstijdingen, 348.

19 April 1616 (kamer Amsterdam)........................................................ ....................................
Expeditie op vervalschte brieven van den Prins, 350. — Hans Paviot, 350.

26 Nov. 1616 (Zeventienen)
Ontvangon brieven, 351. — Bantam, 351. — Solor, 352.—Molukken, 353. Siam, 353.
— Jambi, 354. — Engclschen, 354. — Dood van Reynst, 356. — Gage van Coen, 356.
— Koloniën in Amboina en Banda te planten, 356. — Peper, 357. Kapitaal, 357. 
Kendez-vous, 35S. — Coen’s passie en hevige propoosten, 359. — Varia, 359. — Uit
gaven in do Molukken, 361. — Hoe zich tusschen den Mataram en Bantam te ge
dragen, 361. — Aan Coen eene vereering toegozegd, 362. — Cornelis de Heda, 362. — 
De raadsheer Lodensteyn, 362. —Coen en Reael, 363. —Het kantoor Bantam in goede 
handen te laten, 363.

6 Dec. 1616 (Zeventienen)................................... ............................................................................
Cognossementen.

9 Dec. 1616 (Zeventienen)................................................................................................................
Ongezegeld gezonden brieven, 366. — Druyff, 367.

17 Dec. 1616 (kamer Amsterdam).................................................................................................
Bevinding van indigo, 368. — Peperprijzcn, 368.

17 Dec. 1616 (kamer Amsterdam).................................................................................................
Voornemen der Spanjaarden.

12 Jan. 1617 (kamer Amsterdam).................................................................................................
Claes Minnesz.

27 Jan. 1617 (Zeventienen)...........................................................................................................
Peperprijzcn.

12 April 1617 (kamer Amsterdam)............................................................................................
Generale missive ter lezing aan Coen gezonden.

14 April 1617 (kamer Amsterdam)...........................................................................................
Zijne brieven in zesvoud te zenden.

15 April 1617 (kamer Amsterdam)...........................................................................................
Bevinding van retouren.

20 April 1617 (kamer Amsterdam)...........................................................................................
Guineesche lijnwaden.

25 Oct. 1617 (Zeventienen)..........................................................................................................
Coen Gouverncur-Gencraal, 376. — Reael thuis te zenden, 377. — Peuplatie van Am
boina en Banda, 378. — Kendez-vous, 378. — Isaac le Maire, 379. — Coromandel, 379.
— Peper, 381. — Vrijburgers, 381. — Joris van Spilbergen, 382. — Geld van Ara
bieren, 382. — Aangekomen schip, 383. —Fransche schepen, 383. —Japanschc han
del, 384. — Onbekwame dienaars, 384. — Gedebaucheerd leven, 885.

Bijlagen: Commissie der Bowinthebbors, 23 Aug. 1617, bl. 385. — Commissie der 
Staten-Gcneraal, 3 Nov. 1617, bl. 886. — Commissie van Prins Maurits, 14 Sept. 1617 
bl. 388.

10 April 1618 (kamer Amsterdam)
Peper,391.—Kendez-vous,392.—Bevinding van retouren, 393. — Wantoden schepen,

345

350

. 351

365

366

368

i
369

370

371

372

373

374

375

376

. 391

l
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Bladz.
393. — Noodzakelijkheid van een visitatour, 394. — Uitrusting der Engelschen, 394.
— Wapenen van overleden of thuisvarende soldaten, 395. — Onbekwame dienaars, 
396. — Ontong Java tot rendez-vous te verkiezen, 396. — Nederlanders in vreemden 
dienst, 399. — Uitrusting der Engelschen, 400. — Gedebaucheorde kwanten niet dan 
in krijgsambten te avanceeren, 400. — Mocha en Roode Zee, 401.— Instructie voor 
den Gouverneur-Generaal, 402. — Ontwerp van Simon Stevin, 402. — De Engelsche 
schepen uitgeloopen, 403. — Onzekerheid der verlenging van het octrooi, 403.

13 Dec. 1618 (Zeventienen)............................................................................................................
Aangekomen schepen, 405. — Schepen van St- Malo, 405. — Bantam, 406. — Gecom
mitteerden voor Engeland, 407. — Zilveren pasmunt, 407. — Martinus Sonck, 408.
— Uitrustingen der Denen, Engelschen, Franschen, 408. — Cargasoen naar Coro- 
mandel, 409.

23 Dec. 1618 (kamer Amsterdam)..................................................................................................
Aangenomen jongens, 410. — Jan Hendriksz. Sael, 410. — Scheej^s- en logieboeken, 
410. — Kaarten, 411.

16 Jan. 1619 (Zeventienen)
Aangekomen schip, 412. — Schip St. Michiel, 412. — Deensche uitrusting, 413. — Brief 
van Ilaga, 413. — Joost Marcclis Verwers, 414. — Verzoek der Leidsche professoren 
in de medicijnen, 414. — Gecommitteerden in Engeland, 414. — Uitrusting, 414.

1 Mei 1619 (Zeventienen)................................................................................................................
Aangekomen schip, — Peper, 416. — Amboina en Banda, 416. — Uitrusting, 417. — 
Engelschen, 418. — Schip St. Michiel, 418. — Tidore, 418. — Christelijke religie, 419.
— Weren van den inlandschen handel, 419. — Prijs der noten, 420. — Chineescho 
handel, 420. — Betaling der soldaten, 421. — Scheeps en logieboeken, 421.

30 Juli 1619 (Commissie uit de Zeventienen)............................................................................
Accoord met de Engelsche Compagnie, 423. — In Indië te publiceeren, 424.— Con- 
sideratiën ter explicatie, 424.

30 Juli 1619 (Commissie uit de Zeventienen).........................................’..............................
Zich niet door de Engelschen laten verkloeken, 426. — Raad van Defensie, 426.

10 Ski*t. 1619 (Zeventienen) ...........................................................................................................
Aangekomen schepen, 428. — Uitrusting, '429. — Peperhandel, 430. — Toepassing 
van het accoord, 432. — Kaap de Goede Hoop, 432. — Kapitaal, 433.

30 Nov. 1619 (Zeventienen)...........................................................................................................
Thomas Roe, 434. — Uitrusting, 435. — Kaap de Goede Hoop, 435. — Kapitaal, 437.
— Vloot van defensie, 438. — Buskruit, 439. — Sioarten Leeuw, 439.

26 Febii. 1620 (kamer Amsterdam)............................................................................................
Aankomst van Reael, 441. — Uitrusting, 441. — Do Portugeozen den handel op Goa 
te beletten, 442.

21 Maakt 1620 (Zeventienen)......................................................................................................
Aangekomen schip, 443. — Amboina, 444. — Jacatra, 444. —Chineescho handel,445.
— Porzië, 446. — Uitrusting van Spanje, 446. — Uitrusting der Compagnie, 447. — 
Vloot van dofonsio, 448. — Coromandel, 450. — Verhouding tot de Engolschen, 451.
— Nagelen, noten en foelie, 451. — Bantam, 453. — Malaka, Manila en Goa, 453. — 
Boeken, 455.

6 Mei 1620 (kamer Amsterdam).................................................................................................
Goëischto rotouron.

13 Mei 1620 (Zeventienen)............................................................................................................
Don tocht op de kust van Malabar jaarlijks te herhalen, 458. — Geen Franscho havens 
aan te doen, 459. — Varia, 459. — Kaarten, 460.

405

410

i

. 412

416

423

426

428

434

441

443

456 t

458

/
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Bladz.

4619 Sept. 1620 (Zeventienen).......................................................................' ‘ * * *
Aankomst van Steven van der Haghen, 461. - Verhouding tot de Engelschen, 462.
— Chineesche handel, 464. — Peper, 466. — De Portugeozen den handel te beletten, 

— Nieuwe handelsartikelen, 467. — Aangekomen schip, 468. — Uitrusting, 468.
— Testamenten, 469. — Bedrog van officieren en bootsvolk, 470. — Ontdekking van 
het Zuidland, 470.

12 Dec. 1620 (kamer Amsterdam).................................................................................................
Maandgelden, 472. — Personalia, 472. — Berichten van de Kaap, 473. — Portugal, 
474. __ Uitrusting, 476. — Kapitaal, 476. — Eisch, 477. — Balans, 477. — Positie der 
Compagnie in Nederland, 480.

4 Maart 1621 (Zeventienen)...........................................................................................................
Vertrokken schepen, 481. — Commissarissen der Engelsche Compagnie, 481. — Re
stitutie van peper aan de Engelschen geweigerd, 482. — Hoeveel Indische waren in 
Europa kunnen worden vcrtierd, 482. — Hoeveel tot inkoop dier waren is vereischt, 
4S3. — Verlangen der Engelsche Compagnie tot inperking van het bedrijf derNeder- 
landsche, 483.— Inkoop bij gemeen overleg, 484. — Peper, 484. — Indigo, 486. — 
Zijde, 488. — Nagelen, noten, foelie, 490. — Arrest van den Witten Beer, 491. — Chi
neesche handel, 492. — Voortzetting der onderhandeling met de Engelsche commis
sarissen, 495. — Aangekomen schip,496. — Batavia, 496. — Gedrag omtrent de Engel
schen te houden, 499. — Molukken, Amboina, Banda, 504. — Uitrusting, 507. — Vrou
wen en meisjes, 507. — Geen Engelsche havens aan te doen, 508.

4 Maart 1621 (Zeventienen)......................................................................................................
Coen verzocht, nog drie of vier jaar in Indië te blijven.

8 April 1621 (kamer Amsterdam)............................................................................................
Bevinding van retouren, 511. — Liquidatie metde Engelschen, 511. — Afloop van liet 
Bestand; West-Indische Compagnie, 513.

24 Oct. 1621 (Zeventienen)...........................................................................................................
Vertrokken schepen, 515. — Aangekomen schepen, 515. — Coromandol, 516. — Su- 
ratte, 517. — Diamanten, 517. — Benjuin en andere waren, 517. — Uitrusting, 518. — 
Kapitaal, 519. — Bantam, 520. — Banda, 520. — Uitzending van kolonisten, 522. — 
Luitenants, 523. — Proportie der retouren voor de verschillende kamers, 523. — Tol
len te Batavia, 524. — Handel van vreemde natiën te Bantam, 525. — Ambonsehe 
kinderen, 526. — Zending der Staten-Generaal naar Engeland, 527.

6 Dec. 1621 (Zeventienen)...........................................................................................................
Fluiten, 528. — Vrijburgers wier vrouwen en kinderen in Nederland zijn, 528. — Uit
zending van kolonisten, 529. — Journaal te houden, 531. — Portugal, 531. Peper, 
532. — Varia, 533. — Geschenken aan Amboineezen, 534. — Gezonden goodoren, 534.
— Afrekening met vrije luiden, 534.

14 April 1622 (kamer Amsterdam).................................................................................
Aangekomen schepen, 536. — Coen’s liooge concepten, 536. — Bezuinigingen, 538. — 
Oorlog te mij don, 539. — Oordeel over het werk van Banda, 539. — Batavia, 540. — 
Varia, 541. — De markt voor peper bedorven, 542. — Noten on foelie, 542. — Nagelen, 
543.— Voornemen, jaarlijks niet meor dan 4 grooteen2kleineschepentezenden,544. 
—Vriendschap met Engeland te houden om redenen van staat, 545. — Mataram, 546.
— Macao niet aan te vallen, 546. — Soekadana, 546. — Bataviasche tol, 547. — Nog
maals Banda, 548. — Vervolg der varia, 549. — Schip MedembUck aangehouden, 551.

8 Sept. 1622 (Zeventienen)............................................................................
Aangekomen schepen, 552. — Coen’s vrijmoedigheid, 552. — Engelschen, 553. — Sa-

'•
466.

472

481

509

511

515

528

536

552
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monstelling van den Raad van Defensie, 554. — Opbreken van kantoren, 555. — 
Banda, 556. — Mataram en Bantam, 557. — Varia, 557.

17 Sejpt. 1622 (Zeventienen)............................................................................................................
Onbekwame dienaars, 560. — Den aanplant van nagelboomen te staken, 561. — Kwee- 
keling uit Japara, 561. — Suratte, 561. — Varia, 561. — Peper, 562. — Nagelen, 563.
— Noten en foelie, 564. — Zijde, 564. — Zijdewaren, 564. — Andere artikelen, 564.
— Verschillende aanschrijvingen, 566.

23 Oct. 1622 (Zeventienen)............................................................................................................
Uitrusting, 568. — Bericht der gecommitteerden in Engeland, 569.
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<,2 INLEIDING.H. ?

In dit vierde deel zijn opgenomen:
I. Resolutiën van den Raad van Defensie, 1620 April 21—1623 

Jan. 20, genomen uit boek III.
II. Sententiën onder Coen geveld, 1613 Dec.4—1622 Maart 19 1), 

genomen uit de volgende boeken:

1613 Dec. 4—1616 Dec. 5 
1617 April 25—Juni 14
1617 Aug. 22—0ct. 9
1618 Jan. 17—Febr. 20 
1618 Maart 15—Sept. 12
1618 Oct. 5—1619 Aug. 3
1619 Aug. 10—Oct. 5.
1619 Oct. 9—1620 Jan. 13
1620 Aug. 7—Oct. 25
1620 Oct. 31—1621 Jan. 5
1621 Febr. 26
1621 Mei 8
1622 Jan. 11—Maart 19

i

11267 
K122 
L 47 
N 61 
O 115 
P 61 
Q 38 
Q 2652)
S147
S317
S371
V onrjefolieerd3) 
W159 iIII. Brief naar patria, 1617 Dec. 21, uit boek M 234 A).

IV. Brieven van de XVII en der kamer Amsterdam aan Coen, 
1614 Nov. 21—1622 Dec. 10, genomen uit Koloniaal archief nos 
450—452.

V. Eene verzameling stukken betreffende Coen's verblijf in pair ia,

\

l) Niet verder aanwezig.
?) Van Febr.—Juli 1620 geen sententiën aanwezig.
‘A) Overigens uil 1621 geen sententiën aamvezig.
1) Deze brief bevond zich niet in boek M toen de uitgave van ons deel Iplaats had. Hij is 

onlangs door Dr. de TIullii onder de aanwinsten van het Rijksarchief aangetrojfen, en thans 
ingevoegd ter plaatse vanwaar hij door een autografenverzamelaar eenmaal iverd ontvreemd, 
liet s/uk is door het Rijksarchief aangekocht in 18S2, in auctie bij Frederik Muller.
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1628—1627, genomen uit de fondsen van het Rijksarchief, hij die stuk
ken vermeld.

VI. Eene nalezing, inhoudende stukken ter aanvulling van vorige 
rubrieken, en icel brieven van Coen naar patria van 16 Nov. 1621— 
20 Dec. 1622 ter aanvulling van deel 11), een vrijpas aan den Japan- 

Tsiosoo ter aanvulling van deel II2), en een brief der kamer Am
sterdam aan Gouverneur-G ener aal en Raden van 7 Dec. 1622 3).

In het derde deel van ons werk, blz. 1005 en 1006, wordt een dag
register aangehaald, tijdens de Bandasche expeditie van 1621 ge
houden, en te vinden in boek V, ongefolieerd. Het is niet van Coen, noch 
op zijn last gestéld, en past dus niet in het kader dezer uitgave. Het 
overigens merkwaardige stuk is uitgegeven door Leupe in het tweede 
deel der Bijdr agen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 
van Ned.-Indië (1854).

Op bl. XIV der inleiding van het eerste deel onzer uitgave werd te 
kennen gegeven, dat de voorgenomen levensbeschrijving van Coen hetzij 
in haar geheel geplaatst zou worden in het vijfde deel, hetzij over de 
deélen IV en V verdeeld. Thans is besloten, haar als afzonderlijk boek
werk te doen volgen na de verschijning van het vijfde deel, dat uitsluitend 
voor de publicatie der bescheiden van 1627 tot 1629 zal worden bestemd.

Het personenregister neemt wederom (voor zoover zij vermeld zijn) 
de geboorteplaatsen der geregistreerden op, en duidt tevens aan wélke 
resolutiën of sententiën, in ons deel voorkomende, door geregistreerden 
zijn onderteékend.

Dr. J. W. Ijzerman had de goedheid, de teksten vóór het afdrukken 
nogmaals met de origineélen ten Rijksarchieve te vergelijken; hem en 
den Heer W. C. Muller, die het oog over de revisiën liet gaan, betuig 
ik mijn hartelijken dank.

Leiden, Juli 1922.

ner

H. T. COLENBRANDER.

V Zij komen niet voor onder de gewone weks overgekomen brieven en papieren, doch staan 
afgeschreven in Kol. archief 753 en 754 en zijn tijdens het afdrukken van ons deel Dr. de IIullu 
in het oog gevallen, wien ik voor de aanwijzing dank breng.

V Aangetroffen in Kol. archief, aanwinsten 44 (bewindhebbenpapieren, later toebehoord 
hebbende aan f. C. de Jonge).

V Hader opgenomen wijl het stuk gegevens bevat omtrent de uitzending vanjongedochters 
naar Indiê. Het komt voor in Kol. archief 452 en ook in aanwinsten 44.
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RESOLUTIËN VAN DËN RAAD VAN DEFENSIE 
21 April 1620—20 Jan. 1623.

i
Dincxdaclv adi 21 April anno 1620J). Op huyden de Nederlantse vloote 

d’Engelse vloote (van Bantam tseevvarts ten ancker leggende) ontmoetende, 
is de heer Admirael Martin Pringh, beneffens eenigeraden endeoverhooffden 
van zijn vloot, den heer Generael Jan Pietersz. Coen int schip Nieuw Bantam 
comen besoecken, ahvaer, na onderlinge congratulatieende veel vriendelijcke 
discoursen van wedersyde gehouden, toucherende de vereeninge ende ge
wenste accoorden van vreede tussen de recht honnorable Compagnie van 
Engelant ende de Vereenichde Nederlantse Compagnie op Oost-Indien han
delende geraempt ende getroffen, malcanderen van beyder syde verseeckert 
hebben, hoe aengenaem haer E. ’t selvige waere.

Is voorders op ’t voorstel van den Engelsen Admirael Martin Pringgoetge- 
vonden, met beyde de vlooten tot op de rede van Bantam te verseylen om den 
Pangoran onse vereeninge cont te doen ende hem daarvan te verseeckeren, 
alsmede opdat vvy metten andren aldaer voorders souden mogen spreecken.

i

Donderdach adi 23 April anno 1620. Op huyden zijn aen ’t schip Bantam 
weder aen boort gecomen Mr. Thomas Brockedon, cappiteyn Augustijn Spal- 
ding, Thomas Mill ende Josepli Cocheram, ende heeft Mr. Thomas Brockedon 
den heer Generael Coen voorgestelt wat ons nu voorcler ten meesten proffyte 
ende dienst van beyde Compagnien te doen stont, daerop de heer Generael 
Coen repliceerde, opdat daerinne metbehoorlijckeordregedisponneertmocht 
werden, alvooren van noode ware, dat aen wedersyden men de brieven, be- 
scheyden ende commissien, de vreede ende de persoonen aengaende, hoe 
ende met wie alles na behooren mocht verhandelt worden, elckanderen ver- 
thoonde ende exhibeerde, hetwelcke Mr. Brockedon vanwegen de Engelse, 
ende de heer Generael Coen vanwegen de Nederlanders den naestvolgende 
dach belooffde te doen.

Is mede geresolveert dat metten eerste een Nederlants jacht, genaempt 
’t Hart, met een Engels jacht de Bye na Atchijn, Ticco ende Priaman sal 
gesonden worden ende overal aen allen de vereeninge tusschen ons cont 
maecken, alsmede dat de Engelsen een schip, genaempt de Pepercorny naer

n|
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Voor Bantam, 23 April 1620.4

chaloupe naer Jamby om haer negotie te vorderen endeJapara, ende een
provisie te halen souden senden, ende datsoo in ’t voorsz. schip, als chaloupe, 
vanwegen de Nederlanders een persoon omme de vereeninge te vercondigen 
soude medegesonden worden.

Vrydach adi 24 April anno 1620. Op huyden den Engelsen Admirael Martin 
Pringh met eenige andre overhooffden op ’t schip Bantam by den heer Gene- 
raelCoen weder byeengecomen sijnde, hebben de Engelsen verthoont copye 
van accoorde ende een brieff van haer Gouverneur Thomas Smith ende andre 
gecommitteerde, als namentlijck Moures Abott, Willem Harrise, Nicolaes 
ende Robbert Bill, geschreven, per ’t schip de Buil ontfanghen, daeruyt het- 
geene den Generael Coen ende zyne raden geremonstreert is, in substantie 
luydt als volcht:

„Wy hebben goetgevonden het schip den Buil, dat Godt behouden reyse 
verleene, hoewel in een quaden tijt, naer U. E. te seynden, alleenlijck om U. E. 
te kennen te geven onse vereeniginge, welcke tydinge de Nederlantse Com
pagnie binnen 1 maent naer desen oock beloven met een jacht van advyse te 
senden. Onse wille ende begeerten zijn, dat U. E. dese vereeniginge kenbaer 
sy, gelijck de Nederlantse Compagnie doort volck ende brieven met ons schip 
medegesonden de haren sullen cont doen; sult in alle vrientschap ende lieffde 
met malcanderen voortaen ommegaen, abandonnerende alle gepasseerde on- 
eenicheden, injurien ende tweedrachten, malcanderen met mutuelle affectie 
voortaen embrasserende ende bejegenende; de publicatie spoedich doen, 
volgens de artyculen van accoorde ende explanatie derselver aen U. E. ge- 
sonden”.

Wegen de Nederlanders heeft de Generael Coen verthoont, dat de be- 
scheyden ende artijcklen van accoorde, per dito schip den Buil by hem ont- 
fangen, van gelijcken niet als copyen waren; heeft mede verthoont 2 brieven, 
beyde van dato 30 July stilo novo 1619, van de gecommitteerde wegen de 
Nederlantse Compagnie op de vreedehandelinge in Londen, sijnde nament
lijck Dirck Bas, Jacob Boreel, Arent Lodensteyn, Albert Sonckende Andries 
Rijckart, geschreven, van welcke brieven de Engelsen mede translaten in de 
Engelse tale hebben vertoont; op welck vertooch, van wedersyde gedaen, is 
by den heer Generael geremonstreert, als dat de verthoonde copyen 
coorde niet en waren soodanich, dat deselve, eer de principale bescheyden, 
by der Co. Magesteyt van Engelant, mitsgaders de Hoge Mogende Heeren 
Staten, Zijn PrincelijckeExellentie ende de Heeren Bewinthebberen van beyde 
de Compagnien geratificeert ende geapprobeert, ontfangen hadde, mochten 
ter executie gestelt werden ten aensien van de overleveringe van de schepen 
ende ’t geen in deselve verovert soude mogen wesen, als andersints; ende
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Voor Bantam, 24 April 1620. 5
i

principalijck, dat de publicatie van vreedeniet en conde geschieden, tendeele 
om redenen verhaelt, alsmede dat maer copyen en hadden van deaccoorden 
tussen onse respective Meesters gecommitteerden op de vredehandelinge 
beslooten, ende insonderheyt omme de Hoge Overicheyt (als namentlijckde 
Hoge Mogende Heren Staten, Zijn Princelijcke Exellentie, ende de Heeren 
Meesters) haer respecte, ’t welck vvy haer gaerne schuldich kennen, in desen 
niet te verminderen, ’t welck nochtants alles sonder eenige prejuditievan des 
Generaels Coens goede genegentheyt tot de gewenste vreede van Zijn E. ge- 
remonstreert werde, proponerende voorder, datmen aen wedersyden, interim 
de behoorlijcke bescheyden verwacht sullen worden, alle hostiliteyt ende 
teeckene van dien soude cesseren ende casseren, niets vant gepasseerde ge- 
dencken, maer alle ’tgeene dagelicx soude mogen voorvallen met commu
nicatie van wedersyden ten meesten dienste ende proffyte van de respective 
Compagnien als vrienden soude dirigeeren.

Aengaende de raden van diffentie was in de brieven van d’Engelsen geno- 
mineert den president Jan Jardijn, met volmacht om neffens hem noch 3 
andre uyt de suffisantste, om sulcke negotie verhandelen, te eligeeren; ende 
vermits d’absentie van den voornoemden president Jardijn, hadden by pro
visie geeligeert vier persoonen, als namentlijck den admirael Martin Pringh, 
Mr. Thomas Brockedon, cappiteyn Augustijn Spaldingh, ende Mr. George 
Muschamp. Wegen de Nederlanders wiert van den heer Generael Coen ver- 
thoont, hoe dat tot raden van diffentie by de Seventhien, in Julyo anno 1619 
vergadert, genomineert ende vercooren ware de heer Jacob Dedel, ende 
wierden om d’ absentie van den heer Jacob Dedel by provisie in dit collegie 
van de raden van diffentie, om op alle voorvallende saecken te helpen dispon- 
neeren, by Zijn E. geeligeert den commandeur Willem Jansz., raet van Indieny^ 
ende Martin Sonck, advocaet-fiscael, ende de heer commandeur Jacques 
Lefebvre, malcanderen aen wedersyde belovende ende sterckmaeckende dat 
alle hetgeene in dit voorsz. collegie tussen de voorverhaelde persoonen gere- 
soiveert ende beslooten soude worden, crachtich ende bondich wesen ende 
mit alle cinceriteyt verhandelt ende naergecomen soude worden.

Voorder [is] opt voorslach ende versoeck van den admirael Martin Pringh 
goetgevonden, datmen naer Bantam aen [den] Pangoran een van d’ onse be- 
neffens de hare soude senden, om by den Pangoran selffs audiëntie te 
soecken, met laste hem de vereeniginge tusschen ons, van de Co. Magesteyt 
van Engelant ende de Hoge Mogende Heeren Staten mitsgaders Zijn Prince
lijcke Exellentie gemaeckt, te laten weten, ende hem voorder aff [te] vragen 
off hy mede genegen is int selve accoort te treden.
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Voor Bantam. 25 April 1620.

den Pangoran gesonden, geen behoorlijck bescheyten hadden becomen, is 
niet gemeen goetvindinge van de gecommitteerde raden, in de Jeins Royal 
vergadert, geaccordeert, dat op huyden weder derwartssullen senden, omme 
des Pangorans genegenthevt naerder te mogen verstaen.

Maendach adi 27 April anno 1620. Is ter byeencompste van de gecommit
teerde raden in ’t schip den Palsgracff voor de derde reyse goetgevonden 
aen den Pangoran van Bantam te senden om eenige antwoorde van hem te 
becomen.

6

Dincxdach adi 28 April anno 1620. Alsoo den Engelse admirael Martin 
Pringh, beneffens eenige andre overhooffden, den Generael Coen tot zijn E. 
groot contentement nu verscheyde malen besocht hadden, heeft de heer 
Generael Coen, geaccompagneert met eenige van zijnne raden, den admirael 
Martin Pringh ende d’Engelsche overhooffden op huyden in ’t schip de Jecms 
versocht, ahvaer na onderlinge vriendelijeke discoursen by den E. heer Gene
rael Coen aen den admirael Marten Pringh ende andere van wedersyden 
aldaer presente raden geproponeert ende voorgedragen is wat ons ten dien
ste van beyde de Compagnien te doene stont, want soo ’t scheene door 
civile ende beleeffde middelen, nu met gemeyn goetvindinge drymael ende 
daertevooren by de Nederlanders diewils gebruyckt, de saecke niet en vor
derde.

Is derhalven met gemeyn advijs goetgevonden, datmen aen den Pangoran 
van Bantam niet meer soude senden, maer [met] de preparaten by de Neder
landers alrede begonnen, als namentlijck met het schip de Zuydcr Eendracht 
ende de vlot, voortvaren, om die beyde soo na Bantam als mogelijck te 
brengen ende daeruyt de stat te beschieten, alsmede dat de Nederlanders met 
noch 2 schepen de stat Bantam sullen besetten om deselve te benauwen ende 
het voorsz. schip de Zuyder Eendracht des noot wesende te assisteeren, tot 
welcken evnde van gelijeken goetgevonden is, dat de Engelsen 2 schepen voor 
Bantam sullen houden, voorder datmen d’ armade de rema langs de custe na 
gewoonte sal laten cruyssen. Ende alsoo door lange experientie bevonden is, 
dat de saecke van Bantam niet haestich can, maer lancksamich moet geeyn- 
dicht worden, daerbeneffens geconsidereert soo men schoon met gewelt op
Bantam iets voornam, dat de middelen daertoe gereejuireert noch niet 
dich sijn, is derhalve in deliberatie geleyt wat interim met de macht van weder
syden alhier present ten meeste dienste van beyde Compagnien dient gedaen, 
geconsidereert, eer met gewelt iets op Bantam sullen connen attenteeren, met 
dejegenwoordigerespective macht ende vlote groote dienste, sonder verach- 
teringeoff vercortinge van desaecke van Bantam, souden connen verrichten ;

veer-
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waerover by den E. lieer Generael geproponeert is, off niet geraetsaem ende 
oirbor soude sijn een vloote na deManilha lesenden ommeonse vyanden alle 
mogelijcke affbreuk te doen, op de Chineesse joncquen te passen ende den 
handel van China elders, ter plaetse daer onse natie resideeren, soecken te 
trecken, geconsidereert dat wel een treffelijcke vloote sonder verachteringe 
van de saecken van Bantam versonden mach worden, alsoo onse resterende 
macht, alsmede die dagelicx uyt Engelant, Nederlant, alsmede van de Neder
landers wegen, uyt de Mollucques te verwachten hebben, tot uytvoeringe van 
de saecken van Bantam sufficant erkennen; op welcke voorsz. propositie aen 
wedersyden verscheyden discoursen gevallen sijnde, is daeropeyndelijckeen- 
samentlijck gearresteert ende goetgevonden dat een vloot van 10 cloecke 
schepen toegerust, geprepareert ende naer deManilhas gesonden sal worden, 
te weten vijff Engelse ende vijffNederlantsche schepen, daervan denominatie 
totjacatrasal gedaen worden, hetwelcke van deNederlanderswegen soolangh 
nootsaeckelijck dient uytgestelt totdat seecker sullen zijn wat schepen zy uyt 
de Mollucques sullen hebben te verwachten, alsmede wat schepen alredevan- 
daer naer Jappan sijn versonden.

Is voorder by den admirael Martin Pringh verthoont hoe noodich eenige 
van hare schepen, als namentlijck de Jems Royal ende de Pepercorn, gerepa- 
reert ende verdubbelt moeten worden, ende alsoo daertoe alhier alle materi
alen daertoe nodich gebreecken, ende geene commoditeyt en is, is voorge
dragen deselvige ten dien eynde naer Jappan mochten gesonden worden ende 
haer van alle behoefte ende provisie voor haar vloot te versien, waerop gere- 
solveert ende goetgevonden is, dat de voorsz. schepen de Jeems Royal ende 
Pepertorn haer reys na Jappan metten eersten mochten vervorderen.

Is mede by den E. heer Generael geremonstreert hoe noodich het schip den 
Zeewolf/ diende versien ende verdubbelt, ende door gebreck alhier [van ’t 
gene] daertoe [is] vereyscht elders mocht gesonden worden, voorslaende ’t 
selve in Patany ofte Sangora soude connen geschieden; is derhalven geresol- 
veert ende goetgevonden, dat het voorsz. schip de Zceivoljf ter plaetse ende 
ten fijnne voorsz. metten eersten versonden soude werden, alsmede dat beyde 
de vlooien, alsoo voor Bantam niet [te] verrichten [en] hebben, ende opdat 
haer van water mochten versien, na Jacatra souden verseylen.

Aldus gedaen ende gearresteert int schip de Jeems Royal leggende ter reede 
voor Bantam desen 28 April anno 1620 stilo novo. Was onderteeckent:

Martin Pringh.
Thomas Brockedon. 
Augustijn Spalding. 
George Muschamps.

Jan Pietersz. Coen. 
Willem Jansz. 
Martines Sonck.
Jacques Lefebvre.
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Jacatra, 22 Mei 1620.8
Vrydach adi 22 May anno 1620. Nadat den 28 April passato geresolveert 

was, dat men tegen Bantam met naerder aproche voort sou de varen, om de 
stat te beschieten, gelijck te vooren by de Nederlanders voorgenomen was, 
heeft het ongeluck getreft, dat ’t schip de Zuyder Eendracht, dicht onder de 
stat Bantam op de droochte geseth zijnde, omgevallen is ende daernaer van 
die van Bantam, uytvallende met 50 prauwen, overrompelt, verslagen endege-

30 man ende veele gequeste) van denomen sijn 4 prauwen (met verlies 
acht welcke de Nederlanders by dito schip op de wacht hadden leggen om 
voor te comen dat [’t] selvige door de Javanen nieten soude worden verbrant 
terwyle raet gesocht wierde om ’t voorsz. schip te rechten, waerdoor ons voor- 
gaende desseyn is verhindert geworden.

Ende alsoo het schijnt den vyant daerover couragie geschept heeft, sijnde 
met 40 wel gemande prauwen uytgecomen ende hebbende daermede lagen 
geleyt om de resteerende 8 Nederlantsche prauwen mede te overvallen, is hier
over door den E. heer Generael Coen den raet verthoont, dat te considereren

van

hebben wat ten besten van beyde Compagnien geraden sij, namentlijck, dat 
alle de macht hieromtrent byeen versamelt ende gehouden werde om de 
stat Bantam met gewelt aen te tasten, off dat met den eysch van de voorige 
resolutie hervatten, weder op nieuws alle aencomsten soo na doenlijcken be- 
setten, ende wederomme sooveele prauwen namen als mogelijck sy, omme 
van Bantam alle toevoer van provisie te weeren ende hen ’t vissen te beletten, 
ten eynde dat alsoo van langerhant gematteert ende tot een goet accoort ge
drongen worden.

Ende soo best geraden vinden in deser voegen te procedeeren ende d’ aen- 
tastinge van de stat uyt te stellen, dat daer soude van noode sijn 6 schepen 
ende een goet getal licht vaertuych, ende de schepert tot retraite ende ver- 
seeckeringe van ’t lichtte vaertuych voor alle aencompsten te leggen, nament
lijck eene voor Angier. eene aent westeynde van Poulo Pagnang, 2 voor Ban
tam, een voor Pontang ende ’t seste voor Tanahara, want byaldien desen eysch 
niet voldaen wort ende in dese besettinge verslappen oft versuymen, soude 
den vyant te moediger worden, alle secourssen becomen ende dies te langer 
duyren eer tot den handel met Bantam geraecken. Hierop by den raet wijt- 
loopich gediscoureert ende geleth sijnde, is eenstemmich verstaen endegoet- 
gevonden de presente macht niet op te houden, noch ons niet te haesten om
me de stat Bantam met gewelt aen te tasten, maer dat met de voorgenomen 
tocht naer Manilha voortvaren ende Bantam soo nauwe besetten sullen als 
de resteerende macht sal connen reycken, op hoope dat een lange goede se- 
coerse van verscheyde quartieren becomen, ende ’t gcene ons nu ontbreeckt 
alsdan voldoen sullen. Die van d’ Engelse Compagnie hebben verclaert tot 
manninge van licht vaertuych geen raet te weten, ende alsoo van 8 schepen,
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welcke hier jegenwoordich hebbende sijn, 5 naManilhadistineeren, een noot- 
wendich na Jamby dienen te senden, een menen t’ employeren om hout te 
halen, en het achtste voor Jacatra te houden, alsoo noch van huysinge niet 
versien sijn, waerover de besettinge van voorsz. plaetse ende de stat Bantam 
door de Nederlanders gelijck voor desen gedaen dient te worden, voorsoo- 
veele sonder merckelijcke verleth van de versterkinge ende voltreckingevant 
nieuwe fort tot Jacatra geschieden can, daertoe zylieden verclaert hebben be- 
reyt te zijn, doch dat voor dees tijt den behoorlijcken eysch, sonder verleth 
van negotie, mede seer qualick voldoen connen, vermits mede verscheyden 
schepen na diversse quartieren dienen te senden; dan alsoo daertegen 
uyre tot uyre andere schepen van verscheyden quartieren verwachten, hoopen 
syluyden ’t gebreck, soo [daerjdoor de fortificatie in gebreck verviele, cor- 
teling te suppleeren, niet geraden vindende de tocht op Manilha hierover te 
retarderen.

Andermael eenstemmich goetgevonden hebbende met de tocht na Manilha 
voort te varen, sijn daartoe gedestineert ende genomineert, te weten wegen 
d’Engelse Compagnie 5 schepen, namentlijck de Ma?ie,de Palsgraeff.d'Eli- 
sabeth, & Hope ende den Bull\ van wegen de Compagnie der Vereenichde 
Nederlanden 5 andre schepen, namentlijck Nieuw Bantam, Haerlem, de 
Hoope, de Nieuwe Maene ende den Engel; doch alsoo de Nieuwe Maene op 
de vaert van Cabo de Spirito Sancto naer Jappan, ende den Engel van Jappan 
op Cochin China varende sijn, hebben uytstel van beraet genomen op d’ad- 
vj'sen die dagelicx van Amboyna verwachten, om in geen gebreck te verval
len, macr ten overvloet noch een ofte 2 andre schepen naer Jappan te senden, 
alsoo met gemeyn ad vijs goetgevonden is dat dese vloote van 10 schepen, oft 
het meerendeel, niet eer na Firando dient te vertrecken, totdat d’advysen vai> 
de Mollucques, Amboyna ende Banda becomen, opdat aen den eysch van aie 
quartieren niet en come te gebreecken ende de vyanden aldaer geen advanta- 
gie becomen.

De voorsz. vloote sal behoorlijcken gemant, gemonteert, gearmeert ende 
gevictualieert werden, voor sooveele onse tegenwoordige gelegentheyt ge- 
doocht ende tot soo een voyagie vereyscht wort, daervan de gecommitteerde 
van wedersyde satisfactie, goet bewijs ende contentement aen den raet, met 
behoorlijcke extimatie van de schepen ende aencleve van dien, doen sullen, 
volgens accoordt door onse heeren Meesters gemaeckt.

Tot overhooft ende commandeur van de vijff Engelsche schepen is door 
den raet van d’ Engelsche Compagnie genoempt, gecommitteertendegestclt 
den E. Robbert Adams, ende vanwegen die van de Vereenichde Nederlanden 
overde vijffNederlantsche schepen denE. Willemjansz., raet van Indien; ende 
alsoo geensints 2 hooffden op een lichaem gestelt dienen, maer noodichsy,

van
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dat over'dese lieele vloote van thien schepen tot een lichaem verordineert 
één hooft commandeeren, is door de presente raden goetgevonden datmaer

den E. Robbert Adams als admirael over de voorsz. vloote van 10 schepen 
geduyrende de geheele voyagie commandeeren ende de vlagge op de groote 
stenge voeren sal, ende dat tot zijn adjuteur als vize admirael over de voorsz. 
vloote commandeeren ende de vlagge op de voorsten ge voeren sal den E.
Willem Jansz. voorsz., daertoe beyde met behoorlijcke commissie versien ende 
op alle de schepen geauthoriseert sullen worden.

Ende alsoo op alle ’t voorvallende geen preciseordregesteltcan worden, is 
goetgevonden eenen raet te formeeren omme op alle voorvallende saecken te 
disponneeren naer dat ten gemene besten sullen vinden te behooren. Desen raet 
sal bestaen in 10 persoonen, te weten van elck schip een, ende sal denselven 
beroepen worden endedaerinne presideeren den E. admirael Robbert Adams.

Alsoo die van de Nederlantsche Compagnie met die van den Mattaram ende 
de Maccassaren in oorlooge geraeckt zijn ende die van d’Engelse Compagnie 
met hun vreede houden, is gedelibereert wat ten gemeene beste geraden zy, 
dat een generale vreede met de voorsz. landen gemaeckt, oft een gemeen 
oorloge tegen hun aengenomen worde; waerop na consideratie van ’t geene 
dien aengaet by provisie verstaen wort datmen die saecke in staet sal laten, 
gelijck die is, ten aensien dat een gemeene vreede maeckende, die van den 
Mattaram ende de Maccasaren den vryen handel op de Mollucques, Am- 
boyna, ende Banda sullen willen pretendeeren, daer in aller manieren van 
daer geweert dienen, mits dat die van de Nederlantsche Compagnie tegen de 
laste van de oorloge sullen genieten de helft van den handel ende provisie 
welcke d’Engelsche Compagnie uytte landen van den Mattaram ende Mac- 
cassar becomen sullen.

I f
Is mede goetgevonden datmen van de thien voorsz. schepen 2 schepen 

vooruyt naer Patana senden sal, een van d’Engelsen ende een van de Neder
landers, om aldaer provisie van aracq ende andersints voor de vloote te pro- 
cureeren ende hun aldaer op ’t spoedichste aen de geraemde rendevouz in 
Firando by d’ andre te vervoegen.

Aldus gedaen ende gearresteert in ’t fort Jacatra, datum ut supra, stilo 
novo. Was onderteeckent:

1

Jan Pietersz. Coen. 
PlETER DE CARPENTIER. 
Dedel.
Willem Jansz.

Thomas Brockedon. 
Aug. Spaldingii. 
George Muschamps. 
Thomas Mill.i

V
Dinghsdach adi 26 Majo anno 1620. Geleth zijnde, dat het jegenwoorde- 

lijck den rechten tijt is omme eenige schepen van de vloot van diffentie (na

j
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Manilha gedestineert) vooruyt na Jappan te senclen, omme in passant te 
cruyssen ende waer te nemen de Portugiesse schepen van Maccau op Nange- 
sacque varende, is eenstemmich goetgevonden dat datelijck opt alderspoe- 
dichste tot dien eynde vooruyt sullen senden de schepen d’ Elisabeth, Haerlem, 
den Buil ende de Nederlantse Hoope, mits datter 2 in passant Maccau sullen 
aendoen ende tusschen de Lequeos Pequenos ende de cust van China cruys
sen, ende d* andre 2 op de custe van Jappan, gelijck hun per instructie sal wor
den belast.

Den 22en deser was goetgevonden datmen 2 schepen van diffentie vooruyt 
na Patana soude senden, om aldaer eenige provisie voor de vloote te halen. 
Hierop naerder geleth sijnde, is nu gearresteert, dat derwarts niet dan het 
Engels schip de Hope voor reeckeningh van d’Engelse Compagnie alleene 
varen sal, alsoo achten de provisie die daer te becomen is voor de geheele 
vloote weynich soudt mogen helpen.

Int fort Jacatra, datum ut supra, stilo novo. Was onderteyckent:
Jan Pietersz. Coen.
Pi ETER DE CARPENTIER.
Dedel.
Willem Jansz.

Thomas Brockedon.
Augustijn Spaldingii. 
George Muschamps.
TIIOMAS MlLL.

Vrydach adi 29 Mayo anno 1620. Alsoo de schepend' Elisabeth, Haerlem, 
den Bul, de Nederlantse Hoope ende d’Engelse Hoope, vooruyt na Jappan 
gedestineert, zeylreet sijn, is ter vergaderinge van den raet van diffentie ge- 
considereert de (jualite van de schepen ende register van d’amonitie van oor
loge ende scheepsgereetschappen (volgens register) daerby sijnde, ende alsoo 
de proffyte ende schade, welcke dese schepen op haer voyagie soude mogen 
overcometi, ten proffyte ende laste van d’Engelse ende Nederlantse Com
pagnie sullen loopen, sijn de voorsz. schepen, amonitie van oorloge ende 
scheepsgereetschappen met gemeen advijs van de voorsz. raet van diffentie 
geextimeert als hiernae volcht; welcke somme, ende niet min noch meer, ten 
gemeene lasten van beyde Compagnien gedragen sal worden geduyrende de 
voorsz. voyagie, mits dat de gemeene risico vant schip d’Engelsche Hoope 
(twelck voor reeckeninghe van d’ Engelse Compagnie alleen Patana aendoen 
sal) ingae als ’t selvige op de lengde van Pulo Condor arrivere.

Taxatie vant Engels schip d’ Elisabeth met haer bywesene gereetschap ende 
amonitie van oorloge.

’t Schip groot 800 tonnen ofte 400 lasten met2| reysenseylen, 11 anekers, 
8 cabels, 8 cabeltouwen, 46 trossen ende 11 rollen canefas, t’samen geexti-

£ sterling 10.500 — 0 — 0meert

i
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. £ 10.500 — 0 — 0Transport .
. 16.775®

. . 66.125® 

. . 33.675 ® 

. . 116.575®

Geschut:
4 heele colverijns wegende . .

20 halve dito »>
14 saeckers 
38 stuckx wegende 
a 30 shilling steerlings ’t hondert . .

»»

. . £ 1748— 12— 6
Scherp:

2088®
1160®
6444®
1400®
3280®

116 stukx heele colverijns ysers 
90 ,, dito cruysballen . .

537 „ halve colverijns ysers
100 ,, dito cruysballen . .
410 saeckers ysers . . . .

14.372®
. . . £

1253 stuckx wegende . . . .
a L2 shilling steerlings ’t hondert 
91 vaten bossecruyt a 4 £ ’t vat.

4 steenstucken wegende met haer camers 1000 ® £ 
50 musquetten tot 14 shilling steerling ’t stuck . £ 
52 sweerden a 6 shilling steerling ’t stuck 
Noch 'verscheyde provisie ende cleenodien tot

76—19— 01) 
364— 0 — 0 

15—0 — 0 
35—0 — 0 
15— 12—0

£

. £

£ 200 — 0 — 0de constapelscamer
Ponden steerlings 12.955— 3 — 6

Taxatie van ’t Engels schip den Buil met zijn provisie, bywesene gercet- 
schap ende amonitie van oorloge.

’t Schip groot 440 tonnen off 220 lasten, met 3 dubbelde seylen, daeraff 
een halffsleten, 8 anckers, 7 cabels (5 van 13 duym ende 2 van 10 duym), 29 
trossen ende 21 rollen canefas, geextimeert . . . £ 4500— 0 — 0 
Geschut:

4 halve colverijns wegende . . . 11.625®
14 saeckers wegende.......................... 21.225®
2 minions wegende.....................

20 stuckx a 30 sh. ’t hondert . . . 36.275 ® £ 544— 2 — 6
Scherp:

97 halve colverijns ysers . .
20 dito cruysballen....

347 stuckx saeckers ysers . .
Transporteeren . . . 4220® £ 5044— 2 — 6

3425®

. . 1164®

. . 280 ® 

. . 2776 ®
464

rj Men zou verwachten £ 86 — 4 — 8.
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Transport . . . 4220 TC
500 üï 
264 ü!

£ 5044 — 2 —6464
70 dito ysers 
66 stuckx minions ysers . .

600 stuckx wegende
51 vaten met bossecruyt a £ 4 ’t vat.....................

4 steenstucken wegende met haerecamers 1600 tC 
30 mosquetten a 14 sh. steerl. ’t stuck . . . .
43 sweerden a 6 sh. ’t stuck......................................
Item verscheyde provisie ende cleynodien tot de 

constapelscamer.................................................

4984 IC . £ 29-17-8
£ 204— 0 —0 

9—0—0 
£ 21—0—0 

12—18 — 0

£

£

£ 100—0—0
Ponden sterlings 5420 — 18 — 2

Taxatie van ’t Engels schip de Hoope met sijn bywesene gereetschap ende 
amonitie van oorlooge.

’t Schip groot 400 tonnen ofte 200 lasten met dubbelde seylen, 7 cabels, 
2 cabeltouwen, 9 trossen, 9 rollen canefas ende 8 anckers, t’samen geexti- 
meert.
Geschut:

£ 4000 — 0 —0

. 24.475 tó 
. . 24.400 IC 

3300 tó 
52.175 lil

8 halve colverijns wegende .
10 saeckers wegende.
2 minions wegende .

20 stuckx halve a 30 st. ’t hondert .
Scherp:

196 stuckx halve colverijns ysers .
40 stuckx dito cruysballen . . .

245 stuckx saeckers......................
60 stuckx dito cruysballen . . .
55 stuckx minions ysers . . .
20 stuckx dito cruysballen .

616 stuckx a 12 sh. steerling.
37 vaten cruyt a 4 £ steerlings ’t vat . . . .

4 steenstucken wegende met haer camers 600 të 
30 stuckx mosquetten a 14 sh.’t stuck . . . .
32 stuckx sweerden a 6 sh. ’t stuck.....................

. £ 782— 12 — 6

2352 IC 
560 ie

1960 te
540 te 
220 tC
ïoo te

5732 u:

i
■

£ 34—8—0
£ 148—0—0 
£ 9-0—0
£ 21—0—0 
£ 9—12 — 0

Item verscheyde provisie ende cleynodien in de con
stapelscamer . £ 100—0—0

5104—12 — 6Ponden steerlings

Extimatie van ’t schip Haerlem met alle bywesene scheepsgereetschap 
ende amonitie van oorloge.

f
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nieuw ende eens halffsleten seylen, ende’t Schip groot 250 lasten, eens 
nieuwe touwen dick 13 duym, 2 cabeltou'wen dick 6 duym, noch eens versien 

pstaende want, 2 nieuwe cardeels, 2 groote schooten, 2 marsseschooten, 
2 focquesmyten, 2 groote smyten, l bael canefas ende 8 anckeren, geexti-

ƒ 71.250 — 0 —0

van o

meert..........................................................................
2 halve metale cartouwen wegende tsamen 15630 tó

a ƒ 75’t hondert................................................
4 ysere halve cartouwen 

wegende tsamen .
8 ysere calverijs . .

10 heele saeckers .
14 halve saeckers .
36 yseren stucken wegende 102.950 ie a/15 ’t cento ƒ
15.000 IC scherp a ƒ 6 ’t hondert.....................
6000 ü; cruyt a ƒ 40 per cento..........................

4 steenstucken wegende 1000 (£* a ƒ 15 per cento 
40 mosquetten met bandeliers a ƒ 7 ....
12 sabels a ƒ3 ’t stuck...........................................
De vierwercken ende cleenodien van den constapel ƒ

ƒ 11.722— 10 — 0

. 16.760 li' 
. 28.620 tC 

. . 30.290 TC 
. . 27.280 tt

15.442— 10 — 0 
900— 0 -0 

2400— 0 —0 
150—0—0 
280— 0 —0 

36 —0—0 
1200 — 0 

ƒ 103.381 — 0 —0

/
/
/
/
/

o

1 Extimatie van ’t schip de Hoope, met alle bywesene gereetschap ende amo- 
nitie van oorloge.

’t Schip groot 300 last, 2 oude groote seylen, 2 oude groote marsseylen, 2 
besanen met een out cruysseyl, een nieuwe fock ende een bonneth, 2 oude 
focken met haer bonnets, een nieuw marszeyl, een nieuwe blint, 2 oude blin
den, 1 bovenblint, noch ontrent 2 balen nieuw doeck, 6 dicke touwen van 14 
a 15 duym, 2 cabeltouwen dick 7 duym, 2 trossen tot groot opstaende want, 1 
tros tot groote stengewant, 12 groote marsseschooten, 2 voormarsseschooten, 
3 trossen van 28 gaerens, 3 trossen tot het bramzeyl, 1 tros tot het groot 
deel, 2 groote smyten, 2 focksmyten, 10 an ckers, comt ƒ 71.250— 0 —0

2 metale saeckers, wegende tsamen 4400 ïi‘ a ƒ 75 
’t cento ....

2 ysere halve cartouwen 
wegende. .

17 colverijns. .
7 heele saeckers 

ƒ3 halve dito. .
39 yseren stucken

[

i car-

• ƒ 3300 — 0 —0

8800 IC 
61.900 te 
21.700 iü 
45.100 iC

i

\

137.500 fta ƒ 15 per cento ƒ 20.625— 0 
Transporteeren . . ƒ 95.175 —0

0
0

•• >
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Transport . . 95.175— 0 —0 
1694— 10 — 0 
2400— 0 -0 
300— 0 —0 
294— 0 —0 
126—0—0

/
28.241 TC scherp, a ƒ 6 ’t hondert...........................
6000 IC cruyt a ƒ 40 ’t hondert................................
10 steenstucken, wegende 2000 TC a ƒ 15 per cento. 
42 musquetten met haere bandeliers a ƒ 7 . *. .
42 sabels a/3...........................................................
Vierwercken ende andere cleynodien van den con- 

stapel.......................................................................

ƒ
ƒ
ƒ
/
ƒ

1200— 0 —Q
Somma . . ƒ 101.189—10 — 0

Int fort Batavia, datum ut supra, stilo novo. Was onderteeckent:
Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CaRPENTIFIR.
Dedel.
Willem Jansz.

Instructie voor de vier schepen d' Elisabeth, Haerlem, den Buil ende de

/

Thomas Brockedon. 
Augustijn Spaldingh. 
George Muschamps. 
Thomas Mill.

Nederlantsche Hoope, door den raet van diffentieyha Firando gedestineert,/5- V 2 . 
met ordre hoe trachten sullen te vermeesteren ’t rortugiesse vaertuych van
Maccau naer Nangesacque varende.

Van de 10 oorlochschepen . .. . by den andren vervoegen *).
In ’t fort Jacatra, adi 30 May anno 1620 stili novo. Was onderteeckent:

Thomas Brockedon. 
Augustijn Spaldingh. 
George Muschamps. 
Thomas Mill.

Saterdach adi 6 Juny anno 1620. Is by den raet gearresteert datmen de 
resteerende schepen tot de tocht na Manilha gedestineert, namentlijck de 
Mane, de Palsgraeff\ Niemv Bantam ende de Trouw, met den eersten sal 
claermaecken omme tegen den 10cn deser sonder langer te tardeeren naer 
Jappan t’ zeyl te gaen.

Is mede goetgevonden, dat by afflyvichheyt van den E. admirael Robbert 
Adams van d’Engelsche syde succederen ende de plaetse als admirael be
deden sal den E. Chaerles Cleffenger, tegenwoordich cappiteyn op den Pais- 
graeve, ende by afflyvicheyt van den E. vice-admirael Willem Jansz., wegen 
de Nederlanders den E. Jacques Lefebvre, jegemvoordich overhooft op ’t 
schip de Trouw.

Is oock goetgevonden op d’ advysen van eenige Nederlanders, in Manilha 
gevangen, eenighe oude schepen, jachten ofte joncken, die in Jappan geexti-

Zio deel II dezer uitgave, n°. 4-13.

Jan Pietersz. Coen. 
Pieter de Carpentier.
Dedel.
Willem Jansz.
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meert sullen worden, van daer de vloote mede te geven omme tot branders 
in de bay van Cabite onder des vyants schepen te gebruycken, alsoo met 
goede schepen te dangereus ende niet sonder evident perijckel is, vermits de 
menichte van des vyandts geschut aen lant, de Spaensche schepen aen te 
tasten; voorder dat van Jappan, soo ’t geschieden can, noch 2 jachten, fregat
ten offtewel beseylde joncken boven de 10 geordonneerde schepen ende 
branders mede sullen gaen, omme op de Chineesse joncken te cruyssen ende 
de groote macht des te gevoechlijcker byeen te houden, alsoo de verdeelinge 
ende separatie van dien den vyant groote advantagie voor desen gegeven 
heeft, gelijck by experientie by de vloote van d’E. Jan Dircxz. Lam anno 1616 
bevonden is.

Is voorder gearresteert, op d’aprobatie ende ratificatie van d’artijckelen 
des vreedes ende vereeninge by d’E. heeren bewinthebberen beyder Com- 
pagnien, namentlijck by die van d’E. Eerw. Engelse anno 1619, in dato 17 
Julio, stilonovo binnen Londen, ende die van d’E. Nederlantsche Compagnie 
op 16 Augusto, stilo novo, binnen Amsterdam in debita forma geteyckent 
ende op 27 May anno 1620, stilo novo, per’t jachtde Vreede alhier ontfangen, 
datmen uyt cracht van dien, volgens d’E. heeren beyder Compagnien ex
presse last ende ordre, Dincxdach toecomende, wesende den 9en deser maent, 
den inganck van den lange gewensten vreede met alle behoorlijcke requisite 
solemniteyten doen ende alle de werrelt publiceeren sal, daer ieder ’t meeste 
volck heeft, namentlijck by die van d’Engelsche Compagnie in ende over al 
haer schepen, ende by de Nederlanders tot Jacatra aen lant.

In ’t fort Jacatra, datum utsupra, stilo novo. Was onderteeckent:
Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CaRPENTIER.
Dedel.
Willem Jansz.

16

Thomas Brockedon. 
Augustijn Spaldingh. 
George Muschamps. 
Thomas Mill.

AlsooZijnneConinclijcke Magesteytjacob, den 6cn van dien naem, Coninck 
Groot Britagnen, Vranckrijck, Irlant ende beschermer des gelooffs ter 

eender, ende de Hoog Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde
van

Nederlanden ter ander zyde, door sonderlinge genegentheyt ende lieffde tot 
de ruste, vreede ende eenicheyt haerer onderdanen beweecht sijnde, gelieft 
heeft dat beyde de E. Eerw. Compagnien, soo Engels als de Vereenichde 
Nederlanden, tegenwoordich op Oost-Indien handelen, door eenige gedepu
teerde van de respective Compagnien, ten overstaen ende door intercessie 
van eenige E. gedeputeerde, soo van wegen Zijnne Conincklijcke Magesteyt 
als van wegen de Hoochgemelte Heeren Staten Generael d 
schillen ende oneenicheden, die

e opgeresene ge- 
tot feytelijcke proceduren waren geresen,nu
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mochten nedergeleyt, ende tusschen de voorsz. Compagnien een reconciliatie 
ende vereeniginge beraempt ende getroffen werden, opdat deselvebevredicht 
met een oprechte ende ongeveynsde unie aen malcanderen gecnocht ende 
verbonden sijnde als goede vrienden het gemeenebest ende proffijt van beyde 
de Compagnien bevoirderen, ende de oneenicheden door misverstanden 
eenigen tijt herwarts tegen den andren ontstaen ende geresen te dempen ende 
neder te leggen, tot welcken eynde de voorsz. E. gedeputeerde ende gecom
mitteerde in Londen in den jare 1619 vergadert sijnde, hebben haer E. ten 
meesten dienst ende proffijt van beyden de E. Compagnien door Godts son- 
derlinge genade ende tot bevoirderinge van de goede inclinatie ende genegent- 
heyt van Zijnne Conincklijcke Magesteyt ende de HoochgemelteHeeren Sta
ten Generael tot de onderlinge alleantie, correspondentie ende vreede tusschen 
haere onderdanen seeckre accoorden ende poincten van vereeninge ende 
vreede op den 17en Julyo 1619, stilo novo, beraempt ende getroffen, welcke 
artyckelen ende poincten van vreede door beyde de Compagnien, namentlijck 
by die van de E. Eerwaerdige Engelse in Londen op den 17 Julyo anno 1619, 
stilo novo, ende by die van de E. Compagnie der Vereenichde Nederlanders 
in Amsterdam op den 16en Augusto anno 1619, stilo novo, geapprobeert ende 
geratificeert, ons voor desen per *t Engels schip den i?tt/ende alsnu per ’t jacht 
de Vreede toegesonden, ontfangen sijn, met expresse last ende bevel dat de 
voorsz. getroffen vreede onder allen haeren subjecten dienaeren ende onder
danen in dese ende alle andre quartieren gepubliceert, achtervolcht, ende 
onderhouden sal worden.

Derhalven soo is’t dat de respective gecommitteerde raden van diffentie, 
soo vanwegen de E. Eerw. Engelse als de E. Compagnie der Vereenichde 
Nederlanden in dese Indien residerende, naer onderlinge communicatie, op 
den 6Juny in *t fort Jacatra gehouden, goet ende raetsaem gevonden hebben, 
desen aengenamen ende lang gewensten vreede alle de werrelt ruchtbaer ende 
cont te maecken, daerby allen ende een iegelijck, in dienste van beyde de 
respective Compagnien zijnde, ofte onder haer gehoorsaemheyt in dese ende 
andre quartieren staende, ordonneerende ende bevelende, ordonneren ende 
bevelen haer mits desen, de vreede ende reconsiliatie tusschen de respec
tive Compagnien voornoemt gemaeckt, sinceer ende als goede vrienden te 
onderhouden, haer expresselijck bevelende dat alle offentie, injurien, mis
daden ende alle wegen van feyten ende datelijcke wercken voordesen gedaen, 
geschiet ende volbracht vant begin der troublen ende oneenicheden tusschen 
beyde de Compagnien ende haer dienaers ontstaen, alle alteratien ende be
roerten gevallen, hoe ende op watplaetsedatdieoocksouden mogen geschiet 
zijn, soo int generael als perticulier, sullen wesen, sijn ende blyven vergeven, 
vergeten ende gehouden als niet geschiet, sulcx dat tot geene tyden geen 
vermaen, mentie, molestacie, met woorden of met wercken gedaen, gemaeckt,
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ofTyemant te last geleyt sal mogen worden, op peene clat de contraventeurs 
dien gereputeert, ende geacht als twistgierige ende ongeruste, ja selffs, als 

perturbateurs ende infracteurs van 
gestraft sullen worden.

Int fort Jacatra, adi 6 Juny anno 1620. Was onderteyckent:
Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CARPENTIER.
Dedel.
Willem Jansz.

Alsoo by den raet van diffentie vanwegen de E. Engelse Compagnie ende 
de Compagnie van de Vereenichde Nederlanden, op Oost-Indien handelende, 
ten besten dienste ende gemeene welstant van de voorsz. 2 Compagnien, aff- 
breuck van onse gemeyne vyanden ende om den Chineessen handel van Ma- 
nilha te weeren ende Ponswaerts te trecken, goetgevonden is een vloote van 
10 cloecke oorloghschepen, onder ’tcommandement van een admirael, ten 
dien eynde van hier na Jappan ende de Manilhas te senden, namentlijck van
wegen de E. Engelse Compagnie 5 schepen: de Meien, de Palsgraeff\ de 
Elisabeth, de Hoope ende den Buil, ende voor de Compagnie der Vereenich
de Nederlanden 5 andre schepen, te weten: Nieuw Bantam, de Trouw, Haer- 
letn, de Hoope, ende St. Michiel, ende hoochnoodich achten, dat daerover 
bequame persoonen als overhooffden tot admirael ende vice-admirael gestelt 
worden, opdat alles met goede orde mach toegaen, soo is’t, dat den voorsz. 
raet van diffentie haer genoechsaem ende ten vollen houdende gecontenteert 
van de bequaemheyt ende sufficantie van den E. Robert Adams ende Willem 
Jansz., gecommitteert ende geauthoriseert hebben, committeeren ende autho- 
riseeren mits desen den E. Robbert Adams als admirael, dewelcke tot dien eyn
de geduyrende de geheele voyagie de vlagge van de groote sten ge voeren 
ende over de vloote commanderen sal, gelijck mede den E. Willem Jansz. als 
vice-admirael.

Derhalven wertby den voorsz. raet van diffentie geordonneert ende be- 
voolen aen allen ende een yder op de voorsz. vloote van 10 Engelse ende 
Nederlantsche schepen varende, soo commandeuren, cappiteynen, opper- 
coopluyden, schippers, alle andre officieren, gemeene soldaten endebootsge- 
sellen,niemantuytgesondert, den voorsz. Robbert Adams voor haren admirael, 
ende Willem Jansz. voor haren vice-admirael t’ erkennen, obedieeren ende res- 
pecteeren, daerbeneffens haer met goeden raet ende daet in ’t effectueeren 
van haere instructie ende laste te assisteeren ende behulpich wesen, gelijck 

*) het afschrift van. dit stuk is de volgende aanteekening geplaatst: „Deze bovenstaande
aote is den 9 Juny anno 1920, stilo novo, in’t fort Jacatra gcpubliceert. Onder stont: Ter 
ordonnantie van den hecrGenerael Coen. Was onderteyckent Thijs Cohnelisz. Vucyshoüweh, 
secretaris".
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de gemeene rust ende vreede arbitralijck

Thomas Brockedon. 
Augustijn Spaldingh. 
George Muschamps. 
Thomas Mill. 1)

V

\

■



Jacatra, 12 Juni 1620.

dat behoort, alsoo sulcx ten dienste ende welstant van beyde de E. Compag- 
nien bevinden te behooren.

In ’t fort Jacatra, adi 12Junyanno 1620 stilo novo. YVasonderteyckent:
Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CARPENTIER.
Dedel.
Martinus Sonck.

19

Thomas Brockedon.
Augustijn Spalding. 
George Muschamps. 
Richard Haselwood.

Taxatie vant Engels schip de Mane, met alle bywesende gereetschappen 
ende amonitie van oorloghe.

’t Schip groot 800 tonnen off 400 lasten, met 2 schoverseyls en bonets 
(1 out, ende 1 nieuw), 4 groote marsseyls (2 oude, 2 nieuwe), 2 focquen ende 
bonets (1 out, 1 nieuw), 2 blinden (l out, 1 nieuw), 1 bovenblint, een cruys- 
seyl, 2 bramseyls, 11 stucken doecx tot lichte zeylen, 8 cabels, 6 anckers,
t’samen getaxeert......................
Geschut:

14 saeckers wegende . 36.450 i'C 
4 heele calverijns .

25 halve dito calverijns 87.425 TC
43 stucken wegende 140.450 tl* a30sh.percento £ 2106—15— 0 

Scherp:
980 stuckx scherp wegende 11.240 u?a 12 sh. ’tcento £

91 vaten bossecruyt a 4 £ sterl. ’t vat . .
66 mosquetten a 14 sh. ’tstuck ....
58 swaerden a 6 sh. ’tstuck.....................

6 steenstucken, wegende yder 200 TC a 30 sh.
sterl. ’t hondert....................................................

Noch verscheyde provisie ende cleynodien tot de 
constapelscamer

£ 8000 — 0 —0

. 16.575 TC

67—8—10 
364— 0 — 0 
46—4 — 0 
17—8 — 0

. . £
£
£

£ 18—0 — 0

. . £ 200— 0 — 0
. £ 10.819—15—10Somma ponden sterlings .

Taxatie vant Engels schip de Palsgrcieff, met zijn bywesen gereetschap 
ende amonicie van oorloge.

’t Schip, groot 800 tonnen off 400 lasten, met 3 schoverseylen ende bonets 
(2 nieuw en 1 oude), 3 focken ende bonets (2 nieuw, 1 out), 2 blinden, 2 be- 
sanen, 2 rollen canefas, 10 groote cabels, 5 cabeltouwen, 20 trossen ende 9 
anckers, t’ samen getaxeert 

Geschut:
12 saeckers wegende: .
22 halve colveryns . .

6 heele dito . . .
40stucken wegende .

£ 10.500 — 0 — 0

31750 IC 
71625 tt 
24850 i'C

. 128225 IC a 30 sh. per cento £ 1923 — 7 — 6
Transporteeren. . . £ 12.423 — 7 — 6

i
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Transport . .
1300stuckxscherp wegende 15.000 fta 12sh. ’tcento £ 
92 vaten bossecruyt a 4 £ st. ’t vat. .
4 steenstucken wegende yder 250 IC is 1000 ft met

20

. £ 12.423 — 7 — 0 
90—0—0 

368— 0 —0. . £

. £ 15—0—0 
44—16 — 0 
19— 4 — 0

haer camers.....................
64 musquetten a 14 sh. ’t stuck
64 swaerden a 6 sh.................
noch verscheyden provisie ende cleenodien tot de 

constapels camer.....................................................

. £
£

£ 200— 0 —0 
Somma ponden sterling ië 13.160 — 7 — 6

Extimatie van’t schip Nieuw Bantam, met alle sijnne bywesende gereet- 
schap ende amonitie van oorloge.

’t Schip groot
nieuwe touwen dick 15 duym, 2 dito touwen halffsleet, noch eens versien van 
nieuw opstaende want tot de groote mast, 4 trossen yder 5 duym dick, 10 
groote anckers wegende 22.800 ft, 1 werpancker wegende 700 ft, 2 bootsan- 
ckers wegende 400 ft . . .

8 metale halve cartouwen 
wegende t’samen 

1 cleijn metael stuck . .

ï ) last, eens nieuw ende eens halffsleten seylen, 4

9

ƒ 80.000 — 0 — 0

. 35.600 ft 
1340 ft

t’samen 36940 ft a ƒ 75 ’t cento ƒ 27.705 — 0 — 0
7 ysere colverijns wegende 

t’samen . . . . 28.600 ft
8 ysere dubbelde saeckers. 25.600 ft 

11 ysere saeckers . . . 31.900 ft
9 halve saeckers . . . 18.900 ft

35 ysere stucken wegende 105.000 ft a ƒ 15. ’tcento ƒ 15.750 — 0 — 0 
7 steenstucken wegende 1400 ft a ƒ 15. ’tcento .
3480 soo cogels als cruysballen wegende ’t samen 

42.320 ft a ƒ 6 ’t hondert
94 vaten bossecruyt wegende 9400 ft a ƒ 40't cento ƒ 
50 musquetten met haer bandeliers a ƒ 7. .
50 sabels oft zijige weer a ƒ 3..........................
De vierwercken ende andre cleynodien van den con- 
stapel..........................................................................

• / 210 — 0 — 0

• ƒ 2539 — 4 — 0 
3760 — 0 — 0 

350 — 0 — 0 
150 — 0 — 0• /

ƒ 2000 — 0 — 0 
Samen . . ƒ 132.464 — 4—0

Extimatie van ’t schip de Trouwe, met alle sijn bywesende gereedschappen 
ende amonitie van oorloge.

!) Niet ingevuld.
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’t Schip groot ....*) last, eens nieuwe ende eens halffsleten seylen, 6 
touwen soo out als nieuw, een voorganger van 60 vadem, 2 cabeltouwen, 
staende want voor 1 tot 4 spant, ende achter tot 6 spant, noch eenich oudt 
touwerck, pikdoeks ende groot stengewant, een groot cardeel, een stenge 
wintreep, 7 grooteanckersende2 werpanckers, t’samen ƒ 65.000— 0 —0 

4 metalen halve cartouwen, namentlijck 
2 schietende 24 16 yser. .
2 schietende 15 16 yser. .

8350 tS
8380 16

t’samen . . 16.730 té a ƒ75 ’tcento ƒ 12.547— 10 — 0
4 ysere stucken van 18 
yser, wegende .... 17.20016

8 ysere dito schietende 
12 16 yser, wegende . . 29.220 16

4 ysere dito van 9 16, 
wegende.

10 ysere dito schietende 8 16, 
wegende.

4 ysere dito van 5 16,
wegende...........................

2 ysere dito van 3-| 16,
wegende...........................

2 ysere stucken van 2£ 16,
wegende...........................

34 ysere stucken wegende . 104.366 16a/15’tcento ƒ 15.654 — 18 — 0
11 steenstucken yder wegende 250 16 a ƒ 15 ’t cento f 
1800 soo cogels als cruysballen wegende samen

20000 16 a ƒ 6 ’t hondert.....................................
72 vatjens cruyt wegende 7200 [\] a ƒ 40 ’t cento .
38 mosquetten ende haer bandeliers a j 7 yder .
25 sabels a ƒ 3...........................................................
De vuerwercken ende andre cleynodien van den con- 

stapel

. . 12.980«

. . 30.33616

9220 16

3590 16

1820 16

412—10 — 0
7

1200— 0 —0 
2880 — 0 — 0 
266— 0 —0 
75 — 0 — 0

ƒ
• /
• /
• /

2000 — 0 —0• /
. ƒ 100.035— 18 — 0Samen .

Was onderteeckent:
Thomas Brockedon. 
Augustijn Spalding. 
George Musciiamps. 
Richard Haselwood.

Jan Pietersz. Coen. 
Pieter de Carpentier. 
Dedel.
Martinus Sonck.

) Niet ingovuld.
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Instructie voor den E. Robbert Adams, admirael, Willem Jansz., vice-admirael 
ende den raet van 10 schepen, wegen d’Eerw. Engelse en de Nederlantse Com
pagnie op Indien handelende, gedestineert van Firando na Manilha te varen. 

Tot affbreuck___van ’t syne helpen *)•
In ’t fort Jacatra, adi 13 Juny anno .1620 stilo novo. Was onderteeckent^

Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CARPENTIER. 
Dedel.
Martinus Sonck.

22

l Thomas Brocicedon. 
Augustijn Spalding. 
George Muschamps. 
R. Haselwood.

V)-\

Woensdach adi 22 July anno 1620 stilo novo. Alsoo de E. heer Generael 
Coen op den 19cn deser, door sijtine gecommitteerde, aen d’Engelsen geson- 
den, haer E. aengedient ende in bedeneken gegeven hadde, wat ons te doen 
stont, ingevalle dat eenge Francen, Denen ofte andere natie met haere sche
pen, terwyle wy met die van Bantam in openbaeren oorloch noch sijn, voor 
Bantam quamen, ende aldaer den handel versochten, ’t welck by den E. heer 
Generael ophuyden, in de vergaderinge van de raden van diffentie weder ge- 
proponeert sijnde, is daerop eenstemmich goetgevonden ende gearresteert, 
dat ingevalle eenge Francen, Denen, off andre natiën, met haer schepen om te 
handelen voor Bantam quamen, ende aldaer haer proffijt soch ten, datmen haer 
in aller manieren sulex sal soecken te beletten, daertoe eerst gebruyckende 
alle humaniteyt ende beleeftheyt, soeckende haer met recht ende redene van 
sulcken onbehoorlijeken voornemen te diverteeren, waerdoor, soo sy tot het- 
geene naer alle billickheyt vereyscht wort ende de reden der natuyren selffs 
wijst, niet te brengen zijn, noch luysteren en willen, maer ter contrarie met de 
proffyten, die wy nu metgroote costen van een langdurigen oorloch verwacht 
hebben, soecken deur te gaen, datmen haer in sulcken gevallen met wil oft 
onwil haer voornemen, namentlijck den handel van Bantam, sal poogen te 
beletten, daertoe gebruyckende de macht, die alsdan, soowel van d’een als 
van d’ander syde, tegenwoordich sal wesen, tot last ende verantwoordinge 
van beyde de Compagnien, want sulex ten besten dienst ende proffijt van 
beyde de E. Compagnien (gefondeert zijnde op recht ende reedenen) alsoo 
bevonden wort te behooren.

In ’t fort Jacatra, datum ut supra. Was onderteyckent:
Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CARPENTIER.
Dedel.
Martinus Sonck.

l) Gedrukt in deel II, n°. 455. Ia plaats van Mondain op hl. 781 aldaar wordt hier gelezen 
Mordam. — De juiste naam zal zijn: Mordaunt.

Thomas Brockedon. 
Augustijn Spalding. 
George Muschamps. 
R. Haselwood.
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Donderdach adi 19 November anno 1620. stilo novo. Tot redres van den 
handel in Jamby is by den raet van deffentie met gemeen advijs goetgevon- 
den, dat de peper aldaer, na den ontfanck van desen, niet hoger gecocht sal 
worden dan tegen 8 realen ’t picol, ende dat alle de peper, welck van die tijt 
aff by d’een off d’ander Compagnie opgecocht soud mogen worden, egael 
sal worden gedeylt, soowel die boven in Jamby als beneden voor de reviere 
uyt eenige joncken gecocht off gelicht worden, wel te verstaen voor sooveel 
’t geit ende goederen van d’ een ende d’ander Compagnie in Jamby wesende 
sal connen verstrecken, want reden ende recht is, dat d’een den handel vry 
ende alleen geniete, soo lange d’ander cappitael ende cargasoen gebreeckt, 
doch soo haest de gebreeckende versien worde, sal den handel gelijck t’ vooren 
weder met gemeen advijs gedreven ende alle peper, die men na die tijt coopt, 
egael gedeylt worden.

Als een van beyde de Compagnien van geit versien sy, ende nochtans 
alsulcke getrocken deden ontbreeckt, dat by die van d’andre Compagnie 
de meeste peper daermede becomen worde, sal alsulcke peper evenwel egael 
gedeylt ende aen die van d’ andre Compagnie met geit betaelt worden, tegen 
den voorsz. prijs van 8 realen ’t picol, off sooveel min, als dan met geit gecocht 
soud mogen worden.

D’ eene Compagnie sal niet gehouden wesen eenige verlegen off onge- 
trocken goederen van d’andre Compagnie in betalinge van peper over te 
nemen, ten waere tot alsulcken prijs, als datelijck weder aen peper besteet 
can worden.

Alsoo de peeper door misverstant van d’ een of d’ ander Compagnie tot op 
9 realen ’t picol opgejaecht is, is goetgevonden datmen de prijs alenckskens 
weder sal doen dalen, te weten vooreerst niet dierder coopendan tot 8 realen 
’t picol, gelijck vooren geseyt is, ende dat daernaeralenghskens totop7ende 
6 realen ’t picol daelen sullen, in sulcker voegen, tijt, ende maniere, alsby de 
commiesen van beyde de Compagnien in Jamby residerende, goetgevonden 
worden sal. Soo haest dese acte in Jamby compt sal d’eene Compagnieaen 
d’andre reciprocelijck notitie geven, ende behoorlijcken bewijs doen, wat 
peper elck in ’t packhuys ende oock uytstaende heeft. De peper welck d 
off d’ ander voor den ontfanck van dese in Jamby heeft, ’tsy in de schepen 
ofte oock aen lant, sal elck voor sijn reeckeninge behouden ende niet gedeylt 
worden, gelijck mede alle de peeper, welck naderhant van de schulden op den 
ontfanck van desen uytstaende souden mogen ontfangen worden. Om alle 
verschil ende misverstant sooveele mogelijck te weeren, sullen de commiesen 
respectivelijck d’een aen d’ ander overleveren, soo haest dese acte becomen, 
sincere ende oprecht notitie, wat schulden dat uytstaende hebben, mits oock 
volcomen bewijs (als noodich wesende) daervan doende, ende als d’een off
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d’anderop dese uytstaende schulden, eenige peper on tfanckt, sal daervan elck 
kennisse doen, om tegen d’uytstaende schulden op contra register affge-

24

schreven te worden.
Alsoo de coninck van Jamby voor desen aen de Nederlanders, op papier 

gedruckt, gesondcn heeft zijn conincklijcke segel off merck, niet advijs, dat 
alle de joncquen ende prauwen, welcke diergelijcken souden mogen verthoo- 

voor de sijnne souden erkennen, vry ende vranck laten passeeren endenen
repasseren daer ’t hun gelieve, is sulcx door die van de Generale Compagnie 
der Vereenichde Nederlanden, als wesende een onredelijcke saecke, affge- 
slagen ende die van Jamby den handel op Mallacca ende Japara by haere 
vyanden nevens andregeturbeert, ende in Grissy alsulcke verhinderingen ge- 
daen, dat de peper, welcke die van Jamby daer gebracht hadden, voor 9 realen 
’t picol vercocht is, daer anders nae haer seggen wel 12 realen becomen sou
den hebben, waerover de coninck van Jamby uyt de huyse van de Neder
landers in Jamby residerende weder met gewelt genomen heeft 5641 realen 
voor de schade welck pretendeerde geleden te hebben, hun voorder met de 
doot dreygende soo’t geviele dat yewers, ’tsy by gevall off ongeval, eenige 
Jambinesen door toedoen van de haeren qualijck getracteert wierden, ende 
alsoo de pretentie van die van Jamby ende 't vervoeren van de peper by de 
vyanden ende ter plaetse daer die ons t’ eenemael ontvoert wort, off totrede- 
lijcken prijs niet wel souden connen becomen, tot groot nadeel van beyde de 
Compagnien is streckende, is hierover verstaen ende ten gemene beste goet- 
gevonden, soo de Nederlanders van voorsz. coninck van Jamby het affgeno- 
men geit niet weder becomen costen, ende met den anderen in ’t vriendelijck 
niet verdragen conden als den dienste ende welstant van beyde de Compag
nien vereyscht, maer daerover resolveerden hun volck van Jamby te lichten, 
dat in dien gevalle die van d’Engelse Compagnie den handel in Jamby voor 
beyde de Compagnien sullen dryven: te weten dat alle de peper, die syluyden 
souden mogen coopen ende affschepen, egael aen d’ een ende d’ andre Com
pagnie sal worden gedeelt; item eenderley sorteringe cleedinge oft andere 
waeren hebbende, dat oock voor yder Compagnie tot elcken prijs even veel 
sal worden gevent.j^/f

In voorsz. conjuncture sullen de Nederlanders eenige schepen off jachten 
voor, in, off omtrent de riviere van Jamby houden, omme te beletten dat ons 
geen peper ontvoert worde, sonder nochtans andre offentie aen die van Jamby 
te doen, opdat den handel aen die van d’Engelse Compagnie voor beyde 
daerover niet verhindert werde, ende alle de peper welck de Nederlanders 
aldaer souden mogen coopen, off uyt eenige joncken lichten, sal mede 
beyde de Compagnien egael gedeylt worden, ten pryse ingecocht worde.

Op de Nederlantsche schepen voor Jamby leggende, sullen die van d’Engel-
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se Compagnie eenige comiesen stellen om regard te nemen, wat peper by 
haer gecocht werde, ende sullen reciprocelijck de Nederlanders wederom 
eenige comiesen op d’Engelse schepen ontrent Jamby wesende, setten 
gelijcke regard te nemen ende met de peper harwarts te comen.

De goederen, die by de Nederlanders (ten tyde resolveren van Jamby te 
vertrecken) onvercocht soude mogen wesen, sullen aen d' Engelse Compag
nie overgedaen worden, ten pryse daer mogen gelden, ende dat onder pretext 
alsoff die van d’Engelse Compagnie alle haere restanten cochten.

De saecken sullen oock soo behendelijcken beleyt, gegouverneert ende 
soo secreet gehouden worden dat de Mooren niet comen te bemercken dat 
het d’Engelsen ende Nederlanders eens sijn.

By gebreck van schepen sal d’eene Compagnie d’ander helpen overvoeren 
alsulcke peper, geit ofte goederen, als de gelegentheyt van die seylreetis, ge- 
doocht.

Alsoo verstaen, datter veele fregatten van Goa over Mallacca na Maccau 
gevaeren sijn, welcke apparentelijck in ’t begin van ’t aenstaende mousson 
weder van daer sullen keeren, is goetgevonden, dat ten gemeene laste van 
beyde de Compagnien ontrent Pedro Blanco o ff Sincapura senden sullen 
omme op deselvige te cruyssen, ende hun alle mogelijcke affbreuck te doen, 
de schepen de Diamant ende den Dolphijn, wel te verstaen soo in Jamby 
tot ladinge van peper niet nodich sijn ende van daer gemist connen wor
den, mits dat proffijt en schade egael gedeylt sal worden, ende sullen de 
voorsz. schepen op de Maccausvaerders soolange cruyssen, als den raet van 
beyde dc Compagnien in Jamby goetvinden ende de schepen noodich van 
doen hebben sal om peper te laden, dewyle daertoe door ’t aenstaende con
trarie mousson qualick andre schepen van hier na Jamby gesonden connen 
worden.

De vlagge sal by de voorsz. 2 schepen by beurten, maent om maent, ge- 
voert, ende oock alsoo in den raet gepresideert worden.

Wat aengaet de Maccassaren ende die van de Mattaram op Mallacca vae- 
rende, die van de Nederlantse Compagnie mogen deselvige soo ’t hun goet- 
dunckt tot haer perticulier proffijt ende schade (occasie voorcomende) aen- 
tasten ende haer recht daertegen vervolgen.

Soo door de voorsz. schepen van de gemene vyant, Spaignaerden ende 
Portugiesen, eenige prinse becomen werde, sal daermede gehandelt worden 
gelijck voordesen op de Manilhasse vloote gearresteert is.

By die van beyde de Compagnien is verclaert seer genegen te wesen omme 
eenige andre schepen meer ontrent Mallacca te senden, tot affbreuck van de 
gemeene vyant ende acressement van beyde de Compagnien; dan alsoo 
eenige schepen voor Bantam ende andre quartieren dienen te houden, ende
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andre veele nootlijckheden gebreecken, hebben voorders tijt niet anders con- 
nen doen.

In ’t fort Jacatra, datum ut supra. Was onderteyckent.
Richard Furslandt.
Omfrey Fitzherbert.
Thomas Brockedon.
Augustijn Spaldingh.

26/

Jan Pietersz. Coen.
Fredrick Houtman.
Pieter de Carpentier. 
Martinus Soncic.

Donderdach adi 17 December anno 1620 stilo novo. Alsoo op den 15cn 
deser seecker Frans schip, genaempt V Esperance, alhier ter rede gecomen is, 
endede overhoofden van ’tselve by requeste aen de Nederlantsche Compagnie 
versocht hebben om vryelijck tot Bantam te mogen handelen, op ’twelcke, 

verscheyden discoursen in den raet van diflfentie gehouden, by den E.naer
heer Generael geproponeert is oft niet geraden sy de Francen haer versoeck 
te permitteren, onder conditie, soo eenige peper bequamen, datsy in dien ge
valle soo aen d’Engelse als Nederlantse Compagnie elck haere egale portie 
souden gehouden wesen uyt te reycken, mits in ’treeckenen van elck sijn 
portie in consideratie souden comen de groote excessive costen geduyrende 
den oorlooge tegen Bantam by de respective Compagnien voornoemt soo 
tesamen als elck in ’tbysonder geleden, ’t welck alsoo ’tsonder eenige preju- 
ditie van ons recht tegen die van Bantam dunckt te connen geschieden, soo 
is ’t, dat by den E. E. raet van diffentie omme verscheyden consideratien goet-
gevonden, geresolveert ende gearresteert is, gelijck goetvinden, resolveren 
ende arresteren mits desen, datmen de Francen sal permitteren den peper
handel tot Bantam met het voorsz. schip V Esperance te mogen gaen ver- 
soecken, met reserve, soo eenige peper becomen, dat in dien gevalle yder der 
respective Compagnien voornoemt haere portie, gereeckent als vooren, sal 
genieten; dit alles niettegenstaende voorige resolutie ende sonder dat ’tselvige 
in consequentie sal getrocken v/orden.

In ’t fort Jacatra, datum ut supra. Was onderteeckent:
Jan Pietersz. Coen.
Pieter de Carpentier.
Dedel.
Martinus Sonck.

/

i.

Richard Fursland. 
Thomas Brockedon. 
Aug. Spaldingh. 
George Muschamps.

Op de requeste van dato den 16en December anno 1620, by monsieur Grave, 
cappiteyn van ’tFrance schip de Hoope, luytenant van de vloote van Mont- 
morency, ende monsieur Tellier, opperste commies van voorsz. schip, aen 
den E. heer Generael der Nederlantse Compagnie geprescnteert, daerby 
instantelijck versochten, dat haerlieden vry acces tot Bantam ende den liberen
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commercie van den peperhandel aldaer mochte vergunt worden, is ’t dat ’t 
selvige by den E. heer Generael den E. E. raet van diffentie voorgedragen ende 
rypelijck daerop geleth zijnde, eenstemmichgoetgevondenendegeresolveert 
is, om die van de France Compagnie sooveel eenichsints mogelijck te accom
moderen, niettegenstaende haer met recht, alsoo tegenwoordich met die 
Bantam in openbaere oorloge sijn, vandaer souden mogen weren, dit haer ver- 
soeck te accorderen ende consenteren, op conditie hiernae volgende, als 
namentlijck: dat soo de Francen eenige peper tot Bantam becomen, dat in 
dien gevalle de Engelse, Nederlantse ende France Compagnie deselve ega- 
lijcken sullen deylen, te weten elck een derdepart, voor welck derde part elck 
der voornoemde Compagnien gehouden sal wesen aen de voorsz. France 
Compagnie sooveel die peper ingecochtsal sijn, ende voorders de tollen ende 
lasten, die daerop souden mogen vallen, pro rato [te] betalen, onder expresse 
conditie, dat den voorsz. peper ter oorsaecke van de groote lasten, soo van de 
Nederlantse Compagnie allene, als beneffens de Engelse Compagnie, gedue- 
rende den oorloge tegen die van Bantam geleden ende gedragen, beswaert 
sal worden met alsulcke lasten ende beswaringe als naer den peper becomen 
sal sijn, bij den voorsz. rade van diffentie in alle redelijckheyt ende billick- 
heyt bevonden sal worden te behooren, ’t welck alles als voorsz. is, de voor
noemde messieurs Grave ende Tellier by de gecommitteerden wegen den raet 
van diffentie wel duydelijcken voorgehouden sijnde, hebben sy hetselve op 
voorsz. conditie geerne geaccepteert ende belooft naer te comen, alles sonder 
erch ofte list. Des t’ oirconde by de principale ende respective overhooffden 
van de voorsz. drye Compagnien desen van eenen inhoude, soo in d’Engelse, 
Nederlantse als France taele met eygen hande [is] ondertevckent.

In ’tfort Jacatra adi 19 December anno 1620. Was ondertevckent:
Jan Pietersz. Coen.
Pi ETER DE CARPENTIER.
Dedel.
Martinus Sonck.

van

R. Grave.Richard Furslant.
Thomas Brockedon. Tellier. 
Aug. Spaldingii.
George Muschamps.

Vrydach adi 25 December anno 1620. Alsoo tot het volcomen aen tal van 
schepen, by de respective E. Eerw. Engelse ende Nederlantse Compagnien 
achtervolgende ’t contract ter deffentie geordonneert, noch vijff van weder- 
syde resteren in te brengen, ende hooghnoodich is, dat die genommineert 
ende met den eersten gepreparcert worden, soo omme tot besettinge van 
Bantam als affbreuck van devyanden innewarts aen gehouden ende gebruyct 
te worden, is by den raet van deffentie goetgevonden, dat ider de sijnne nomi
neren, ende soo haest doenlijcken prepareren sal.

Niettegenstaende die van de Engelse Compagnie verclaerden, datsy tegen-
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woordich van soo machtige ende treffelijcke schepen als d’ ordre van de respec- 
tive Compagnien medebrengt ende tot volvoeringe van groote ende swaere 
exploicten vereyscht worden, nietvolcomentlijck versien waeren, hebben uyt 
de presente macht desenaervolgende genomineert, met conditie, datsy andre 

vereyste groote ende qualiteyt in plaetse van de mindeie, soo haest die 
becomen, sullen presteren, te weten : de RoyalExchange geestimeert op 400 
lasten, de Charles op 400 lasten, de Cloove op 250 lasten, de Rtibijn op 250

i
\

van

lasten, den Diamant op 125 lasten.
Daertegen die van de Nederlantse Compagnie, omme soo naer met de 

Engelse schepen te egaleren als mogelijck is, hoewel van bastantervoorsz.
ende machtiger schepen, voor sooveel haer contingent belangt, voorsien ende 
bereytsijn in te brengen, dese naervolgende genomineert hebben, te weten: de 
GoedeFortuynegeestimeert op 400 lasten, deNiemve Maeneop 400 lasten, Gro
ningen op300lasten, deMorgensterreop200 lasten, deZeewolffop 180 lasten.

Uyt welcke voorsz. schepen goetgevonden is datter 4, namentlijck van yder 
Compagnie 2, naer de Mollucques gesonden sullen worden, soo ter conser
vatie van den handel, als affbreuk van de vyanden aldaer, ’t welck by 2 
goede schepen ten deele wel soude connen beschikt worden, maer alsoo den 
vyant machtige galleyen ende fregatten ende ander cleyn vaertuych aldaer 
in’t water is houdende, die op voorsz. plaets dienen waergenomen te worden, 
sulcx met 2 soo wel niet als met 4 schepen can geschieden, gelijck mede 
t’onderstaen, off men den vyant de jaerlijckse secoursen, die hem van de 
Manilha toegesonden worden, soude connen affsnyden ende vernielen, is een-

jf stemmich gearresteert dese vier naervolgende daertoe te nomineren: wegen 
de E. Engelse Compagnie de Royal Exchange ende den Rubijn\ wegen de 
Nederlantse Compagnie de Nieuwe Maene ende den Zeewolff.

Item tot besettinge van Bantam dese naervolgende ses schepen: wegen de 
Engelse Compagnie de Charles, de Clove, ende den Diamant; wegen de 
Nederlantse Compagnie de Goede Fortuyn, Groningen ende de Morgensterre, 
omme voor Bantam soolange te houden, als den raet van deffentie goetvin- 
den ende ter gelegenertijt anders daermede disponneren sal.

Ende alsoo eenige der voorsz. genomineerde schepen noch absent syn ende 
tot den handel geimployeert ende dagelicx verwacht worden, als vanwegen 
d Engelse Compagnie den Clove ende den Diamant, wegen de Nederlantse 
Compagnie Grojungen in Jamby ende d’ Morgensterre infPatany, is geordon- 
neertende geaccordeert, dat ondertussen in plaetse dersélver andre by ieder 
Compagnie gepresteert sullen worden.

Saterdach adi 26 December anno 1620, stilo novo. Alsoo noodich is, dat 
op den handel, welcke die van d’Engelse ende Nederlantse Compagnie7
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volgens d’accord van haere meesters in deMollucquen, AmboynaendeBanda 
sullen dry ven, naerder verclaringe gedaen worde, is by'derfraetVah deffentie 
met gemeen advijs gcaccordeert ende goetgevonden ’t gene hiernae volcht:

1. — Dat de publicatie van ’t accord eerst in Amboyna aen ’t casteel sal 
worden gedaen, ende dat datelijck naer gedaene publicatie den inganck 
den handel, heffinge van de vruchten, als intreede van de lasten, soowel van 
de Mollucquen en Banda, als van Amboyna, sal beginnen ende tegelijcke in- 
gaen, mits dat yder Compagnie voor haere reeckening vooruyt affschepen 
ende laden sal despeceryen, welcke alsdan hebbende sijn.

2. — Naer gedane publicatie sal d’een aen d’ander gehouden wesen met 
sijnne boecken oprechte verclaringe ende bewijs te doen, wat schulden yder 
in de Mollucquen, Amboyna, ende Banda heeft uytstaende, ende sal yder na 
den inganck van ’t accord daervan sooveele genieten, als becomen ende in
manen can, wel te verstaen sulcke schulden, als resterende sijn van degene 
die in de Mollucquen, Amboyna ende Banda waren, eer daer kennisse was 
van ’t accord door d’Engelse endeNederlantseCompagnien gemaeckt. Ende 
soo eenige bevonden worden ’t sedert dien tijt by d’een off d’ander Com
pagnie in voorsz. quartieren gemaeckt te zijn, sullen de specerien, die van al- 
sulcke nae gemaecte schulden genut worden, gemene wesen ende ieder sijn 
contingent daervan genieten, mits sijnne portie in contant marctganck be
talende. Alle speceryen welcke op uytstaende schulden ontfangen worden 
sullen pro rato alsulcke tollen ende impositie onderworpen sijn als by den 
raet van deffentie op alle d’andere tot vindinge van de gemene laste gestelt 
sullen worden.

3. — Dat naer gedane publicatie d’eene Compagnie aen d’ander bewijs 
ende verclaringe doen sal, wat resterende coopmanschappen in de Molluc- 
ques, Amboyna ende Banda hebbende sijn, gelijck mede wat cargasoen tot 
den handel de schepen medebrengen, ten eyndedaerover calculatie gemaeckt 
ende eenstemmich arest genomen worde, wat ende hoeveel yder Compagnie 
voor haer contingent vercoopen sal; ende omme het misverstant sooveel 
doenlijck te weren, sullen geen coopmanschappen gelost noch geladen 
den dan met kennisse der beyde gecommitteerde vanbeydedeCompagnien, 
ende dat ter plaets daertoe geordonneert, ende anders niet.

4. — Ider Compagnie sal jaerlijcx haer contingent volgens ’tcontrackt tot 
opcoopvan de speceryen ende betalingevan de tollen in de Mollucques, Am
boyna ende Banda versorgen, ende ter aencompste van de schepen elckander 
gehouden wesen oprechte ende sincere verclaringe te doen vau de coopman
schappen, die ieder Compagnie aldaer tot den handel is brengende, omme 
uyt beyden, gelijck alsvooren, een proportioneel gedeelte te formeren, opdat 
d’ een volgens ’t contract by de respective Compagnien gemaect, een derden
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deel, ende d’ ander twe derdedèelen daeruyt vente, wel verstaende goederen 
eender aert, ende de waerdye van die gangbaersy ende gevent connen 

worden, ende sal yders portie gereeckent worden na de value ende waerdye 
de venditie ofte vercoopinge der goederen.

5. — Die van de Nederlandse Compagnie sullen d' Engelse Compagnie, 
doenlijck zijnde, met huysinge accommoderen, ’t sy binnen off buyten de 
forten, mits die betalende naerdat aldaer te lande waerdich sijn ende met den 
andren verdragen sullen, ende byaldien die van de Nederlantse Compagnie 
geen huysinge overich hadden, soo sullen sy d’ Engelse Compagnie bequame 
plaetse aenwysen om selffs nieuwe huysinge te bouwen, mits dat onder- 
tusschen naer gelegentheyt door de Nederlanders geaccommodeert worden, 
’t sy dan in haere huysinge ofte van andere inwoonderen.

6. — Soo wie van beyden meer inbrengt dan syn contingent bedraecht, sal 
in sulcken gevalle niet vermogen meer te venten, uytsetten ofte vermangelen, 
dan sijnne portie beloopt, voor en aleer de geheele partye van degene, die de 
minste waeren soude mogen ingebracht hebben, gevent sy, wel te verstaen 
van vendible, courante ende getrocken waeren.

7. — Soo wie van beyde de Compagnien eenige waeren ofte goederen 
inbrengt, die niet getrocken sijn, noch vercocht connen worden, sal sulcx 
tot sijnner schade*.staen, ende d’ander, die courante, getrocken ende welbe
geerde waeren heeft, na het uytventen van de ongetrockene niet behoeven 
te wachten, maer met de vercopinge van de syne mogen voortvaeren, niet 
alleen voor sooveel zijnne portie aangaet, maer oock daerenboven ende ge- 
duyrende den tijt, dat d’ andere Compagnie van getrocken waeren onvoorsien 
sy; niet om ’tlant te vervullen ende den handel te bederven, maer tot den 
gesetten prijs om de inwoonderen te gerieven, ende de speceryen in te 
trecken, opdat door andere uytheemsche ende inlantse handelaers niet ver
voert worden.

8. — Insgelijcx wanneer de egale ende gelijcke pertyen van d’ een en 
d’ ander uytvercocht sijn ende een van beyde de Compagnien dan noch 
eenige goederen resteerden ende overich hadde, sal deselve tot sijnnen 
deele allene mogen vercoopen, sonder dat d’ ander daerop sal hebben te 
pretenderen.

9. — Geene goederen sullen mogen gevent ofte vercocht worden, bygeene 
beyde de Compagnien, dan in seeckere plaetsen die daartoe met ge

meen advijs genomineert ende expres geordonneertsullen worden, dewelcke 
by den anderen sullen staen, ende sal yder vry toeganck in den anderen sijn 
winkel hebben; ende soo wie meer inbrengt als sijn contingent bedraecht, sal 
’t selvige in een bysondere plaets moeten conserveren ende bewaeren.

10. Alle coopmanschappen sullen met gemeen advijs op seeckeren prijs
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getaxeert worden, ende niet hooger noch lager vercocht mogen worden, 
tensy weder met gemeen advijs goedgevonden wort den prijs te verminderen 
ofte te verhogen.

11. — Omme dedifterenten ende misverstanden, die van uytborgen soude 
mogen rysen, te weren, is verstaen ende goetgevonden, dat geene van beyde 
de Compagnien sal vermogen eenige uytstaende schulden te maecken, geit, 
noch goederen uyt te borgen, dan op sijn eygen risico, te weten dat geen 
debiteurs daeromme gemoeyt, nochte van d’ een ofte d’ andere Compagnie 
geaprehendeert sullen worden; yder mach aen de Gouverneur van ’t lant sijn 
recht versoecken, maeren sal geen rechter gehouden wesen, noch geconstrin- 
geert worden, omme onwillige ende onvermogene debiteurs met gewelt te 
doen betalen, noch gehouden sijn daer ander recht over te doen, dan selffs 
goet sal vinden.

12. — Soo wanneer eene van beyde de Compagnien totincoop van despe- 
ceryen coopmanschappen gebreecken, sal sijn contingent, ofte gedeelte van 
’t geene tot opcoop van de speceryen vereyscht wort, met geit fournieren, 
ende de tollen oock contant betalen. Die daertoe geit gebreeckt, sal zijn portie 
van d’opcoop der speceryen soolange derven totdat de tollen ende incoop 
derselver maendelijck voldoet.

13. — Alle nagelen, nooten ende foelie sullen ingecocht worden sooveele 
by d’ eene als d’ andre Compagnie, ’t sy met geit ofte coopmanschappen, met 
kennisse van gecommitteerde van beyde de Compagnien en datopdenschale 
ende gewichte; ende sullen geene speceryen ontfangen ofte gewogen mogen 
worden by d’een off d’ander, dan met kennisse ende overstaen der gecom
mitteerde van beyde Compagnien, die daervan tegen elckander behoorlijck 
register sullen houden.

14. — Alle nagelen, noten ende foelie, die by d’een off d’ander connen 
gecocht ende ontfangen worden, sullen in een ofte meer packhuysen by den 
anderen gestort ende bewaert worden, ende dat onder 2 bysondere sleutels, 
waervan die van yder Compagnie eene bewaeren sal; ende sal alsulcke pack- 
huys ofte packhuysen niet geopent ofte gesloten mogen werden, dan elck 
met sijn eygen bysondere sleutel.

15. — Gelijck als de speceryen op een wage in een packhuys ontfangen 
worden, soo sullen die oock in ’t affschepen uyt een packhuys met een ge
wicht uytgelevert worden, yder sijn contingent ofte portie, ende’t geene door 
leccagie ofte in ’t drogen te cort compt, daervan sal yder sijn portie derven.

16. — Gene speceryen sullen by d’eene off d’ander Compagnie affge- 
scheept ofte uytgevoert mogen worden, voor en aleer betaelt sy ’t gene op 
reeckeninge van de tollen [ende] impositie naer behooren vereyscht wort.

17. — Alle schaden welcke naer de publicatie van dit accord aen de forten,
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huysinge der garnisoenen, geschut, provisie ende alle amonitie van oorloge als 
andersints, dienende tot maintenue ende onderhout derselver, souden mogen 
overcoomen, ’t sy door brant ofte andersints, sullen tot gemeene lasten van 
beyde de Compagnien gereeckent ende gevonden worden aen de tollen ende 
impositie van de uytgaende speceryen, uytgesondert de bysondere huysinge 

de cooplieden, de bysondere packhuysen ende coopmanschappen, die 
elcke Compagnie in de Mollucquês, Amboyna ende Banda is brengende, 

elck hetsijnne bewaeren ende sijn eygen perijckel loopen sal; doch

van

waervan
dewyle goetgevonden is, dat die speceryen by den anderen in een packhuys 
gestort worden, is oock reden, dat soo lange daer leggen, deselve tot gemeen
risico loopen.

18. — Onder de garnisoenen sullen niet gereeckent worden de soldien 
noch onderhoudt van de cooplieden ende andere mindere personen, welcke 
die van de Nederlantse ofte oock Engelse Compagnie in de Mollucquen, 
Amboyna ende Banda tot den handel sijn gebruyckende, maer sal elck sijn 
last daervan dragen, ende die van de garnisoenen gesepareert blyven.

19. — Alsoo beyde de Compagnien ten hoochsten gelegen is, dat den handel 
van de Mollucquês, Amboyna, ende Banda voor deselve allenegeconserveert 
worde, sal niemant van beyde de Compagnien vermogen voor sijn perticulier 
eenige coopmanschappen daer te brengen, vercoopen, speceryen in te coo- 
pen, uyt te voeren, noch toestaen, dat sulcx door eenige der respective Com- 
pagnie’s dienaeren gedaen werde op pene van verbeurte derselver ten proffy te 
van beyde de Compagnien, ende voorder arbitrale correctie, die elck over de 
syne sonder eenige simulatie ende conniventie doen sal.

20. —In ’topnemen van de generale lasten der garnisoenen sullen de vivres, 
welck yder aen sijn soldaten schaft, gelijck mede de vertierende ammonitie 
van oorloge, gereeckent werden ten pryse als volcht, te weten:

Broot a 10 realen van 8cn ’t hondert pont; rijs a 75 realen ’t last van 
3000 pont; sagu a acht tack per reael van achten; vlees en speek a acht stuy- 
vers ’t pont; gesoute ende gedroochde vis a ses stuyvers ’t pont; olie van 
olyven a5 stuyvers ’t mutsken; Spaensche wijn a 200 reakm van achten de 
legger; azijn a 60 realen van achten de legger; sout a 20 realen van 8en ’t last; 
cruyt a 30 realen van 8en ’t vat van 100 pont; lont a 12 realen van 8en de 100 
ponden; loot a 5 realen van 
van achten ’t hondert.

21. Naer de publicatie van ’t accoord sal in de Mollucquês, Amboyna ende 
Banda van maent tot maent overgeslagen ende elckander met de boecken 
verthoont worden, wat d’gagie van alle de garnisoenen bedragen, item wat 
proveanden ende amonitie van oorloge, soo na doenlijck is, geconsumeert 
worden, gelijck mede wat voorder aen fortificatie, schenckagie, den gemenen

achten de 100 ponden; groff scherp a 5 realen
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handel ofte oorloge aengaende, ende onderhout van sieckechrijchsliedenge- 
gasteert wort. Van alle ’t gene dese lasten souden mogen beloopen, sal d'En- 
gelse Compagnie op de respective plaetsen van de Mollucquen, Amboyna 
ende Banda maentlijck een derde, ende de Nederlantse Compagnie delen 
betalen op reeckeninge van de tollen, die men van de uytvoerendespeceryen 
nemen sal, ende sullen dese tollen jaerlijcx gestelt worden na den raet van 
diffentie tot JacatraJievinden sal vereyscht te worden, tot egaleringe van alle 
d’oncosten van de forten ende garnisoenen in de Mollucques, Amboyna 
ende Banda wesende, ende opdat sulcx bequamelijck by den gemenen raet 
van diffentie gedaen mach worden, sullen de comiesen van beyde de Com- 
pagnien in de Mollucquen, Amboyna ende Banda residerende, jaerlijcx elck 
aen de sijnne tot Jacatra oversenden oprechte ende behoorlijcke verclaringe 
van alle ’t gene alle d’ oncosten van de forten ende garnisoenen in de Mol
lucques, Amboyna ende Banda wesende beloopen, ende wat speceryen van 
daer gescheept ende door elck bysonder vervoert werden, bywelcke oncosten 
noch gevoecht ende van de voorsz. tollen mede gevonden sullen worden de 
maentgelden ende montcosten van de soldaten, welcke door de respective 
Compagnien van Engelant, Nederlant, Japon, Java ende andere plaetsen tot 
recreu van de garnisoenen op de forten van de Mollucquen, Amboyna ende 
Banda gebracht, ende vandaer weder na haer vaderlant gevoert worden.

22. — De goederen welcke d’een en d’ander Compagnie aen haer volck 
tot eygen cledinge souden mogen doen, sullen voor geen coopmanschappen 
ofte venditie gereeckent worden, maer elck sal daervan dezyne alleen, gelijck 
als van vivres ende alle andre nootlijckheden, tot haer onderhout versorgen.

1.Vrydach adi primo January 1621, stilo novo. Volgens de resolutie in dato 
25 December passato, was by den raet van diffentie gearresteert, vier van de 
genomineerde deffentieschepen te prepareren, ende met den eersten inne- 
waerts aen tcsenden, maer alsoo die van d’ Engelse Compagnie voorgedragen 
ende verclaert hebben, hoenoodich eenige schepen vooruyt dienen tesenden, 
omme en passant Macassar aen te loopen ende daer sooveel rijs metterhaest 
in te nemen, als nae geïegentheyt des tijts sullen becomen, is by den raet 
geaggreeert ende goetgevonden, dat sy haere 2 schepen, ter deffentie inne- 
waerts gedestineert (neffens andere) daertoe sullen mogen gebruycken, ende 
dat ondertussen die van de Nederlantse Compagnie recht door na Amboyna 
sullen loopen, endedebyeencompstederEngelsen aldaer verwachten, alwaer 
by de gecommitteerde raden, soo op ’temploy derselver, als op de intree van 
den gemenen handel, ende voorts op al hetgene de gemene saecken 
beyde de Compagnien is betreffende, gedisponeert ende ordre sal gegeven 
worden.
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De voorsz. schepen ter diffentie by den anderen gecomen sijnde, en de soo- 
lange die met den anderen in compagnie vaeren sullen, sal d’ Engelse Com
pagnie d’ eerste maent de vlagge op de groote stenge voeren, ende de Neder
landers op de voorstenge; de tweede maent sal de Nederlantse Compagnie de 
vlagge op de groote stenge voeren, ende de Engelse op de voorstenge, ende 
alsoo voorts maent om maent by beurten. Ende opdat de gemene saecken 

beyde de Compagnien met goede ende behoorlijcke ordre mogen gedi-
van diffentie van hier in de respective

*

van
rigeert worden, sullen by den raet 
plaetsen van de Mollucquen, Amboyna ende Banda 6 persoonen tot raden 
gecommitteert worden, te weten, uyt elcke Compagnie, op yder der voor
noemde capitale plaetsen, drye, namentlijck wegen d’Engelse Compagnie: 
in de Mollucques: cappiteyn Humfrey Fitsharber, William Nicols, ende Jan 
Goningh; in Banda :Nathanael Curtop, Richard Weldin, ende Robbert Hayts; 
in Amboyna: cappiteyn Humfrey Fitsharber, George Muschamps endeEdu- 
wart Meade, ende in absentie van de derde man, sullen de resterende 2 een
derde verkiesen; ende vanwegen de Nederlantse Compagnie: de respective 
gouverneurs der voorsz. plaetsen, met noch alsulcke twee persoonen tot haer, 
als sy daertoe sullen beroepen, ende sullen die van de Engelse Compagnie in 
den raet van de respective quartieren d’eerste maent presideren ende den raet 
beroepen. De tweede maent sullen die van de Nederlantse Compagnie presi
deren ende den raet convoceren, ende voorts by beurten, maent om maent.

Ende sullen de voorsz. gecommitteerde raden van de respective quartieren 
soo over den gemenen handel aldaer te lande, als over ’temploy van de def- 
fentieschepen gesach hebben ende disponneren om mede op tochten, ex- 
ploicten ofte andersints, naer dat ten besten van den gemeenen welstant met 
den anderen geraden sullen vinden, te versenden ende te gebruycken. By- 
aldien den noot van beyde de Compagnien vereyschte, eenige coopvaerdye- 
schepen ter gemener diffentie te gebruycken, sullen de voorsz. gecommit
teerde raden met gemeen advijs, in sulcken gevalle, deselve soowel van d’een 
als van d’andere Compagnie daertoe mogen aenleggen ende imployeren, 
noch min noch meer als de schepen van deffentie, mits dat alsulcke coop- 
vaerdyeschepen, soo wanneer den tijt sulcx toelaet en doenlijck sy, eer op 
eenige tochten ofte exploicten gesonden worden, behoorlijck gevisiteertende 
naer haere waerdye, met geschut, amonitie van oorloge ende scheepsgereet- 
schappen getaxeert worden, opdat de schade ende verlies, die haer door 
contre van vyanden soude mogen overcomen, tot gemene lasten van beyde 
de Compagnien gevonden ende gerepareert werde.

Ende byaldien eenich coopvaerdyeschip ofte schepen van deffentie, van 
d een en d ander Compagnie, van eenige vyanden besprongen ende aenge- 
tast worden, ofte in andere diergelijcke noot vervielen, sullen de coopvaardye-

ren-
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schepen van de respective Compagnien, die daer present sijn, soowel als de 
schepen van deffentie, gehouden sijn al sulcken in noot wesende schip ofte 
schepen t’ assisteren, ende ten uyttersten toe getrouwelijck by te staen, mits 
dat de schade, die de assisterende coopvaerdyeschepen ten respecte van dien 
door rescontre van vyanden comen te lyden, soowel als die van deffentie, tot 
laste van beyde de Compagnien loopen sal. Byaldien de gecommitteerde 
raden met gemeen advys goetvonden, eenige coopvaerdyeschepen ter ge- 
meynner deffentie te gebruycken, in sulcken gevalle sullen de maentgelden 
van ’tvolck, amonitie van oorloge, vivres, als andersints loopen ende ge- 
reeckent worden tot laste van beyde de Compagnien, soolange die tot den 
gemeenen dienst gebruyckt worden, ende sal elckander daerenboven voor 
sijn verlet in de negotie alsulcke recompentie doen als den raet van deffentie 
sal bevinden te behooren. ’t Verlies ende schade, die de schepen van deffentie 
in de voorsz. ende alle andre quartieren, gelijck als de 10 schepen, die voor
desen op de tocht naer de Manilhas gesonden sijn, ofte oock die coopvaerdye
schepen, die met gemeen ad vijs naer desen ter deffentie mogen gebruyckt 
worden, ter cause van de deffentie soude mogen door eenich renconter van 
vyanden, ’tsy in ’t gaen ofte keeren van de deffentie overcomen, sal volgens 
den 19en artijckel van ’t accord loopen tot gemene laste, maer de schade, die 
de voorsz. schepen door eygen brant, ongeluck van der zee, ofte eygen ver- 
suymenisse buyten rescontre van vyanden soude mogen toecomen, sal lopen 
tot laste van degene die deselve toecompt.

Enige notable macht van vyanden rescontrerende sal niet danmetgoeden 
raet ende voorsichticheyt aengetast worden, ende soo yemant in den noot 
geracete, ’t sy van vyanden, ofte andersints, sal elckander sooveel doenlijck tot 
den uyttersten assisteren, op pene, dat totter doot aen den lyvegetroffensullen 
worden, die ter contrarie zynen bloetverwant in noot soude mogen verlaten.

Alle prinsen, die by de schepen van deffentie, ofte coopvaerdyeschepen 
ter deffentie gebruyckt, verovert worden, sullen egalijck verdeelt ende gere- 
parteert worden, ende sal daervan d’ eene helft gelevert worden aen de ge
committeerde van d’ Engelse Compagnie, ende d’ ander helft aen die van de 
Nederlantse Compagnie, omme daermede na te comen d’ ordre welck by 
zijnne respective overheyt becompt.

Alsoo de Nederlantse Compagnie tegenwoordich een goede macht van 
schepen ende volck hier voor Jacatra by den anderen is hebbende, dewelcke 
geduerende ’t weste mousson tot geen anderen dienst geemployeert connen 
worden als innewaerts aen, is by den E. heer Generael Coen die van d’Engelse 
Compagnie in den raet van deffentie voorgedragen, hoe noodich den handel 

de Mollucquen, Amboyna ende Banda tot dienst van beyde de Compag
nien op een goeden voet gebracht ende geredresseert dient, gelijck mede
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hoe zyluyden verscheyden verbonden ende contracten met den inwoonderen 
die quartieren gemaeckt hebben, ende by deselve tot verscheyden malen 

gevioleert zijn ende in rebellie opgestaen, waerinne nootlijck dient versien 
ende den staet verseeckert te worden, eer de gerebelleerde hun met onse ge
mene vyanden, Spaignaerden ende Portugiesen, verstercken, derhalven soo 
het d’ Engelse Compagnie gelieft 
macht te voegen, om volgens ’t accord gesamenderhant eenige exploicten 
te doen, dat de Nederlanders daertoe bereyt waeren. Hierop hebben de ge
committeerden van d’Engelsen verclaert hun den eyscli van saecken ken- 
nelijck te sijn, ende seer genegen te wesen om gesamentlijck eenige exploic
ten te doen, soo de middelen hadden, maer alsoo hun tegenwoordich volck 
ende schepen tot soo een exployct noodich, ontbreecken, ende de middelen, 
die tegenwoordich hebben, elders employeren moeten, dat derhalven voor 
dees tijt geen behoorlijcke macht byderhant ende te velde connen brengen, 
omme met gesamender hant yets voor te nemen. Is daerop by den Generael 
Coen verclaert, dat de Nederlanders dan allene sullen onderstaen, omme de 
middelen by haere meesters uvtgesonden wel te employeeren, wat d’ Almo
gende Godt, ten gemenen beste, in de Mollucquen, Amboyna, ende Banda 
sal gelieven te geven.

36
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Dincxdach den 13 April anno 1621. Alsoo de gecommitteerde wegen de
Engelse Compagnie ter vergaderinge van den raet van (lettentic die van de 
E. Nederlantse Compagnie aengedient ende verclaert hebben, hoe voor
genomen hadden, ende van meninge waeren, eersdaechs een schip naer Pal- 
leacatte te senden ende eenige cooplieden derwarts te committeren omme 
den handel in voorsz. plaetse achtervolgens den 7Cn artijckel van ’t accord 
by der hant te nemen, maer dat haer E. voor eenige inconvenientie ende 
verachterïnge waeren beducht, die hunne coopluyden in den incoop van de 
cleeden soude mogen voorcomen, ten aensiene de Nederlantse Compagnie 
daer ter plaetse een fo/t ende garnisoen was houdende, waerdoor d’ inwoon
deren meer onder dwanck ende tot haere devotie als d’ Engelse Compagnie 
waeren

*3*
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hebbende, ende volgens dien door groot ontsach van de Nederlantse 
macht genouchsaem gedwongen haere cleeden eer aen de Nederlantse als 

d Engelse Compagnie te vercoopen ende te leveren, soo is ’t, dat de ge
committeerde raden wegens de Nederlantse Compagnie (omme d' Engelsen 
in haren handel niet te vercorten

aen

maer liever sooveel mogelijck is dien te 
helpen bevoirderen, mede omme de beduchte swaricheden, die ter cause vant 
voorsz. soude mogen ontstaen, weg te nemen) op d’ approbatie van den E. 
heer Generael met die van d’ Engelse Compagnie provisionelijck 
deert ende verdragen sijn in manieren als volcht:
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Jacatra, 13 April 1621. 37 J1. — Die van de Nederlantse Compagnie sullen d’ Engelse Compagnie, 

doenlijck zijnde, binnen ’t fort Geldria in Paleacatte met huysinge accom
moderen, mits die betalende naer dat aldaer te lande waerdich sijn ende met 
den anderen verdragen sullen; ende byaldien die van de Nederlantse Com
pagnie geen huysinge overich hadden, soo sullen sy d’ Engelse Compagnie 
bequame plaetse aenwysen omme selffs nieuwe huysinge te bouwen, mits 
dat ondertusschen naer gelegenheyt door de Nederlanders geaccomodeert 
worden, ’tsy dan in hare huysinge ofte van andere binnen ’t fort wonende-

2. — De coopluyden van d’ Engelse Compagnie in Paliacatte residerende, 
sullen aen de cooplieden van de Nederlantse Compagnie openinge endever- 
claringe doen wat sortementen ende quantite van deden sy van meninge 
sijn in te coopen, ende byaldien de Nederlandse Compagnie oock gelijcke 
sortementen ofte eenige derselver is begerende, sullen alsdan met den an
deren een prijs ramen ende door de gecommitteerde van wedersyde den 
incoop laten doen van alsulcke deden als tsamen begeren te coopen, deselve 
in een bysonder packhuys versamelen, ende ter gelegener tijt met den an
deren deelen, naer de proportie van yder zijn gefourneerde capitale.

3. — De lasten ende onderhout van ’t voorsz. fort ende soldyen van de gar- 
nisoenen sullen by d’ Engelse Compagnie volgens d’ explicatie op den 7,n 
artijckel van ’t accord betaelt ende gepresteert [worden], ende byaldien d’En- 
gelse Compagnie van alsulcke vivres, amonitie van oorloge, als andere noot- 
lijckheden (tot onderhout van ’tfort ende garnisoen vereyscht) niet voorsien 
waeren, sullen gehouden wesen tselve met geit te betalen, tot sulcken tax
ende prijs als die in de Mollucquen,\Amboyna, ende Banda volgens ’t arest # yau. 
by den raet van deffentie op den 2oen December 1620 genomen, betaelt 
worden, wel verstaende van alsulcke vivres ende provisie als van hier derwarts 
gevoert worde, sonder hieronder te begrypen diegene, die daer te lande in- 
gecocht worde, dewelcke niet hoger als volgens den incoop aldaer ende ge
dane oncosten betalen sullen.

4. — Alle schaden die aen ’t fort, huysinge van ’t garnisoen, geschut, pro
visie ende alle amonitie van oorloge als andersints, dienende tot maintenue 
ende onderhout van deselve, soude mogen overcomen, ’t sy door vyant, 
brant, ofte andersints, sullen lopen tot laste van beyde de Compagnien.

5. — Onder de garnisoenen sullen niet gereeckent worden de soldyen, noch 
onderhout van de cooplieden ende andere minder personen, welcke die van 
de Nederlantse Compagnie op ’t voorsz. fort Geldria tot den handel allene 
sijn gebruyckende.

6. — Wert d’ overhooffden van beyde Compagnien op ’t alderhoochsten 
verboden geene perticulieren handel ofte incoop van deden te doen, nochte 
oock toe te staen, dat die by de dienaeren van de respective Compagnien ge-
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daen worde, op pene van de verbeurte der ingecochte deden ten proffyte van 
beyde de Compagnien ende daerenboven arbitrale correctie, die elck over de 
sijnne sonder eenige conniventie doen sal.

7. — Wat belangt den inganck van de gemene lasten, deselve behoorde 
volgens d’ explicatie op den 7cn artijckel van ’t accord, naer gedaene publi
catie te geschieden ende gereeckent te worden, maer also die van d’ Engelse 
Compagnie tot sulcx niet hebben connen verstaen, vermits tsedert de gedane 
publicatie in Paleacatte tot noch toe geen handel gedreven hebben, ver
wecken dat dese lasten tot de compste van d’E. heer Generael mochten 
open blyven staen ende in surseance gehouden worden. Is voorsz. uytstel by 
de gecommitteerde van de Nederlantse Compagnie provisionelijck geadvoy- 
eert ende toegeseyt, dat d’Engelsen in Paliacatte middelertijt, ende totnaer- 
derordre, over de verschooten ende affgeleyde lasten (die ’t sedert den tijt 
van de publicatie tot den tijt, dat sy in Paleacatte arriveren, gevallen sijn) niet 
en sullen gemolesteert ofte ter cause van dien in haeren handel vercort wor
den, maer dat die van de Nederlantse Compagnie in Paliacatte residerende 
aen die van d’ Engelse Compagnie geen andere lasten vooreerst sullen aen- 
reeckenen, als degene die daer gedaen sullen worden na de compste van 
d’Engelsen aldaer, reserverende de voorige lasten die tsedert de publicatie 
tot dien tijt gevallen sijn, gelijck als geseyt is, tot naerder ordre van hier.

8. — Naerdat die van d’Engelse Compagnie in Paleacatte gearriveert zijn, 
sullen die van de Nederlantse Compagnie van maent tot maent overslaen, 
ende aen die van d’Engelse Compagnie met haere boecken verthoonen, wat 
de gagien van ’t garnisoen bedragen, item wat proveande ende amonitie van 
oorloge, soo na doenlijck is, geconsumeert worden, gelijck mede wat voirder

fortificatie, schenckagie, den gemenen handel off oorloge aengaende, 
ende onderhout van de siecke crijchslieden gegasteert wort. Van alle ’t gene 
dese lasten souden mogen beloopen sal d’Engelse Compagnie maentlijck 
haere helft ende portie in d’ongelden betalen, in handen van den Gouver
neur aldaer.

Int fort Jacatra, datum ut supra. Was onderteyckent:
PlETER DE CARPENTIER.
Dedel.
Abraham van Uffelen.

:S/f aen

\

Richard Fürslandt. 
Thomas Brockedon. 
R. Haselwood.

Öinxdach adi 8 Juny anno 1621. Alsoo Robbert Grave, cappiteyn van ’t
schip l Espér ance ende de barque /’Hermitage, luytenant van de vloote van 
Momorency, wegen de France Compagnie van Diepe, op den 27cn May pas

met beyde de voornoemde schepen volladen met peper tot Jacatra ge- 
keert, verscheyde malen by den raet van deffentie ende haere gecommitteerde
sato
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aengesproocken ende gemaent is geweest omme leverantie te mogen hebben ✓ 
van de 2 derde parten van de ingeladen peper, haer uyt crachte van seecker 
contract, met den voornoemden Grave ende zijnne geassisteerde gemaeckt, 
gerechtelijck competerende, ende dito Grave in de performantie van dien tot 
noch toe onwillich ende weygerich is geweest, daerenboven uytgevende, 
wy de peper begeren, die met gewelt moeten haelen, alsoo in geenderley 
maniere gesint is, vrywillige overleveringe te doen, maer met den eersten

i

soo i
<
i

voorgenomen heeft te vertrecken, is eenstemmich goetgevonden men den 
voornoemde Robbert Grave door den statsboode uyt den naem van den 
raet van deffentie sal doen arresteren, dat hem niet vervoirdere van Jacatra 
te vertrecken voor en aleer hy ’t contract tussen de respective Compagnien 
van Engelant ende Nederlant ende hem Grave met zijnne geassisteerde ge
maeckt, naegecomen ende voldaen sal hebben.

Actum int fort Jacatra, datum ut supra. Was onderteyckent:
Richard Furslandt.

I
/

PlETER DE CARPENTIER.
Thomas Brockedon. 
R. Haselwood.

Dedel.
Van Uffelen. • H

Antwoort ende contra-protest op ende tegen het protest van monsieur R. 
Grave, cappiteyn van ’t schip l1 Esp trance ende de barque V Her mitagie, luy te
nant van de vloote van Momerency, wegen de France Compagnie van Diepen.

Alsoo in U. E. protest, den 10enJuny 1621 overgelevertaen den raet van dif- 
fentie wegen de Eerw. Vereenichde Compagnien van Engelant ende Neder
lant, in veeldeelen de waerheyt ende circumstantien van dien nagelaten, ver
swegen, ende ter contrarie verscheyde misduydingen ende onwaerheden tot 
laste derselver geinsereert worden, hebben wy niet connen nalaten t’onser 
onschuldinge, ende tot verclaringe der waerheyt, ’t volgende daerop te ant
woorden. ïn welck een desolaeten staet ghy met het schip VEspérance, adi 
15 November anno 1620, by het schip van de Nederlantse Compagnie, ge- 
naempt Leyden, op de hoochte van 3 graden 18 minuten suyder breete, on
trent 10 mylen by westen de westcust van Sumatra, gansch machteloos (tot 
U.E. groot geluck) bejegent sijt, hebbende in u schip niet meer als 2 vaten 
water, sterck wesende vierentseventich sielen, daervan niet meer als vier 
persoonen op de been waeren, ende de reste dootsieck te koeje lagen, be
hoeve geen andere getuygen als U eygen persoon ende d’overige, die noch 
int leven, ende neffens U in de voorsz. miserie geweest sijn. Hoe ghylieden 
t’einde raet wesende, het schip Leyden om assistentie ende hulpe versocht, 
gebeden, ende U eyndelinge in desselfs protextie begeven hebt; hoe het 
schip Leyden ’t merendeel van uwe siecken overgenomen, ende wederom 50 
gesonde mannen van sijn eygen volck in/’ Espérance, omme schip, volck ende
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goederen te preserveren, overgeseth heeft; hoe om uwentwille sijnne reyse 
vercort ende aen ’t eylant Nassouw genootsaeckt is geweest te loopen om U 
volck weder op de been te helpen ende te ververschen, die al te samen, ge- 
lijck geseyt is, dootsieck te bedde laegen ende dagelicx affstorven, niettegen- 
staende alle mogelijcke assistentie, die men U dede, roepen hiertoe U eygen 
persoon ende alle d’uwe, die dese weldaet geschiet is, tot getuygen, gelijck 
mede U eygen supplicatoire missives, d’antwoorde van d’onse daerop, ende 
de beschrevene conditiën, op welcke d’onse U in haere protectie genomen, 
met groote costen, moyten ende verleth van haere voyagie, tot groot nadeel 
van de E. Nederlantse Compagnie, op den 5cn December tot Jacatra gebracht 
hebben; op welcken tijt U, geduyrende uwe voyagie, 95 persoonen affge- 
storven waeren ende niet meer als noch 29 in leven resteerden. Hoe U by 
den E. heer Generael wegen de Nederlantse Compagnie voorsz. schip VEs- 
pèrmce met alles datter by was, even gelijck hetselvige by U. E. aen Leydcn 
gelevert was, weder in uwe handen gestelt is, blijckt bij de quitantie door 
U.E. ende monsieur Teyllier, eerste commis, onderteyckent.

In sulcker voegen tot Jacatra gebracht sijnde, condetghy emmers niet min
der doen als d’E. heer Generael te comen bedancken van de groote weldaet, 
die U van de sijnne bewesen was, ende daerenboven door Syne E. oock (be- 
neffens het overleveren van U schip) aengebooden wierde.

Dat U by den E. heer Generael ende d’ heer President vande Vereenichde 
E. Compagnien van Engelant ende Nederlant affgevraecht soude wesen, tot 
wat eynde ghy in dese landen gecomen waert, alsmede d’ antwoorde die ghy 
daerop repliceerde, is niet een waer woort aen, ende wert by U ingebracht 
meer om op de absurde entree van U protest te quadreren, als de waerheyt te 
bevestigen. Hebt ghy ende monsieur Tellier niet by schriftelijck requeste, in 
dato 10 December anno 1620, aen den E. heer Generael Jan Pietersz. Coen 
ernstige instantie gedaen, omme de vryen acces tot Bantam ende den liberen 
peeperhandel aldaer te mogen obtineren? Soo ghy sulcx loochent, u eygen 
handen sullen u overtuygen. Dese voorsz. uwe request by den E. heer Generael 
den raet van deffentie voorgedragen sijnde, is by den voorsz. raet daerop goet- 
gevonden.ten respecte van Sijnne Conincklijcke Mayesteyt van Vranckrijck, 
onser respective gedachte souverainen grooten vrient ende geallieerde, U. E. 
sulcx te vergunnen, onder alsulcke conditie, als by het contract tussen U. E. 
ende den raet van deffentie gemaeckt, ende van wedersyde onderteyckent, is 
blijckende, niettegenstaende men U, gelijck alle andere natiën, met recht lmd- 
de mogen vandaer weeren, dewyle wy doentertijt, gelijck noch tegenwoor- 
dich, met die van Bantam in publicque ende actuele oorloge

Dit request hebt ghylieden uyt U eygen vryen wille overgegeven, met uwen 
vryen wille hebt ghy de conditie vant contrackt aengenomen, niemant heeft
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U noch tot het een, noch tot het ander gedwongen, gelijck ghy segt. Naerdat 
ghy met uwe schepen 1’ Espêrance ende 1’ Hermitagie den 17en January op de 
rede van Bantam gecomen waert, sijt ghy eindelinge met den Pangoran 
Bantam op den 17cn February daeraen in verding van den peper gecomen, 
ende heeft se U verlaten tot 4 realen de sack, als by seeckere acte door onse 
gecommitteerde op den 15 February voorsz. ten aensien van dien gepasseert, 
claerlijck is blijckende.

Den 25 February heeft monsieur Tellier van lant aen monsieur Grave, aen 
boort van 1’ Espêrance wesende, een brieffken gesonden, hoe den Pangoran 
den voorgaenden coop van 4 realen niet begeerde te houden, maer dat eenige 
peper hadde, die hem eygen toequam, welcke eerst vooraff wilde vercoopen 
ende nu niet minder als 6 realen voor de sack begeerde, ende ’t gene hun dan
noch mancqueren soude van andere tot 4 realen mochten coopen.Den__
Maert hebben wy [ontfangen] U. E. missive in dato 2eu Martii per’t schip Enck- 
huysen> daerinne ghy ons voor d’eerste mael advyseerdet, hoe ghy met den 
Pangoran van Bantam veraccordeert haddet tegen 5^ realen de sack, sonder 
al voren ons ad vijs ende consent daertoe gehadt te hebben, veel min toestem- 
minge van onse gecommitteerde, daerghyU op beroept ende on warachtelijck 
sustineert, als blijckt by der voorsz. gecommitteerden missive, ende haere at
testatie, hiertegen beleyt.

Den 15cn dito hebben wy U. E. op voorsz. uwe missive geantwoort, hoe wy 
niet en verstonden dat ghy sonder ons advijs tot soo een onredelijcken hogen 
prijs behoordet gecomen te hebben, als de saecke van grooten importantie 
was, ons meer als U. E. betreffende, te meer wy U. E. voor U vertreck van 
den prijs mondelingen geinformeert hadden niet hooger als tot £, f, ten 
hoochsten een reael de sack te wesen, gelijck hy doentertijt tot Bantam dage- 
lijcx vercocht wierde. Hieruythebtghylieden een conclusie getrocken, gelijck 
oft wy geen peper hadden willen aenvaerden, daer nochtans uyt dese onse 
missive, gelijck mede die van den 27e" aen U. E. geschreven, anders niet can 
geconcludcert worden, als dat wy meenden wel gefondeert te wesen ons con
tingent tot soo een hoogcn prijs niet te willen betalen, aengesien ghy sulcken 
exhorbitanten prijs sonder ons advijs ende consentement op U eygen goet- 
duncken haddet aengegaen. Niemant can ons hierinne met recht ongelijck 
geven. Meer als reden hebben wy oock gehadt over den excessiven prijs, soo 
ghy ons ten minsten wijs maeckt, t’onvreede te wesen; uwe differente ende 
discordate redenen hebben ons oock stoffe daertoe verleent, want eerst hebt 
ghyliedcn van 4 realen gesecht, daerna sijt op 6 geclommen, ende weder van 
6 op 5| realen gedaelt, even alsoff ghy uwe portie uyt onse twee contingente
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gedeelten haddet soecken te raffineren ende ontrouwelijck met ons te han
delen, gelijck wy verstaen by rapporten van alle d’overgecomene Chinesen^ 
ende Javanen van Bantam, die wy t’elckens in presentie van den Chinesen' 
overste alhier, ende verscheyden andre gelooffwaerdige persoonen affge- 
vraecht hebben, hoe de Francen met den Pangoran van Bantam in den peper
handel verdragen waeren, die alle eendrachtelijck op verscheyde tyden ver- 
claert hebben dat ghylieden den peper van den Pangoran niet hooger als 
tegen 4 realen de sack gecocht ende betaelt haddet.

Hetcontract tussen den raet van deffentieende U. E. in sinceritey t gemaeckt,
ende van wederzyden ter goeder meningeonderteykent, verbintU, dat met de 
conditiedaerinnegementioneert sondererch ofte list t’ onderhouden ende na te 
comen. Noch tan ts bevinden wy, dat uwe eygen geschriften d’een tegen d’ander 
stryden; daerbeneffens hebben wy oock d’attestatie van verscheydene over- 
gecomeneChinesen ende andere gelooffwaerdige persoonen van Bantam uwer 
ontrouwe ende valscheyt, by dewelcke ghy sustineert den peper tegen 5|- 
reael gecocht te hebben, daer ghy nochtans niet meer, gelijck hierboven be- 
wesen is, als 4 realen voor de Bantamse sack van 50 catti betaelt hebt, ende 
om dese uwe practijcque een verruwe ende schijn van waerheyt te geven, 
heeft monsieur Le Bucque aen onse gecommitteerden gerapporteert, gelijck 
wy by derselver schriften connen doen blijcken, dat ghy soo hoogen ende 
excessiven prijs betaeldet omme beneffens den incoop oock van alle tollen, 
impositie ende voordre lasten bevrijt te wesen, ’twelck almede een noitore 
valscheyt is, gelijck wy by monsieur Grave’s eygen brieff connen bewysen, 
daerinne ghy affirmeert hoe den Pangoran U niet alleen gedwongen heeft 
den tol van zijnne peper te betalen, maer oock voor het stoff derselver, met 
noch duysent ongewoonlijcke lasten daertoe.

Dat ghylieden genootsaeckt sijt geweest 6000 sacken peper aen den Pan
goran weder te geven, met een schenckagie van 300 realen daerby om hem te 
payen, gelijck ghy op den I0en Appril onse gecommitteerden aengedient hebt, 
heeft geen gelijckenisse van waerheyt, want U doentertijt noch wel twee duy
sent sacken ofte daerontrent tot uweladingeontbraecken, die ghy oock nader- 
hant eerst gecocht ende ontfangen hebt. Haddet ghy, gelijck ghy segt, 6000 
sacken overich gehadt, ghy soudet emmers sooveel daervan gehouden heb
ben, als U tot uwe ladinge mancqueerden, ende naderhant 
cocht hebben. Doch ’tswaerste, genomen dat het soo waere, wat gaet ons dat 
aen? Ghy moocht uwe onbedachtheyt daervan de schuld geven ende volgens 
dien de geschoncken 300 realen van achten tot een amende derselver reecke- 
nen; wy en connen niet boeten de faute, die ghy begaen hebt.

Dat ghy 2 maenden door ons toedoen langer tot Bantam geretardeert sijt 
alst behoorde, is immers onwarachtich, want seght ghy selffs niet, dat ghy

geene meer ge-
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6000 sacken boven uwe scheepslast in huys haddet? De wederleveringe van 
6000 sacken, indien sulcx al waere, heeft U die sooveel tijts opgehouden ? Hier- 
vooren blijckt anders, wat d’oorsaecke van u retardement geweest zy.

Dat wy d’oorsaecke van 12 uwer mannen doot souden wesen, is met het 
voorghaende genoechsaem wederleyt, doch omUnochclaerdertebethoonei 
dat wy ontschuldich daeraen sijn, sullen wy met de brieven ende journalen 
van onse gecommitteerden ende U eygen brieven bevvysen, dat op den eersten 
Appril al 11 van uwe persoonen overleden waeren, ontrent wekken tijt ghy 
onse brieven eerst ontfangen hebbet, daer ghy U retardement of formeert; 
ende ghy brengt in, noch min noch meer, alsoff tsedert den ontfangh 
missiven U de 12 persoonen affgestorven waeren. Indien ghy oprechtelijck 
met ons haddet willen handelen, soudet ghy niet ten minsten sooveel tijts 
hebben moeten voor Bantam leggen, als ghy nu uyt U eygen fantasien gedaen 
hebt, ende souden U de voorsz. 12 man evenwel niet affgestorven hebben.

Datghy van Bantam t’seyl gegaensijt.metintentienaerVranckrijcktekeren, 
strijt tegen U eygen selve, want ghy menichmael aen onse gecommitteerden 
geseght hebt, eerst na Jacatra te moeten comen, om assistentie van volck ende 
andere nootlijckheden tot u voyagie na Vranckrijck teprocureren, nietmach- 
tich wesende sonder deselven te redden, gelijck oock by d’ instantie, doorU.E. 
in uwe missiven aen ons gedaen, is blijckende. Datghy van onse schepen voor 
Bantam gearresteert sijt geweest, is oock niet waer, maer doen ghy u ancker 
lichtedet ende hervvarts quampt, hebben sy U geconvoyeert ende geselschap 
gehouden, met last, indien ghy haddet willen na een ander verseylen, U t’ arre
steren ende hier te brengen, om ons te voldoen ’tgeene ghy per contrackt 
schuldich waert, ende soo sy sulcx gedaen hadden, souden wy U andermael 
tot Jacatra niet hebben behoeven t'arresteeren, gelijck wy genootsaeckt sijn 
geweest te doen, omdat ghy na verscheyden aenspraecken niet wildet verstaen 
totte leverantie van de twee derde parten, die wy van d’ ingeladene peper wae
ren pretenderende, maer rontuyt seydet, dat ghy bcgeerdet t’ seyl te gaen.

Hoe valschclijck ghy insereert tot het contrackt geforceert te wesen, der- 
halven ’tselvige oock van geender waerden verclaert, is hiervooren claerlijck 
aengewesen een openbaere onwaerheyt te wesen.

Uyt onse brieven in dato 15 ende 27 Maert, daer ghy u op beroept, sal niet 
blijcken dat wy geen portie in de peper begeerden, maer wel, dat wy 
den hoogen prijs gestooten hebben, ende omdat ghylieden die sonder ons ad- 
vys geaccordeert hebt, wel gefondeert te wesen ons voorsz. contigenten totsoo 
hogen prijs niet te aenveerden, ende ghy stelt hier alleen even, ofifwy geen 
peper hadden willen ontfangen.

Dat ghy de barcque \' Hennitagie renunchieert, als hebbende die aen mon
sieur de Limoney vercocht, is maer een gepractiseerde middel om ons van
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gerechticheyt te frauderen. Monsieur Tellier saliger hadde 
que eer ghy noch na Bantam vertrockt gepresenteert ende vastelijck toege- 
seyt aen de Nederlantse Compagnie voor 1500 realen van achten, gelijck U. E. 
en monsieurLeBucque, schipper op de voorsz. bercq, wel kennelijck is, want 
hy selffs mede geweest is, doen d’ heer Generael eenige persoonen commit
teerde om deselve te visiteren, ende is de voorsz. presentatie ende toesegginge 
geschiet op conditie, ghy daermede eerst neffens 1’ Espèrance na Bantam sou- 
det gaen, omme te meer peper te mogen laden, ’t welck U. E. alsoo geconsen- 
teert is, soodat wy met recht die souden mogen reclameren. Ghy en hebt ons 
noeyt consent gevraecht die te mogen vercoopen, maer wel geadvyseert dat 
die vercocht haddet, ’t welck ghy sonder ons advoy niet vermochtet te doen, 
dewyle U die conditionelijck mede gelaten was, om peper daer in te laden. Dat 
de peper in dito barck geladen, niet Limoneys, maer U eygen is, connen wy 
bewysen per missiven van onse gecommitteerden, daerinnedatblijckthocghy- 
lieden tegen deselve mondelinge te kennen gegeven hebbet Limoneys peper, 
die ghy hem tot Bantam haddet affgecocht, nae mercktganck betaelt te 
hebben, als per missive van de voorsz. onse gecommitteerden in dato 4CU May' 
te sien is, sulcxdat wy onse portie van den peper in voorsz. Hermitage geladen, 
met goet recht mede pretenderen.

Protesterende derhalven tegen u ongefondcert protest ontschuldich tewe- 
sen van alle schade, interesten, verlies van u volck, ende ’tgene ghy meer tot 
laste van onse meesters soudet mogen inbrengen, bereyt wesende tot allen 
tyden voor onse competente rechters, van ’t geene hier geantwoort hebben, 
des versocht wesende, voorder reden ende bewijs te geven.

In Jacatra, adi 22 Junio anno 1621. Was onderteeckent:
PlETER DE CARPENTIER.
Dedel.
Van Uffelen.

voorsz. bar-onse
\
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Richard Furslant. 
Thomas Brockedon. 
R. Haselwooo.

Naedat R. Grave, cappiteyn van ’t schip 1}Esperance ende de bareque 
1’ Hermitage, luytenant van de vloote van Momorency, wegen de France Com
pagnie van Diepe, den 27en May laestleden alhier op de rede van Jacatra met 
sijnne voorsz. 2 schepen ten aneker gecomen was, is hem Grave op den 28cn 
derselver, ’sdaechs na sijn arrivement, by den raet van deffentie wegen de 
Ed. vereenichde Compagnien van Engelant ende Nederlant (doentertijt bin
nen t fort Jacatra vergadert sijnde) affgevordert voldoeninge ende leverancie 

alsulcken portie syner ingeladen peper tot Bantam, gelijck als hy Grave, 
achtervolgens de condicie van seecker gemaeckt accord, aen de respective 
Compagnien van
nae te comen, daerop voorsz. Grave ten antwoorde gaff, hem geensints aent
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:

Icontrackt verplicht te vinden, veel min van geene meninge was, eenige Ieve- 
rancie van peper te doen. Niettemin heeft den voorsz. raet van deffentie voor
noemden Grave noch naderhant tot diversse malen daerommegemaentende 
aengesproocken, endeoockdoor haere gecommitteerden, den E. Thomas Bro- 
ckedon ende Abraham van Uffelen, eenige dagen daerna, op den 6Cn Juny, 
tot voldoeninge van voorsz. accord doen manen ende aenporren, ende alsoo 
hy Grave in geenderhande maniere daertoe verstaen wilde, seggende voor 
sijn uytterste resolutie, vloeckende ende swerende: dat hem den duyvel moste 
wechvoeren, alleer hy met sijnne vr)re wille tot de leverantie van eenige peper 
soude comen, daerby voegende, dat hy van sints was met den eersten t’seyl 
te gaen, ende soo men van hem vets pretenteerde, dat sulcx met gewelt 
soude moeten gehaelt worden. Derhalve siende, dat voornoemde Grave even 
obstinaet in sijn ongefondeert voornemen persisteerde ende wellicht, sonder 
alvoren ’t voorsz. accoord voldaen te hebben, onderstaen mochte van hier te 
vertrecken, is den voorsz. raet van deffentie eyndelingen genootsaeckt ge
weest den persoon van R. Grave door den officier deser stede Jacatra, op den 
8en Juny deser loopende maent, te doen arresteeren, van de rede niet te ver
trecken voor en aleer hy de voorsz. respective Compagnien voldaen soude 
hebben, ’t gene sy uyt crachte van ’t accord waren pretenderende. Niettegen- 
staende voorsz. arrest, is evenwel de prompte performantie van ’t accord niet 
gevolcht, maer heeft geseyde Grave noch eenige dagen naert gedane arest 
gedelayeert, ende op den I2ei1 daeraen eerst beginnen leverantie te doen. On
dertussen [is] voorsz. VEspérance op den 16en daeraen in der nacht ontrent de 
clocke 2 neren in den brant geraeckt ende tot het water toeaffgebrant, nadat 
de gecommitteerden van de Nederlantse Compagnie 426 picol 34 catti China, 
ende die van d’Engelse Compagnie 187 picol 34 catti peper, (metnoch 150sac- 
quen, die haer schip, den Grooten Jeans, voor Bantam op den .... 1)uyt 
dito Espérance overgenomen heeft) hadden beginnen t’ ontfangen, sulcx dat 
haer van d’ingeladene peper van dito Espérance tot volleveringe van haere 
respective portie, volgens ’t accoord, noch goede partye compt te ontbree- 
cken, alsoo in voorsz. schip, volgens notitie van haere gecommitteerden (die 
voor Bantam daerop geweest zijn, ten tyde de peper daerinne gescheept is) 
tussen de vier ende vijffduysent sacken waeren geladen, ende alsoo dito Grave 
lange voor het arest voor den brant overtijts genoch gehadt heeft, omme 
de respective Compagnien haere portie van 1'Espérance's peper te voldoen, 
die hem daerom menichmael gemaent hebben ende naer weygeringe oock 
genootsaeckt zijn geweest t’arresteren, daerbeneffens dat op het voorsz. 
schip geen behoorlijeke wacht gehouden is geweest, alsoo de principale over- 
hooffden, namentlijck monsieur Le Bucque, schipper, met meer andere offi- 

*) Niet ingevuld.
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cianten ende gemene scheepslieden, dien selffden nacht, dat het schip aen 
brant geraeckte, van boort aen lant gebleven ende niet meer als eenige . . . 
sorgeloose ofte moetwillige persoonen, sonder behoorlijcke overhooffden, 
binnen scheepsboort gelaten waeren, jaa, oock dat na alle apparentie voorsz. 
schip met voordacht van sijn eygen volckmoetin brant gesteecken sijn, naer 
luyt de attestatie daervansijnde,soo ist, dat de voorsz. raden van deffentie uyt 
den name ende vanwegen de voorsz. respective Compagnien over voorsz. uwe 
weygeringe ende verbranden van ’tschip VEspérance geprottesteert hebben, 
gelijck sy prottesteeren mits deesen, tegen U, R. Grave, dat alle schade, ende 
interesten, die de voornoemde respective vereenichde Compagnien ter cause 
van niet voldaen te wesen van haer voorsz. volcomen contingent sijn over- 
gecomen ende naerdesensouden mogen overcomen,redundeerenendeloopen 
sullen tot laste van U ende uwe meesters.

Actum in Jacatra, adi 22 Junio anno 1621, stilo novo. Was onderteyckent:
Richard Furslant. 
Thomas Brockedon.
R. Haselwood.
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PlETER DE CARPENTIER.
Dedel.
Van Uffelen.

Donderdach adi 24 Juny anno 1621 stilo novo. Alsoo by de voorige ont- 
fangen missiven van decooplieden wegen E. Engelse ende Nederlantse Com
pagnien in Atchin residerende, verstaen hebben, hoe de coninck syne peper 
op een ongewoonelijcken hoogen prijs was houdende, ende d’ onse daeren- 
boven den vryen handel, die wy voordesen altyts gegaudeert hebben, door 
een strict verboth op pene des doots aen de zijnne gedaen, affgesneden ende 
t’eenemael benomen heeft, omme ons den peper na sijn welgevallen van hem 
alleen te doen coopen ende soo diere betaelen, dat het voor onse meesters 
onmogelijck zy behouden te blyven, is by den raet van deffentie eenstemmich 
goetgevonden ende gearresteert, dese naervolgende ordre aen decooplieden 

de voornoemde respective Compagnien aldaer residerende te geven :
Byaldien ter aencompste onser schepen, ofte eenige derselver, die daer 

eerstsouden mogen arriveren, geene verandering ten goede voorgevallen ende 
den handel noch even strict beslooten waere, sonder apparentie ofte hope 
die wederomme van den coninck in voegen als van te vooren t’ obtineren, 
sult ghylieden met den anderen aldaer beraden ende de seeckerste middel 
voorwenden omme eerst endealsvooren decappitalen van beyde de Compag
nien ende daarna oock uwe persoonen aen boort van eenige onser schepen, 
die daer de gereetste soude mogen wesen, te becomen.

Hoe ghy U hierinne gedragen sult laten wy tot U.l. advijs ende discretie 
staen, U.l. recommanderende met alle circumspectie soodanige middelen te

') Niet ingevuld.
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gebruycken, als tot U.l. behoudenisse ende meeste verseeckeringe 
respective Compagnien cappitalen, daeraen lantwesende, vereyscht worden, 
’tsy dat sulcx heymelijck ofte andersints geschiede. Insonderheyt begeren 
wy, dat ghylieden met den anderen een seeckere middel raempt, dat ghy 
tegel ij ck op eenen tijt ende stont van daer scheydet, sonderdatd’ 
d’ander vertrecke, ende de laest blyvende in perijckel achtergelaten worde. 
Doch soo ghylieden in gelijcke vryheyt als t’vooren, ofte in eenige andere 
lydelijcke manieren, den handel verwerven kont, sult ghylieden tot naerder 
ordre daer bly ven ende op den incoop van peper met den anderen accorderen 
ende verdragen, tot een seeckeren ende soo civilen prijs als eenichsïnts moge- 
1 ij ck is, sonder dat d’een tot prejuditie van d’ander boven den geaccepteer- 
den prijs sal mogen coopen.

Verstaen oock niet, dat men de conincx peper hooger als 40 realen de bhaer 
sal incoopen, maer wel minder, soo ’tdoenlijck sy.

Alle de peper die by U.l. opgecocht wort, sult ghy met den anderen 
deelen, gelijck wy voordesen geordonneert hebben, hal ff en halff, sooverre 
iders cappitael sonde mogen toereycken ; doch 't cappitael van d’eenbesteet 
wesende, ende soo d’ander noch eenich overich hadde, sal het densulcken 
vrystaen peper tot benefitie van zijnne meesters alleene te coopen, soolange 
totdat d’ ander Compagnie met cappitael opnieuws versien zy, als wanneer 
weer in voorige maniere tegelijck coopen, ende halff ende halffdeelen sullen.

Actum in Jacatra, datum ut supra. Was onderteyckent:
PlETER DE CARPENTIER.
Dedel.
Van Uffelen.
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Richard Furslant.
Thomas Brockedon. 
R. Haselwood.

Den 22 Junyo 1621 den persoon van R. Grave, cappiteyn vant schip VEspb 
ende debarcque VHennitagie, luytenant van de vlootevan Momorency,

Diepen, door den E. Thomas Brockedon
ra nee
wegen de France Compagnie van 
ende Abraham van Uffelen, gecommitteerden wegen de E. raden van deffentie 
der vereenichdeCompagnien van Engelant ende Nederlant, aengedient sijnde, 
hoe de voorsz. raden versochten met hem aff te reeckenen, ende dat bereyt
waeren 't gene sylieden van den ontfangen peper schuldich souden mogen 

te betalen, heeft de voornoemde Grave daerop geantwoordt, dat sich 
bequaem achtte eenige reeckeninge te doen, veel min eenich geit t ontfangen, 
off onder hem te houden, alsoo hy (volgens sijn eygen seggen) niet suffisant 

geweest zijn schip te bewaren. Ende alsoo d’voorsz. raden tot verscheyden

we-
on-sen

was
reysen gepresenteert hebben, ende t’allen tyden bereyt syn geweest, hem, 
Grave, wegen d’ ontfangen peper te contenteren ende te betalen, d’ welck by 
denselven telckens is gerefuseert, daerop rondelicken antwoordende van ge-
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nen sinne te wesen tot eenige reeckeninge te comen, veelmin geit t’ontfan- 
ïst, dat de voornoemde raden vandeffentie wegen deE. vereenichdegen,soo

Engelse ende Nederlantse Compagnien hebben geprotesteert, gelijck sylie- 
den protesteren mits desen, ongehouden te wesen in eenige interesten ofte de 

peper te betalen tot anderen off hoogeren prijs, als die by hem tot 
Bantam ingecocht ende betaelt is, noch oock in eenige andere pretentie, die 
hy ofte zijnne meesters (diesaengaende) souden mogen pretenderen.

Actum in Jacatra, adi 29Junyo anno 1621, stilonovo. Was onderteyckent:
R. Furslant.

voorsz.

PlETER DE CARPENTIER.
Thomas Brockedon. 
R. Haselwood.

Dedel.
Van Uffelen.

Dincxdach adi 30 Junyo anno 1621, stilo novo. Alsoo tot affbreuck van 
den algemenen vyant ende bevoirderinge van de welstant der vereenichde 
E. Compagnien van Engelant ende Nederlant den Chineessen handel van de 
Manilhas affgesneden, geweert, ende geheel tot onsgetrocken dient, ende dat 
sulcx met de voorgaende tocht niet behoorlijcken geeffectueert can worden, 
maer hoochnodich is, soo men eenige vrucht daervan begeert te genieten, dat 
men deselve verscheyden jaren achter den anderen vervolge ende continuere, 
is by den raet van deffentie, d’importantie van de saecke overwogen ende 
ingesien hebbende, eenstemmich goetgevonden ende gcarresteert, dalmen 
anderemael aen de respective overhooffden van de vloote van deffentie, [soo] 
uyt de Manilhas in Jappan gekeert mochte wesen, ordre ende commissie sen- 
den sal, om haer tegen toecomende jaer van alle nootlijckheden in Japon 
te versien, de tocht na de Manilhas ende op de Chineesse joncquen, derwarts 
varende, te hervatten, ende voor de tweede reyse ter gelegener tijt derwarts 
te vertrecken/dn voegen ende maniere als de voorgaende tocht geordon- 
neert was/

ïtemalsooditnu de twede tocht op de Manilhas wesen sal, is goetgevonden, 
dat het admiraelschap ende voeren van de vlagge van d’Engelse tot de Neder
landers sal overgaen, ende dat volgens dien den E. vice-admirael Willem 
Jansz. ofte die sijn E. by afftyvicheyt mochte gesuccedeert wesen, in plaetse 

den E. admirael Robbert Adams ft opperste gebietende cornmandement 
als admirael over de vloote van deffentie geduyrende ’t voyagie hebben, de 
vlagge van de groote stenge voeren, ende met gelijcke digniteyt in den raet 
presideren sal.

Item dat den admirael Robbert Adams, ofte die by afflyvicheyt desselffs 
plaetse mochte bededen, geduerende dit exploickt als vice-admirael over de 
voorsz. vloote commanderen, ende de vlagge van de voorstenge voeren sal, 
ende dat voorts, na gedragen van saecken, de voorgenoemde instructie
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in de algemene directie als bysondere gouverne, geobserveert ende nagecomen 
sal werden.

Ende alsoo men niet en weet wat rescontres, affbreuck van vyanden, on- 
geluck ter zee, sterfte van volck, gebreck van nootlijcke behoefte, ofte eenich 
ander disaster, de schepen van diffentie op haer eerste tocht mochten

can men daerinne niet seeckerlijck disponneren, nochte oock 
op het volcomen getal der schepen vaste gissinge leggen; beloven derhalven 
die van de respective Compagnien sooveel schepen, volck, ende andere be
hoeften tot renforce van de voorsz. vloot naer Jappan te senden, als ider sal 
connen ende vermogen by te brengen, tot welcken eynde die van d’E. Engelse 
Compagnie alrede in Appril passoto derwarts gesonden hebben ’t schip de 
Pepercorne, ende die van de Nederlantse Compagnie, volgens de jongste ad- 
vysen van den E. heer Generael, gesonden uyt Amboyna, twee schepen van 
de Mollucquen, tegenwoordich van hier ’t schip Muyden.

Ende alsoo die van d’Engelse Compagnie verclaren, dat haer tegenwoor- 
dich geen voordere middelen resteren, omme haer benodichde schepen naer 
wensch te recouvreren, ende beducht zijn, dat het verwachte ontseth te laet 
mochte comen omme naer Jappan te seinden, soude het wel mogen gebeuren, 
dat de respective Compagnien tot dit 2e exploict geene eguale macht by den 
anderen souden brengen, maer dat d’een meerder getal vap schepen als 
d’ander fornierden, insonderheyt soo de schepen van d’een ofte d’ander 
Compagnie eenige merckelijcke affbreuck, des Godt verhoede, geleden had
den, in welcken gevalle alsulcke schepen, die d’een meer als d’ander inbrengt, 
met alle haere expensen van vivres, soldyen van volck ende andere noodige 
gastos, lopen sullen tot gemene lasten, ende sal voorts d’een aen d’ander 
daerenboven voor’t verletten sijnner negotie, volgens den 20 artijckel van ’t 
accord, alsulcken recompence doen, als by den raet van deffentie geoordeelt 
sal worden in alle billicheyt te behooren.

In Jacatra, datum ut supra. Was onderteyckent:
PlETER DE CARPENTIER.
Df:del.
Van Uffelen.
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R. Furslant. 
Thomas Bkockedon. 
R. Hazelwood.

!Alsoo by den raet van deffentie vanwegen d’ Eerw. Engelse ende de Com
pagnie van de Vereenichde Nederlanden, op Oost-Indien handelende, ten bes
ten dienst ende gemene welstant van de voorsz. 2 Compagnien, affbreuck van 
onse gemene vyanden, ende 
weeren ende t’ onswarts te trecken, goetgevonden is, ’t voorige exploict ander- 
mael met desel ve schepen, die t’ vooren daertoegeordineertsijn geweest, ende 
dienstich sullen bevonden worden, met alsulcke schepen meer als de respec-

den Chineessen handel van de Manilhas te jom
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tive Compagnien namaels tot versterckinge derselver daerby mochten voe- 
, te hervatten; soo ist, dat de voorsz. raet van deffentie, haer genoechsaemgen

ende ten vollen houdende geconten teert van de bequaemheytendesufficance 
den E. Willem Jansz. ende Robbert Adams, gecommitteert ende geautho- 

riseert hebben, gelijck sy committeren ende authoriseren mits desen, den E. 
Willem Jansz. als admirael, ofte by desselffs afflijvicheyt sijnnen successeur, 
dewelcke tot dien einde geduerende ’theele voyagie de vlagge van de groote 
stenge voeren, ende over de vloote commanderen sal, gelijck mede den E.

- Robbert Adams als vice-admirael. Derhalven wert by den voorsz. raet van

van

deffentie geordonneert ende bevolen aen alle ende een yder op de voorsz. 
Nederlantse ende Engelse vloot varende, soo commandeurs, cappiteynen* 
oppercooplieden, schippers, alle andere officieren, gemene soldaten, ende 
bootsgesellen, niemant uytgesondert, den voorsz. Willem Jansz., ofte svnen 
successeur, voor haren admirael, ende Robbert Adams, ofte synen successeur, 
voor haeren vice-admirael t’ erkennen, obedieren ende respecteren, daerbe- 
neffens haer met goeden raet ende daet int effectueren van haere instructie 
ende last te assisteren ende behulpich te wesen, gelijck dat behoort, alsoo 
sulcx ten dienste ende welstant van beyde de Eerw. Compagnien bevinden te 
behooren.

In Jacatra, den 30 Junio anno 1621, stilo novo. Was onderteyckent: 
PlETER DE CARPENTIER
Dedel.
Van Uffelen.

Riciiard Furslant.
Thomas Rrockedon. 
R. IIaselwood.

Dincxdach adi 21 September anno 1621, stilo novo. Aengesien de Eerw. 
Compagnien van Engelant ende Nederlant, soo in tractaet van accoordt, ge
lijck mede in haere respective missiven, op ’thoochstesijn recommanderende 
dat men de geordonneerde schepen ter deffentie van wedersyde op notabele 
exploicten, tot affbreuck van den vyant ende bevoirderinge van den gemenen 
handel gesamentlijck employeren sal, insonderheyt na de Manilha tot recou- 
vre van den Chineesen handel, alsmede na Goa tot vernielinge van de Portu- 
giesse caracquen ende bevoirderinge 
Mallabar, van welcker beyden ’t eerste exploickt voorleden jaer met een vigo- 
reuse t’samengevoechde macht byderhant genomen is, ende het ander hoe 
eer hoe liever dient onderleyt te worden, is by d’E. heer Generael Coen, op 
den 1 len deser maent, den raet van deffentie voorgedragen, hoe de resterende 
5 schepen van deffentie wegen de Nederlantse Compagnie geprepareert ende 
tegenwoordich vaerdich lagen omme met den eersten op d’een off d’ander 
tocht versonden ende geemployeert teconnen worden, namentlijck de Goede 
Fortuyn, ’t Wapen vatt Zelant, Zuyt Hollant, Noort Hollant ende de Morgen-

van den peperhandel op de cust van
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sterre, daerby Zijn E. versocht, dat de gecommitteerde wegen d’ Engelse 
Compagnie andere 5 schepen van deffentie wilde fournieren, omme met een 
bastante ende gelijcke macht den vyant te gaen besoecken, sonder nochtans 
de behoorlijcke besettinge van Bantam daerdoor te vercorten.

■ '■ ■ i i ’ ■ ■

Is voorder by d’E. heer Generael voorsz. den raet tot naerder conclusie 
in bedenckinge gegeven, waer men de voornoemde macht na toe behoorde 
te senden, ende waer de respective Compagnien den besten dienst souden 
doen, ’tsy na Goa ofte eenige andere exploicten.

Wyders is byd’ E. heer Generael voorgedragen, hoenoodich 3 andere sche
pen hadden doen toerusten om neffens de voorsz. vijfifschepen gebruyckt te 
mogen worden, byaldien die van d’Engelse Compagnie haereschepen, vvelcke 
dagelijcx verwachtende sijn, niet tijtlijck genoch bequamen, ende evenwel 
by den raet goetgevonden wierd met de tocht na Goa voort te vaeren, na- 
mentlijck den Gouden Leeuw, Alckmaer ende ’t Hart.

Den 18cn dito heeft d’E. heer Generael sijnne gecommitteerde ten huyse 
van de gecommitteerde van d’ E. Engelse Compagnie gesonden, om van ver- 
scheyde saecken, den gemenen welstant betreffende, te confereren, ende 
insonderheyt nopende ’t empleo van de voorsz. 8 Nederlantse schepen, 
gelijck mede, hoe ende in wat maniere men in ’tstuck van Bantam behoorde 
te handelen : oft het oirbaer sy, dat men dooraenspraecke na vreede trachten, 
oft dat men, gelijck wy begonnen hebben, den oorloge vervolge, ofte dat men 
een middelvvech gebruycke tussen vreede ende oorloge, om t’,onderstaen oft 
men tot handelinge van peper soude connen geraecken.

Omme op voorsz. propositie behoorlijcken te resolveren ende finale con
clusie te nemen, is den raet van deffentie andermael op heden vergadert, 
welcke na verscheyde discoursen ende debat van saecken, tot dienst ende be- 
voirderinge van de gemene welstant, eenstemmich goet ende hoochnoodich 
bevonden hebben met de tocht na Goa voort te varen ende de voorsz. 8 
Nederlantse schepen vooreerst vooruyt derwarts te senden. Die van d’Engelse 
Compagnie beloven, byaldien haere schepen bytijts nvt Engelant becomen, 
mede een vloote van vier schepen uyt te sullen maecken ende na te senden, 
om deselve by de voorsz. Nederlantsche vloote op de cust van Mallabaer ofte 
ontrent Goa te voegen.

Belangende de saecken van Bantam, alsoo den Pangoran noeyt absoluite- 
lijck te kennen heeft gegeven wat hy van ons begeert, dat men hem derhalven, 
’tsy schriftelijck oft mondeling, sal affvragen om hunne genegentheyt te on- 
derstaen, ende t’ ondersoecken off tot civielen prijs pertye peper souden be
comen.

Is mede goetgevonden, op overmorgen eenige van wedersyde te commit
teren om ’t schip de Morgensterree op 25en December passato ter deffentie
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genomineert, ende door sijn absentie noch ongetaxeert, gelijck mede de sche
pen ’t Wapen van Zelant, Zuyt Hollant, Noort Hollant te visiteren, welckedie 
van de Nederlantse Compagnie in plaetsvan 3 andere genomineerde schepen 
ter deffentie als namentlijck Groeninge, St. Michtel ende de Zeeivoljf tour
nieren, omme na de gedaene visitatie by den raet van deffentie getaxeert te 
worden.

Int fort Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent:
Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CARPENTIER.
Jan Dircxsz. Lam.
Dedel.

52

Richard Furslant. 
Umfrey Fitsherbert. 
Thomas Brockedon. 
Richard Hazelwood.

Maendach adi 27 September anno 1621 stilo novo. Om de visitatie, by de 
gecommitteerde wegen de Eerw. Engelse ende Nederlantse Compagnien, den 
23en deser gedaen over de schepen de Goede Fortuyn, ’t Wapen va?i Zelant, 
Zuyt Hollant, Noort Hollant ende de Morgensterre, alle vijff schepen welcke 
by die van de Nederlantse Compagnie ter gemeene deffentie getorniert wor
den, gelijck mede noch drye andere, namentlijck den Gouden Leeuw, Alck- 
maer, ’t jacht ’t Hart, welcke de Nederlantse Compagnie boven haeren ge
ordonneerde tax extraordinarie ter gemene deffentie is formerende tot ver- 
sterckinge van de voorsz. vijff schepen van deffentie, opdat de voorgenomen 
tocht na de cust van Mallabaer ende Goa evenwel sijn voortganck mach heb
ben byaldien die van d’Engelse Compagnie in gebreecke bleven ende haere 
macht sootijtlijck niet bequamen als wel verhoopten, is op heden den raet van 
deffentie vergadert, endesijn de voorsz. schepen, op derselver gecommitteer
de rapport, by den raet getaxeert als volcht:

Extimatie van ’tschip ’t Wapen van Zelant met alle sijn bewesenescheeps- 
gereetschap ende amonitie van oorloge, welck in ’t' plaetse van ’t schip Gro
ningen gefourniert wort, dat op 25 December passato tot de gemene deffentie 
genomineert was.

’t Schip groot 450 lasten, out 7 jaer, alsnu alhier van de kiel aff opnieuw 
verdubbelt ende versien, eens nieuw ende eens halffsleten seylen, 5 swaere 
touwen, 2 cabeltouwen met een bastant touw, voorts versien van alleblockx, 
vol want ter waerlo, 7 swaere anekers, 2 werpanekers, drye dreggen tot de 
boots, 2 trossen, 8 bos lynen, P samen met zijn ronthout ende alle dependen-

ƒ 70.000 — 0 —0tie getaxeert
6 metale halve cartouwen, wegende t’ 

24.926 ii! a ƒ75 ’t hondert
samen

...........................ƒ 1&694
Transporteeren ƒ 88.694 — 10 — 0

10 — 0
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34 ysere stucken, namentlijck:
4 stuckx schietende 4 ft? yser 

26 stuckx 
4 stuckx

Transport ƒ 88.694 — 10 — 0

10© t, 
18© „

r i

34 stucken tsamen 108.490 n* a/12 ’t cento . ƒ 13.018 — 16 — 0 
8 steenstucken met haer camers, wegende tsamen 

1360 © a ƒ 12 ’t hondert 
50 musquetten met bandeliers a/7
50 sabels a ƒ3 yder...........................
24 heele piecken a 30 stuyvers yder.
48 halve piecken a 12 ,, ,, .
7600 © bossecruyt a ƒ 40 't hondert 
1620 schooten scherp namentlijck:

163— 4—0 
350— 0 —0 
150—0—0 
36—0—0 
28—16 — 0 

3040— 0 —0

/
ƒ
ƒ
/
/
ƒ

300 cogels van 24 © 
780 dito

. . 7200 ©
„ 10© . . . 7800©

4 ©
200 stuckx lang scherp van 14© 2800©
a/6 ’t hondert ©. . .

Item verscheyde provisie ende cleenodien tot de 
constapelscamer

960©240 dito

. 18.760© U25— 12 — 0f

2000 — 0 —0• /
. . ƒ 108.606— 18 — 0Somma

Extimatie van ’t schip Zuyt Hollant met alle scheepsgereetschappen ende 
amonitie van oorloge, in ’t plaetse van ’t schip St. Michiel ter gemeener def- 
fentie gefourniert.

’t Schip groot 400 lasten, out 2 jaeren, eens nieuw ende eens halffsleten zey- 
len, 6swaere touwen, 2 cabeltouwen, voorts versien van alle blocx, vol want ter 
waerloo, 4 groote trossen, 30 trossen soo ysere als wieltrossen, 35 lynen, 6 
swaere anckers, 2 werpanckers, 1 dreg, l anckertien, t’ samen metsijn ront- 
hout ende alle appendentie getaxeert op .

4 metale halve cartouwen, te weten:
2 schietende 24 © yssers 

18© „
4 stuckx, wegende tsamen 17.240 ©a /75

’t hondert.....................
36 ysere stucken namentlijck:

6 schietende 5 »> yser
8 u>*

12 „
18 tó „

. . ƒ 80.000— 0 —0

2

/ƒ 12.930— 0 —0N

22 i *

6
2

Transporteeren / 92.930 — 0 — 036 ysere stucken.

i
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*

Transport . . f 92.930 — 0 — 0
. ƒ 13.657 — 9 —0Wegende tsamen 113812 & a/12 ’t hondert.

12 steenstucken met baere camers wegende 
2112 <0? a/12 ’t hondert ....

50 musquetten met haer bandeliers a ƒ 7 
24 heele piecken a 30 stuyvers yder. .
48 halve
50 sabels a f 3 yder................................
7560 *0? bossecruyt a / 40 T hondert 
1721 schooten scherp, namentlijck:

130 cogels van 24 ®
„ 18 ®
„ 12®

495 „ „ 8 ®
266 „ „ 5 ®
283 stucx lanck scherp van 10 ®

253— 9 —0 
350— 0 —0 
36—0—0 
28—16 — 0 

150—0—0 
3024 — 0 -0

/
i'

I a 12
/

*■

• • /*

214
333

1721 stuckx t’samen wegende 19.088 ® a/6
’t hondert......................................................

Item musquetcogels, lont en braetspitten, vuer- 
wercken ende andre cleenodien van den con- 
stapel................................................................

1145— 5 — 0/

2000 — 0 —0 
. ƒ 113.574 — 18 — 0Somma .

Extimatievan ’t schip Noort Holla?it, met alle zijnne scheepsgereetschap- 
pen ende amonitie van oorloge, in plaetsevan ’t schip de Zeewolfften gemene 
deffentie geforniert.

’t Schip groot 400 last, out 2 jaeren, eens nieuw ende eens halffsleten scylen, 
6 swaere touwen, 2 cabeltouwen, voorts versien van alle blocx, vol want ter 
waerloo, 10 trossen totstaendewant, 16cleenetrossen, 20boslijnnen, 6 swaere 
anckers, 2 werpanckers, 1 dreg met een anckertjen, t’samen mctsijn ront- 
hout ende alle dependentie getaxeerd op .... ƒ 80.000 — 0 — 0 

4 metale halve cartouwen, namentlijck:
2 van 24 ® yser 
2 „ 18® „
4stucken wegende t’samen 16.720 ® a/75

’tcento......................
36 ysere stucken namentlijck:

2 van 3£ ® yser 
4 „ 5 ® „

-
ï

/ 12.540 — 0 -0

6 Transporteeren ƒ 92.540 — 0 — Ö
i l
>

-
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6 Transport . . ƒ 92.540 — 0 — 0
20 „ 9 <ï£yser
8 „ 12 « „
2 „ 18 « „

36 stucken wegende t’ samen 107.008 & a
ƒ 12 ’t cento.................................................

8 steenstucken wegende te samen 1408 ‘S? a ƒ 12 
’t hondert......................................................

/ 12.841 —0—0

168— 19 — 0 
350— 0 —0 
150—0—0 
36—0—0 
28 — 16 — 0 

3024 — 0 —0

/
50 mosquetten met haer bandeliers a ƒ7 . .
50 sabels a ƒ 3. . .................................
24 heele piecken a 30 stuyvers
48 halve dito a 12 stuyvers......................
7560 ^ bossecruyt a ƒ40 ’t hondert . .
1960 schoote scherp namentlijck:

100 cogels van 24 ‘tC 
18 «

, 12 
, 9 <B
, 5
, 3£<R

200 stuckx lanck scherp van 10 IC 
1960 stuckx, t’samen 20.871 a ƒ 6 ’t cento . ƒ 

Item mosquetcogels, lont en braetspitten, vuer- 
wercken, andere cleenodien van de constapel . ƒ

Somma .

• /
/
/

200
360 1800
200
100

1252— 5 —0

2000 — 0 —0 1ƒ 112.391 —0—0

Taxatie van ’t schip de Morgensterre, met alle scheepsgereetschappen 
ende amonitie van oorloge, voor desen op 25cn December passato per resolutie 
ter gemener deffentie genomineert, ende tot nu toe ongetaxeert gebleven.

’t Schip groot 200 lasten, oudt 7 jaer, alsnu alhier van den kiel affopnieuws 
verdubbelt ende versien, eens nieuw, eens halffsieten seylen, 6swaeretouwen, 
2 cabeltouwen, voorts versien van alle blocx, vol want ter waerloo, 2 trossen,
6 swaere ankers, 2 werpankers, 2 dreggen tot de boot, metsijn ronthoutende
alle appendentie getaxeert...........................................

4 metalen stucken, namentlijck:
2 van 18 'ffi yser 
2 „ 12® „
4 stucken wegende t’samen 14.400 $ a ƒ 75 

’t cento...........................................................

ƒ 25.000 — 0 —0
4
i

ƒ 10.800— 0 —0 
240— 0 — 0• /2 metale bassen t’samen 320 rU>> a ƒ 75 ’t cento

Transporteeren . . ƒ 36.040 — 0 — 0 :

1
■ .

i
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Transport f • 36.040 — 0 — 014 ysere stucken namentlijck:
12 van 5 <£ yser.
_2 „ 9 <5? „
14 stucken t’ samen wegende 30.800 a ƒ 12

’tcento...........................................................
östeenstucken methaerecamers wegende t’samen

/ 3.696— 0 —0

/ 108—0—0 
210— 0 —0 
90—0—0 
18—0—0 
14— 8—0 

1200— 0 —0

900 cffi, a ƒ 12 ’t hondert................................
30 mosquetten met haer bandeliers a ƒ 7 . .
30 sabels a ƒ 3................................................
12 heele piecken a 30 stuyvers.....................
24 halve dito a 12 stuyvers................................
3000 <8 bossecruyt af 40 ’t hondert .... ƒ 
1170 schoten scherp namentlijck:

• /
/
/
/

100 cogels van 18 <8 
200 dito „ 121
120 dito „ 9«
600 dito 5^

lanck scherp a 8 yder 150stuckx
1170 stuckx wegende 

t’samen 9480 ‘fê a ƒ6 ’t hondert 
Item de mosquetcogels, londt, braetspitten, vuer- 

wercken ende andre cleynodien van den con- 
stapel......................................................................

568— 16 — 0

ƒ 1.000— 0 —0
Somma . . ƒ 42.945 — 4 — 0

T • Extimatie vant schip den Gouden Leeuw, met alle zijnne bywesene gereet- 
schappen ende amonitie van oorloge.

’t Schip groot 400 lasten, out 7 jaer, comende als nu vant vaderlant, ende 
aldaer opnieuws vertimmert ende versien, eens nieuw, eens halffsleten se)'- 
len, 7 swaere touwen, 2 cabeltouwen, voorts versien van alle blocx, vol want 
ter waerloo, 10 trossen tot staende want, 16 trossen soo ysere als wieltrossen, 
20 bos lijnnen, 6 swaere anekers, 2 werpanekers, 4 dreggen tot de boot, t'sa- 
men met sijn ronthout ende alle appendentien ge- 
taxeert ƒ 70.000— 0 —0

4 metale stucken namentlijck: 
2 van 22 <8 yser 
2 „ 12 <B ,,
4 stucken t’samen 14800'S a/75’tcento . . ƒ 11.100— 0 —0 

26 ysere stucken te weten: Transporteeren ƒ 81.100— 0 —0
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2 van 3 ® yser 
5® „

2 „ 6® ,,
9® ,,

12® „
26 stuckx t' samen 77200 ® a ƒ 12 ’t cento .

6 steenstucken t’samen 1000 ® a/ 12 't cento 
50 musquetten met haer toebehooren a/7
50 sabels a/3......................................................
24 heele piecken a 30 stuyvers......................
24 dito halve a 12 stuyvers................................
6426 ® bossecruyt a ƒ40 ’t hondert .
1560 schooten scherp namenlijck:

100 cogels van 22 ®
300 
560 
300 
150
150 stuckx lanck scherp van 10 ®

1560 stuckx t’ samen 14290 ® a ƒ6 ’t cento . . ƒ
Item de mosquetcogels, lont en braetspitten, vuer- 

wercken ende ander cleenodien van de con- 
stapelscamer

Transport ƒ 81.100— 0—0
4 }}

14
4 y >

9264— 0 —0 
120—0—0 
350— 0 —0 
150— 0 — 0 
36-0-0 
28—16 — 0 

2570 — 8 — 0

/
y
/

f
■./

/

12 fö:»»
9 Tl? 
5 ®

!
i» >

3®

857— 8 -0

2000 — 0 —0ƒ
ƒ 96.476— 12 — 0

Extimatie vant schip Alckmaer, out 2 jaeren, met alle zijnne byxvesene 
scheepsgereetschappen ende amonitie van oorloge.

't Schip groot 450 lasten, eens nieuw ende eenshalftsleten seylen, bswaere 
touwen, 2 cabeltouwen, 6 swaere anckers, 2 werpanckers, 3 dreggen tot de 
boot, voorts versien van alle blocx, vol want ter waerloo, 10 trossen totstaende 
want, 10 cleyne trossen, 20 bos lijnnen, t’ samen met sijn ronthout ende alle 
appendentie getaxeert op . .

4 melale stucken namentlijck:
2 van 24 'U' yser 
2 „ 12® „

H

ƒ 80.000 — 0 —0

’■

4 stucken, t’samen wegende 18580 ® a ƒ 75 
’t cento ....

36 ysere stucken te weten:
2 van 5 ® yser 
6 „ 8® „

:
. ƒ 13.935— 0 —0

!

Transporteeren ƒ 93.935— 0 —08

I
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Transport . . ƒ 93.935 — 0 — 0

58

8
14 van 9 yser 
6 „ 18<® ,,

_8 „ 12« „
36 stucken wegende t’samen 118400 ‘S a/12

’t cento.....................................................
8 steenstucken, wegende t’samen 1408 'S f 12

’t cento......................................................
50 mosquetten met haer toebehooren a ƒ 7
50 sabels a ƒ 3.................................................
24 heele piecken a 30 stuyvers....................
48 dito halve a 13 stuyvers.............................
7500 <2 bossecruyt a ƒ 40 ’t hondert .... 
1760 schooten scherp namentlijck:

100 cogels van 24 &
270 „
400 ,
420 ,
270 ,
100 „
200 stuckx lanck scherp van 10 <2 

1760 stuckx wegende t’ samen 20500 <8> a f 6
’t cento......................................................

Item mosquetcogels, lont, braetspitten, vuerwerc- 
ken, ende andere cleenodien van de constapels- 
camer...............................................................

ƒ 14.208— 0 —0

ƒ 168— 19 — 0 
350— 0 —0 
150—0—0 
36—0—0 
28—16 — 0 

3000— 0 —0

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

18 ‘S
12

9<K
8®
5<$

1230— 0 —0J

f 2000— 0 —0
. . ƒ 115.106—15 —0Somma .

Extimatie van ’t jacht ’t Hardt, met alle zijnne bywesene gereetschappen 
ende amonitie van oorloge.

’t Schip groot 125 lasten, out 8 jaer, alsnu in Amboyna, van de kiel aff op- 
nieuws verdubbelt ende versien, eens nieuw, eens halffsleten seylen, 6 swaere 
touwen, 2 cabeltouwen, 5 swaereanckers, 1 werpancker, 2 dreggen tot de boot, 
voorts versien van alle blocx, vol want, t’samen met sijn ronthout ende alle 
appendentie getaxeert op .

18 ysere stucken te weten :
8 van 3£ <8? yser 

_4_„ 4 £<ffi „

ƒ 15.000 — 0 — 0
;

12 Transportecren . . / 15.000 0—0
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12 Transport. . ƒ 15.000 — 0 — 0
4 van 5 & yser

_2_j» ® »>

18 stucken, ’t samen wegende 26.800 ® a ƒ 12 
Tcento............................................................ 3216— 0—0/

7 steenstucken met haer camers wegende 1000®
a/12percento...........................................

22 musquetten met haer bandelieren yder a ƒ7
22 sabels aƒ3......................................................
12 heele piecken a 30 stuyvers......................
18 ditto halve a 12 stuyvers...........................
2000 ® bossecruyt a ƒ40 ’t hondert ....
920 schooten scherp namentlijck:

100 cogels van 5|- ®.
„ o 
„ 4|«.
,, 3 -| ®.

100 stuckx lanck scherp van 7 ®.
920 stuckx, wegende t’ samen 4270 ® a ƒ 6 

Item mosquetcogels, lonten, braetspitten, vuer- 
wercken ende andre cleennodien van de con- 
stapelscamer......................................................

120—0—0 
154—0—0 
66—0—0 
18—0—0 
10—16 — 0 

800— 0 —0

/
ƒ
ƒ
f
f
f

200
200 J
320

256— 4 —0• J

f 800— 0 —0
. . ƒ 20.441 — 0 —0Somma .

Notitie van d’ amonitie van oorloge, tsedert d’ extimatie vant schip de 
Goede Fortuyne, in dato 6cn Januario passato, op nieuws daerby gedaen, ende 
van outs affgelicht, ’twelck alhier voor memorie dient getaxeert als volcht, 
te weten: f

Opnieuw noch daerby gedaen :
4 metale halve cartouwen, wegende t’ samen

17800 ® a ƒ75'thondert................................
2 steenstucken wegende t' samen 270 ® aƒ 12

’t hondert......................................................
2 dosijn heele piecken a 30 stuyvers Tstuck .
4 dosijn dito halve a 12 stuyvers ’tstuck

Somma .

ƒ 13.350 - 0 —0

32—8—0 
36—0—0 
28—16 — 0

ƒ
• /
• / f

. . ƒ 13.447— 4 —0

Van d’ oude amonitie wederom affgelicht:
2 ysere saeckers van 3200 ® yder a ƒ 12 ’t hondert ƒ

Transporteeren . . ƒ

;
768— 0 —0 -

f"768— 0 —0

h
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768— 0 —0. ƒTransport .
1250 stuckx scherp, wegende t’ samen 14900‘fö

a f 6 ’thondert.......................................
3425 ^ bossecruyt a ƒ 40 't hondert....................J

894— 0 —0 
1370— 0 —0

. . ƒ 3032— 0 —0Somma .

Nota, dat voorsz. schip alsnu alhier opnieuws van de kiel aff verdubbelt
ende versien is, ende evenwel op de voorgaende taxatie gelaten is.

Andermael is by den E. heer Generael Coen de gecommitteerden van de 
E. Engelse Compagnie voorgehouden, hoe de tijt seer was naeckende, dat de 
vloete, die men na Mallabaer ende Goa destineert, met den eersten, voor ’t 
verloop van’t mousson, sal dienen te vertrecken, oftehaereE. oockyets daer- 
tegen hebben, waeromme de voorsz. tocht soude mogen ofte behoorde ge- 
suspendeert te werden. Is by de voorsz. gecommitteerde geantwoort, dat by 
haer voorich advys persisteeren ende gants geraden vinden, met de tocht voort 
te vaeren; verclaerden voorderhaere genegentheyt tot deselve, belovende by- 
aldien haere schepen de Royale Anna ende den Cleenen Jeems, welcke dage- 
licx van Engelant sijn inwachtende, tytelijck arriveren, dat dan 4 schepen 
sullen connen uytmaecken, namentlijck de Anna, de Jeems, d’Exchange 
ende den Diamant, omme neffens de voorsz. Nederlantse schepen op de tocht 
na Goa te mogen gaen, ofte deselve na te senden, byaldien de Nederlantse 
vloote vertrocken waere, ende noch hope resteerde dat de cust van Mallabar 
ende Goa soud connen beseylen; ende onaengesien de voorsz. schepen van 
Engelant niet tytelijck arriveren, soo beloven die van d’Engelse Compagnie 
evenwel zijn uytterste debvoir te sullen doen, omme & Exchange ende den 
Diamant, soo ’t mogelijck is, voort vertreck van de voorsz. vloote claer te 
maecken, ende daerby te voegen, doch connen geen seeckcrheyt toeseggen, 
maer sullen binnen 2 a3 dagen tekennen geven watdaerinne vermogen tedoen.

Op ’t voorgaende arest in dato 21 deser, nopende d’aenspraecke, die men 
aen den Pangoran van Bantam doen sal, is andermael goetgevonden daermede 
voort te vaeren, ende dat wegen de Nederlantse Compagnie ’t schip de Mor- 
gensterre ende wegen de Engelse Compagnie ’t schip de Supply dese nacht 
derwarts sullen gaen met gecommitteerde van wedersyde omme audiëntie 
by den Pangoran te versoecken ende denselven, soo per missive als monde- 
lingen, d’oorsaecke van haere ambassade te kennen te geven.

In ’t fort Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent:
Riciiard Furslant.

f

Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CARPENTIER.
Jan Dircxz. ’t Lam. 
Dedel.

Umerev Fitzherbert. 
Thomas Brockedon. 
Richard Haselwood.
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Saterdach, den 2en October 1621, stilo novo. In de jongste vergaderinge, 
den 27Cfl der voorledener maent gehouden, hadden de gecommitteerde wegen 
de Eenv. Engelse Compagnie eenige dagen haer beraet genomen om naer- 
der ende finael bescheyt te geven, wat ende hoeveel schepen haer E. tot de 
tocht na de custe van Mallabar ende Goa soude vermogen te fournieren. On
dertussen is hier, Godt loff, van Engelant wel aengecomen ’t schip de Royale 
Anna, sulcx dat de voorsz. gecommitteerde op heden in den raet verclaringe 
gedaen hebben hoe geresolveert vvaeren drie van haere schepen tot de ge
mene deffentie te formeren ende dienvolgende met den eersten te prepareren 
om neffens ende in compagnie van de 8 Nederlantse schepen, voor desen in 
resolutie van 27en September genommeert, op de tocht van Mallabar ende 
Goa te senden, met name de Royale A?ina, de Royale Exchange ende den Di
amant) doch alsoo de voorsz. gecommitteerde verclaerden, dat van nu aff ten 
minsten 14, ende ten uytterste 20 dagen, van doen hadden ende verlopen 
soude aleer de voornoemde haere drye schepen claer ende seylvaerdich con- 
nen crygen, is daerop by d’E. heer Generael Coen de gecommitteerde aen- 
gedient ende voorgedragen, hoe de voorsz. 8 Nederlantse schepen allet’samen 
zeylreet lagen ende gedestineert waeren op desen dach te verzeylen, maer 
dat derselver vertreck tot d’antwoorde van de voorsz. gecommitteerde ge- 
surceert is geweest, gevende sijnne E. den raet voorder in bedenckinge, de- 
wyle de Nederlantse vloote claer legt omme alle uyren te connen verseylen, 
off het oock oirbar zy, datmen deselve soolange ophoude tot de voornoemde 
3 schepen gereet sullen wesen om gesamenderhant ende in compagnie te 
vertrecken, dan off het geraden zy deselve vooruyt te senden, daerop die van 
d’ Engelse Compagnie advyseerden, dat haer drye schepen soo haestsouden 
gereet maecken als immer conde, jaa, soo ’t mogelijck waer, binnen de voorsz. 
tijt van veerthien dagen, doch aengesien de Nederlantse vloote claer was 
achten haere E. onnodich deselve langer op te houden, maer vinden geraden, 
soo d’ heer Generael sulcx goet vint, dat die vooruyt senden, alsoo de drie 
Engelse schepen onder Cabo de Comorijn, ofte op de custe van Mallabar 
sich by de Nederlantse schepen sullen connen vervoegen. Die van de Neder
lantse Compagnie waeren van advijs, dat men soolangh behoorden te 
vertoeven totdat d’Engelse schepen gereet waeren, byaldien sulcxs sonder 
merckelijcke verachteringe ende versuym van de voorgenomene tocht ge
schieden conde.

Op dese advysen is by den raet eenstemmich goetgevonden, ’t vertreck 
van de Nederlantse schepen noch eenige dagen uvt te stellen, ende tegen 
toecomende Maendach door seeckere gecommitteerde van wedersyde de 
schippers ende stuerluyden van de respcctive Compagnien, hier te rede leg
gende, ende op ’t voorsz. vaervvater ervaeren zijnde, byeen te roepen om haer

i
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advvsen op te nemen, hoe lange men noch soude mogen blyven leggen, om 
buyten eenige twijffel ende sonder ongeluck (Godt de voorste) de voorsz. 
custe van hier te connen beseylen, op welcke advvsen den raet voorder over 
’tvertreck der voorsz. schepen disponneren sal.

In ’tfort Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent:
Richard Fürslandt.
Thomas Brockedon.
Umfrey Fitsherbert.
R. Haselwood.

i

iJan Pietersz. Coen. 
Pieter de Carpentier.
Jan Dircxz. Lam. 
Dedel.

Woensdach adi 6 October 1621, stilo novo. Verstaen hebbende d’ advysen 
die de schippers van de respective Compagnien, hier te rede leggende, geven 
nopende de tijt die men ten alderlangsten souden mogen vertoeven omme 
van hier de cust van Mallabar bequaemelijck te mogen bezeylen, welcke alle 
eenstemmich advyseren dat men tot halff October wet verbeyden mach om 
dan noch de voorsz. custe met gemack te mogen crygen, is by den E. heer Gene- 
rael de gecommitteerde wegen de E. Engelse Compagnie affgevraecht hoe 
haere E. geresolveert waeren nopende de toerustinge van haere schepen tot 
voorsz. tocht, dewelcke verclaert hebben alsdat sy haere drie genomineerde 
schepen tegen die tijt, ende soo ’tmogelijck zy eer, gereet sullen hebben om 
mede op de tocht neffens de Nederlantse schepen te gaen.

D’E. heer Generael droech van gelijeken voor, dewyle d’Engelsen 3 cloecke 
schepen tot de tocht belooffden te fourmeren, oft al noodich was, dat de Neder
lantse vloot van 8 schepen evenwel in haer geheel bleeff, oft dat men eenige 
daer aff soude mogen nemen; daerop de gecommitteerde van advyse wae
ren, datter wel 2 Nederlantsche schepen van de vloote affgesondert mochten 
worden, namentlijck ’t schip den Gouden Leeuw ende Alckmaer, doch haere 
E. vonden gansch geraden, datter eenige wel beseylde ondiep gaende jachten 
medegingen om ’tcleyne vaertuych van den vyant langs ende onder de custe 
van Mallabar affbreuck te doen, daertoe de groote schepen onbequaem 
sijn. Die van d’ Engelse Compagnie belooffden, soo ’t eenichsints by conden 
brengen, ’t jacht Dragons Clauw neffens haere 3 groote schepen te sullen sen- 
den. Van gelijeken belooffden d’E.heerGenerael, dat ’t jacht Cleen Enckhuysen 
met de Nederlantse schepen gaen soude, sulex dat van wedersyden provisione- 
lijck tot naerder conclusie dese naervolgende schepen genomineert sijn, na
mentlijck wegen de Nederlantse Compagnie de Goede Fortuyn, Noort Hol- 
landt, Znyt Iiollant, ’t Wapen van Zelant, de Morgensterree ’t jacht ’t Hert 
ende ’t jacht Cleen Enckhuysen; wegen d’ Engelse Compagnie d’ Exchange, 
de Anna, den Diamant ende de Dragons Clauw.

Sijn voirder by d’ E. heer Generael den raet eenige poincten in bedenekinge

}
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gegeven, om ter naester vergaderinge daerop te resolveren, namentlijck op 
d’ instructie ende ordre, die men dese vloote mede sal geven.

Wyders is by d’ E. heer Generael voorgestelt, hoe men op d’antwoorde van 
Bantam voorder behoorde te procederen.

Die van de Engelsche Compagnie waren van advyse, dewyleden Pangoran 
veynsde met haergeen verschil te hebben, dat het niet schaden conde voor 
haer den peperhandel tot Bantam versocht vvierd, dewyle sonder eenige ver- 
achteringe ende prejuditie van d' een en d’ ander geschieden conde.

Doch alsoo d’ E. heer Generael sustineerde, dat men den peper van Bantam 
met eenige lasten behoorde te beswaeren tot soulagement van de excessive 
oncosten, die de Nederlantsche Compagnie soo langen tijt tot Batavia gedra
gen heeft ende noch is sustineerende, ende dat de gecommitteerde wegen d’E. 
Engelse Compagnie daerop niet resolveren conden, is desesaecke tot naerder 
bedenckinge uytgestelt. Int fort Batavia, datum utsupra.Was onderteyckent:

Richard Fursland. 
Umphrey Fitzi-ierber. 
Tomas Brockedon.
R. Haselwood.

Jan Pietersz. Coen. 
Pieter de Carpentier.
Jan Dircksz. Lam. 
Jacob Dedel.

Instructie voor den E. Jacob Dedel, admirael, Umphrey Fitzherbert, vice- 
admirael, ende den raet van de elff schepen, wegen de Eerw. Nederlantsche 
ende Engelsche Compagnien, op Indien handelende, gedistineertnaerdecust 
van Mallabar ende Goa te vaeren.

Tot affbreuck .... vant syne assisteren 1).
Int fort Batavia, datum 11 October 1621. Onderteyckent:

Jan Pietersz. Coen.
Pieter de Carpentier.
Jan Dircksz. Lam.
Dedel.

1Richard Fursland.
Umphrey Fitsiierbert. 
Thomas Brockedon. 
Richard Haselwood.

Maendach, adi 11 October anno 1621 stilo novo. Alsoo de Nederlantsche 
Compagnie meeraental van schepen, tot de vlote naMalabar ende Goa gedisti- 
neert, als d' Engelsche Compagnie is fournerende, ende dienvolgende oock 
meerder lasten in ’tuytrusten dersel ver supporterende, is by den raedt van def- 
fentie veraccordeert ende overcomen, dat de lasten, die d’ eene Compagnie 
meer als d’andere in d’ uytrustinge ende equipagie van dese vlote verstrecken 
sal, halffendehalffsullen gedragen worden; vangelijcken,datdeproffytenende 
schaden halff ende halflf sullen loopen, midts dat men de lasten van ’t gene

i
fl
i

I
1') Gedrukt deel III, S3.
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de Nederlantse Compagnie meer als d’Engelse Compagnie [heeft] uytgerust, 
renvoyeren sal om by de Meesters in Europa geliquideert te worden. Hierover 
is by den raet goetgevonden ende gearresteert, dat de prinsen, die by dese 
vlotegeconquesteertsullen worden, ten proffyte van derespectiveCompagnien 
d’een helft aen d’een ende d’ander helft aen d’ander verdeelt ende gerepar- 
teert sullen worden. Is mede goetgevonden, dese vlote ordre te geven den 
handel voor beyde Compagnien langs de custevan Malabar te ondersoecken, 
voor sooveel sonder verhinderinge ende prejuditie van 't exploit geschieden 
can. Item alsoo die van de Nederlantse Compagnie verclaert hebben, hoe sy 
genegen waren eenige van hare schepen uyt dese vlote naerd’ executie van ’t 
exploit op d’een o ff d'ander plaetse te verseynden om swarten ende slaven 
teprocureren tot peuplatie van d’eylanden Banda, Batavia ende andere quar- 
tieren, is by den raet goetgevonden, dat hare E, sulcx wel sullen vermogen 
te doen, voor sooveel sonder versuym ende verachteringe van ’t principael 
geschieden can.^/

Van gelijcken sal het d’ een ende d’ ander Compagnie naer d’ uytvoeringe 
van ’texploit vrystaen, een schip ofte twee van de vloote naer Suratte te seyn- 
den, ende sullen de gecommitteerde raden van de voorsz. vlote met alle ofte 
een deel van de schepen naer Suratte mogen loopen, naerdat ’tselve met den 
anderen geraden sullen vinden.

Voorts heeft d’E. heer Generael de gecommitteerde van de E. Engelse 
Compagnie aengeseyt, hoe ’t schip d’ Engelsen Beer van de cust Choromandel 
gearry veert was, ende met eenen oock de voorsz. gecommitteerde aengeboden 
ende gevraecht o ff haer E. ’t selve begeerden t’ ontfangen ende t’ aen vaerden; 
daerop de gecommitteerde antwoorden, haer redenen voordesen gcallegeert 
te hebben, waerom ’t voorsz. schip ende de reste van hare schepen niet 
mochten t’ axepteren anders als de vergoedinge derselver in geit.

In’tfort Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent:
Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CaKPENTIER.
Jan Dircxz. Lam.
Dedel.

ver-

Richard Fürsland.
UMPU REY FlTZHeRBERT.
Thomas Brockedon. 
Richard Hazelwood. {

Adi, 11 October 1621. Also — bevinden te behooren 1). 
In ’tfort Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent: 

Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CARPENTIER.
Jan Dircxz. Lam.
Dedel.

*) Gedrukt deel III, 88 (commissie voor Dcdol en Fitzlicrbert).

Riciiard Fürsland. 
UMPHREY FITZIIERBERT. 
Thomas Brockedon. 
Richard Haselwood.
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Taxatie van 't En gels schip de Royal Anna, metsijn bywesendegereetschap- 
pen ende amonitie van oorloge, gefourneert in plaetse van de Charles, tot de 
gemeene deffentie geordonneert den 25 December passato.

't Schip groot 800 tonnen, ontrent 5 jaren out, voorsien met eens nieuwe, 
ende eens oude seylen, 9 cabels, 4 cabeltouwen, 20 trossen, 21 rollen canefas, 
11 anckers wegende 17661 ®, item verscheyden andere provisien, met sijn 
ronthout getaxeert by den raet van deffentie op pon
den steerling...........................

38 isere stucken, te weten :
2 heele colverijns 

28 halve 
8 sakers

£ 7000 — 0 —0

7500 ® 
. S9.739®11

. . 20.200 ®
38 stucken wegende 117.439 ® a 24 sh. steerling 

per cento
2 metale stucxkens wegende 2539 ® a 7 £ 10 sh.

per cento...........................,................................
1003 stuckx verscheyden sorteringe van scherp we

gende 't samen 9895 *?£ a 12 sh. ’t cento 
90 vaten cruyt a4l steerling ’tvadt .
4 groote steenstucken met 8 camers, wegende 700 ®

a 24 sh. per cento...........................
75 musketten met haer bandeliers .
66 houwers a 6 sh.’tstuck . . .

. £ 1409— 5 — 0

£ 190—6 — 3

. £ 59—7 — 5
. . £ 360— 0 —0

£ 8— 8 — 0 
52—10 — 0 
19—16 — 0 
4—10 — 0 
3 — 2 — 6

. . £
£

. . £
. . £

30 heele piecken a 3 sh.’tstuck .
50 halve piecken a 1 sh. 3 d. ’tstuck 
Constapelsprovisie met vierwercken ende andere i£ 200— 0 —0nootlijckheden

. . £ 9307 — 5 — 2Somma .

Taxatie van ’t Engels schip den Diamant, metsijn bywesendegereetschap- 
pen ende amonitie van oorlooge ter deffentie gedestineert, den 25en Decem
ber passato, ende tot nu toe ongetaxeert gebleven.

’t Schip groot 300 tonnen, out dry jaren, versien met eens nieuwe, ende 
eens oude seylen, 5 cabels, 10 trossen, 4 rollen canefas, 5 anckers wegende 
5100 ®, met andere provisie ende sijn ronthout getaxeert by den raet van 
deffentie ponden steerling .

25 isere stucken te weten :
6 halve colverijns .

13 sakers . . .
Transporteeren

£ 2500 — 0 —0

. 17.900® 
. . 30.000®

£ 2500 — 0 —0. 47.900®
5

t-
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£ 2500 — 0 —0Transport . . 47.900 ^
9200^6 mynions

25 stuckx wegende samen 57.100<ffia24sh. ’tcento £ 685— 4 —0 
800 stuckx verscheyden sorteringe van scherp we

gende 5300 ^ a 12 sh.’t cento. .
38 vaten boscruyt a 4 £ sterling ider . .
6 steenstucken wegende 800 ^ a 24 sh. ’t cento .
26 musketten a 14 sh. T stuck...........................

. . £ 31 — 16 — 0

. . £ 152—0—0
. £ 9—12 — 0 

18—4—0 
7—4—0 
2—5—0 
1 — 17 — 6

£
£24 houwers a 6 sh.'t stuck...........................................

15 heele piecken a 3 sh. ’t stuck................................
30 halve dito a 1 sh. 3 d................................................
Verscheyden provisie tot de constapelscamer hoo- 

rende, getaxeert op.................................................

£
£

£ 100—0—0
. £ 3508 — 2 — 6Somma .

Taxatie van de pinas de Dragons Clauw, met sijn bywesende gereetschap 
ende amonitie van oorloge.

De pinasse groot 70 tonnen, versien met twee reysen seylen, 4 caebels, 4 
anckers, 10 trossen ende andere nootlijckheden, opnieuws verdubbelt, ge
taxeert by den raet op . .

3 isere stucken namentlijck:
2 falcoenen . . 1775‘SJ
1 mynion. .
3 stuckx wegende 3575 a 24 sh. [’t cento] . £
2 metale falcoenen .
1 metalen min ion .

£

. 1800 <ffi
42—18 — 0

. . 1939 '8

. . 1450 ‘til
4 metaelen bassen met 8 camers 350 ^

3739 rtL*
a 7 £ 10 sh. ’t hondert...........................................

20 mosquetten a 14 sh. stuck...........................
6 vaeten cruyt a 4 sh. per vat...........................
17 houwers a 6 sh. stuck................................
3 isere bassen 225 a 24 sh. per cento 
Constapelsgereetschap. . .

£ 280— 8 —6 
14—0—0 
24—0—0 
5— 2 —0 
2—14 — 0 

_•..............0

. £

. £ i

£
. £

. . £
Somma .

Taxatie van ’tNederlants jacht, genaempt Cleen Enckhuysen, met sijn by
wesende gereetschap ende amonitie van oorlooge.
\ Jacht groot omtrent 35 last, versien met twee reysen nieuwe seylen, 3 

•) Niet ingeYuld.

. . £ ï )

;
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touwen van 7a8 cluym, 1 tuytoiuv, twee trossen, 4 anckers ende andere noot-
lijckheden.......................................................

8 isere stucken te weten:
2 wegende 1600 

1800 
2000 ft

8 stucken 5400 <8? af 12 ’t cento .
250 schoten scherp wegende 1000 & a ƒ6 ’t hondert f 60— 0 —0 
12 musquetten met haer bandeliers ende sabels a
/lOyder...........................................................

7 vaeten cruyt yder wegende 100 <8? a f 40 yder
6 heele piecken a 30 st. yder................................
6 halve dittos a 12 st. yder................................
Provisien van de constapelscamer getaxeert op .

Somma . . ƒ

0ƒ

4
2

. . ƒ 648 — 0 — 0

. / 120 — 0 — 0 

. f 280 — 0 — 0

. ƒ 9—0—0 

. ƒ 3—12 — 0 
. ƒ 50—0—0

• *)

Antwoort van d’E. heer Generael wegen de Nederlantse Compagnie op 
tegenstaende beclachredenen, adi 27en October 1621 mondelinge in den raet 
van diffentie gedaen, ende naderhant op 4 November aen den presidentFurs- 
lant schriftelijck overgelevert 2).

1 3). — Dat het ider Compagnie vrystaet de synen in cleeden, vivres ende 
andre nootlijckheden tot haer onderhout te versorgen sonder dat d’een off 
d’ ander daer yets op te pretenderen heeft.,Is in de naerder verclaringe by den 
raet van diffentie op den handel van de Moluccos, Amboyna ende Banda, in 
dato 26ea December 1620, volgens accoort van de Meesters alsoo gearresteert. 
Item dat de persoonen, in haeren dienst wesende, geen twee meesters voldoen 
connen, ende alsoo gehouden sijn d’Engelsen te dienen, als d’Engelsen de 
Nederlantse Compagnie. Niet te min die van de Nederlantse Compagnie sijn 
bereytd’Engelsen,sooveel mogelijckis, t’assisteren, gelijcksy alreedeopMal- ï

Niet ingevuld.
3) Nevens dit stuk zijn in margine aangetcolcend 22 „Beclachpoincten by den E. president 

Richard Fursland wegen de E. Engelse Compagnie in den Raet van diffentie vertoont, ende 
op 21 September 1621 schriftelijck overgelevert aen don E. heer Generael wegen de E. Neder
lantse Compagnie, over seeckeresaecken in do Molucquen, Amboyna ende Banda gepasseert, 
daerinne d’Engelse haer gegravoert vinden”.— Elk dér 22 punten van beklag plaats ik in 
noot bij het daarop gegeven antwoord.

8) „Dat de Nederlantse Compagnie haer mardijekers in oleeden betaelt ende die van do 
Engelse Compagnie gedrongen worden haer contingent van do lasten in contant te voldoen; 
dut daerbeneffons geenen dienst van de mardijekers trecken connen, overmits die van de 
Nederlantse Compagnie deselvo tot noodelose wereken employccren, omdat sy die van 
d’Engelse Compagnie niet helpen souden”.

•1
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Iaya, Amboynaen Banda, soo int bomven van haere logien als anderssins, na 
vermogen gedaen hebben.

2 1). Achtervolgens 'tcontract by de respective Compagnien in Europa 
gemaeckt, artijckel 4, verstaen die van de Nederlantse Compagnie, dat het 
geen van beyde vrystaet eenige schenckagien tot prejuditie van andre te doen, 
maer soo daer vets, tot bevoirderinge vant gemeene beste, verschoncken 
dient, dat sulcx met gemeen advijs moet geschieden, doch datintvoorsz. con
tract de Gouverneur ende Raden van de forten ende casteelen niet verboden 
wort, alsulcke schenckagien te doen, als sylieden tot maintenue ende beves- 
tinge van den staet sullen bevinden te behooren, ende soo by d’ een oft d’ an
der eenige schenckagien gedaen worden, daer wat op teseggen mocht vallen, 
dat de commisen van de respective Compagnien sulcx overschryven, omme 
by den raet van diffentie alhier gedecideert te worden, sonder tegen de Gou
verneurs ende Raden van de respective plaetsen te contrasteeren.

3 2). Belangende den incoop van de specerven, daerop is alreede in de naer- 
der verclaringe by den Raet van diffentie op den handel van de Molucques, 
Amboyna ende Banda, adi 26 December 1620, artijckel 12 ende 13, seeckere 
ordre geraemt, daerinne duydelijck verhaelt wort, dat alle nagelen, nooten 
ende folie, met geit ende coopmanschappen ingecocht sullen worden. Ende 
soo wie van beyde de Compagnien coopmanschappen ontbreecken, sal 
d'een aen d’ander sijn contingent in de voorsz. speceryen in geit moeten 
betalen. Wat aengaet de tollen, die den Coninck van Ternaten, soo in de 
Molucques als op Lohoe ende Combello is heffende, die van de Nederlantse 
Compagnie verstaen, dat d’Engelsen haer derde in geit betaelen mochten 
vant geene op d’ oude uytstaende schulden van den Coninck ofte synen adel 
tegen de tollen gerescontreert wort; maer soo ’t sedert den inganck vant ac- 
coort by de Nederlantse Compagnie op reeckeninge van de tollen in geit, 
cleeden, als anderssints betaelt wort, dat in sulcken gevalle die van d’ Engelse 
Compagnie van gelijcken sullen vermogen te doen.

43). Int vierde artijckel vant accoort door beyde de Compagnien gemaeckt,

/

*) „Dat die van de Nederlantse Compagnie sonder kennisse van d' Engelson eenige schen- 
‘ ckagien deeden, waerby sy alleene ’t credit by de inwoondersbequarnen ende d’Engelsen niet 
geacht en wierdcn”.

a) „Dat de Gouverneur van de Nederlantse Compagnie in de Molucques de betalinge 
de speceryen ende tollen van dien, welcke den Coninck van Ternaten is heffende, van d’Engelse 
Compagnie begeert in contant betaelt te hebben, daer nochtans die van de Nederlantse Com
pagnie ten eynde vant jaer in cleeden betalen, ofte van te vooren leveren tot alsulcken prijs 
als het haer gelieft”.

*) „Dat <he van d.e Nederlantse Compagnie aen de commisen van d’Engelse Compagnie 
Tveygeren inspectie van de soldaten ende mardijekers beialinge, gelijck mede van alle andre 
expencen".

van

.
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wert den raet van diffentie geauthoriseert om de tollen ende fnpositien tot 
onderhout van de forten ende garnisoenen te regleeren, ende d' ontfanger 
van dien daervan reeckeninge te doen geven. Hierop seggen de Nederlanders 
dat dese reeckeninge te syner tijt aen den raet van diffentie vertoont sal wor
den. De verthooninge van alle oncosten van de forten ende garnisoenen voor 
desen aen d’Engelse commisen in de Molucques, Amboyna ende Banda ge- 
daen, is niet dan een overslach wat de dispencien ten naestenby beloopen, 
opdat de tollen ende impositien daerop by den raet van diffentie geregleert 
souden mogen worden. D’ affreeckeninge sal te syner tijt by den raet van dif
fentie tot Batavia gedaen moeten worden, ende niet by de commisen van de 
respective Compagnien in de Molucques, Amboyna ende Banda, gelijcksy 
haer alreede onderwinden, dat nochtans verre buyten haer beroep is. Hierover 
versoecken, dat het de gecommitteerde van d5 Engelse Compagnie gelieve dat 
met den andren een provisoneelen tax raemen, wat de respective commisen 
van beyde de Compagnien voor tol ende impositie tot onderhout van de for
ten in de Molucques, Amboyna, ende Banda betaelen sullen, omalledispuy- 
ten van mesnagie (daervan d’ een mett d’ ander niet te doen heeft) aldaer te 
weeren.

5 *). — Dat de soldaten voor dese in de Molucques, Amboyna ende Banda 
van maent-tot maent t* eenemaei plachten affbetaelt te worden, metvermeer- 
deringe van gagie voor haer eygen cost; dan alsoo bevonden wierd, dat d’in* 
woonders hierdoor van ’t nagelplucken [wierden] gediverteert, is dese ordre 
sedert ontrent dry jaeren herwaerts weder affgeschaft endesijn de soldaten op 
haer oude rantsoenen gestelt, mits dat haer vier maenden daerenboven uyt 
haere gagien geadvanceert souden worden tot onderhout haerer cleedinge, 
maer alsoo hiermede niet toecomen conden, was aent meerendeel sooveel ver- 
streckt dat qualijckeen penninck te goet behielden, anders als sy op de sche
pen int ginswaerts als herwaerts comen verdient hadden, ’twelck dan noch 
tot Batavia meest betaelt wort, uytgenomen aen eenige weynige die naer't 
vaderlant keeren; daerbeneffens dat d’Engelse Compagnie behoorde te con- 
sidereren wat interest de Nederlantse Compagnie meer als sy was lydende by’t 
verschot van de gagien ende montcosten der soldaten soo int comen van ’t 
vaderslant naer de Moluccos, Amboyna ende Banda, als int keeren van de 
voorsz. quartieren naer Batavia ende Nederlant, welcke lasten aen d’Engelse 
Compagnie noch niet eens in reeckeninge gebracht waren, ende meer beloo
pen dan 'tgeene vand5 Engelsen haer portie in de Molluccos, Amboyna, ende 
Banda soude mogen ingehouden (sooder iets ingehouden wort) ende niet eer

1
<

\

I
„Dat do Nederlantse Compagnie aen haorc soldaten niet meer als een derde v.an haere 

gagien verstrecken, ende do rest van de verdiende soldye in Nederlant betaelt vrort”,

-
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dan tot Batavia betaelt worden. Item dat het in alle landen een gebruyck 
datmen de tollen ende gerechticheden van de uytgaende goederen bewas,

betaele, eer die vervoert wierden.
6 !). — De Nederlantse Compagnie verclaert, dat de Gouverneurs van 

allen tyden toegestaen is op haer aencomste, vertreck off anderssints eenige 
civille vereeringen te mogen doen, sonder haeren raet selffs daerover te be
roepen.

Hoe weynich sulcx de commisen van d' Engelse Compagnie, die daerinne 
begeeren erkent te wesen, aengaet, geven sy de Eerw. raeden van diffentie te 
bedeneken, ende seggen reden te wesen, dat diergelijeke vereeringen aen de 
tollen ende impositien gevonden worden, maar soo privativement aen private 
persoonen om bysondere respecten yets vereert wort, dat sulcx loopen sal 
tot laste van degene, die de schenckage doet.

7 2). — Soo wanneer bevonden worde, dat de goederen van d' een ende 
d' ander Compagnie te hooge ingestelt waeren, ende ter oorsaecke van dien 
niet vercocht conden worden, in sulcken gevalle verstaen die van de Neder
lantse Compagnie, dat sulcke goederen met gemeen advijs op een minder 
ende redelijeker prijs getaxeert sullen worden.

8 8). — Dat tot noch by de respective comptoiren van de Nederlantse Com
pagnie geen seecker valuatie op de realen gehouden was geweest, vermits die 
tot verscheyden prysen gesonden waeren, doch die van de Nederlantse Com
pagnie waeren tevreden, datmen die voortaen al tegen 50 stuyvers sal reec- 
kenen.

9 4). — Die van de Nederlantse Compagnie verstaen, dat de cooplieden van 
d’een ende d' ander Compagnie, die by den anderen woonen, ende te samen 
huyshouden, de taeffelcosten ende andere domestique dispencen, haer aen - 
gaende, by beurten sullen versorgen. Maer wat aengaet de fortificatie, garni- 
soenen ende gouverneurstaeffel, dat die geprovideert ende versorcht most 
worden by den eygenaer derselver alleene, volgens den 22en artijckel in de 
naerder verclaringe by den Raet van diffentie over den handel van deMolluc-

> -

J) „Dat de Nederlanders begeren d'Engelsen portie souden betalen van de schenckagien 
by de Gouverneur van do Nederlantse Compagnie op sijn vertreck van de Molluccos buyten 
kennisse van d’ Engelse commisen gedaen”.

*) „Dat eenige goederen van d’ Engelse Compagnie by die van de Nederlantse Compagnie 
soo hoock getaxeert waren, dat deselve niet vercocht conden worden, ende niet vermogen den 
prijs te verminderen”.

8) „Dat de realen van achten a 49 ende 49\ stuy ver per reael gereeckent worden, daer se 
nochtans in Engelant ende Hollant over de 50 stuyvers co-sten”.

*) „Die van d’Engelse Compagnie sustineren dat in do rnaent, wanneer haer beurt is te pre
sideren, hun van gelijeken toequam ’t ransoen ende de taeffelcost te versorgen, maer dat haer 
die van de Nederlantse Compagnie sulcx weygeren”,
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cos, Amboyna cnde Banda, conform die meeninge van accoort gemaeckt.
10 *). — Die van de Nederlantse Compagnie connen met de boucken van 

de Molluccos ende des directeurs van de voorsz. plaetsen despositie claerlijck 
doen blij eken, dat dese /12.985 geen schuit sy, die opnieuw gemaeckt is, 
maer procedeert van verscheyden goederen tot verscheyden tyden sedert pri- 
mojuny 1619 aen den Coninck van Ternaten verstreckt, daervan by den voorsz. 
directeur in een bysonder bouck aparte reeckeninge gehouden, ende in Fe- 
bruary passato met den reeckenmeester van den coninckgeliquideertendein 
een post opt grootboeck ingeschreven is geweest, waertegen den voornoem
den coninck weder goetgedaen waeren ƒ20.761 — 11 — 6 voor tollen van 
1349 bharen nagelen, sedert ultimo Augusto 1618 tot ultimo Mayo 1621 
van de Molluccos ontfangen, sulex dat de oude schuit van den Coninck van 
Ternaten tegenwoordich omtrent ƒ8000 min comt te bedragen, als die voor 
desen aen d’Engelse Compagnie in de uytstaende restanten van de Molluc
cos per de generale boucken van de Nederlantse Compagnie vertoont is 
geweest.

11 2). — Die van de Nederlantse Compagnie connen met de boucken van 
de Molluccos ende des Gouverneurs boucken van Indien bewysen, dat hier
mede ten onrechten verdacht worden, ende dat de schulden, die nu by haer 
commisen in reeckening gebracht sijn, niet nieuwlijcx ofte onlancx, maer al 
over ettelijeke jaeren gemaeckt sijn geweest, gelijck die van d’ Engelse Com
pagnie noch by seecker contract uyt de generale boecken aen haer int jaer 
1620 geexhibeert, aleer datter noch eenige schepen van d’een ende d’ander 
Compagnie nae de Mollucos vertrocken waren, claerlijck sullen connen sien 
ende bevinden.

12 3). — Die van de Nederlantse Compagnie verstonden, datmen sulex in 
alderhande manieren behoorde voor te comen ende te beletten, belovende 
van haerder syde haer uyterste devoir daerin te sullen doen, versoeckende, 
dat die van d’Engelse Compagnie van gelijeken belieffden over haer te doen.

13 4). — Die van de Nederlantse Compagnie verstaen niet dat het woort

l
q „Dat by de commisen van de Nederlantse Compagnie in do Molluccos seeokere schuit 

van f 12.985 op ultimo Februari passato tot laste van den coninck van Ternaten ingébracht 
was, ’t welclce die van d’Engelse Compagnie sustineerden tegen ’t contract te stryden”.

*) „Dat de commisen van d’ Engelse Compagnie in de Mollucos haer lieten voorstaen by do 
commisen van do Nederlantse Compagnie meer uytstaende schulden ingebracht wierden als 
die inderdaet waeren”.

8) „Dat de vryo luyden eenen gomeenen handel van d’eon plaets tot d’ander dreven, haer 
cleedon in Amboyna opcochten ende vijfftich perconto daerop avanceerden”.

4)„Datde commisen van d’ Engelse Compagnie in do Molluccos haer beclaeghen, dat hun 't 
woort van de wacht niet gegeven wierd, ende dienvolgende niet connen uytsien, watter by 
nacht ende ontyden passeert”.
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van de wacht aen imant anders gegeven moet worden als aen cl’ officieren, die 
in dienst ende eett van de Hoog Mogende Heeren Staten-Generael verplicht . 
sijn, ende last hebben, de forten voor Haere Hooge Mogende te bewaren.

141). — Die van de Nederlantse Compagnie verstaen niet [met] wat redenen, 
off wat fondament, men d’ ingesetene van Macquian ende andere eylanden van 
haere oude vryheyt ende libre vaert op d’omleggende vriende landen soude 
mogen verhinderen ofte verbieden, dewyle hun sulcx van oude tyden altijts 
toegestaen is geweest. De schade die beyde deCompagnien daerdoor gedaen 
wort sal gevoechelijck verhoet worden, als men ’tgelt uyt handen van d' in- 
woonderen houden.

15 2). — Aengaende des Gouverneurs huysraet op Amboyna, daervan had
den die van de Nederlantse Compagnie noch geen reeckeningh becomen, 
refereerende haer derhalven totdat men deselvige ontfangen soude hebben, 
omme alsdan by den Raet van diffentie naerder geexamineert te worden.

Wat belangt d’ extraordinaris schenckagie, dese was by heer Generael ende 
synen Raet op een algemeenen lantdach extraordinarie aen d’ opperhooffden 
van Amboyna ende alle d’ommeleggende eylanden tot gemenen besten 
vereert.

Wat aengaet de huyshure, die meest betaelt worden naer advenant dat de 
huysen van materialen ende arbeytsloon gegolden hadden, die in deselanden 
extreem dier waeren.

Nopende de Gouverneurs taeffel, die was van tijt tot tijt soo geweest; die 
van de Nederlantse Compagnie wensten wel dat se minder ware, ende belooff- 
den oock haer beste te sullen doen, deselvige soo seer te doen verminderen 
als eenichsins mogelijck is.

Aengaende de schoole, om d’Amboinesen met soeticheyt te gewennen 
haer kinderen school te senden, ende die in de Cristelijcke religie te laten in- 
strueeren ende optrecken, is lange voord-esen seecker rantsoen van rijs toe-

‘) „Dat d' inwoonderen van Macquian op Amboyna handelen, ende cleeden aldaer do helft 
te beter coop incochten als in do Molluccos, ende dat noch onlancx seeckcre prauwe met 
4000 realen derwaerts gegaen was, sulcx dat door dese profyten weynich wercx vant nagel- 
plucken maecken”.

*) „Dat voor de Gouverneurs huysraet op Amboyna in reeckeningh gebracht wort ƒ3202.
Item dat dio van de Nederlantse Compagnie aen de commisen van d’Engelse Compagnie 

in reeckeningh brengen ƒ6945 voor extraordinaris schenckagien per d’ lieer Generael Coen op 
Amboyna gedaen.

Item dat haer voor huys ende packhuyshucr in reeckeningh gebracht worden: op Iiittoo 
40 realen per maent, op Larrico 15 realen per maent, op Lohoe 20 realen per maent, op 
Combello 20 realen per maent.

Item dat des Gouverneurs taeffel op Amboyna extraordinaris costelijck
Item dat voor maentlijeke last van de school op Amboyna in reeckeningh gebracht wierd 

ƒ264.14”.

was.
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geleyt aen degene, die dagelijcks ter schooien gaen, alsoo anders door d’ouders 
seeckere tyden vant jaer uyt de schooien getrocken ende mede in de tuynen 
genomen wierden om haer cost te soecken, welck een poinct is dat ter eeren 
Godes ende maintenue van den staet streckt, welck van de tollen endeimpo- 
sitien onderhouden moet worden.

16 1). — Dat de galleye in Amboyna expres opgeset ende gemaeckt is ge
weest om op Banda te gebruycken, ende dat d’opgeboude vlott in January 
passato met de vloote innewaerts aen tot het exploict op Banda gesonden 
was, dan alsoo dese vlot weder van Banda tot Batavia gecomen was, sou- 
deti die tot gemeene lasten niet in reekeningh brengen; maer wat belangde de 
galleye, alsoo die expres gemaeckt ende gebruyckt was geweest tegen den 
vyant in Banda, ende tegenwoordich aldaer noch gebru)'ckt wierde, was het 
oock meer als reden, dat d’Engelse Compagnie de costen ende lasten daer- 
van hielpen dragen, ende datmen die taxeeren most gelijck sy waerdich was 
ten tyde dat het accoort in Amboyna ingegaen is.

Aengaende de 140 realen die haer den Gouverneur van eenige oude prau
wen heeft doen betaelen, wat daervan sy, sal men hem naerder moeten infor- 
meeren ende doen daerinne wat recht is; alsnoch weten niet wat hardicheyt 
in Banda tegen d'Engelsen gepleecht sy, maer ter contrarie wert door den 
Gouverneur van Banda ende synen raet seer hart ende hooch geclaecht over 
d’onredelijckheyt ende onbehoorlijcke pretentie van d’Engelse commisen 
aldaer, die noodich onderricht dienen, hoe hun behooren te dragen.

17 2). — Omdat Thomas Daukens den luytenant van ’tfort Nassouw in £ 
Banda voor een schelm gescholden had ende sulcx niet bewysen coste, veel 
craeckecl tegen denselven maeckende, is hy in de boeyen geseth, ende nadat 
hy 7 dagen geseten hadde, gecondemneert den luytenant sijn eere met weder- 
roepinge weder te repareren, ende in d’amende van 25 realen, maer alsoo 
sulcx niet wilde doen, de justitie p u b 1 ij c kei ij ck wederstont, den Gouverneur 
ende den Raet seer verachtelijck bejegende, wierd hy wederom in de boeyen

i

’) „Dafc den Gouverneur in Banda al to rigorous tegons die van d’ Engelse Compagnie pro
cedeerde; dubliy een dorde vcrgoodingo eyschto van de galleyen ende ’t Wapen van Jacatra 
ofto ’t opgeboude vlot, ende soo d’ Engelsen sulcx weygcrden te betaelen, begeerde hy do 
specery en in te houden ende refereerde de saecke, orame by den Bact van diffentie tot Batavia 
gedccideert te worden.

Item datditto Gouverneur voor seeokere oude vergaene prauwen haer commisen 140realen 
hadde doen betalen, die geen 50 waert en waren, ende dat den Gouverneur haer gedreycht 
lmddo, ingevalle sy sooveel niet betalen wilden, dat hy haer huys onder de voet soudo doen 
haelen”.

l) «Dat eonen Thomas Daukens, Engelsman, 20 dagen in de boeyen geset, naderhant in een 
amendo van 50 realen is geoondcmnoert geweest onde driemael onder do galge gepasscert 
hooft, omdat hy den luytenant vant fort Nassouw voor een schelm gescholden had”.

;
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gebracht, endenadatandermael 13 dagen geseten hadde, opnieuvvs gecondem- 
neert d’ eere van den voorsz. luytenant te repareeren, ende in amende van an
dere 25 realen, ’t welck hy, sich wat beter bedacht hebbende, voldaen schijnt 
te hebben, sonder dat in [de] sententie van galge te passeeren eenige mentie 
gemaeckt wort/

j\ , O)? 18 1). — De gouverneur van deMolluccos verstaen hebbendeuyt schryven 
van den Engelsen commandeur Fitsherbert syne aencomsteopBatsian, ende 
dat hy daer aen lant geset hadde een coopman, twee assistenten met eenich 
cargasoen, ende voorts van meeninge was vandaer naer Macquian te comen, 
adviseerde den voorsz. Gouverneur aen ditto Fitsherbert, dat hem gelieven 
soude rechtdoor naer Ternaten te comen, om naerder beschevt te sïen op 
wat manieren d’Engelsen in de Molluccos quamen, alsoo hy van haercomste 
noch niet venvitticht was, ende dan voorder met den anderen te overleggen, 
wat haer ten meesten dienste van beyde de Compagnien te doen stont. Niet- 
tegenstaendeis den voornoemde commandeur Fitsherbert eerst aen Macquian 
geloopen ende heeft opt comptoir Gnoffacquia eenige cooplieden met carga
soen, even als op Batsian, gelant, die oock in alle vrientschap van de com- 
misen van de Nederlantse Compagnie ontfangen endegelogeertsijn geweest, 
doch alsoo die van de Nederlantse Compagnie op Macquian geweest sijn, noch 
geen bescheyt ende ordre ontfangen hadden in wat manieren d’ Engelsen aldaer 
neffens haer handelen ende resideren souden, versochten sy dat d’Engelsen 
tot naerder bescheyt van Malleyo den handel neffens haer gelieffden op te 
houden. Den directeur van Macquian verclaert, dat aen de commisen van d’ En
gelse Compagnie nooyt inspectie van de boucken geweygert is geweest, maer 
ter contrarie alle syne boucken voor haer opengeleyt heeft tot haeren belie
ven, invoegen, dat sy haer oock daervoor ten vollen vergenoucht hielden ende 
niet meer en wensten.

’t Soude connen wesen dat haer de boucken inteerste t’ haerder aencompste 
by d’ onse niet verthoont sijn geweest, soo lange sy geen ordre van den Gou
verneur ontfangen hadden, hoe haer met cT Engelsen, soo in den handel als 
anderssints, souden hebben te gedragen.

19 2). — Dat den directeur van de Molluccos, volgens syne declaratie, 
lange voor de comste van d’Engelsen omtrent de 2000 realen van achten

„Dat de commisen van de Nederlantse Compagnie de coopluyden van d’Engelse Com
pagnie op Gnoffacquia op een slechte cxouse twee maenden langli opgehouden ende uytven- 
tinge van haere cleedon belet hadden; dat haer geweygert was by de boucken te vertoonon 
wat nagelen datter ontfangen waeren, maer dat naer Maleyo geweson wierdcn, ende daer 
comende weder uytgestelt, sonder dat haer verthooninge gedaen wierde”.

a) „Die van d’Engelse Compagnie beclaechden die van de Nederlantse Compagnie buyten 
weten van d’ Engelsen di vorsche goederen aen de Chinecsen in de Molluccos vercocht hadden, 
ter somma van 2000 realen van achten”.
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van seecker Chinees in contant opgenomen hadde, omme deselve van ’t eer
ste cargasoen, dat in de Molluccos comen sonde, in alsulcke cleeden ende 
waeren te betaelen, als hy selver begeren soude, sulcx dat de leverantie 
van de cleeden aen de voorsz. Chinees voor geen particulieren handel ge- 
reeckent mach worden, maer betalinge van oude schuit. Ter contrarie ver- 
claert de voorsz. directeur ende andre, dat d’Engelsen op TernateendeMac- 
quian voor haer particulier met cleeden onder den arm geloopen hebben, 
huys in huys uy t, vragende de inwoonders o ff sy geen nagelen te koop hadden, 
ende dat denluytenantopGnoffacquiaeenige van deeseEngelse enterloopers 
betrapt hadde. Item dat uyt den Engelsen Robijn, schipper genaemt meester 
Alexander, by nacht verscheyden champans met rijs aen de Chineesen ver- 
cocht sijn geweest, toecomende particulieren, ende onder anderen soo men 
verstaen heeft den bottelier van den voorsz. Robijn. Van gelijcken is deesen 
particulieren handel by d’ Engelsen van de schepen in Apahoynaende Banda 
gcdaen, daerover dat oock eenigeop HittoeendeinBandagestr'aftsijn geweest.

20 1). — Alsoo voordesen bevonden is dat d’inwoonders die yets schul- 
dich waeren haere nagelen door andere deden leveren ende voor de tweede 
mael per contant geit vercopen, is lange jaeren in gebruyck geweest, om 
voorsz. fraude sooveel doenlijck voor te comen, dat d’opcoop van de nagelen 
in 'teerste voor een tijt gesurcheert wierd, alsoo interim te droger ende oock 
dies te beter wierden.

De Gouverneur van Amboyna advyseert, dat dit gebruyck voor eenige tijt 
van meninghe was te volgen, in voegen dat d’Engelse Compagnie hierinne 
niet vercort wort, alsoo geen lasten, tollen, noch impositien te dragen hebben 
van de nagelen, die ditto Gouverneur op sijn uy tstaende schulden soude mogen 
becomen. D’ opcoop van de nagelen can hierdoor oock niet vercort worden, 
alsoo d’ opschortinge van d’ incoop geschiet ten tyde ’t westenmousson eerst 
begint te wayen, soodat tijts genouch overschiett omme alle de nagelen op 
te coopen eer eenige schepen geladen ende van Amboyna naer Java verson- 
den connen worden, doch byaldien d’Engelse Compagnie hierdoor eenige 
interest quam te lyden, sal den raet van diffentie daervan contentement ge- 
daen worden.

Item al waert schoon, dat den Gouverneur d’ opcoop van de nagelen ge
schorst hadde, soo en sijn die van d’Engelse Compagnie ende andere daerby 
niet verhindert heur cleeden te mogen vercoopen, nochte oock aen d’in-

J

'

*]) „Dat door don Gouverneur van Amboyna d’Engelse commisen voor drie a vier maenden 
verboden soude wesen geen nagelen te coopen, opdat hy sijnne uy tstaende schulden soude 
mogen innen. Dat ondertusschen haere goederen onvercocht blyven liggen, wclckedaernaer, 
alsser nieuwe cleeden comen, niet van der kant willen, ende alsoo tot groote sohadein de 
packhuy8en vergaen”.
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woonders verboden cleeden ende andere coopmanschappen te mogen coopen, 
alsoo de vercoopinge van de cleeden tegen geit geschiet ende d’ incoop van 
de nagelen van gelijcken met geit gedaen wort, sulcx dat d’opschortinge van 
de nagelcoop de vercoopinge ende uytventinge van de cleeden niet en pre
judicieert.

21 1). — Dat den dienst van de slaven ofte gevangenen niet eer in reecke- 
ningh gebracht is, achten wy versuymt te wesen, doch soo de heeren niet 
genegen sijn van een quaert van een reael van achten ’tdaechs voor ider 
slaeff in reeckening te passeeren voor den dienst, die sy aen de forten ende 
garnisoenen doen, sijn wy tevreden deselve uut te doen laten, mits dat dan 
de wercken ende dienst, die sy soo nu als dan aen de forten ende garnisoenen 
doen, op andere maniere geextimeert ende in reeckeningh gebracht werden. 
Soo de slaven ende gevangenen dien dienst niet en doen, soude men met 
groot geit ander volck moeten huerem

’tEn is geen reden, dat d’Engelse Compagnie benefitie trecke van de slaven 
der Nederlantse Compagnie, even gelijck de haeren niet gehouden sijn die 
van de Nederlantse Compagnie te dienen off voor haer te wercken.

22 2). — Wy sijn gehouden onse soldaten stoffe tot cleedinge te furneten; 
sullen haer niet meer doen geven, dan nootlijck van doen hebben. Ende by- 
aldien haer eygen cleeden ofte de stoffe daertoe vercoopen, verquanselen, ver- 
drincken ofte vermangelen, dat is ons leet genouch; connen ’t selve qualijck 
voorcomen, doch sullen niet naerlaten sulcx te verhinderen sooveel moge- 
lijck is, ende hun naer behooren te straffen, volgens onse gewoonlijcke ordo- 
nantie ende articulen.

Int fort Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent:
Richard Fursland.
Thomas Brockedon.
Richard Haselwood.

Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CARPENTIER.
Willem van Antsen.

Maendach, adi 8 November anno 1621. Alsoo de commisen van de respec- 
tiveCompagnien injamby door emulatie ende misvertrouwen elck van ander 
(nochtans tegen expresse ordre van haer respective overhooffden alhier) aen 
wedersyden een groote somme contanten ende cleeden op leveringe van pe
per uytgeset hadden ende beducht waeren, dat zoo groote somme niet we*

J) „Dry maenden naer haer aencomste in Banda betaelden d’ Engelsen geen andere lasten 
tot onderhout van de slaven als ^ van haer rantsoen, ende nu doet men haer een derde paert 
van { van een reael van achten voor ider man ’sdaechs boven ’t voornoemt rantsoen betalen, 
onde soo sy sulcx weygeren heet men haer de boucken sluy ten’’.

a) „Dat de soldaten meest in cleeden betaelt wo'rden, welcke sy weder acnt volck vant lant 
vercoopen, tot nadeel ende vorachtinghe van des Compagnie’s waeren”.
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der geint soude connen worden, sonder mercklijcke schade van d’een ende 
d’ander Compagnie, byaldien met den anderen geen beter resolutien trocken 
ende naerder ordre beraemden, sijn eyndelingh by den raet in Jamby dese 
naervolgende artijckulen in dato 21en Augusto passato tot redres vant voor- 
verhaelde ende andere abuysen meer, getrocken ende besjooten, te weten :

Eerstelijck, dat de artyculen ende ordonnantiën over ’tstuck van den han
del in Jamby, geraemt by d’E. heeren raden van diffentie totjacatra, stillen 
in aller manieren naegecomen worden.

Ten tweeden, dat van wedersyden geen goet ofte geit op dach sal uytge- 
geven worden als voor contant, peper ofte geit, ende wat peper sal gecocht 
worden na datum deses by d’een ofte d’ander Compagnie, sal rechtveerde- 
lijck gedeelt worden tot proffijt van beyde Compagnien, ende ingevalle d’een 
meer als d’ ander Compagnie [staet] t’ ontfangen, sal den minst hebbende ver
mogen datelijck sijn part te nemen, welverstaende met contant geit, ofte 
alsulcke cleeden, die datelijck aen peper connen gevent worden.

Ten derden, datter twee persoonen van wedersyden sullen gestelt worden 
tot den ontfanck ende teyckeninghe van peper, ende dat in meyninge d’ een 
den anderen in den ontfanck niet sal exedeeren [als] een atweehondertpicol 
ten hoochsten, ende dat voorts alle peper sal staen te ontfangen, ofte laten 
blyven als vervalscht is, tot discretie van de genomineerde persoonen, tot 
den ontfanck van de voorsz. peper geordonneert.

Ten vierden, dat van wedersyden geenich contract ofte coop van peper sal 
gemaeckt worden met eenige natie, om elders te vervoeren voor zijn particu
lier, anders als met kennisse van beyde parthyen.

Ten vijffden, dat na een maent van datum deses met malcanderen weder 
sullen resolveeren om de peper tot laeger prijs als 8 realen ’tpicol te brengen, 
als namentlijck tot 1\ ende 7 realen, gelijck den tijt ende gelegentheyt ons 
leeren sal. Ende sullen soo van maent tot maent met malcanderen te rade 
gaen, om mettertijt de prijs van peper laeger ende laeger te brengen.

Ten sesten, ingevalledepepernadatumdeseslaegercomtalsS realen’tpicol, 
ende de debiteuren voor dato deses de bet wesende peper leverende, dat de- 
selve van wedersyden sal geaccepteert worden tot 8 realen, ten waere bewesen 
conde worden na datum deses gecocht ofte geit op leveringh gegeven hadden, 
conform de resolutie van de E. heeren raden van diffentie tot Jacatra.

Ten laesten, dat dese resolutie ende accordatiesal volcomelijck van weder
syden achtervolcht ende naegecomen worden, sonder arch ofte list, tot prof
fijt ende schade van beyde de Compagnien.

In kennis der waerheyt hebben ten wedersyden, int particulier, twee deses 
alleens luydende contracten laten schryven ende geteeckent.

Welcke voorverhaelde artijckulen den raet van diffentie goetgevonden heeft

J
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hier te insereeren, mits desen t* approbeeren ende aen de commisen van de 
respective Compagnien in Jamby residerende, d’ observantie derselver strick- 
telijckte bevelen, daernoch byvoegende,datd’eend’anderenin[’t]bevoirderen 
ende innen van syne uytstaende schulden metpreventie van coop ofte andere 
sinistre middelen niet sal soecken hinderlijck te wesen, maer ter contrarien 
datelckanderen tot recouvre van syne uytstaende schulden sooveel accommo- 
deeren ende assisteren sal, als eenichsints mogelijck sy.

Item dat van geenige vreemde natie, nochte d’inwoonders van Jamby sel- 
ver, gedoogen sullen eenige peper vervoert werde als naer Batavia alleen, ende 
dat alle desulcke, die naer Batavia comen willen, niet verhinderen, nochte be
letten, maer ter contrarien vry, vranck, ende ongemolesteert sullen laeten 
passeeren, tensv seecker gein formeert waeren, dat eenige debiteuren haer 
peper, die sv schuldich sijn te leveren, sochten te vercoopen. Desulcke sal het 
ider vrystaen in Jamby te doen arresteeren, ende sijn recht daerop te vervol
gen, doch versoecken die van de Nederlantse Compagnie aen die van d’En
gelse Compagnie aen haer volck in Jamby gelieven ordre te geven, datgeene 
andere luyden, die haer niet schuldich sijn, ende nae Batavia begeren te co
men, onder dit pretext ophouden ende van haere reyse naer Batavia diver
teren opdat daer voorder geen svvaricheyt uyt ontstae.

Item alsoo die van de Nederlantse Compagnie aen de gecommitteerde van 
de E. Engelse Compagnie verclaert hebben, hoe haer E. op 6 deser met haer 
schip den Orangeboom expresse ordre naer Atchijn gesonden hadden om 
haer comptoir vandaer te lichten, sonder langer te continueeren, ’tsy dat den 
handel obtineeren ofte niet, is by d’Engelsen hierover eenige swaricheyt gc- 
moveert. Eerstelijck, byaldien haer volck geen gelegentheyt van scheepen 
en hadde om tegelijck neffens de Nederlanders te vertrecken, oft dat niet- 
tegenstaende de Nederlanders haer comptoir lichten, d’Engelsen evenwel 
resolveerden haer comptoir te continueren tot de comste van haer scheepen 
uyt Suratta, off al waert schoon dat haer comptoir neffens de Nederlanders 
lichten, soo sijn sy evenwel voor haere schepen beducht die naemaels souden 
mogen comen in Atchijn t’arriveren, ende van haer vertreck niet en weten, 
insonderheyt indien de Nederlanders des conincx ofte syner ondersaten schee
pen, joncken, ofte prauwen bestonden aen te tasten.

Wat belanghded’aenhalinge van Daboulders ende andere Moorsche schee
pen, onder den coninck van Atchijn niet sorterende, die van d' Engelse Com
pagnie verclaerden dat haer ten aensien van dien geene swaricheyt by den 
Atchijnder ontstaen sal, alsoo hy hem des niet sal aentrecken, by sooverre 
’tselve op de reede ofte int gesichte van Atchijn niet geschiet, soo wanneer 
men sijn ende syner ondersaten vaertuych niet en molesteert ofte beschadicht.

Omme welcke swaricheyt voor te comen, die van de Nederlantse Compag-
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nie aen de gecommitteerde van d’E. Engelse Compagnie vastelijck belooft 
hebben hierinne te versien, ende met haer jacht den Hasewindt, dat cort na 
desen na Atchijn vertrecken sal, aen de haere te sullen ordonneeren, datnaer 
hun vertreck van Atchijn geen conincx ofte syner ondersaten scheepen ende 
andere vaertuych in ’t minste niet beschadighen sullen voor ende aleer ’t 
comptoir van d’Engelsen aldaer gelicht, ende daerenboven d’Engelse schee
pen van Suratta in Atchijn gearriveert sullen wesen. Voorts belovende die 
van de Nederlantse Compagnie aen de voorgenoemde gecommitteerde, by- 
aldien sy haer comptoir neffens de Nederlanders begeren te lichten ende 
selffs geen gelegentheyt van scheepen hadden, dat in sulcken gevalle aen de 
haere ordre geven sullen d’Engelsen met hunne persoonen ende goederen 
in de Nederlantse scheepen over te nemen. Item byaldien d’Engelse eenige 
peper aen lant hadden, dat die vermoghen sullen in de Nederlantse scheepen 
te laden, voor sooveel scheepsruymte gedoogen can, onder conditie dat van 
alle de peper, die d’Engelsen in de Nederlantse scheepen sullen laden, die 
van de Nederlantse Compagnie de helft daervan sullen vermogen aen te ne
men , tot sulcken prijs, gelijck die eersten incoops met alle oncosten sal comen 
te staen. Daerentegen sullen die van d’Engelse Compagnie voor alle peper 
ende waeren, die niette Nederlantse scheepen overgebracht worden aen die 
van de Nederlantse Compagnie behoorlijcke vracht betaelen.

Is voirder by d’E. heer Generael Coen van de gecommitteerde wegen de 
E. Engelse Compagnie affgevoirdert fournissement ende voldoeninge van 
’t resterende compliment haerer thien schepen van diffentie, welcke haerE. 
volgens accoort gehouden sijn te presteren. VVyders is by d’E. heer Generael 
voorgedragen hoe het scheen, dat d’Engelsen haer de saecken van Bantham 
ende de besettinge van dien niet meer ter herten trocken, ’tselve nu een tijt 
langh t’eenemael hadden laeten steecken ende op de Nederlantse Compag
nie alleen aencomen, hoe lastich sulcx voor de Nederlantse Compagnie al- 
leene viel, hoe men dagelijcks Francen, Denen, ende andre vreemde, soo 
Asiatische als Europesche natiën, te verwachten hadde, die ons den handel 
van Bantham sullen soecken te troubleeren ende t’ondercruypen, byaldien 
daer geen scheepen continuelijck op de wacht gehouden worden, ende eenige 
Francen, Dèenen ofte eenighe andere vreemde natiën verschynende, sooder 
dan geene als Nederlantse scheepen op de wacht leggen ende de vreemde
lingen van daer weeren, dat in sulcken gevalle die van de Nederlantse Com
pagnie den haet ende last alleene op den hals sullen haelen, daer nochtans 
de proffyten, die hieruyt te verwachten staen, volgens accoort tot beneficie 
van de Geünieerde Compagnien behoorden te strecken, gevende de voorsz. 
gecommitteerde voorder te beden eken, watswaricheden uytdeseprocedueren 
in toecomende souden mogen rysen, daer d’eene de last van den oorlooge
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alleene supporteert, ende andere daer naer comen, die de vruchten van dien 
mede sullen pretenderen te genieten. Derhalven versocht Syne E. dat de 
voorsz. E. gecommitteerde hierinne gelieffden te versien, ende de saecken, 
gelijck dat behoort, mede te hanthaven, opdat alle swaricheden, die schier 
o ff morgen daerover souden mogen ontstaen, geprevenieert mochten worden; 
waerop de voorsz. gecommitteerde wegen de E. Engelse Compagnie ten ant- 
woorde gaven, dat bereyt waeren de saecke van Bantham neffens de Neder- 
lantse Compagnie eenparichlijck te vervolgen ende t’hanthaven, ende ’t res
terende compliment van haer thien schepen van diffentie vol te doen, soo 
haest middel ende macht bequamen, waervan haer alsnu distitut ende ont
bloot vonden.

Is by d’E. heer Generael de voorsz. gecommitteerde voorgedragen, hoe 
den tijt vast begon te naecken, omme scheepen met provisien ende andre 
nootlijckheden, tot onderhout van de forten ende garnisoenen, ende bevoir- 
deringe van den handel, na de Molluccos, Amboyna, ende Banda te senden; 
dat oversulcx goetgedacht hadden met de gecommitteerde van d’Engelse 
Compagnie hierover te confereren, hoe in dese saecke met den anderen staen 
souden, off haere E. oock van meeninghe ende vermogen waeren, dit aen- 
staende jaer den eysch in voorsz. quartieren, voor sooveel haer contingent 
aengaet, te voldoen, versoeckende dat de gecommitteerde hiervan eenige 
openinghe gelieffden te doen, om de saecken bytijts daerna te mogen schic- 
ken, opdat liet mancquement van d’Engelsen, byaldien haere E. in diffault 
mosten blyven, by de Nederlantse Compagnie gesuppleert mach worden, 
opdat de voorsz. plaetsen niet ongedient ende ontbloot blyven van ’tgeene 
noodich van doen hebben, ende van hier toegesonden moet worden; waerop 
de gecommitteerde van de E. Engelse Compagnie repliceerden, hoe haere 
Meesters reeckeninge maeckten, dat sy van de Nederlantse Compagnie alhier 
een goede somma gelts souden ontfangen hebben; dat daerover met dese 
laeste scheepen soo grooten cappitael niet gesonden hadden, als haer E. 
alhier van doen sullen hebben, oversulcx alsnoch de middel niet hadden den 
eysch voor haer contingent vol te doen, maer dat alreede tot een begin 20.000 
realen van achten met het jacht daStipply derwaerts gesonden hadden, niet 
seecker wetende wat hiernaer sullen- connen presteren, maer dat dagelijcx 
noch eenige scheepen met nieuw secours van Engelant, de custe van Choro- 
mandel ende andere quartieren te Verwachten hadden, staende noch in twijf- 
fel off van voorsz. plaetsen bastant cappitael ontfangen sullen. Die van de 
Nederlantse Compagnie verclaerden dat met de eerste scheepen van Neder- 
lant comende ordre verwachten, om aen d'Engelse Compagnie alhier een 
goet stuck gelts te sullen uytreycken, welcke ordre ontfangen hebbende, 
meenden dat d’ Engelsen haer alsdan wel sullen connen behelpen. Item
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dat het noch tijts genouch was, tot primo Maert toe, om scheepen inne- 
waerts te connen senden, weshalven de resolute antwoorde van d’E. ge
committeerde Engelsen tot een ander tijt ende naerder conferentie op dit 
stuck uytgesteltt is.

Die van de Nederlantse Compagnie belooffden voorder aen de voorsz. ge
committeerde, al waert schoon saecke, dat haere scheepen ende ordre, die 
van de Nederlant verwacht wort, wat trager ofte laeter arriveerden als wel 
verhoopt wort (soo nochtans dat tijts genouch comen om innewaerts geson- 
den te worden), endedie van de Nederlantse Compagnie haer scheepen vroeger 
vooruyt gesonden hadden ende dienvolgende in den coop van de speceryen 
in de Molluccos, Amboyna ende Banda de voorbaet hadden, dat dies niet- 
tegenstaende goede consideratie daervan dragen ende na gelegentheyt van 
saecken aen d’Engelse Compagnie goet contentement ende bescheyt geven 
sullen.

Int fort Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent: 
Riciiard Fursland.
Thomas Broeckedon.
Richard Haselwood.

Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CARPENTIER. ]Willem van Antsen.

Door versoeck ende begeeren van d’ E. heer Jan Pietersz. Coen, Gouver
neur Generael van den Staet der Vereenichde Nederlanden in Indien, compa
reerden voor my Augustinianus Strobanus, advocaet fiscael, cl’heer Pieter 
de Carpentier, Directeur Generael, ende d’heer Willem van Antsen, beyde 
Raden van d’ Indien, beneffejis Sr Gerard Fredricxsz. Dru}rff, welcke alle ge- 
gesamentlijck by haere mannewaerheyt, in plaatse van gestaeffden eede, die 
sy bereyt waeren te doen, verclaert, getuycht ende gedeposeert hebben, ver- 
claren, getuygen ende deposeren mits desen, hoe waer ende hun wel kenne- 
lijck is, dat syne E. door hun deposanten de Gecommitteerde van de Eerw. 
Engelse Compagnie doen aenseggen, ende oock naderhant ten overstaen van 
hun voornoemden selffs mondelinghe te kennen gegeven heeft, hoe dat syne 
E. gesint was, ende alreede feytelijck by de bant genomen hadde, eenvloote 
van twaelff seylen toe te rusten, omme die mette eerste gelegentheyt na de 
cust van China aff te vaerdigen, ende dat den tijt begonst te naecken, dat op 
haer vertreck een eyndich besluyt sonde moeten genomen worden, weshalven 
syne voorgemelte E. niet naerlatich heeft willen wesen, ten aensien van de 
getroffen vereeninge, ernstich aenmanen ende goede meeninge der Neder
lantse ende Engelse Compagnien nopende de bevoirderinge van den Chi- 
neesen handel, de voorsz. gecommitteerde Engelsen, den president Fursland, 
Thomas Broeckedon ende Augustynus Spaeldingh andermael te beroepen 
ende haere E. op huvden in volle vergaderinghe naerder verclaringhe te doen
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tot wat voornemen dese vloote toegerust waer ende na de cust van China soo 
tydelijck versonden soude worden, namentlijck om den algemeynen vyant 
alle mogelijcke affbreuck te doen, die van Manilla, Maccau, Mallacca ende 
andere plaetsen den Chineesen handel te beletten, die t’onswaerts te trecken, 
ende dat in sulcker voegen als den raet van de voorsz. vloote naer gelegent- 
heyt ende bevindinge van saecken best geraden achten sal, ’tsy dan devaert 
op Manilla na ouder gewoonte besett te houden, ofte de vloote op de custe van 
China voor Canton, Chincheo ofte andere plaetsen te verdeelen, de Chineesen 
ende Portugeesen van Maccau binnen te houden, ofte wel destat van Maccau 
selffs, soo haer de vloote machtich genouch ende den vyant in swacken staete 
bevonden, gelijckerhantaen [te] tasten; ende alsoo deheeren Meesters van we- 
dersyden, by t’ samenstemminge, uy tdruckelijck belast ende opt hoochste be- 
voolen hebben, dat men vooral den handel van China gesamenderhant soude 
sien t’onswaerts te leyden, wekken volgende de E. heer Generael de voorsz. 
gecommitteerde oock ernstelijcken versocht heeft, de goede hant aen soo een 
gewichtige saecke, streckende tot bevoirderinghe van bej’de deCompagnien, 
te willen houden, haer voorder aenbiedende, byaldien het haere E. gelieffde 
ende gelegen quame daer mede een goede macht toe te beschicken ende ver- 
sorgen, bereyt te wesen met haere E. in voorder gespreek te treden, om alles 
gelijekelijek met malcanderen over te leggen, hoe ende in wat manieren de 
byeengevoechde macht ten besten van beyde de Compagnien soude dienen 
aengewent ende gebruyckt te worden, ende byaldien de voorsz. gecommit
teerde wegen de Eerw. Engelse Compagnie in gebreecke bleven, was d’ E. 
heer Generael van meninghe de voorgestelde tocht tot proffijt ende schade 
van de Nederlantse Compagnie alleen by der hant te nemen, endedaermede 
te verwachten, wat uyteomste de Almogende soude gelieven te geven. Op 
allentwelcke de gecommitteerde van de Eerw. Engelse Compagnie tot ant- 
woort waren gevende, dat het haer vooralsnu onmogelijck was yetwes tot 
de voorsz. tocht te connen opbrenghen, alsoo van scheepen, volck, lijfftocht 
ende chrijchsgereetschap ende andere nootwendicheden gans onversien wae- 
ren; dat oock van haer vijffscheepen, jegenwoordich in deManilha cruyssende, 
niets conden toesegghen, alsoo van alles ontbloot waeren, ende deshalven van 
hier den eysch niet conden voldoen, ende dienvolgende nootsaeckelijck sou- 
den moeten herwaerts aen keeren, doch byaldien tydelijck eenige nieuwe 
scheepen, ofte ontset uyt Engelant bequamen, waeren haere E. bereyt, gelijck 
sy seyden, sooveel neffens de Nederlantse Compagnie totte voorsz. tocht te 
besorghen, als in haer vermoghen soude wesen. Op welcke voorsz. antwoorde 
ende ontseggen d’ E. heer Generael tot syner ontlastinghe uyt de name van 
de Nederlantse Compagnie jegens de voorsz. gecommitteerde Engelsen ge- 
protesteert heeft, eens ende andermael, over hetmalaten ende gebreck daer-
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inne d’Eerw. Engelse Compagnie van haerder syde was vervallende, vercla- 
rende voorders, dat alsulcken prinsen, voordelen ende veroveringhen, als de 
Nederlantse Compagnie met dese haer macht alleen op den gemeenen vyandt 
ende andere souden moghen behalen, deselve te willen behouden ten proffyte 
van de Nederlantse Compagnie alleene, invoegen dat d’Eerw. Engelse Com
pagnie daerop niet en sal hebben te segghen ofte eyschen. Alle ’t welcke sy 
getuyghen verclaren alsoo de oprechte waerheyt te wesen. T’ ooirconde deses 
met hunne gewoonlijcke onderteeckeninge bevesticht.

Int fort Batavia, adi 25 April anno 1622. Was onderteyckent: PlETER DE 
Carpentier, Willem van Antsen, Gerard Fredericxsz. Druyff, Augus- 
TINIANUS STROBANUS.

Saterdach adi 21 May anno 1622, stilo novo. Alsoo gants nodich is, dat tot 
redres van den peperhandel, ende onbehoorlijcke proceduren van den coninck 
van Atchijn, by de respective Compagnien tijtlijck voorsien, ende voor ’t ver- 
treek van ’t schip Thoolen, welcke die van de Nederlantse Compagnie desti
neren metten eersten derwaerts te senden, eenparige ordre geraemt werde, 
waernaer hun de coopluyden van de respective Compagnien, in Atchijn resi
derende, sullen hebben te reguleren, isbyden raedt van diffentie daerop goet- 
gevonden ende beslooten als volcht:

Ten eersten: Byaldien de coninck noch even onredelijckblijft, ende d’onse 
opdringhen wilde goede parthyen van syne peper, gelijck ’t jaer te vooren, 
ten pryse van 40 realen de bhar vooraff te coopen, aleer den vryen handel be- 
gheert toe te staen, sal men in desen gevalle den Atchijnder niet meer com- 
placeren, veelmin synen peper tot soo excessiven prijs aennemen, maer soo 
van dese onbehoorlijcke proceduren geen affstant doen, nochte den liberen 
handel consenteren wil, de comptoiren van de respective Compagnien op- 
breecken ende ’tvolck van daer lichten, alle de middelen met behendicheyt 
scheepen, ende evenwel met vrientschap, doch beclagcnswyse, van den co
ninck affscheyt nemen, soo ’t by den raedt aldaer oorbaer gheachtwordt; doch 
byaldien den coninck eenichsins tot reden begheerdetecomen, endedatmen 
den liberen handel om een redelijeke erkentenisse, off met 100 a 200 behar 
van syne peper tot 40 realen te coopen, by andere gevouchlijcke ende lyde- 
lijcke middel obtineeren conde, vinden geraden, datmen hem voordeestijt 
daerin tegemoet sal comen, datmen den handel verkiesen, endegesamender- 
handt tot een gelimitteerden prijs, om opjaginge voor te comen, den peper 
incoopen ende halff ende halff, soo langhe ider capitael strecke, deelen sal; 
ende nadat den handel gedaen sy, sal men evenwel, ’tsy wat schoone myne 
den coninck oock thoonen mochte, de comptoiren opbreecken, yder sijn 
volck vandaer lichten ende met alle vrientschap van den coninck affscheyt
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nemen, met toesegginghe van ’tnaeste jaer weder te sullen comcn ; doch, soo 
den cohinck haer aenstont, dat men de comptoiren continueren, ofte ten 
minsten eenich volck daer laeten wilde, sal het d’een ende d’ander Com
pagnie vrystaen, een man 2 a 3, naerdat geraden sullen vinden, aldaer te laten.

Ten tweeden: Byaldien den coninck den handel in Ticco voor een redelijcke 
erkentenisse van 1000 tayl, wat min ofte meer, begeerde te consenteren, sal. 
men in sulcken gevalle, ’tsy datmen de comptoiren ofte eenich volck in At- 
chijn continueert, ofte t’ eenemael met vrientschap van daer licht, ten gemeenen 
beste door een van beyde Compagnien alleen met hem sien te contracteren, 
mits dat d’ ander sich daer buyten houde; ende sullen de oncosten ofte 
schenckagien, die ten aensien van desen handel gedaen worden, halff ende 
halff gedraghen, ende de peper, die in Ticco uyt crachte van dese permissie 
geprocureert wort, van gelijcken halff ende halff, sooverre yders capitael 
strecken mach, gedeelt worden.

Ende opdat sulcx behendich geschiede ende evenwel alle diffidentie ge- 
geweert worde, sal men de peper by nacht deelen endeverscheepen, tot welc- 
ken eynde d’eene Compagnie op ’t schip van degeene, die in de handelinge 
licht, vermoghen sal een man ofte twee over te setten, om notitie te nemen 
van ’tgeene verhandelt, ende wat peper dagelijcx ingecocht wort.

Itemahvaert.datvoord’aencomstevandeseordrebyeene Compagniealleen 
den handel in Ticco met den coninck gecontracteert waere, soo verstaet men 
datevenwel degemeynschap in den handel in voorsz. manieren staetgrypen sal.

Ten derden : Soo ’t geviel, datmen, om de onredelijckheyts halven van den 
coninck, sonder handelinghe resolveerden van Atchijn te vertrecken, ende 
dat den handel in Ticco mede niet gecontracteert conde worden, sal ydersijn 
best moghen doen om langs de Westcust van Sumatra sooveele peper voor 
sijn eygen reeckeningh te procureren als becomen can, maer soo op een 
plaetse te ghelijck by den anderen quamen te handelen, sullen de cooplieden 
van de respective Compagnien gesamenderhant tot een prijs coopen, om op* 
jaginge voor te comen, ende den peper, by d’een ende d’ander in deser 
voeghen gecocht wordende, halff ende halff deelen, soo langhe als yders capi
tael streckt, ende op een plaetse neffens den anderen handelen.

Item den peper, die d’een Compagnie, ’tsy dan in Ticco, ofte op eenighe 
andere plaetsen langs de voorsz. Westcust, in gemeynschap van handel meer 
als ander ontfanght, ende aen ander overlevert, sal betaelt worden volgens 
den prijs courrant ter plaetsen daer den peper ingecocht is, ’t sy met contante 
realen ofte met cleeden. De cleeden ende realen niet hooger gereeckent, als 
dateiijck teghen gereede peper sonder schade verhandelt connen worden.

Int fort Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan PiETERSZ. Coen, 
PlETER DE CARPENTIER, WlLLEM VAN ANTSEN, JACQUES SPECX.
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Dingsdach, adi 16 Augustus anno 1622, stilo novo. Niettegenstaeiide op 
de propositie, by d’E. heer Generael den 18 July laestleden den raet 
diffentie voorgedraghen, nopende de aenspraecke met Bantham desmaels 
met eenparich advijs goetgevonden was, men andermaeï gesamenderhant 
onderstaen soude met Bantham in gespreek ende soo tot voorder onderhan- 
delinghe van peper te comen (onaengesien men voormaels tot diversche 
reysen onghehoort affgewesen was), alsoo beyde de Compagnien in desen tijt, 
dat peper op alle andere plaetsen tot een excessiven prijs ingecocht wierd, 
op ’thoochste daeraen gelegen was, soo om de goede coops halven, die men 
met Bantham verhoopten te bedinghen, alsmede om de peper in andere quar- 
tieren tot een redelijeken affslach tebrenghen, endedaerbeneffensoockd’aen- 
plantinghe tot Bantham te conserveren, soo en is evenwel tot noch toe de 
voorsz. aenspraecke niet onderleyt, alsoo men eenichsints in twijfifelinghe 
bleeff of het al geraden was ende niet verachterlijck souden wesen, dat d’ aen
spraecke van onser syden weder onderstaen wierd, maer was de saecke ver- 
trocken ende uytgestelt, opdat yder omhooren soude, offmen eenighe Chi- 
neesen, Godja’s off andere neutrale natiën soude connen opspeuren ende 
bewillighen na Bantham te gaen, om alvooren den wech tot aenspraecke te 
prepareren ende te onderstaen off men gehoor soude obtinieren ofte niet, om 
alsoo tot groote disreputatie van beyde de natiën geen voorder repulsa te 
lyden en den Pangoran tot meerder verharding te bewegen; maer alsoo mid- 
delertijt, dat de gecommitteerde van wedersyden doende waeren nae eenighe 
bequame persoonen om te hooren, hier van Bantham over is comen loopen 
de huysvrouwe van wylen seecker aensienlijck Chinees genaemt Nachoda 
Watting, welcke de Pangoran, omdat hy voornam te vluchten, eenighe 5 a 6 
maenden tevooren hadde doen dooden, voor tydinghe brenghende hoe den 
Pangoran Gouverneur alle de pongauwen ende voornaemste adel van ’tlant 
in pitsiaringhe beroepen ende met den anderen overslach ghemaeckt hadden, 
hoe omtrent 5 laxa, dat is 50.000 man, soo te water, als te land, tegen Batavia 
soude connen in' velt brenghen; item dat geresolveert hadden naer den uyt- 
ganek van haere vasten een tocht op Batavia te doen, maer dat den voortganek 
door den Coninck, ende den Pangoran Gabang, synen oom, weerhouden, ende 
by manieren van medogenthey t (soo sy scyde) niet goetgevonden wierd; voor
der uyt haer selven voordragende (byaldien men geneghen was met Bantham 
te verdraghen)den middel hoe sulex soude behooren int werek geleyt te wor
den, te weten, alsoo de jonghen coninck een nieuw geboren soone vercreghen 
hadde, dewelckecortelingh naer der Mooren ceremonie besneden soude wor
den, datmen tot voorsz. feest eenighe geschencken, met een boot off schuyt,
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endeeen vreedevaen naer Bantham senden sonde, met geen ander bootschap 
alsdatmensulckengheschenckdaersontom debesnydinghe vantjonckkint te 
vereeren, sonder van lantsaecken, coophandel off iets anders eenich vermaen 
te doen, verseeckerende dat de boot niet onghehoort affgewesen soude wor
den, gelijck ’t jaer te vooren geschiet was, maer dat des jonghen conincx 
eygen volck daer nu op passen soude, voor excuse gevende waerom de boot 
het voorleden jaer geen gehoor obtineerden, dat den jonghen coninck des- 
maels int lant ter jacht was, ende den Pangoran Gouverneur sulcx op sijn 
eyghenauthoriteytgedaen hadde, waerover oock den jonghen coninck t’syner 
wedercomste gans gestoort ende t’ onvreden was. In deser voegen verseec- 
kerde sy, datmen vooreerst goet acces becomen ende ongetwijfielt mettertijt 
tot een goet verdrach comen soude, welcke tydinghe d’ E. heer Generael 
de E. gecommitteerde van de E. Engelse Compagnie goetgevonden heeft te 
communiceeren ende andermael in bedenckinghe te gheven, off men met de 
voorighe geprojecteerde besendinghe voortvaren, dan off men de voorstel- 
linghe van dese vrouw int werck sall legghen, daerbeneffens off het al gera
den sy, datmen in d’ een off d’ ander maniere d’ aenspraecke onderstaen, off 
sulcx de saeeke niet weder verachteren ende den Pangoran des te trotser 
maecken soude.

Den Raet de saeeke wel gedebatteert ende overwoghen hebbende, vint om 
verscheyden redenen ongeraden, datmen alsnu met d’aenspraeck in een off 
ander maniere voortgae, ende arresteert dienvolgende, datmen detijt verbey- 
den ende aensien sall, off die van Bantham noch nader comen ende meerder 
openinghe van haere genegentheyt doen mochten, alsoomen in twijffelinghe 
treckt off dese vrouwe onder schijn van over te comen lopen, niet expres ge- 
apposteert sy, om met dese bootschap ons gemoet ende inclinatie te onder
tasten.

Daerenboven vint den raet oock goet, datmen tot de wedercomste van 
d’ ambassadeurs vertoeve, welcke d’ E. Generael voor desen aen den Mattaram 
gesonden heeft, om eerst te sien wat tydinghe vandaer becomen sullen.

Is voorder by d’ E. heer Generael voorgedragen, aengaende de vloote 
diffentie, ’t verleden jaer na Goa vertrocken, nademael ’t schip Wesep derre- 
waerts ende naer Suratte is gaende, wat ordre men aen deselve, ’tsy tot con
tinuatie vant exploict off andersints dient te geven, en off men van hier al 
preciselijck sal connen disponneeren ende ordonneren, wat in desen doen off 
laeten sullen, ten aensien men niet en weet hoe de vloote soude moghen ghe- 
stelt wesen, ende soo al schoon de vloote genouchsaem voorsien ende van alle 
nootlijekheden gheprovideert bleeve, wat alsdan geradender ware, nament- 
üjck datmen de vloote ordonnere na d’ expiratie van desen jaeren tocht weder 
naer Mossambicque te loopen, daeromtrent te verwinteren, ende tegen toeco-
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mende jaer weder op Goa te keeren, ende alsoo d’een tocht op d’ander te 
vervolghen, dan off men de vloote (dit jaer de behoorlijcke tijt voor Goa uyt- 
geleghen hebbende, ’twelck men gist pertout Maert off uyterlijck April be
hoort te duyren) hier sal ontbieden, ende soo men evenwel hiernaer goetvont 
toecomende jaer de tocht te hervatten, off men in sulcken ghevalle niet tijt- 
lijck ghenouch van hier weder een vloote soude connen uytmaecken, om voor 
d’aencomste van de caracquen uyt Portugael op de cust van Indien ende 
omtrent Goa te wesen, ende byaldien men resolveert de vloote op t’ ontbie
den, off dat andersints door ghebreck ghenootsaeckt sy te rugghe te keeren, 
off men dan in desen gevalle niet soude moghen ordonneren datter van yder 
Compagnie een ofte twee scheepen uytgemaeckt endedaerghelaten wierden, 
om gesamenderhant langs de cust van Arabia/naert Roode Meer, de custe 
van Malinda, Soffala tot Mossambique toe, op den vyant te loopen ende 
teghen den tijt van de caracquen weder naer Goa te keeren. YVatdenaeste 
jaers tocht belangt, den raet was van advyse, datmen die behoorde te continu- 
eeren, doch verclaren die van d’Engelse-Compagnie dat haere scheepen, off 
eenighederselver, nootsaeckelijcksullenmoetenhiercomen,alsoototreprinse 
van de tweede tocht niet ghenouchsaem van vivres geprovideert sijn, ende 
dat daerenboven oock eenige nootlijck sullen moeten verdubbelt ende versien 
worden; waero ver den raet besluy t, datmen van hier gheen precise ordre geven, 
maer simpelijck advyseeren sal, hoe men tot continuatie van de tweede tocht 
wel genegen is, dan alsoo men beducht is, door gebreck van noodighe be
hoefte sulcx qualijck sal connen geschieden, ende die van d’Engelse Com
pagnie alreede verclaren eenige van haer scheepen nootsaeckelijck sullen 
moeten herrewaerts keeren, datmen derhalven niet goetvintpreciselijckt’or
donneren wat doen off laten sullen; voorder hoe men gheraden acht, dat de 
vloote haer op de cust van Goa, pertout Maert off April, onthoude tot de tijt 
verloopen sy dat de caraecquen naer Portugael niet connen keeren, ende soo 
alsdan resolveren met de vloote herrewaerts te comen, dat dan van yder Com
pagnie sien een off twee scheepen uyt te maecken, om gelijck vooren aenge- 
roert is, van daer in compagnie naer ’t Roode Meir ende andere plaetsen op 
den vyant te gaen cruyssen, ende tegen de tijt weder op Goa te keeren.

Eyndelingh, datmen de finale dispositie van 'teen en ’t ander aen den raet 
renvoyeert, om by haer daerin ghehandelt te worden sooals met den anderen 
ten meesten dienste van beyde de Compagnien ende affbreuck van de alge- 
meyne vyant naer gelegentheyt vermoghen endebevinden sullen te behooren.

Int fort Batavia, datum ut supra. Was onterteyckent:jANPiETERSZ. COEN, 
Pi ETER de Carpentier, Willem van Antsen, Jacques Specx.
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Brockedon, ende Augustijn Spaldingh, den 19en Augusty 1622 van weghen 
haeren president, binnen ’t fort alhier voor d’E. heer Generael verscheenen, 
versocht hadden dat seeckere clausulen int ontwerp van de resolutie den 16 
Augusty by den raet van diffentie genomen, niet nae haere meyninghe inge- 
stelt, verandert souden moghen worden, te weten dat het opontbieden van ’t 
meerendeel’der vloote van diffentie naer Goa gedestineert, niet op haere perti- 
culier onvermoghentheyt gefondeert, maer sulgx met gemeen advijs absolute- 
lijck goetgevonden was, is haer sulcx by syne E. geadvoyeert ende dienvolgen- 
deaendeE. PieterdeCarpentiergeordonneert de voorsz. clausule volgens haer 
versoeck in resolutie te stellen, doch syne E. ter gedachtenisse comende, hoe 
door diergelijckeaccomodatie meerder onlust ende misverstan t, gelijck alreede 
voordesen geschiet was, soude moghen ontstaen, wierd beter geacht by de 
meeninghe van voorgemelte resolutie te blyven, waerover syne E. dien selff- 
den morgenstont ten huyse van de E. Engelsen gesonden heeft den E. heer 
Pieter de Carpentier, Willem van Antsen, Jacques Specx, den fiscael Stroba- 
nus ende docter Doreslaer, om den president Fursland aen te dienen, hoe die 
van de Nederlantse Compagnie verstonden, goet ende noodich te wesen, dat 
gestadich een goede sufficante vloote int vaerwater van Goa, Cochijn ende 
Mossambique ghehouden werde, ende dewyle die van d’Engelse Compagnie 
niet schriftelijck bekent wilden staen, dat ’t wecierkeeren van ’t merendeel 
van de vloote van diffentie (na de custe van Goa gedestineert) op haere onver- 
mogentheyt geaccordeert ende geresolveert was, dat het haer dan soude be
lieven behoorlijcke macht ende middelen naer de cust van Goa te fourneeren, 
ofte naer Suratta sufficante ordre te geven, om de tocht met alle seeckerheyt 
het toecometide jaer behoorlijck te continueeren, ende voorders te presen- 
teeren van d’ heer Generaels wegen daertoe sooveel scheepen, volck ende 
provisie van hier nae de custe van Goa te senden, als noodich soude moghen 
wesen om d’ onbequame scheepen ende ’toude volck te verlossen, de Neder
lantse vloote behoorlijck te versien, ende den vyant in alle goede verseeckert- 
heyt, met goede macht, alle mogelijcke affbreuck te doen.

De gecommitteerde ten huyse van den president gecomen, ende in com
municatie getreden sijnde, seyde d’ E. heer Pieter de Carpentier hoe hy met 
sijn geassocieerde door ordre van d’ E. heer Generael gecomen was, om haer 
aen te dienen dat syne E. geraedsamer achte by ’t voorighe concept van de 
resolutie te blyven, als met veranderinghe ofte accomodatie van dien haer 
occasie te geven, daerdoor sy met een 
mochten lochenen, gelijck sy van de tocht, die d’ E. heer Generael op Banda 
int jaer 1621 voorgehadt heeft, gedaen hadden. Welck woort»«/aafe«/alsulcke 
alteratie in d'Engelsen causeerde, dat de cours van de aengevangen reden 
daerdoor geschort ende tot onbetamelijcke propoosten een wijl tersyden

impudente ignorantie iets opnieuw
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aenwryven, al waren sy schelmen ende dieven, jae, naemen ’tsoo oevel, dat 
sy seyden een man van couragie, uyt vleys ende bloet bestaende, lichtelijck 
daerdoor tot duel ende datelijckheyt gedrongen soude worden. Daerop d’heer 
Carpentier antwoorde, dat de geschillen, die sy hier waren voerende, hun 
respective Meesters int generael concerneerden, maer dat hem die voor sijn 
particulier sooseer niet ter herten ginghen, voegende daerby, soo hy de heeren 
int vaderlant, ofte yevers buyten quame te rescontreren, dat hy alle dese 
haspelingen in vergetinghe stellende, met haer in vrientschap wel wilde con
tracteren, welcke familiariteyt sy, uyt particulieren yver misleyt, refuseren 
souden, soo vol was haer de moet, te meer, alsoo sy haeren coninck allegeer- 
den, dien meerder respect ende observantie toequam, als datmen luyden, die 
van syncntweghen hier saten, met sooveel onbeleeffden rescontre van scheit- 
woorden soude ontmoeten.

Daerop d’heer Carpentier seyde: schaemden sy ’thaer niet te doen, hy 
schaemden [’t] sich niet te seggen, voegende daerby, dat hy niet gelooven con
de dat het haeren coninck lieff soude wesen soo hy wiste, datsyneMayesteyt 
soo lichtvaerdich in alle querelleuse propoosten ingevoertwierde, endedatin 
saecken, die syne Mayesteyt niet en raecken. Ende als de heer Carpentier 
hiermede tot voorstel van syne commissie voorder aentreden wilde, verweet 
de heer president hem spytelijck, dat hy met verkeerde constructien, naer 
eygen fantasye gestelt, sich behielp, ende de resolutien soo in formen als sy 
genomen wierden niet coucheerde, daerop d’ heer Carpentier repliceerde 
hierinne na consciëntie gedaen te hebben, sooals hy voor Godt ende alle de 
werelt wilde bekent staen. Ende hiermede in voordergespreckgecomensijnde, 
sloech de E. heer Carpentier voor, alsoo sy hunne onvermogentheyt niet 
wilden bekennen, dat hun dan ghelieven souw, middelen, tot continuatie van 
de vloote noodich, te fournieren. Daerop sy seyden sulex hun alhier onmo- 
gelijck te wesen, dan verlieten hun noch eenichsints op de scheepen, die dit 
jaer te Suratte uyt Engelant arriveeren souden.

Ende als de heer Carpentier daerop insisteerde, dat sy dan derwaerts abso- 
lute ordre souden geven, seyden echter sulex in haer vermoghen niet was, 
soo omdat haer altans de staet ende geleghentheyt aldaer niet bewust was, 
ende soodanich sich conde toedraghen, dat de scheepen, daervandaensijnde, 
nergens anders geemployeert souden moghen worden, alsmede datse, deperi- 
culen des zees subject sijnde, gesneuvelt mochten wesen; waerom, naer veel 
propoosten wederzijds gehouden, de heer Carpentier versocht, dat sy 
deze saecke hunlieder advijs, mitsgaders wat sy vermochten, schriftelijck 
souden overleveren, opdat sy hun namaels over de quade constructien, diesy 
hem int coucheeren weder mochten te laste legghen, niet te beklagen hadden.

*
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Alle ’t welcke voorsz. wy boven gementioneerdegecommitteerde verclarén 
alsoo inderdaet geschiet te sijn, bereyt ’t selve, daertoe versocht ende des noot 
sijnde, altijt solemmeel met eede te bevestighen.

Int fort Batavia, ady 19 Augusty, anno 1622. Was onderteykent: PlETER 
de Carpentier, Willem van Antsen Jacques Specx, Augusthijns Stro-
BANUS, JABOB VAN DORESLAER.

Translaet vant voorstaende advijs van d’Engelsen, by haer 
schriftelijck overgegeven *).

By resolutie in dato 16 Augusty 1622 was met gemeen advijs goetgevonden, 
dat de vloote van diffentie, na de custe van Goa ende Mossambique gedesti- 
neert, tot ’tlaeste van Maert, off soo langhe als ’t mousson diende, op de custe 
van Goa blyven soude, om voor te comen dat dit jaer geene caracquen na 
Portugael keeren, welcken tijt om wesende, dat dan van yder Compagnie twee 
scheepen daer gehouden souden worden, om naer de cust van Melinda, Mos
sambique ende ’tRoode Meer te keeren, te onderstaen wat avantagie op den 
vyant souden moghen obtineeren, ende met het begin vant mousson ’tnaeste 
jaer weder na de custe van Goa te keeren. Item dat de resterende vloote na 
Batavia comen soude, soo om ’t oude volck te verlossen, alsmede om de schee
pen te repareren, welcke men achten onmachtich te wesen ’tnaeste jaer te 
continueeren. Tsedert welcke resolutie, siende dat de Generael van de Neder- 
lantse Compagnie ende synen raet van opinie verandert sijn, ende goetge- 
vonden hebben de gantse vloote in voorsz. dienst te continueren, leggende 
’tgebreck van dien, om gelijcke macht neffens haer te houden, op onsonver- 
moghen, soo verclaren wy by deesen hoeverre onse middelen neffens de haere 
sullen connen toereycken, ende wat macht wy tot volvoeringhe van dat ex- 
ploict sufficant achten.

Wy moeten beaemen, dat wy van hier niet machtich sijn eenich secours 
van scheepen en de provisien tesenden; nochtans twij (Telen niet, off de schee
pen, die van Engelant in Suratten verwacht worden, met degheene, die alreede 
in voorsz. quartieren sijn, sullen volcomelijck machtich genouch wesen om 
twee ofte dry goede scheepen te fournieren, tegen gelijck getal van de Neder- 
lantse, om naer Mossambique ende ander quartieren te gaen, welcke macht 
wy tot voorsz. dienst sufficant achten.

Tot welcken eynde wy aen den president van Suratten, ende d’ oppercom- 
mandeur aldaer, advyseeren ende versoecken sullen ’t selve, na haer uyterste 
vermoghen, vol te doen.

Endebyaldien men op de wedercomste van de resterende vloote tot Batavia,

*) De datums zijn in nieuwen styl.
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verstont datter grooter macht op de cust van Goa van noode waer, kunnen 
van hier andere scheepen toerusten om tot voorsz. exploict daer tijtlijck ge- 
nouch t' arriveren; ende gemerct de commandeurs van de vloote van diffentie, 
die in Mossambique gheweest sijn, beter connen oordelen wat macht noodich 
sal wesen om derrewaerts te senden, dunckt ons niet ongeraden dat men ’t 
selve aen haer renvoyeert, ’tsy dan o ff 4 o ff 6 schepen weder derrewaerts 
te senden, sooals sy met den anderen geraden ende van nooden sullen vinden.

Ende gemerct het eerste exploict eyndigen sal, datter ordregegeven mach 
worden, dat d’Engelsen admirael wesen, ende de vlagghe van de groote 
stenghe voeren mogen, volgens contract.

Onderstont: Batavia den 19 Augusty anno 1622. Richard FüRSLAND, 
Thomas Brockedon, Augustijn Spaldingh, Richard Haselwood.

Replicque by d’ E. heer Generael op de tegenstaende antwoorde van 
d’ Engelsen gedaen, ende aen de gecommitteerde van de Eerw.

Engelse Compagnie ady 20 Augusty anno 1622 
schriftelijck overgelevert.

Den 16 Augusty 1622 den raet van diffentie int fort Batavia vergadert 
sijnde, als namentlijcken van wegen d’Eerw. Engelse Compagnie den presi
dent Richard Fursland, Thomas Brockedon, Augustijn Spalding, ende van
wegen de Nederlantse Compagnie d’E. heer Generael Jan Pietersz. Coen, 
Pieter de Carpentier, Willem van Antsen, Jacques Specx, is door haereE. 
gedelibereert wat macht tegen ’taenstaende jaer tot continuatie van de tocht 
op de cust van Goa, Coutchijn ende Mossambique behoort gefourniert, ofte 
wat ordre nae de vlote van diffentie, aldaer sijnde, dient gesonden te worden. 
Hierop by den raet gediscoureert ende gedebatteert sijnde, wierd verstaen goet 
ende noodich te wesen, dat gestadich (doenlijck zijnde) een vigoreuse macht 
ende sufficante vlote int voorsz. vaerwater gehouden worde, maer ten aensien 
de gecommitteerde van de Eerw. Engelse Compagnie verclaerden dat haere 
scheepen van diffentie op de tocht van Goa sijnde, nootlijck ’taenstaende 
jaer herwaerts sullen moeten keeren, zoo door ghebreck van vivres, om de 
scheepen te repareren, als om Tonde volclc te verlossen, waertegen van hier 
gheen andere scheepen, provisie, noch volck conden senden, endeonseecker 
waeren, wat van haer andere vloote, op de cust van Suratten sijnde, als die 
daer op nieuws van Engelant soude moghen comen, gefournieert coste worden, 
wierd met gemeen advijs goetgevonden dat de vloote van diffentie, nae de 
cust van Goa ende Mossambicque gedestineert, tot op Tjongste van Marty 
off April 1623 soo langhe ’tmousson duerde op de cust van Goa blyven sou
de, ende dat van yder Compagnie een schip ofte twee, naer de gelegentheyt 
van tijt ende de saecke gedoochde ende vereyste, naer ’tRoodeMeer, de cust
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van MelindaendeMossambiquesouden loopen omme met ’t begin vant mous- 
son ’t naeste jaer nae de cust van Goa te keeren, omme te onderstaen wat ad- 
vantagie op den vyant obtineeren costen, ende dat de resterende vlote nae 
Batavia comen soude om ’toude volck te verlossen, de scheepen te repareren 
ende te versien.

Dese resolutie aldus op d’ onvermogentheyt van de Eerw. Engelse Com
pagnie genomen, ende alsoo door ons schriftelijck ontworpen sijnde, is dooi
de gecommitteerde van de Eerw. Engelse Compagnie, den E. Brockedon ende 
Spalding, den 19 Augusty aen d’E. heer Generael binnen ’tfort alhier aen- 
gedient, by den president Fursland ende synen raet niet verstaen te wesen, dat 
deze resolutie op haer onvermogentheyt gefundeert, maer met gemeen advijs 
absolutelijcken goetgevonden was dat ’t meerendeel van de vloote van diffentie 
nae Batavia soude keeren, waerover versochten dat de resolutie soo niet sou- 
den couche'ren, alsoffdie op haer gebreck genomen ware, maardatmen alsoo 
met gemeen advijs goetgevonden hadde. Den E. heer Generael Coen genegen 
sijnde haer t’accomoderen, heeft datelijck, dewyle haere onvermogentheyt 
kenlijck genouch is, aen den E. heer Pieter de Carpentier geordonneert de reso
lutie nae haer versoeck te doen stellen, doch syne E. datelijck (nadat voorsz. 
gecommitteerde gescheyden waren) ter gedachtenisse comende, hoe door 
diergelijcke accomodatie meerder misverstant ende onlust, dan alreede voor- 
deesen geschiet is, soude mogen rysen, is by syneE. ende den raet beter geacht 
by recht ontwerp van de voorgemelte resolutie te blyven, ende heeft dienvol- 
gende datelijck dienselffden morgenstont gecommitteert d’ E. Pieter de Car
pentier, Willem van Antsen, Jacques Specx, den fiscael Strobanus en den 
docter Doreslaer, met ordre om den president Fursland ende synen raet 
andermael aan te dienen, hoe die van de E. Nederlantse Compagnie verston
den goet ende noodich te wesen, dat gestadich een goede sufficante vlote int 
vaerwater van Goa, Couchijn, ende Mossambique gehouden worde, ende de- 
wyle die van d’Engelse Compagnie niet schriftelijck bekent wilden staen, dat 
’twederkeeren vant meerendeel van de vloote van diffentie (na de cust van 
Goa gedestineert) op haere onvermogentheytgeaccordeertende geresolveert 
was, dat het haer dan soude gelieven behoorlijcke macht ende middelen na 
de cust van Goa te fourneeren, ofte na Suratten sufficante ordre te geven, 
omme de tocht met alle seeckerheyt toecommende jaer behoorlijck te conti- 
nueeren, presenteerende, van de Generael Coens wegen, daertoe sooveel 
scheepen, volck ende provisie van hier nae de cust van Goa te senden, als 
noodich mach wesen om d’onbequame scheepen ende ’t oude volck te ver
lossen, de Nederlantse vloote behoorlyck te versien ende den vyant in alle 
verseeckertheyt met goede macht alle meugelijcke affbreuck te doen. Dese 
presentatie de voorsz. gecommitteerde gedaen sijnde, is daerop door den E.
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Richard Fursland, Thomas Brocke2 Augustijn Spalding en de Richart
Hasehvood schriftelijck geantwoort/dat beaemen moeten niet machtich te 3 c 
wesen eenich secours van scheepen ende provisie van hier te senden, noch
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absolute ordre te connen geven, maer dat niet en twijfielden off de schepen, 
die van Engelant in Surattcn verwacht worden, endejegemvoordelijckaldaer 
sijn, sullen volcomentlijck (soo ’taldaer goetgevonden wort) machtich 
om twee off dry schepen tegen gelijck getal van de Nederlanders naer Mos- 
sambique ende andere quartieren te fournieren, ende dat aen de haeren in 
Suratten advyseren ende versoecken sullen Tselve na haer uytterste ver- 
moghen vol te doen.

Den E. heer Generael Coen ende synen raet, de schriftelijcke advysen van 
de gecommitteerde wegen d’Eerw. Engelse Compagnie gehoort hebbende, 
repliceert schriftelijck by desen, dat gestadich niet min dan acht ofte thien 
scheepen van beyde de Compagnien int vaerwater van Goa, Couchijn ende 
Mossambique behoorden gehouden te worden, dat de middelen daertoe van 
hier behooren gefourniert ofte absolute ordre na Suratten, om sulcx daer te 
doen, gegeven te werden.

Item dewyle de Nederlantse Compagnie voorleden 5 scheepen daertoe 
gefourniert heeft, ende die van de Engelse Compagnie niet meer dan drie 
ende een fregat, dat die van d* Engelse Compagnie tot d’aenstaende tocht 
van gelijcken sooveel te meer, als de Nederlanders gedaen hebben, behoorden 
te fournieren; ende dewyle die van de Eerw. Engelse Compagnie van haer 
syde niet alleene ’tbehoorlijcke aen tal van de scheepen van difientie op de 
cust van Goa niet houden off fournieren connen, maer daerenboven noch

wesen

-
-•
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onseecker is off haer in Suratten twee a dry scheepen uytmaecken sullen, 
dat sich syne E. hierover met recht sal moghen beclagen ende daer ’t be
hoort reparatie van haer deffault versoecken, ondertusschen verclarende, dat 
aen den commandeur van de Nederlantse vloote, nae Goagedestineert, ordre 
geven sal nefiens die van d’ Engelse Compagnie sooveele scheepen als sylieden 
tot de gemeene defentie ende affbreuck van onsen algemeynen vyant te four
nieren, ende dat dese aenstaende tocht de commandeur van de Eerw. Engelse 
Compagnie admirael wesen, ende de vlagge van de grootestenghe voeren sal.

Actum int fort Batavia den 20*" Augusty anno 1622. Was onderteyckent: 
Jan Pietersz. Coen, Pieter de Carpentier, Willem van Antzen, Jacques 
Specx.

iMaendach, ady 22 Augusty anno 1622. Andermael by den raet gedelibe- 
reert sijnde aengaendc ’tvervolch van de tocht op de cust van Goa ende des 
vyants voornaemste plaetsen op de cust van Indien, gelijck mede wat ordre 
men aen den raet van de vloote van diffentie, nae voorsz. custe gedestineert,
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senden sal, wort by die van de Nederlantse Compagnie verstaen, doenlijck 
sijnde, dat men met een vigoreuse macht van achta thien scheepen de andere 
tocht van ’tjaer 1623 behoorde te vervolghen, presenterende daertoesooveel 
volck, scheepen ende provisien van hier daertwaerts te senden, als voor haer 
contingent van noode sal wesen, doch versoecken, dat die van d’Engelse 
Compagnie tot dese tweede tocht sooveel scheepen meer gelieven tefournie- 
ren als de Nederlantse Compagnie alreede op de eerste tocht meer dan sylie- 
den gedaen heeft.

Doch die van d’ Engelse Compagnie beaemen van gelijcken, dat de tweede 
tocht wel met een vigoreuse macht behoorde te geschieden, maer oordeelen 
niet noodich te wesen, dat soodanighe macht daer doorgaens gehouden wor
de om na Mossambique ende de quartieren daeromtrent op den vyant te 
gaen cruyssen, van opinie sijnde, dat vier a ses scheepen van beyde de Com- 
pagnien daertoe sufficant ende machtich genouch sijn. Verclarende wyders 
dat van hier de middel niet hebben, om eenighe scheepen, volck off provisie, 
tot secours ende continuatie van de tocht van haere scheepen op de cust van 
Goa te connen senden, ende dat derhalven eenige van haere scheepen van 
diffentie, als insonderheyt ’tschip d’ Exchange, door gebreck, nootlijck hier 
sullen moeten keeren, maer vertrouwen vastelijck, dat haer volck in Suratten, 
soo van de scheepen die daer alreede sijn, gelijck mede die dit jaer van Enge- 
lant daer verwacht worden, drie, ofte ten minsten twee goede scheepen, om 
de tocht te continueeren, sullen connen uytmaecken. Belovende tot dien 
eynde aen den Engelsen president in Suratten, ende d’ opperste commandeur 
van haere scheepen aldaer, te sullen advyseeren ende ernstelijck versoecken, 
’tselve, soo ’teenichsins doenlijck is, na uyterste vermoghen vol te doen; 
verclarende, dat hierop geene absolute ordreaen de haeren in Suratten geven 
connen, maer dat sulcx sal moeten staen tot dispositie van den raet aldaer; 
beloven oock daerenboven, byaldien hiernaer goetgevonden wierd eenighe 
scheepen meer tot versterckinghe van degeene, die het tweede exploict souden 
moghen continueeren, teghen ’tnaeste jaer naer de cust van Goa te versen
den, dat in desen gevalle (sulcx in haer vermoghen wesende) sooveel schee
pen neffens de Nederlantse Compagnie daertoe fournieren sullen, als by 
gemeen advys goetgevonden sall worden, ende daerbeneffens noch zooveel 
scheepen meer, als de Nederlantse Compagnie opt eerste exploict meer als 
d’Engelse Compagnie gefourneert heeft.

Die van de Nederlantse Compagnie, gehoort hebbende wat de gecommit
teerde van d’ Engelse Compagnie in desen vermoghen toe te seggen, vercla- 
ren hoe dat alreede geresolveert sijn, twee scheepen met provisien aen haere 
scheepen van diffentie op de cust van Goa te senden, om de benoodichde te 
versien ende voor te comen, dat door gebreck niet genootsaeckt worden her-
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waerts te keeren, met ordre aen haeren commandeur, dat tot de gemeene 
diffentie, ende continuatie van ’t tweede exploict, sooveel scheepen als d’En
gelse Compagnie fournieren ende daerenboven noch sooveel scheepen meer, 
als voorsz. haeren commandeur naer gelegentheyt van saecken vermogen, 
ende geraden sal vinden. Dat van gelijcken aen ditto commandeur advise
ren sullen by die van d’Engelse Compagnie aldaer aen te houden, dat haer 
diffault van ’t voorleden jaer, soo ’t moghelijck is, geraden ende goetgevonden 
wort vandaer suppleren.

Is voorder met gemeen advijs goetgevonden ende gearresteert, dat de vlote, 
alreede na Goa gedestineert, haer op voorsz. custe, ende aldaer omtrent ont
houden sall tot Maert off April 1623, soo lange 'tmousson duert dat de car- 
racquen nae Portugael keeren connen, ende die tijt uytgelegen hebbende, dat 
dan met de vier a ses scheepen, off sooveel als van beyde de Compagnien uyt- 
gemaeckt sullen worden, naeMossambiquetoeendedeplaetsendaeromtrent 
op den vyant gaen cruyssen, ende tegen Augusto off September 1623, voort 
incomen van de caracquen van Portugael, weder nae decustvan Goaloopen, 
om den vyant alle meugelijcke affbreuck ende hinder in de negotie, tot accres- 
sement van den gemeenen welstant te doen.

Is mede gearresteert dat d’Engelse Compagnie op voorsz. tocht admirael 
wesen ende de vlagghe van de groote stenghe voeren sall, ende die van de 
Nederlantse Compagnie als vice-admirael op de voorstenghe.

Int fort Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent:
Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CARPENTIER.
Willem van Antsen.
Jacques Specx.

Ordre voor d’ overhooffden van de scheepen de Leeuwinne ende den Cley- 
nett Jems, gaende van hier in compagnie nae Europa.

Alsoo by den raet van diffentie
Int fort Batavia, adi 6 September, anno 1622. Was onderteyckent:

Jan Pietersz. coen.
PlETER DE CARPENTIER.
Jacques Specx.

Donderdachs adi 13 October anno 1622. Voordesen was met eenparich 
advijs goetgevonden, datmen trachten soude met Bant ham in gespreek ende 
voorder onderhandelinge van vreede te comen, doch wierd voorsz. arrest 
naderhantgesuspendeert, soo op de wedercomste van d’ ambassadeurs welcke

i
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Richard Fursland.
Thomas Broeckedon. 
Augustijn Spalding. 
Rici-iard Haselwood.
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bescheyden is te gaen 1).

Richard Fursland.
Thomas Brockedon. 
Augustijn Spalding.
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d’E. heer Generael na den Mattaram gesonden hadde gelijck mede op de 
reporten, welcke men dagelijcx van diverse overcomende Chinesen van Ban- 
tham bequaem, maerinsonderheytuytdemontvan de weduwe van Anachoda 
Wattingh, welcke meer scheen geapposteert, als uyt haer eygen beweginghe 
van Bantham overgecomen te wesen, namentlijck dat den Pangoran Ratu, 
verscheyden pongauwen ende meest alle de gemeente van Bantham t’eene- 
mael tot vreede genegen vvaeren, maer dat’tgemoettegrootwasom d’eerste 
aenspraecke te doen, doch sloegen voor, byaldien men van gel ij eken tot 
vreede inclineerden, datmen dan ymant aen den Pangoran Ratu senden soude, 
met geen andere bootschap, als alleene dat den cappiteyn Moor niet dan 
vrientschap met hem begeerde, ende dat in teycken van dien een schenckagie 
aen Pangoran Ratu was sendende, om de feest van de besnydinge sijnssoons 
welcke ophanden was, te helpen vereeren, met verseeckeringe, byaldien sulex 
alsoo onderleyt wierde, dat ongetwijffelt gehoor obtineeren ende niet meer, 
gelijck voormaels geschiet was, ongehoort affgewesen souden worden, ende 
dat principael uyt ontsach ende vreese van de vrientschap, welcke den cap
piteyn Moor met den Mattaram onderhielt, maer insonderheyt ten aensien 
van de ambassaden, welcke van den cappiteyn Moor alreede onlancx geleden 
aen den Mataram gesonden waren, vresende dat dese aliantie ende onderhan- 
delinge met den Mattaram, beneffens te doene assistentie van de Nederlan
ders, ofte tenminsten met derselver permissie, tot totale ruyne van Bantham 
soude moghen tendeeren, verclarende voorder, dat de voorgaende affwijsinge 
door den Pangoran Gouverneur ende niet door last, maer oock buyten ken- 
nisse van den Pangoran Ratu, geschiet was, als wanneer hy int lant uyt speelen 
was gegaen; dat oock op den Pangoran Gouverneur t’syner wedercomste 
seer gestoort was geweest, waerom hy sulex gedaen hadde. Dese, ende ver
scheyden andere voorloopende ende buyten twijffel expresse geapposteerde 
bootschappen van des Pangoran Ratu’s genegentheyt tot vreede, by den raet 
met rypen aendacht desmaels overwogen sijnde, versterekten d’ opinie, dat 
deselve alleene tendeerden om den heer Generael tot d’ eerste aenspraecke te 
bewegen; achten derhalven raetsamer, dewyle dat noch anders niet als ge
ruchten van gevluchte overgecomene Chinesen scheenen te wesen, datmen, 
gelijck vooren geseyt is, d’ aenspraecke uytstellen soude, om ondertusschen te 
sien off die van Bantham haer genegentheyt wat naerder souden openbaren, 
om met des te meerder ad vantagie in desesaecke te mogen besoigneren.

Niet lange na dese geruchte is hier van Bantham over Chiribon, onder schijn 
van een dagelijcx handelaer, verscheenen seeckcr geschooren Chinees, welcke 
d’ E. heer Generael int secreet aendiende, hoe dat hy van quay Senepaty, een 
rechter van de groote marekt tot Bantam, expres naer Batavia gesonden was 
om te vernemen, hoe des cappiteyns Moor’s genegentheyt strecte, ’tsy tot
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vreede, o ff tot oorlooghe, verclarende voorder, dat die van Bantham tot ver- 
drach wel genegen waren, byaldien seecker gingen de cappiteyn Moor daer- 
mede toe inclineerde, maer dat hun ontsagen te openbaren voor ende aleer 
dat daervan wel verseeckert waeren, om niet beschaemt te blyven, byaldien 
eerst aensochten en niet op en deeden.

Desen geschooren Chinees, hierop ernstelijck om bescheyt aenhoudende, 
om voor d’expiratie van synen gelimiteerden tijt (welcke hem, soo hy seyde 
van sijn meesters gestelt was) rapport van sijn wedervaren tot Bantham over 
te brengen, presenteerde, soo men sulex goet vont, met een van desebeepen 
tot op de rede voor Bantham, ende vandaer met een cleen prauken by nacht 
na lant te vaeren ende weder van lant aen boort bescheyt van sijn meester, 
den Senepaty, te brengen. Hierop wierd goetgevonden, datmen desen Chi
nees met Clccn Enckhuyscn derwaert sonde senden, ende datmen daerbe- 
neffens seecker Chinees coopman, Jan Cong genaemt, inwoonder desersteede 
Batavia, mede soude laten gaen, om te spraeck te staen dengeenen welcke 
van Senepaty soude mogen aen boort gesonden worden. Datmen voirder 
desen geschooren Chinees te kennen soude geven, byaldien den Pangorang 
Ratu tot vreede genegen was, den cappiteyn Moordaer mede toe inclineerde, 
maar datmen op dese simpele geruchten ende heymelijekebeseyndingegeen 
seeckerhevt conde maecken, als twijffelende, of sulex van den Pangoran Ratu 
selffs mochte comen; maer soo hy de saecke wel meende, dat dan ymant van 
aensien by cappiteyn Moor diende te senden, opdat hy verseeckert mocht 
wesen, dat het den Pangoran ernst was. Voordesen had men verscheyde malen 
gesonden, maer telcken repulsa geleden, soodat als nu niet resolveeren con- 
den meer te senden, voor ende aleer datmen van des Pangorans goede ge- 
negentheyt volcomclijck verseeckert waere, om niet meer gelijck voor desen 
beschaemt te vallen.

Nadat voorgemelte Chinees dese bootschap aldus den Senepaty tot Ban
tam overgcbrocht hadde, wierden by nacht door Senepaty weder 4 mannen 
aen boort gesonden, namentlijck 2 Javanen ende 2 geschoren Chineesen, 
om met voorgenoemde Jan Cong te comen spreecken, die hier mondeling 
syne last te kennen gaff, ende daerbeneffens oock eenen brieff aen Senepaty 
schreeff, hoe cappiteyn Moor verstaen hadde den Pangoran Ratu tot vreede 
genegen was; dat oversulex den cappiteyn Moordaer mede toe inclineerde, 
versoeckende, soo ’tden Pangoran in ernst meenden, dat dan ymant van 
qualite aen boort soude gelieven te senden, opdat de saecke gelooff mocht 
geven. Desen brieff wiert door Senepaty aen den Pangoran Ratu verthoont, 
die hem daarover seer verblijt geliet, vragende vanwaer desen brieft quatn, 
daerop Senepaty int eerste seyde van Cheribon, maer een weynich daernae 
dat van Jan Cong quam, die aen boort van de Hollantse schepen opdereede
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Den coninck sulcx hoorende, geboot dat Jan Cong datelijck aen lant 
soude comen, doch hy excuseerden ’t ende ontboot weder aen Senepaty, dat 

cappiteyn Moor daertoe geen last hadde, maer versocht dat den Pango- 
eerst eenige personen van aensien gelieffden aen boort tesenden, dan 

soude de cappiteyn Moor weder ymant naer lant committeeren, want de cappi
teyn Moor vreesde, dat anders beschaemt mochte worden, byaldien ymant na 
lantsont, ende dan geen gehoor obtineerden, gelijck voor desen gebeurt was. 
Hierop ontboot Senepaty weder, dat den cappiteyn Moor gelijck hadde, maer 
datditoockde vreese was, die den Pangoran wederhield ymant eerst tesenden, 
om van gelijcken, soo de handelinge nietvoortginge, nietbeschaemtteblyven.

Om evenwel de saecke hierby niet te laten blyven, sloech Senepaty selffs 
desen raet voor, hoe men hierin voorder procederen mocht, dat d’een ende 
d'ander syne eere soude mogen behouden, byaldien de handelinge niet en 
succedeerden, namentlijck dat den cappiteyn Moor een van syne gevangene 
Javanen, mitsgaders een Chinees, nae Bantham senden soude, welcke met 
een prauwtgien, by lichten dage, van de schepen aen lant vaeren ende voorts 
Senapaty aendienen soude, dat den cappiteyn Moor genegen was met den 
Pangoran Ratu te bevredigen; byaldien den Pangoran daer mede toe gesint 
was, dat dan haer off ymant anders weder aen boort van de schepen commit
teeren sou, daerop dan cappiteyn Moor weder eenige personen tot Bantham 
aen lant soude mogen senden om met den Pangoran Ratu voorder te spreec- 
ken. Desen Senepaty versocht, byaldien men hiertoe genegen was, datmen 
sulcx met den eersten int werck soude leggen, alsoo den Pangoran Ratu over 
seven dagen een grooten feest houden ende alle den adel vant lant bveenroe- 
pen soude, om ’t gouvernement van den Pangoran Gede, synen oom, over te 
nemen. In dese vergaderinge soude voorsz. Senepaty dan met dese twee gere- 
lascheerde personen mede verschynen ende stellen die voor den coninck, 
welcke daer alsdan publijckelijck dese voorgemelte bootschap den coninck 
souden aendienen, daerop dan den coninck alle synen adel verclaren soude, 
hoe dese 2 mannen van cappiteyn Moor gesonden waeren om te laten weten, 
dathy wel begeerde met Bantam vreede te maecken, wat hun daervan doch te, 
ende off oock geraden vonden dat hy in vreedehandelinge met cappiteyn 
Moor quam. Hierop souden dan, soo Senepaty affirmeerde, by gemene toe- 
stemminghe de saecke in des Pangorans handen gestelt worden, ende onge- 
twijffelt een goede uyteomste op volgen. Geeft nu d’E. heer Generael den raet 
te bedeneken wat men op dese voorverhaelde voorstellinge van Senepaty be
hoorde te doen, ende oft het geraden sy, datmen de saecke in deser voegen 
vervolge, dan off men die op een ander wyse behoorde in te stellen. Item off 
men dese handelinge dusverre gebracht sijnde, wie men dan committeren 
sal om tot Bantham aen lant te gaen, ende in wat manieren men den Pan
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goran Ratu tot een inlevdinge van voordcr handelinge sal doen aenspreecken.
Den raet de saecke wel overwoghen ende gedebatteert hebbende, vint in 

aller manieren geraden, datmen volgens de voorstellinge van Senepaty de be
gonnen handelinge behoorde te vervolgen, dewyle het schijnt dat Bantam 
flexibel geworden is, uyt vreesc.ilat de Nederlanders met den Mattaram sou- /- lc ^2 
den mogen een verbont tot ruyile van synen staet maecken, gelijck den ge- 
schooren Chinees, waervan hiervoren mentie gemaeckt is, oock genouch te 
kennen gegeven heeft, dat Bantam de beseyndinge van ambassade nae den 
Mattaram geweldich suspect sy, ende in vreese gebracht heeft, waerover selffs 
den middel voorwenden, om tot vreedehandelinge te comen, doch dat de 
saecke in sulcker voegen soecken tebeleyden, dat voor alle de werelt uyterlijck 
schynen mocht, gelijck offvan onser syden d’eerste aenspraecke gedaen wiert, 
daer nochtans uyt ’t voorverhaelde anders bewesen can worden, soo ’tvan 
noode waer. Niet te min vint den raet goet, datmen den Pangoran Ratu hier
in te gemoet come, ende den schijn van eere sal laten behouden, wanneer 
maer door dese middel de rest, ende ’t principael van de saecke, tot ons voor
deel gebracht can worden. Men is wel van opinie, dat die van Bantham noch 
vlacker souden connen gebracht worden om selffs eerst publycquelijck hier 
te senden, maer’tsoude mogelijck noch veel tijts van doen hebben, ende 
eenige andere inconvenienten connen causeeren. Ondertussen souden onse 
Meesters vant beneffitie, wekken door voorgemelte middel hoopen te voor
deren, noch een langen tijt mogen versteecken blyven.

Wat de bootschap belanght, die men de gesanten bevelen sal, acht den raet 
vooreerst genouch te wesen, ende niet voorder behoorde te tendeeren, als 
alleen den Pangoran Ratu te kennen te geven, hoe men verstaet, dat hy’t 
gouvernement nu selffs overgenomen heeft, off overnemen sal; dat de cappi- 
teyn oversulex wel genegen soude worden, d’ ouwe vrientschap te renoveren 
ende in voorder onderhandelinghe van vreede te treden, soo den Pangoran 
Ratu daer mede toe genegen is, dat dan yrnant van aensien gelieve naerBatayia— 
te senden, om met cappiteyn Moor voorder tespreecken, off dat den Pangoran 
selffs een middel voorwenden, in wat manieren met den anderen in voorder 
handelinge souden mogen comen.

Tot welcken eynde een Nederlants coopman derwaerts gesonden sal 
den, geassisteert met een Engelsen coopman, ende sullen op morgen met ’t 
fregat Solor, neffens de 2 gemelte personen ende Jan Gong, haere reyse tot 
dien eynde naer Bantham vervorderen.

Int fort Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent:
Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CaRPENTIER.
Jacques Specx.
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Dinxdach, adv S November anno 1622, stilo novo. Nadat conform ’t jongste 
arrest tot Bantham, by lichten dage, nae lant gesonden ware den Chinees, ende 
gerelacheerden Javaen, om den Pangoran te kennen te geven de genegentheyt 

d’heer Generael tot accoort, ende om te vernemen, oftden Pangoran vanvan
gelijck genegen was, ende audiëntie verleenen soude, byaldien ymant van
wegen sijn E. aen lant gesonden werde, ende dat geen van beyde de voorge- 
meltepersonen, noch vmant anders, van Bantam aen boort met bescheyt ende 
antwoorde gekeert waeren, sijn hier op den 24cn der voorleden maentmethet 
fregatt Solor van de reede van Bantam weder gekeert de 2 gecommitteerde 
cooplieden wegen deNederlantse ende d’Engelse Compagnie, mitsgaders den 
Chinees Jan Cong, sonderyets voorder aldaer verricht, oft vmant gesproocken 
te hebben. Dewyle dan op voorsz. beseyndinghe gene voorder onderhande- 
linge gevolcht is, maer dat oock selffs den Pangoran-Gouverneursich t’eene- 
mael geretireert heeft, even alsoff van alle syne voorgaende heymelijeke aen- 
spraecke geene kennisse hadde, gelijck men naderhant by seeckeren geappor- 
teerden brieffvan Intche Mouda, uyt Bantham aen Jan Cong geschreven ende 
door 2 overgecomen Chineesen hier gebracht, verstaen heeft, namentlijck hoe 
dat den Pangoran voorsz. gesonden Chinees voor hem geroepen ende gehoort 
hadde, maer hem geen gelooff hadde willen geven, omdat sonder aenschryven 
van den Generael gecommen was, sustineerende, soo den Generael hem ge
sonden had, ende tot vreede waer genegen geweest, hy soude van gelijeken 
wel een briefif medegegeven, off j'mant van sijn volck neffensden Chinees ge- 
sonden hebben, soeckende-door dese middel, gelijck geseyt is, sich van alle 
voorgaende secreete acnspraecke t’ontlasten ende terugge te treckcn, latende 
niet te min eenige openinge ende hoope, byaldien men publijekelijek eerst 
aen hem sondt, dat hy gehoor geven ende in onderhandelinge treden soude.

Endealsoo by de jongste resolutie genouchsaem blijekt, dat den Pango
ran, om prangende redenen, door verscheyde geapposteerde personen, van 
langerhant d’heer Generael selffs eerst heeft doen aensoecken, ende syne 
genegentheyt tot accoort te kennen geven, maer dat hem ’t hart te groot 
was om d’eerste te wesen, ende publijekelijek d’ eerste acnspraecke te doen, 
pogende de saecke soo te bestieren dat van onser syde d’ eerste acnspraecke 
publijcquelijck geschiede, om alsoo den uytterlijcken schijn van d’eere voor 
hem te behouden, ende des te advantagieuser conditie te maecken, is hierover 
by den raet gedelibereert, wat tot bevoirderinge van beyder Compagnien 
dienst best gedaen sy, datmen vanhier publijcquelijck na Bantam senden, 
om den Pangoran te gemoeten, hem aen d’uyterlijeken schijn van d’cer te 
laten, ende in recompense van dien des te eer tot den handel te comen, dan 
off men de saecke noch behoorde te laten steecken ende den tijt soolang aen 
te sien totdat die van Bantam haer naerder openbaren.
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De gecommitteerde van d’Engelse Compagnie sijn van advyse datmen, 
tot bevoirderinge ende acceleratie van den peperhandel, den Pangoran diende 
te gemoeten, ende datmen publijcquelijck eerst van hier na Bantam behoorde 
te senden. Die van de Nederlantse Compagnie sijn van ’t selve gevoelen, mits 
dat dese besendinge niet en prejudiceere ’t recht respect ende prerogatieve, 
welcke de Nederlantse Compagnie (wegens de besettinge van Batavia ende de 
reedevan Bantam tot haeren last alleen gesupporteert) is competeerende. 
Is hierover met eenparige stemmen gearresteert, datmen van wedersyden 
eenige persoonen committeeren ende op morgen nacht met ’t schip den Witten 
Beer naerBantam senden sal, om d’ eerste aenspraecke te gaen doen, ende te 
onderstaen wat met den Pangoran aldaer tot een begin van voorsz. onder- 
handelinghe sullen connen verrichten.

Int fort Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent:
Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CARPENTIER.
JacquesSpecx.
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Richard Furslant. 
Thomas Brocicedon. 
Willem Slethwold.

i
\

Woensdach, ady 16 November anno 1622. Op heden den raet van diffentie 
binnen ’tfort Batavia vergadert sijnde, is by de gecommitteerde van de Eerw. 
Engelse Compagnie voorgedragen, hoe haer volck in Jamby by den coninck 
ende syne orangkays schandelijck mishandelt ende geaffronteert waeren 
geweest, omdat den coopman Robbert Jansz. gedifficulteert hadde eenich 
volck van Andrigiri in handen van den coninck van Jamby over te leveren, 
welcke by die van de Bye, byformevan represaille, voor de riviere van Andre- 
giry aangehaelt waeren.

Item hoe de Jambineesen, door last van den coninck met gewelt in haer 
jacht de Bye overgecomen, ’t volck van Andregiri daeruyt gehaeltende2 van 
hun volck daerenboven, namentlijck den schipper van d’ Engelse Beer, met 
noch een ander persoon, gedoot hadden. Item hoe den coninck van Jamby 
haeren coopman Robbert Jansz. mitsgaders de schipper van de Bye handen 
ende voeten binden, ende de cris op ’tlijff hadde doen setten, seer weynich

:•
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scheelende oft sonde se van gelijcken hebben doen ombrengen, alleen opeen 
simpel ende vals gerucht, datter 2 Jambineese orangkays intenteren van ’t 
jacht souden gedoot sijn geweest, waerop de voorsz. gecommitteerde raet 
vraechden, wat in dese saecke behoorde te doen, alsoo de procedures al te 
hart waren ende qualijck langer sonder disrespect van de natie geleden con- 

worden, gelijck mede, byaldien den coninck even hard ende onverdraech-
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lijck met haer volck handelde ende de geledene overlast niet en repareerde, 
in voegen dat sy gedrongen ende genootsaeckt wierden vandaer te vertrecken, 
ende dat dien volgende resolveerden op te breecken, hoe het in clesen gevalle
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Batavia, 16 Nov. 1622.102

in den peperhandel hebben souden, ende offde Nederlantse Compagnie daer 
alleen handelende niet soude willen verstaen om d'Engelse Compagnie in 
den peperhandel te laten perticipeeren, gelijck als voor desen op andere con- 
sideratien, by seecker resolutie in dato 19 November 1620, by den raet van 
diffentie gearresteert is geweest.

Die van de Nederlantse Compagnie waeren van advyse, ingevalle den co- 
ninck den overlast ende affronte repareerde, ofte tenminsten modereerde, oft 
niet wyder in onredelijekheyt tegen haer procedeerde, dat in desen conjunc- 
ture van tijt de gevouchlijckste middel wesen soude, de saecke aen te sien 
ende alsnoch te simuleeren, doch byaldien den coninck by syne harde proce
dures persisteerde, souden in sulcken gevalle geradenst achten, dat geen voor- 
der overlast verdragen, maer liever van Jamby vertrecken, sonder nochtans 
vooreerst op die van Jamby revengie te soecken, maer te simuleeren, alsoo het 
d’een ende d’ander Compagnie in desen tijt, dat Bantam noch gesloten 
blijfft, geensins passen soude, de peper van Jamby te moeten derven. Wat 
den peperhandel aengaet, d’E. heer Generael belooft ende segt de voorsz. ge
committeerde vastelijck toe, dat die gemeen sal blyven, al ist schoon sy van 
Jamby vertrecken, ende dat sy alle den peper, welcke by de Nederlantse Com
pagnie alleen (na hun vertreck) aldaer opgecocht sal worden, egal sullen ge
nieten, o ff sooveel min, als haer cappitael, in courante waeren oft contanten 
gefourniert sijnde, sal mogen toereycken, waerover by den raet met een
parige stemmen gearresteert is, byaldien d’Engelsen na desen resolveeren 
van Jamby te vertrecken, dat den handel by de Nederlanders voor beyden 
egael gedreven sal worden, noch min noch meer, ende in conformite als per 
bovengemelte resolutie in dato 19en November 1620 by den raet van diffentie 
aengaende den handel in Jamby gearresteert was, ten tyde de Nederlanders 
in beraet stonden over seeckere geledene outragie ende affronte Jamby van 
van gel ij eken te verlaten.

Int fort Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent:
Riciiard Fursland.
Thomas Brockedon.
Willem Slethwold.

Jan Pietersz. Coen.
PlETER DE CARPENTIER.
Jacques Specx.

Vrydach ady 20 January anno 1623, stilo novo. De gecommitteerde raden 
van diffentie wegen d’ Eerw. Engelse Compagnie ter vergaderinge van den 
voorsz. raet alhier gecompareert, ende by hun vertoont sijnde, hoe tot nochtoe 
geen subsidie van scheepen, geit, off andere middelen, uytEngelant becomeri 
hebbende, hun selven soogants gedisprovideertendeonmachtich vinden, dat 
uyt de byhebbende middelen onmogelijck is naer de Molluquos, Amboyna, 
ende Banda alsulcken contanten ofte coopmanschappen connen senden, als
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tot voldoeninge van de tollen endeincoop der speceryen voor hun contingent 
van ’tjaer 1624 toecomende van noode sy, waerover hun E. verclaerden wel 
gesint souden wesen, hun volclc al te samen uyt de voorsz. quartieren te 
lichten ende herwaerts te ontbieden, omme hun E. heeren Meesters van de 
groote excessive oncosten sooveel mogelijck te ontlasten, versoeckende der- 
halven aen d’ E. heer Generael hun E. de vrientschap te willen doen, dat van 
de restanten der goederen ende coopmanschappen, die hun E. in de 
quartieren op de respective comptoiren o verich ende on vercocht souden mogen 
aen de hant blyven, de dienstige by onse cooplieden, naer de waerdye van 
contant, aldaer mochten overgenomen, inde reeckening van de jaerslasten 
gevalideert', ende de speceryen alhier uyt onse schepen pro rato van hun con
tingent ontfangen, alsmede hun volck met de invendible restanten in onse 
schepen herwaerts gebracht werden. Op alle ’t welckeaen den E. heer Generael 
versochten hun E. ten besten van hun E. heeren Meesters te willen raden

voorsz.

ende sooveel mogelijck t’accomodeeren, waerop den E. heer Generael de 
voorsz. E. gecommitteerde geantvvoort ende toegesecht heeft, eerstelijck dat 
hun E. raden soude een man off twee op de principale plaetsen, ten minsten 
coste van hun E. heeren Meesters, te laten blyven, soo ten aensien van ’t respect 
der Engelse natie in die quartieren, als oock, omdat subsidien uytEngelant 
oft andere quartieren becomende, alles in voorigen staet (sonder nieuwe te 
doene costen) mogen continueeren ende hun huysingen ondertusschen be- 
hoorlijck onderhouden worden, voorts dat alsulcke restanten, als hun coop
lieden souden mogen aen de hant [hebben ende] onvercocht blyven, ende 
aldaer dienstich sijn 
sooveel sonder prejuditie van de Eerw. Nederlantse Compagnie can geschie
den, conform hun E. versoeck sullen aengenomen, ende uyt de generale masse 
der speceryen hun contingent alhier pro rato gelevert, alsmede hun volck, die 
hun E. soude mogen geraden vinden te ontbieden, met hunne goederen in onse 
schepen herwaerts gebracht werden, betalende daervooren alsulcke vrachten 
als naer maels in redenen sullen bevonden werden te behooren, ’t welck 
de voorsz. gecommitteerde danekelijek accepteerden, seyden hun daernaer 
souden reguleeren,

Actum int fort Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent:
Riciiard Fursland.
Thomas Brocicedon.
Augustijn Spalding.
Willem Sletiiwold.

I

extimatie van contant, tot hun E. accomodatie,naer
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i:*
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Jan Pietersz. Coen. 
Pieter de Carpentier.
Willem Jansz. 
Jacques Specx. i
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SENTENTIËN
4 DEC. 1613—19 MAART 1622.

Alsoo *) den persoon van DirckReyniersz. opperstierman, Dirckjansz., by 
nacht quartiermeester, Geert Jansz., bosschieter, ende Meus Simonsz., bos
schieter, haer seer misgrepen ende te buyten gegaen hebben, namentlijcken 
alsoo Dirck Reyniersz., opperstierman voorsz., op den 2cn deser savonts van 
den ondercoopman [ende] eenige andere officieren vermaent worde, dat hy het 
vierende ’t licht sonde beneden doen uyt doen, want geen manierenoch reden 
was, dat het volck by avont ofte by nacht, droncken wesende, brandent licht 
by haer souden hebben, sooen heeft ditto stierman ’tselvige niet willen doen, 
hoewel ’tselvige van sijn amptswegen van sich selven behoorden gedaen te 
hebben. Daernaer van den schipper Cornelis Reynarts hierover gestraft wor
dende, heeft hy sijn onachtsaemheyt ende misdaet met hooge ende onrede- 
lijcken woorden, als nevens het scheepsvolck mede droncken wesende, tegen 
ditto schipper willen deffenderen.

Dirick Jansz., quartiermeester by nacht, ontrent een maentgeleeden mette 
schuyte tot Bantam aen lant wesende, eenen Claes Geerts Jonckgrave, onder- 
timmerman met de vuyste hebbende geslagen, doordien veel woorden voerde 
ende niet en dede gelijck hy hem beval, heeft ditto Jonckgrave scheep com- 
mende een mes tegen hem getrocken, hetwelcke Dirick Jansz. siende heeft 
sijn mes mede getrocken, ende is Jonckgrave te keere gegaen, hem quetsende 
in sijnne wange, d’ welcke ditto quartiermeester niet toe en stont, want behoor
den ter contrarie den voorsz. Jonckgrave sijn mes met een ent houts ontwel- 
dicht [te] hebben, gelijck in diergelijcke gevallen een officier toestaet te doen.

Geert Jansz., bosschieter, over eenige dagen van Dirick Reyniersz., opper
stierman, gecommandeert wesende, dat hy nevens anderen, doen het volck 
tot Jacatra het sandelhout over was nemende, sijn werck soude doen of stil- 
swygen ofte te coy soude gaen, soo en heeft denselvigen voor ditto stierman, 
alhoewel aent werck gaend, nieten wilden swygen gelijck hem toestonttedoen.

Meus Symonsz., bosschieter, den 2en deser des avonts ofte snachts voor de 
combuys licht ende vier hebbende, soo is Mathijs Albertsz. Baelle by hem ge- 
comen, commandeerende als last ende commiteringhe van den schipper heb
bende, dat hy het vier ende lich t soude uy tdoen, tot uyttinge het woordt doende; 
hierop heeft ditto Meus Simonsz. niet alleen ongehoorsaem geweest, maer 
Mathijs Albertsz. ter contrarie een slach aen de wange gegeven.

') Sententiën 4 Deo. 1613—5 Deo. 1616: H. 267.
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Voor Bantam, 4 Dec. 1613.108

Allen ’twelcken saecken van quade consequentie sijn, die in schepen daer 
rechtende justitie geadministreert wordt niet getollereert, maer ten exempel 

andere behoorlijcken behooren gestraft te worden. Derhalven den eersa- 
men Sr Jan Pietersz. Coen ende raeden hierover vergadert sijnde, gesien heb- 
bendedegetuigenissevandemaelefacteurs, willende recht doen, ende nochtans 
genaede voor rigeur van justitie prefererende, hebben gecondemneert ende 
condemneeren mits desen Dirck Reyniersz., opperstierman, in de boete van 
een halff maent gasie ten proffyte van de armen; Dirck Jansz., by nacht quar- 
tiermeester, eens van den rae gelaten te te werden, verbeurende twee maen- 
den gagie; Geert Jansz. bosschieter, drymael van de ree gelaten te worden ; 
Meus Simonsz., bosschieter, driemael van den rae te vallen ende van een 
quartiers volcx geleerst te worden, mits dat sy de heeren rechteren metbloo- 
ten hooffden sullen van haer goet recht bedancken.

Aldus gedaen ende gesententieert by de raden voorsz. int schip der Goes, 
leggende voor Bantam, actum 4 December anno 1613. Ende was onder- 
teeckent: Jan PIETERSZ. COEN, CORNELIS REYERSZICOLAES PüYCK, JOR- 
DAEN ÜSELINCX, HEYNDERICK JACOBSZ. HEYN, JaCOB DE SCHOTT, JASPER
Jansz.

van

iJt v

Alsoo de persoonen Jacob Boelen ende Jan Gout, bootsghcsellen, varende 
opt schip Gelderlant, op 9en October 1614 (alhier aen lant gecomcn sijnde, 
om met vorderinge van den last van ditto schip neffens andere te wercken) 
hun hebben vervordert te gaen droncken drincken in een bordeel, alwaer 
Rutgher Thomasz., schipper opt schip de Provinciën (enich van sijn volck 
soeckende)is ingecomen, denwelcken seer jurieuselijcken door Jacob Boelen 
ende Jan Gout voorsz. is aengesproocken, waerop hy hun ghebiedende te 
swyghen ofte met een rottang op te willen slaen, is Jacob Boelen opgestaen, 
ende heeft eenen opsteecker tegen hem getrocken, ende Jan Gout synen maet 
van achter comende heeft den voorsz. Rutger Thomasz. met een vuyst in den 
rugghe gestooten, waerop ditto Rutgher hem eenen slach met de rottang gaff, 
ende is doorgegaen.

Jan Gout hem volgende heeft niet gelaten hem onderwegen noch seer te 
injurieeren, hem voor eenen bouger endehonsvott scheldende, tot by de poortc 
van de logie, alwaer hy hem toeriep, dat tegens hem wilde stooten.

Alle ’twelck gecomen sijnde ter ooren van den heer president, heeft ghe- 
sonden Thymen Michielsz., ondercoopman, om de voorsz. Boelen ende Gout 
in de logie te doen comen, ’twelck Gout refuserende seyde tot dyversche 
reysen tegen ditto Thymen, naer de baes niet te willen gaen, ofte eer teghen 
hem te willen stooten, ende is perfortse voortgedreven. De heer president hun 
gemoetende heeft hem noch ghevoordert Rutger Thomasz. (met ditto heer
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gaende) by de momve te trecken, hem sacramentschen bouger noemende. 
Alle ’twelcke saecken van quade consequentie sijn, die in een plaetse daer 
recht ende justitie geadministreert [wordt], niet en behooren getollereert te 
worden, maer ten exempele van andere behoorlijeken gestraft.

Derhalven den eersamen president Jan Pietersz. Coen ende raden hierover 
vergadert sijnde, gehoort hebbende de ghetuyghenisse van de malefacteurs, 
willende recht doen, hebben gecondamneert, ende condamneeren mits desen 
Jacob Boelen, drye mael van de reedegheworpen, ende daernaer voor de mast 
van een quartier volex geleerst te worden, voorts met een mes door de handt 
aen dc mast ges telt te worden tot exempel van andere.

Ende Jan Gout dryemael van de rcede gheworpen te worden, ende van het 
geheel scheepsvolck geleerst, voorts dat aldaer voor alleman sal verclaren dat 
hy de injurien (tegen Rutger Thomasz. gesproocken) wederroept, ende van 
denselven niet anders en weet, als eer ende deucht.

Aldus ghedaen in de logie tot Bantam, desen 28en October 1614. Ende 
was onderteyckent: Jan Pietersz. Coen, Symen Lambertsz. Mau, Laurens 
Back, A. Rasier.

I

-

Op 3cn Januari 1615 Lourens Back, coopman van deese logie, wesende 
in de Engelsche logie gegaen om van Fernando, Spaignaert (aldaer residee- 
rende) te vernemen de waerhevt vant geene hy weet gepasseert soude sijn 
op ultimo December 1614, hebbende met eenen Ramada, coewachter ende 
slave van onse Nederlantsche logie ende Luycas Lemon, mede onse slave, 
geweest ten huyse van Francisco de Mora, slave voor dezen van onse voorsz. 
logie, welcken Fernando niet thuys vindende, heeft ditto Back gesproocken 
met monsieur Jardien, cappiteyn van de Engelse logie, denwelcken segt ver- 
staen te hebben van ditto Fernando, alsdat hy alsdoen geweest soude sijn 
ter voorsz. plaetse met de voorsz. 2 persoonen, ende dat Luycas willende uyt- 
gaen, den voorsz. Ramada geinportuneert heeft met hem te gaen, die by 
dranek wesende, naer eenich refus gesegt heeft: meyndy, dat ick ververtben 
met U te gaen? neen ick, ende sijn t’ samen uytgegaen. Eenigen tijt daernaer 
is Lucas wed erom me gecomen sonder den voorsz. Ramada, naer welcken Fer
nando ende 't volck van den huyse waeren vragende; Luycas seyde van hem 
niet te weten, ende hem hadde achtergelaten, waerop Fernandosoudegesecht 
hebben, ’tselve soo niet te verstaen, datmen by nacht synen maetsoude ver
laten, waerop Lucas cenige corten tijt daernaer soude gesecht hebben: ick 
en weet niet hoe het met Ramada is, ende meyne hy gequest is, waernaer 
Fernando ende die van den huyse gaende sien, vonden denselven Ramada seer 
gequest liggende optkerekhoff, waervan denselven nacht [is] gestorven, wesen
de soo droneken, dat niet en wist, wie het hem gedaen hadde. Voorts segt ditto
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Jardien van Fernando gehoort te hebben, alsdat ’sanderdaechs, naer den 
moort, denselven Lucas een andere cris hadde sien hebben, als den avont
doent feyt geschiet is. Ende is deese verclaringe van Fernando aen monsieur 
Jardin geschiet in presentie van Thvmen Michielsz., ondercoopman in de 
Nederlantsche logie, die affirmeert ’tselve alsoo waerachtich te weesen.

Den 3 Jannuary anno 1615 in Bantam, [is] geexamineertdoor last van den 
heer president Jan Pietersz. Coen (in presentie van Thymen Michielsz. onder- 

pman) Francisco de Mora, slave geweest van onse logie, tegenwoordichcoo
gerelacheert uyt de isers in dewelcke gestelt is geworden, om verclaringhe te 
doen van seeckeren moort, op 31cn December lestleden gedaen aen den per
soon van onse slave genaemtRamada, wesende wachter van de coeyen toebe- 
hoorende deese logie, denwelcken verclaert alsdat op voorsz. tijt t’s’avonts 
t’sijnnen huyse'sijn geweest Fernando, Spaignaert, residerende in de Engel- 
sche logie, Luycas Lemon ende Ramada voorsz., die geheel by dranck was, 
wekken Lucas (eenigen tijt daer geweest sijnde) heeft begeert wijn te gaen 
coopen, ende alsoo gereet was om te gaen heeft Ramada met hem willen heb
ben, die ’t selve tot diversche reyse weygerde, seggende (alsoo droncken was) 
niet mede en conde gaen, waerop hem ten lesten bysijn cleetnam, seggende: 
comt ghy, ghy moet mede. Ende sijn soo t’ samen uytgegaen. Een ure daer- 
naer Lucas alleene wedercomende, is hem naer Ramada gevraecht, waerop 
antwoorden dat hy volchde, daer Fernando op sonde gesecht hebben, vragen
de, wat manieren van doen het waren, datmen by nachtesijn geselschap soude 
verlaten ende dat het niet degelijck gedaen was, op welcke propoosten Luycas 
eenige tijt swygende, en siende, hy niet en quam, heeft gesegt: ick en weet 
niet wat seggen, my dunckt Ramada gequest is, waerop sy uytgegaen sijnde 
om hem tesoecken, hebben hem gevonden opt kerckhoff met eenen steeck 
dwers door het lijff, waervan denselven nacht in de logie gestorven is. Noch 
segt ditto Francisco Lucas geseyt soude hebben, Ramada de quetsure op de 
brugge vant kerckhoff soude hebben gecregen, sonder te welen van wien, 
voorts, dat soo Luycas ’t feyt niet gedaen heeft, dat niet can presumeeren 
wie ’t selvige gedaen soude mogen hebben.

De heer president, geassisteert met sijnnen tegenwoordigen raet, gesien 
hebbende de 2 voorsz. informatien tegen Lucas Lemon genomen over den 
moort van Ramada, is goetgevonden ende met gemeynevoysen gcarresteert, 
datmen ditto Lucas sal torturercn ende pynigen, welck datelijck geschiet is.

Ende verclaerde waerachtich te wesen, dat hy den voorsz. avont in com
pagnie van Ramada ende Fernando geweest was ten huyse van Francisco de 
Mora ende vandaer met Ramada is uytgegaen om wijn te coopen, ende dat 
int wederom comen, hy voor gaende ende Ramada achter, by de brugge vant 
Chinees kerckhoff comende, ditto Ramada heeft hooren roepen: Ick ben ge-
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quest, encle dat voorts is gegaan ten huvse van Fransisco, ende aldaer sulcx 
heeft aengeseyt. Voorts dat hy den voorsz. Ramada niet heeft vermoort, noch 
gequest, ende geen wetenschap en heeft, wie het soude mogen gedaen hebben.

Aldus gedaen in de logie tot Bantam, adi 3 Januari 1615. Was onder- 
teeckent: Jan Pietersz. Coen, Laurens Back, Pieter van den Broecke, 
Jan Pietersz., A. Rasier.

Adi öjannuario 1615. In Bantam, [is] geroepen door last van d’E. heer presi
dent Jan Pietersz. Coen, Francisco de Mora (slave geweest van dese logie, al
hier sints den eersten stantis in de isers geseten hebbende), die gevraecht 
sijnde naer ’t gene hy soude mogen weten van den moort gecommïtteert aen 
den persoon van Ramada, slaeve van dese logie, heeft verclaert voorsz. 
Ramada gequest comende, soo hebbe hem gevraecht wie sulcx gedaen hadde, 
dat Ramada daerop antwoorde in Moorse taele: Lucas [heeft] het my van 
achteren gedaen alsoo wy kyvende lanckx den wech waren gaende, maer ick 
bidde U en segt het niemant. Voorder gevraecht sijnde waerom hy sulcx int 
eerste niet en heeft geseyt, dewyle dengenen, die soo een moort verswijcht, 
daerinne oock culpabel is, soo antwoorde, dat gesocht heeft d’accusatie te 
schouwen, overmits den pacient daerom gebeden hadde.

Actum ut supra. Was onderteeckent: LaüRENS Back, A. Rasier, Tymen 
Miciiielsz.

-

j

In Bantam adi 9 Januario 1615. Lucas Lemon van Francisco da Mora ge- 
accuseert sijnde, alsdat door hem den dootslach aen den persoon van Ramada 
begaen is, is op heden (ter presentie van de ondergeschreven getuygen) van 
den heer president andcrmael geexamineert. Naer examinatie ende dreyge- 
menten van nove torture, soo heeft voorsz. Lucas Lemon uyt eygen com
motie ende vryen wille (noch ongebonden sijnde) verclaert ende beleeden, 
waerachtig te sijn, dat hy aen Ramada met synen cris van achteren eenen 
steeck gegeven heeft, daerop den doot gevolcht is, ende dat ter cause (seyt 
hy) seeckere questie ofte disputte, die met den anderen onderwegen (te weten, 
alsoo arraecq gehaelt hadden, ende weder naer het huys van voorsz. Francisco 
de Mora keerden) waeren hebbende, vermits van Ramada was heyssende 
twee ende een hal ff reaelen van achten, die hy hem schuldich was, ende niet 
wilde voldoen, maer hem delinquant daerover met synen stock geslaghen 
heeft, daerop (Godt betert) Ramada alsvoren wederom gesteecken heeft, 
ende alsnu Godt ende de justitie om vergiffenisse is biddende. Aldus gedaen 
ende door Lucas voorsz. beleeden.

Actum ut supra. Was onderteyckent: Laurens Back, A. Rasier, TYMEN 
Miciiielsz. ƒ
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Alsoo Lucas Lemon van Sl Tomé, alias Meliapor, dienaer van dese logie, 
sich seer groffelijcken heeft vergrepen, namentlijcken dat hy den lesten van 
December lestleden aen Ramada, mede dienaer, met synen chrisch van ach
teren eenen steeck gegeven heeft, daervan ditto Ramada gestorven is, om 
sekerequestie offdispuyte, die metten anderen onderwegen ontrent debrngge 
vant Chinees kerckhoff waren hebbende, alsoo ontrent 2 uyren in den nacht 
buyten de logie metten anderen arack gehaelt hadden, ende weder naer het 
huys van Francisco de Mora keerden. Ende sulcx geschiet ter cause Lemon 
van Ramada was eyschende twee ende een halve reael van achten, die hy schul- 
dich was ende niet wilde voldoen, maer hem delinquant daer over met synen 
stock geslagen heeft, daerop ditto Lemon volgens d’eygen confessie, voorsz. 
Ramada van achteren met synen krisch dwers doort lijffgesteecken heeft, het- 
welcke een saecke van seer quade consequentie sijnde, die ter plaetse daermen 
rechtendejusticieadministreertnyeten behoort geleden, maer ten exempele 
van andere gestraft te werden.

Soo ist, dat den president met synen presenten raet, de confessie van den 
delinquant gehoort hebbende, recht doende, voorsz. Lucas Lemon gecon- 
demneert hebben, gelijck sy hem mits desen condemneren, dat hy metten 
sweerde gestraft, ende door den hals geslagen sal worden, datter de doot 
naer volcht.

Aldus gedaen ende gesententieert ter vergaderinghe van d’voorsz. presi
dent, opt comptor ende logie te Bantam. Actum den löjannuary, anno 1615. 
Was onderteyckent: Jan Pietersz. Coen, Willem Noblet, LaurensBack, 

^2, Jacob Breeckvelt, Stoffel Dircxz.aOlfert Pietersz., A. Rasier, 
'Thymen Miciiielsz. i

* ^

I
Alsoo Abraham Pietersz. Pos, onderstierman ende Willem de Koek, botte

lier, varende opt schip Out-Zcelandt, hem hebben vervoordert door last van 
Jacob Joosten Lodensteyn, schipper opt jacht den ïïacscwint, t’synen proffyte 
in Japan te vercoopen een stuck swert laecken, lanek negen ellen, voor welck 
laecken ditto Pos affirmeert, by eede, ontfangen te hebben 26 realen 
achten, hetwelcke een saecke van quade consequentie sijnde, strydende direc- 
telijcken jegens de bevelen ende ordonnantiën der Heeren bewintbebberen, 
op dit stuck gegeven, soo ist, dat d’heer president met synen presenten raet, 
recht doende, het voorsz. stuck laecken ten proffy te van de Generalite hebben 
geconfisqueert ende ditto Pos gecondemneert, het provenu van voorsz. laecken 
datelijck te namptiseeren, ende alsoo ditto Pos verclaert, ’tgelt ondert volck 
opt schip varende uytgedaen heeft, wert geordonneert, de voorsz. persoonen 
’tgelt contant sullen betaelen, ende by gebrecke vandien, opt scheepsboeck 
een yder op syne reekeninge daervan belast sal worden. Ende ten respecte de
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voorsz. onderstierman Pos en de bottelier hun op de reyse van Japon wel 
hebben gequeten, soo wert de voorsz. Pos en de bottelier voor desereys gratie 
in stede van recht gedaen, ende hun gepardonneert de voorsz. gecommitteerde 
faulte. Op alsulcken conditie, dat soo in diergelijcke o ff andere saken mis- 
bruycken, dit met.het toecomende affgedaen sal worden.

Aldus gedaen ende gesen tendeert ter vergaderinge van ó’ heer president, 
opt comptoir ende logie van Bantam* actum den 6en Februari 1615. Was 
onderteeckent: Jan Pi eters z/Coen, Hendrtcq Brouwer, Laurens Back, 
Jan Jansz., my present A. Raster.

Alsoo Willem Huygen Bolckvanger, bottelier, sich zeer groffelijck heeft 
vergrepen, ende te buyten gegaen, namentlijcken totlhoor, na’t vertreck van 
Adriaen van der Dussen, hem heeft vervoordert van een Bappa Lanty geit 
sonder wete van zijn coopman Gillebert Balty op te nemen ende daervooren 
gecocht een slavinne, die hy int huvs van de Compagnie heeft gebracht, met 
de hoere houdende eenigen tijt charnele conversatie, ende schandelijckdaer- 
mede levende, tot groote schande ende disreputatie van ons natie; hetwelcke 
saecken sijn van zeer quade consequentie, die ter plaetse daermen justicie 
administreert, nyetbehooren geleden te worden, maer ter contrarie opt hooch- 
ste (anderen ten exemple) gestraft te worden. Soo ist dat d’heer president 
met synen presenten raet de confessie van den voorsz. delinquant gehoort 
hebbende, doende recht, nochtans prefererende genade voor regeur van jus
titie, voorsz. Willem Huygen hebben gecondepneert, soo sy hem condem- 
neeren mits desen, dat hy voortaen voor bootgesel aƒ 9 ter maentin desen 
logie sal dienen, deporteren hem van zijn botteliersampt, onweerdich ’tselve 
te bedienen, met verbeurte van vier maenden gagie, ende sijn schuit te betalen, 
welverstaende de actie jegen den delinquant vant overlopen na Mallacca in 
state wert gehouden, ende by desen nyet affgedaen, totter tijtdaervanbreeder 
informatie becomen.

Aldus gedaen ende gesententieert ter vergaderinge van d’heer president 
opt comptoor ende logie tot Bantam. Actum den 6en Februari, anno 1615. 
Was onderteeckent: Jan PrETERSz. Coen, Hendricq Brouwer, Laurens 
Back, Jan Jansz., my present A. Rasieu.

'i

Alsoo Melchior van Baseroode, assistent, voor desen zich zeergroffelijcken 
heeft vergrepen, soo in dronckenschap, twistmaeckerye, ende verleydinghe 
tot quaet van jongre persoonen, over wekken misdaet by sententie gecon- 
demneert is geweest voor bootsgesel na ’t vaderlant met schip Der Veer over 
te gaen a ƒ 9 ter maent, soo is d’ executie op sijn versoeck alsdoen in 
antie gehouden, ende provisionelijck weder voor assistent aengenomen, op

;
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hope acte van beterschap sonde bethoonen, maer alsoo den delinquant con
trarie ende erger als voor desen sich aenstelt, soo met droncken drincken, 
twistmaeckerye, schelden van alle de persoonen hier van de logie, op sijn 
wacht geslapen, een bootgesel alhier van de logie gepersuadeert heeft valsch 
te tuygen, roepende men hem cracht en gewelt dede, ende in presentie van 
den heer president sijn boet, krisch ende rottang ter aerden wierp, als heeft 
gebleecken. Hetwelcke saecken sijn van seer quade consequentie, die ter 
plaetse daer men recht doet, nyet behooren getollereert, maer rigoureuse- 
lijcken, ten exempele van anderen, gestraft te worden. Soo ist, dat d’heer 
president met synen presenten raet, recht doende, nochtans prefererende 
gratie voor rigeur van justicie, voorsz. Melchior van Baserode gecondemneert 
hebben, gelijck sy hem mits desen condemneren (ende na luyt van voorgaen- 
de sententie van sijn assistentsampt deporteren) naert vaderlant met d’eerste 
schepen voor bootsgesel a f 9 ter maent te gaen; ende ten respecte op sijn 
wacht geslapen ende een bootsgesel heeft gepersuadeert een valse verclaringe 
voor hem te doen, in de verbeurte van twee maenden gagie, Godt, de Justitie 
ende alle persoonen van de logie, die hy t’ onrecht gescholden heeft, om ver- 
giffenisse biddende, metluydeen openbare bekentenisse, dat hem recht, maer 
geen cracht noch gewelt geschiet, gelijck hy delinquant seyde datmen hem 
dede, ende [dat hy] op sijn wacht geslapen hadde.

Aldus gedaen ter vergaderinge van d’heer president opt comptoir ende 
logie tot Bantam. Actum de 6cn Februari anno 1615. Was onderteeckent: 
Jan Pietersz. Coen, Hrndricq Brouwer, Laurens Back, Jan Jansz., my 
present A. Rastere.

v

i*
Alsoo Heycke Harmansz., smit van de logie, sich voor desen meermaels 

heeft vergrepen ’s nachts buyten de logie te blyven, dat soo gepasseert is, op 
hope en belofte ’t selve nyet meer geschieden sonde, ende ter contrarie hem 
weder op 2en deser vervoordert heeft, sonder consent den geheelen nacht uyt 
te blyven ende droncken te drincken, etc., strydende direcktelijcken jegens 
d’ordonnantiën der logie, een saecke van quade consequentie sijnde, die nyet 
behoort getollereert maer in plaetse daer men recht ende justitie administreert 
gestraft moet werden.

Soo ist dat de heer president met synen rade, rechtdoende, den 
Heycke Harmansz., smit, hebbende gecondemneert, soo sy hem condem- 
neeren mits desen, in de verbeurte van een maent gagie, ten proffyteder Ge 
rale Compagnie.

Aldus gedaen opt comptoir ende logie tot Bantam, den 5 Martii anno 1615. 
Was onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, LaurensBack, A. Rasiere, Tymen 
Michielsz.

voorsz.

ne-
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Alsoo Salvador, slave van dc logie, na eygen confessie, genomen hebbende 
van Loys a Becq een gouden rinexken met een gouden pendant, werdich 
omtrent vijff en een halve reael van achten, ende van Jan Manilla 2000 caxes,

aen voorsz.wordt mits desen gecondemneert daervooren te betaelen te weten:
Louys acht realen van achten, ende aen Jan Manilla vier duvsent caxes, mits 
voordere mulctuele [ende] corporaele straffinge dififercrende tot andere off 
naerder gelijeke misbruyck.

Actum in Bantam, adi 24 Juny anno 1615. Was onderteecke 
PlETERSZ. COEN, LAURENS BACK, ABRAHAM STERCK, A. Ra.SIER/^

:

ƒ

: Jan

/ & 'ti Alsoo Adriaen Pietersz. van Hoorn, .voor bootsman uytgevaren met het 
jacht den Hasewint, ende vant schip Out Zeelant ü\\\\q.ï\w de logie totjaccatra 
gelaten, sich sooverre vergrepen heeft, volgens eygen confessie ende vercla- 
ringe van diverse getuygen, dat hem nyetalleenemetscheltwoorden endrey- 
gementen tegen den oppercoopman Jacob Breeckvelt geopposeert heeft, 
maer daerenboven droneken sijnde, alsoo hem gecommandeert wirde in de 
boeyen te gaen, een mes tegen denselven getrocken heeft, doende alsoo sijn 
best met steecken ende snyden tegen ditto Breeckvelt, dat apparent was den
selven (strompelende gevallen wesende) omgebracht soud hebben, ten waere 
dat voorsz. Adriaen Pietersz. met een bamboes van een en anderen ter eerden 
ware geslagen, gelijck mede, dat opentlijeken geseyt ende metterdaetbewesen 
heeft, dat nyet binnen de logie en wilde blyven, gelijck hem bevolen was. 
Sijnde op alsulcken conditie na voorsz. misdaet op hanttastinghe uyt de 
boeyen gelaten.

Hetwelcke seer groote moetwille ende een saecke van seer quade conse
quentie zijnde, welcke volgens den artyckels melding op het alderhoochste 
aenden lyve, ten exempel van andere, behoorde gestraft te werden.

Soo ist nochtans, dat den heer president met zynen presenten raet, prefe- 
reerende gratie voor rigeur van justitie, voorsz. Adriaen Pietersz. gecondem
neert hebben, ende mits desen condemneren, dathy drymael onderdoor den 
kiel vant schip gehaelt ende met een mes door sijn hant aenden mastgenagelt 
sal worden en daerna geboyt binnen de logie van Jaccatrasal blyven, tottertijt 
hy met de schepen naert vaderlant sal connen varen, verbeurende daeren
boven dry maenden gagie.

Aldus gedaen ende gesententioneert int schip Ceylon leggende voorjaccatra 
den 17 July anno 1615. Was onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, Jacob 
Breeckvelt, Claes Egbertsz., Pieter Pietersz., ’t marek van Willem An- 
theunisz., Gerdt Karsen, ’t marek van Gillis Tomasz., A. Rasier.

Frederick Evertsz. alias Visdrager, bootsman, varende opt jacht de Hase- 
windt, terwylen ditto jacht aen boort vant schip Ceylon was liggende, de wacht
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op ditto schip hebbende, deselvige na depositie van getuyghen en eyghen 
conffessie nyet waergenomen heeft, maer alsoo onachtsamelijcken in slaep 
gevallen is, dat door sijn brandende lont, die bijt mosquet was hebbende, de 
brant int schip geraect is, met perijckel, soo andere sutcx door Gods genade 
in tijts nyet gewaer geworden en waren, dat beyde de schepen (welck Godt 
altoos gelieve te verhoeden) verbrant soude hebben, hetwelcke een saecke 
sijnde die ter plaetsen daer men recht ende justitie is administrerende nyet 
getollereert, maer ten exempele van andere wel rigoureuselijcken behoort 
gestraft te werden, alsoo lijft en goet, naest Godes hulpe, aen de wacht is 
hangende.

Soo ist, dat de heer president ende presenten raet, prefererende nochtans 
gratie voor rigeur van justice, voorsz. FrederickEvertsz. gecondemneert heb
ben, gelijck hem mits desen sijn condemnerende, dat hy drymael van-de ree sal 
vallen ende met het natte gat voor de mast vant halve scheepsvolck van beyde 
deschepen geleerstsal werden, verbeurende daerenboven tweemaenden gagie.

Aldus gedaen ende gesententieert int schip Seylon den 17 July anno 1615. 
Was onderteeckent: Jan PiETERSZ. Coen, Jacob BreeckvelT, Claes Eg- 
BERTSZ., PlETER PiETERSZ., ’tmarek van WlLLEM AnTEUNISZ., GERETKARSZ.,
’t marek van Gillis Tomasz., A. Rasier.

l

i-
Alsoo Willem Hendricksz., constabelsmaet, uytgevaren met het schip 

Seylon, sich sooverde vergrepen heeft, volgens eygen confessie en vercla- 
ringhe van diverse getuygen, dat hyopden 16 Augustosavonts meteen quar- 
tier volex geheel droneken sijnde nyet alleene nevens d’andere (met de schuyt 
na boort varende) grooten moetwille bedreven heeft, maer sich als hooft in 
primo capite stellende, den schipper Claes Egbertsz., Pieter Pietersz., onder- 
coopman, ende beyde de quartiermeesters seer geinyurieert heeft, seggende 
daerenboven onder’t scheepsvolck dat opt schip Middelborch sooveel vlees 
ende speek geschaft worde, alsse eten mochten, met dryc mutskens araclc 
daechs, ende meer, in oltro voorsz. Pieter Pietersz. dreygende met 
door de ribben te stooten, hetwelcke saecken van seer quade consequentie 
sijnde, die tot verachtinge der overicheyt, ongehoorsaemheyt ende muyterye 
sijn streckende endedienvolgendeopt alderhoochste ten exempele van andere 
behoorde gestraft te worden.

Soo ist nochtans dat d’heer president met synen presenten raet, prefererende 
gratie voor rigeur van justicïe, voorsz. Willem Hendricxsz. gecondemneert 
hebben ende mits desen condemneeren, dat hy drymael onder door den kiel 
vant schip gehaelt ende vant halve scheepsvolck geleerst sal worden.

Aldus gedaen ende gesententieert int comptoir .Bantam, adi 25 Augusti 
anno 1615. Was onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, Hendrtck Brouwer,
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Andries Soury, LaurensBack, HenduickBruystens, CornelisComans, 
A. Rasier.

Alsoo Claes Egbertsz., schipper, ende Pieter Pietersz., ondercoopman, 
varende op de schepe Ceylon, hun soo vergrepen hebben (in plaetse van den 
gemeenen scheepsvolcke met een goet exempel wel voor te gaen) dat sy door 
eenige oude questie malcanderen gescholden ende daerenboven geslagen heb
ben, blijckendeby verclaringhe van getuyghen, alsmede hare eygen confessie, 
ende vermits hierdoor groote swaricheyt soude hebben connen ontstaen, 
een saecke van quade consequentie ende jegens der artijckelbrieff strydende 
sijnde. Soo ist, dat d’heer president met synen presenten raet rechtdoende, 
de voorsz. Claes Egbertsz. ende Pieter Pietersz. gecondemneert hebben, soo 
sy mits desen condemneren, in de verbeurte elcx van een maent gagie, ten 
proffyte van den armen.

Aldus gedaen ende gesententioneert intcomptoir Bantam, den 25cnAugusto 
anno 1615. Was onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, Hendrick Brouwer, 
Abraham van den Broeck, Andries Soury, Laurens Back, Henricic 
Bruystens, Cornelis Comans, A. Rasier. iHendrick Hendricksz., uytgevaren met het schip den Swarten Leeuiv, ende 
tegenwoordichlijck opt schip Middelburch varende, en heeft sich niet alleen 
den 7e" deser droncken gedroncken, terwyle alle het ander volck int warck 
waren om ditto schip te verdubbelen, volgens eygen verclaringe, maer dacr- 
enboven alsoo hem den pro vost int werck wilden helpen, heeft denselven op 
de borst gestooten, ende sich mede nyet ontsien tegen den schipper vele 
liooge ende weerbarstighe redenen te gebruycken, seggende mede tegen het 
volck, datse d’officieren alteveel toegegeven hadden, met diverse andere 
muytive redenen, die tot onwille ende ongehoersaemheytsijn streckende; het- 
welcke saecken sijn van seer quade consequentie, die ter plaetse, daermen 
justicie administreert, nyet behooren getollereert, maer ten exempele van 
andere opt alderhoochste dienen gestraft. Soo ist nochtans dat d’ heer presi
dent met synen presenten raet, gratie voor rigeur van justitie prefererende, 
den voorsz. Hendrick Hendricksz. gecondemneert hebben, soo sy hem mits 
desen condemneren, dat hy eenmael onder door den kiel vant schip Ceylon 
gehaelt, ende mettet natte gat voor de mast vant geheele scheepsvolck opt 
schip Middelborch geleerst sal worden.

Aldus gedaen int comptoir Bantam, adi 28 Augusto, anno 1615. Was on
derteeckent: Jan Pietersz. Coen, Henricq Brouwer, Abraham van den 
Brouck, Andries Soury, Laurens Back, A. Rastere.
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Alsoo Hendrick Jansz., cuyper opt schip Middelborch, na depositie van 
getuygenen eygen confessie, den 22enJuly een mes getrocken heeft tegen —*) 
Manges, bootsman, ter cause ditto Manges denselven voor schelm hadde ghe- 
scholden, omdat ditto cuyper hem verhindert heeft seker scheepsyser te ver- 
ruylen, ende daerna van ginge[?], droncken zijnde, met een blooten sabel als 

dol mensch langs het schip geloopen heeft, daeruyt groot ongeval sonde 
connen spruyten.

Soo ist, datd’ heer president ende presenten raet, willende rechtdoen, ende 
ongeval voorcomen, maer nochtans genade voor rigeur van justitie prefereren
de, hebbende voorsz. Hendrick Jansz. gecondemneert en gesententieert, soo 
sy hem sententieren ende condemneren midts desen, dat hy sal drymael van 
de ree vallen, ende van een quartier volck opt schip Middelborch geleerst 
worden.

Aldus gedaen int comptoir Bantam, adi 28 Augusti 1615. Was onder- 
teeckent: Jan Pietersz. Coen, Hendrick Brouwer, Andries Sourie, 
Laürens Back, A. Rasier.

een

Cornelis Prins, soldaet, sich vervoordert hebbende over eenige daegen by 
nachte tot twee reysen uyt ende in de logie over de pagger te dimmen, volgens 
eygen confessie, hetwelcke saecken van seer quade consequentie sijnde, die 
(ter plaetse daermen justitie administreert) nyet hehooren geleden, maer ten 
exempele van andere opt alderhoochste gestraft dienen.

Den heer president met svnen presenten raet willende recht doen, nochtans 
gratie voor rigeur van justicie prefererende, hebben den voorsz. Cornelis Prins 
gecondemneert, soo sy hem condemneeren mits desen, dat hy sal dryemael 
van de reede vallen ende vant geheele scheepsvolck opt schip den Aeolusgc- 
leerst worden.

Aldus gedaen int comptoir Bantam, den 7en September anno 1615. Was 
onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, Hendricq Brouwer, Andries Soury, 
Laurens Back, Cornelis Adriaensz., Hendrick Bruystens, Pieter 
Cornelisz., A. Rasier.

V

Alsoo tusschen Willem Willemsz., quartiermeester, ende Gillis Thomasz., 
hoochbootsman, op den 4C“ September droncken sijnde, sekere questie geresen 
is en malcanderen geslagen hebben, heeft voorsz. quartiermeester (alsoo door 
den schipper Claes Egbertsz. van den anderen gescheyden worden) sich tegen 
ditto schipper gestelt, daerover [hem tegen] Pieter Pietersz., ondercoopman 
gekeert, ende hem een vuystslach gegeven, henluyden scheldende voor hons-

’) Niet ingetuld.
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votten, hetvvelcke saecken van seer quade consequentie, die ter plaetse daer 
men justitie administreert nyet behooren geleden te worden endeopthooch- 
ste gestraft dienen.

Soo ist nochtans dat d’heer president met synen presenten raet (ten respecte 
van goet comportement) gratie voor rigeur van justitie prefererende, hebben 
den voorsz. Willem Willemsz. gecondemneert, soo sy hem condemneeren, 
dat hy dryemael van de ree sal vallen ende van 20 man opt schip Seylon ge- 
leerst te worden, verbeurende een maent gagie ten proffyte van den armen.

Aldus gedaen int comptoir in Bantam 1615 den 9 Septembris. Was onder- 
teeckent: Jan Pietersz. Coen, Hendricic Brouwer, Andries Sourie, 
Marten Reyersz.^Laurens Back, Cornelis Adriaensz., A. Rasier.^j.

Bartolomeus van der Leeu, soldaet, op den 3cn deser voor de Engelse logie 
staende by twee bootsgesellen, varende opt schip de Hope, is Jan Crynen, 
schipper van ditto schip, daerby gecomen, doende voorsz. bootsgesellen in de 
prauw gaen, daertegen den delinquant hem scheen te willen stellen, seggen- 
de waerom zouden de maets nyet een nacht aen lant mogen blyven? ende 
meer andere redenen. Ende alsoo hy nyet swygen noch doorgaen wilde, heeft 
ditto schipper hem, by de mouw nemende, wechgestooten, waerover hy sijn 
geweer treckende wilde tegen den schipper vechten, blijckende by zyne eygen 
bekentenisse, hetwelcke saecken van seer quade consequentie sijn, die ten 
exempeie van anderen, opt alderhoochste gestraft mochten worden.

De heer president met synen presenten raet, rechtdoende, maergenade 
voor rigeur van justitie prefererende, hebben voorsz. Bartolomeus van der 
Leeu gecondemneert en gesententieert, soo sy hem sententieeren en con
demneeren mits deesen, dat hy dryemael van de ree ende vant halffscheeps- 
volck opt schip Middelborch geleerst sal worden.

Aldus gedaen int comptoir Bantam, adi 9 September 1615. Was onder- 
teeckent: Jan Pietersz. Coen, Hendricq Brouwer, Adriaen Sourie, 
Marten Reyersz., Laurens Back, Cornelis Adriaensz., A. Rasier.

[O. Yl~-

J

Alsoo Jan Gruyter, oppercoopman, uytgevaren opt schip Hoorn, ende nu 
eenigen tijt gevaren hebbende opt jacht den Groenen Leeuw, vergeten heb
bende syne voorige misdaet, daerover hy [door] den heere generael Both ende 
raet gestraft is, sich nu andermael sooverre vergrepen heeft (in plaatse van 
't gemeen scheepsvolck in goede discipline te houden, en haer met een goet 
exempel voor te gaen) met droneken drineken en questien te moveren, den 
schipper Claes Waerboutsz. voor een bogger scheldende, met meer onbehoor- 
lijcke daden als is gebleecken, daeruyt groote swaricheden tot schaede van 
de Generale Compagnie soude connen ontstaen, hetwelcke saecken van seer

1I
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quade consequentien sijn, die ter plaetsc daermen recht doet, nyet moeten 
geleden, macr andere ten exempel, gestraft dienen.

Soo ist, dat d’ heer president met synen presenten raet den voorsz. Jan 
Gruyter gecondemneert hebben, soo sy hem mits desen condemneeren, dat 
hy hier sal blyven, ende nacrt vaderlant keeren, tot discretie van de heeren 
Mayores, verbeurende nyet te min drye maenden gagie; openbare verclaringhe 
doende, hy Claes YVarboutsz. voor een eerlijck man is houdende ende nyet 
verifiëren can, daervoor hem gescholden hadde.

Aldus gedaen en gesententieert int comptoir Bantam, den 16cn September 
anno 1615. Was onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, Hendrick Brouwer, 
Andries Soury, Laurens Back, Willem Noblet, Marten Reyersz., 
Claes Egbertsz., Cornelis Adriaensz., A. Rasier.

Jan de Haen, bootsgesel varende op ’t schip Rotterdam, op den 9 deser 
savonts tot Jaccattra met de boot om arack te laden gevaren zijnde, heeft hy 
hem onder andere matroosen begeven tot drincken; den stuyrman Stoffel 
Diricksz. Rem porrende, om na boort te varen, hielt sich off droncken waer, 
daerop voorsz. stuerman hem slaende, is metter haest opgesprongen en heeft 
hem weder geslagen, hetwelcke seer grooten moetwille tot verachtinghe der 
overicheyt ende ongehoorsaemheyt streckende is, een misdaet, dieoptalder- 
hoochste, anderen ten exempel, gestraft moet worden.

Soo ist dat d’ heer president ende synen presenten raet, rechtdoende, noch
tans gratie voor rigeur van justitie willende prefereren, den voorsz. Jan de 
Haen gesententieert ende gecondemneert hebben, soo sy hem condemneeren 
en sentencieren mits desen, dat hy drymael van de ree sal vallen, ende vant 
geheele scheepsvolck opt schip Rotterdam met het natte gat voor de mast in 
een enckelde broeck geleerst sal worden.

Aldus gedaen int comptoir Bantam, adi 19 September 1615. Was onder
teeckent: Jan Pietersz. Coen, Hendricq Brouwer, Cornelis Adriaensz., 
A. Rasier.

\
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Alsoo Bouwen Corsz., bosschieter, uytgevaren met het schip den Swarten 
Leeuw, sich sooverre te buyten gegaen heeft, namentlijeksonder consent van 
den schipper naer lant te varen ende aldaer buyten de logie te blyven, dronc
ken te drincken, in de boyen sittende, sijn beenen uyt de beugels te halen ende 
over de pagger uyt de logie by nachte te dimmen, dat een seer stouten daet 
ende moetwille is, een saecke, die opt hoochste, andere ten exempel, gestraft 
moet werden.

Den heer president ende presenten raet willende recht doen, nochtans 
gratie voor rigeur van justice prefererende, hebben den voorsz. Bouwen Corsz.
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gecondemneert, gelijck sy hem condemneeren mits desen, dat hy dryemael 
van de ree opt schip Middelburch sal vallen, ende aldaer van 60 man ende opt 
schip de Hope van 40 in een linnen broeckye geleerst sal werden.

Aldus gedaen int comptoir Bantam adi 2lcn September 1615. Was onder- 
teeckent: Jan Pietersz. Coen, Hendrick Brouwer, Andries Soukie, 
Laurens Back, A. Raster.

ObbeFongers, bosschieter, geleden eenige weecken over zeeckere misdaet 
in de boyen geset, ende onder hanttastinge daeruyt gelaten, op hope hem 
beteren soude, nu andermael sich sooverde te buyten gaet, gestadich droncken 
wesende, als een onnut mensch voor sijn loon geen vverck doende, hetwelcke 
strijt tegens des artijckels meldinge.

Dienvolgende den heer president en raet, rechtdoende, condemneeren mits 
desen, dat hy dryemael van de ree valle ende van 40 man opt schip Middel- 
borch in een enckelt linnen broeckye geleerst sal worden.

Aldus gedaen, opt comptoir Bantam, adi 21 September 1615. Was onder- 
teeckent: Jan Pietersz. Coen, Hendrick Brouwer, Andries Sourie, 
Laurens Back, A. Rasier.

{

Alsoo Christiaen Christiaensz., smit, varende opt schip de Sonne, in plaetse 
van sijn vverck neffens d’andere bootsgesellen (besich met kielhalen sijnde) 
te doen, sich sat gedroncken ende eenen heelen nacht tscheep de beest ge
speelt heeft, soo met qualijc spreken etc., hen belet van den voortganck int 
vverck zijnde, dat een saecke van seer quaden consequentie is, die nyet behoort 
geleden, maer gestraft dient.

Soo ist dat den heer president met zynen presenten raet den voorsz. Chris
tiaen Christiaensz. gesenten lieert ende gecondemneert hebben, soo sy hem 
condenseren, dryemael van de ree te vallen, ende van 40 man opt schip Mul- 
delborch in een linnen broeckje geleerst te worden.

Aldus gedaen opt comptoir ende logie tot Bantam, adi 21 September anno 
1615. Was onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, Hendrick Brouwer, 
Andries Soury, Laurens Back, A. Rasier.

Alsoo Kldert Eldertsz. de Jonge ende Jan le Mair, beyde als ondercoop- 
lieden in des Compagnies dienst gebruyckt sijnde, aen de Generale Compag
nie veel ten achteren sijn, ende hunne reeckeninghe niet naer behooren en 
doen, veroorsaeckt door onachtsaemheyt ende desbauche, die, ander ten 
exempel, opt hoochste behooren gestraft te worden, ende als gevangenen 
gesloten naert vaderlant gesonden te worden.

Soo ist dat de hcere president ende den presenten raet, doende recht, prefe-

)
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rerende gratie voor rigeur Vctn justitie, den voorsz. Eldert Eldertsz. de Jonge 
ende Jan le Mairgecondemneert hebben, ende condemneeren mits desen, met 
’t schip Rotterdam solider gagie naert vaderlant te gaen omme aldaer hunne 
saecken by de Bewinthebberen te verantwoorden, o ff andersints hunne ach- 
terheyt te betalen.

tC Aldus gedaen ende gesen tendeert in delogie tot Bantam, den 18 December
1615. Was onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, Wemmer van Berchem.v Alsoo Thomas Pietersz. Bloock, van Wiggen, Engelsman, voor datum op 
het schip Middelborch gedient hebbende voor soldaet, ende over de moor- 
dadige conspiratie van ’t seive schip, nadat hy gekielhaelt was, opteylantlsla 
deMayo voor een stuck schelms ende verrader aen lant is geset, denwelcken 
hem echter wederomme vervordert heeft andermael in dienst van de Com
pagnie voor soldaet opt schip Der Veere, dat Godt beware, te begeven, ende 
niettegenstaende sijnne vergaende missusien ende delicten, wederom hadde 
gesocht aen het voorsz. eylant Isla de Maye weech teloopen, waertoehy hadde 
versocht, niet alleen binnen scheepsbort, maeroock tot Middelborch sijnde, 
noch andre vrome soldaten op te ruyen ende tot hem te crygen, allés volgens 
de attestatien ende sijnne ejrgen belydenisse.

Soo ist dat na rype deliberatie, denselven Thomas Pietersz. hebben geor- 
donneert, gelijck wy hem ordonneeren mits desen, met het schip Mauritius, 
dat metten eersten meynt te vertrecken, naer het vaderlant te gaen, geboeyt, 
gelijck hy hier aen lant van het voorsz. schip Der Veer is gebracht, opdat hy 
volgens sijn comportement aldaer mach getracteert ende int patria daervan 
rapport gedaen worden.

Aldus gearesteert in de logie lot Bantam den 13ca January 1616. Was on
derteeckent: Jan Pietersz. Coen, Wemmer van Barchem, Willem Noblet, 
CORNELIS BüYSERO, JAN GRUYTER.

*

[
Alsoo Jacop Cornelisz. Aenlegger van Vlissingen, schiemansmaet geweest 

opt schip den Engel, ende vant seive alhier geboyt gebracht, hem sooverde 
buyten eere ende eet vergeeten heeft, dat hy niet alleen de bloote kennisse 
van die mordadighe conspiratie, die sy meenden opt 
te stellen, heeft gehadt, maer daerover diverse discoursen met den schieman 
(die als autheur aent eylant Mauritius is geëxecuteert), sonder ’t seive, volgens 
syne eet, den scheepsraet offimant van de officieren aen te dienen, alles vol
gens sijnne eygen belydenisse.

Soo ist, dat alles wel overwogen hebbende, bevindende ’t seive te wesen 
een saecke van seer quade consequentie, dewelcke opt hoochste diende ge
straft, tot exempel van andre, maer willende gratie prefereren, recht doende,

i
schip int werckvoorsz.

I
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hebben denselven Jacop Cornelisz. Aenlegger gesententieertendegecondem- 
neert, gelijck wy hem scntentieren ende condemneren mits desen, dryemael 
onder des scheeps kiel doorgehadt te worden, ende allesyne maentgelden tot 
date verbeurt.

Aldus gearresteert in de logie tot Bantam, den ISJanuary 1616. Was on- 
derteeckent: Jan Pietersz. Coen, Wemmer van Barchem, Willem Noblet, 
Cornelis Buysero, Clement Kerssboom, Jan Gruyter.

I

Alsoo Hendrick Harmansz., cuyper, uj'tgevaren met het schip den Witten 
Leeuw, hem nyetalleene tegens Christelijcke plicht, eer ende eet, seer groffe- 
lijcken misgrepen, maer oock seerqualijcken gecomporteertheeft, als nament- 
lijcken, dathy, intwederkeeren meteen prauwe van Japaraiierwaerts Tserebon _ 
aengedaen zijnde, aldaer tot tweemael toe wechgeloopen, by den coninck 
ende Mooren gegaen is, van meyninge sijnde aldaer teblyven, sich met bloot 
geweer wel stoutelijck tegen Albert Gillisz., overste van de prauwe, opposee- 
rende, in sulcker voegen, dataldaeroockgebleven soude hebben, ten ware den 
coninck van Tserebon hem wederom hadde doen leveren, gelijck mede, dat 
hy in de logie alhier, als voor desen op de schepen ende andere plaetsen, hem 
met droncken drincken, hoereeren ende ontuchtich leven seer groffelijcken 
misgrepen heeft, volgens verclaringe van getuygen, ende syne eygen con
fessie, hetwelcke saecken sijn van seer quade consequentien, die ter plaetsen 
daermen justitie administreert nyet behoorden geleden, maer opt hoochste, 
anderen ten exempele, gestraft dienen.

Soo ist, dat de I£. heer president ende presenten raet, recht doende, noch
tans gratie voor rigeur van justitie prefererende, hebben den voorsz. Hendrick 
Harmansz. gecondemneert, soo sy hem condemneren mits desen, dat hy drie- 
mael gekielhaelt en van alle scheepsvolck geleerst sal worden, gebovt gaende, 
soo lange synen tijtduyren sal, offna ’tvaderlantgesonden worden, niettemin 
betaelende soovele synenthalven aen den coninck van Tserebon geschonc- 
ken is.

Aldus gedaen int comptoir Jaccatra, adi 27 April anno 1616. Was onder- 
teeckent: Jan Pietersz. Coen, Jacob Breeckvelt,EvertDeyn, Cornelis 
Cornelisz., Jan Willemsz., Pieter Dircksz., Hendrick Claesz, Jan 
Gertsz.

\

j

!

Alsoo claerlijcken gebleken is, dat Pieter Reyniersz., timmerman, uytge- 
varen met het schip Nassouw voor f 18 ter maent, syne ambt, noch devoir, 
door luyheyt nyet behoorlijck heeft willen doen, ofte, na hy verclaert, door 
een accident (welck voor desen int patria [heeft becomenj) nyet en heeft con- 
nen voldoen, hebbende meest alle den tijt van ontrent achtmaenden, dat hier

)
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geweest is, met lanterfanten onder pretext van sijn accident, soo in de coyen 
als andersints, gepasseert. Soo ist, dat sulcxby den raetgeconsidereertsijnde, 
verclaert wort voorsz. Pieter Reyniersz. onwerdich alsulcken gagie te ver
dienen, hebben hem derhalven gestelt ende stellen hem mits desen op ƒ12 
ter maent, mits dat gehouden blyven sall te doen ten dienste van de Com
pagnie alle ’tgeene ten uyttersten doen can, op pene dat by gebreke naerder 
gelet ende ten uyttersten na recht geprocedeert sal worden.

Aldus gedaen int comptoor Jaccattra, den 27 April 1616. Was onderteec- 
kent: Jan Pietersz. Coen, Jacob Breeckvelt, Evert Deyn, Cornelis 
Cornelisz. Jan Willemsz., AlbertJelisz., Pieter Dircksz., Hendrick 
Claesz.,Jan Gertsz.

Alsoo Cornelis Jacobsz. hoochbootsmansmaet van Purmerent, ende Pieter 
Jacobsz., bootsman van Lammerschagen, haer met droncken drincken ende 
moetwille niet alleene soo verde hebben vergrepen, dat hun tegen haere 
overicheyt gestelt, maer deselve als den raet met diverse onbetamelijcke schelt- 
woorden hebben gescholden, gelijck mede alsdat Pieter Jacobsz. voorsz. den 
hoochbootsman by* ’t hooft ende baert gevat en oock geslagen heeft, ende dat 
Cornelisjacobsz., boven diverse moetwillicheyt bedreven, hem tegen den op- 
percoopman, schipper, ende raet met geweer gestelt heeft, nemende uyt de 
hut seeckere hassegayen, (nadat hem tevoren een poigniart ende mes affge- 
nomen was) in plaetse dat na de boeyen soude gaan omme na het schijnt 
meerder moetwille daermede te bedryven, volgens depositie van seeckere ge- 
tuygen ende verclaringe van beyde de delinquanten; hetwelcke saecken van 
seer quade consequentie wesende, die niet gedoocht, maer ter exempel van 
andren optalderhoochsten wel behoorde gestraft te worden. Soo ist nochtans, 
dat de heer president ende presenten, als scheepraet, regart nemende opt 
voorgaende goet comportement der delinquanten, willende gratie voor) rigeur 
van justitie prefereren, voorsz. Cornelisjacobsz. ende Pieter Jacobsz. gecon- 
demneerthebben, ende mits desen condemneeren, elcke dryemael van de ree 
te vallen ende vant halve scheepsvolck in een enckelde broeck voor de mast 
geleerst te woorden, verbeurende daerenboven een maent gagie.

Aldus gedaen ende gesententieert int schip den Swarten Leeuw, liggende

i
ï

*, 'iz. tot Jaccatra, adi 18 Mayo 1616.\Was onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, 
Martkn van der Strengii, Theunis Florisz.

Alsoo claerlijcken gebleecken is, dat de persoonen Aert Pietersz. van den 
Bosch ende Harmen Pietersz. van Husom, beyde bootsgesellen varende opt 
schip Enckhuysen, haer grootelijcx hebben vergrepen, ende metten anderen 
tot Firando in Jappan wesende, te samen geconspireert ende beslooten, by'



1

125Jacatra, 25 Mei 1616.

den vyant over te loepen naer Nangesacque, omme aldaer by dePortngiesen 
tegen 7t patria te dienen, waerover al eenige dagen van ’t schip ende op den 
wech sijn geweest, ten waere door de wevgeringe van de Japanse veerluyden, 
die haer niet wilden oversetten, al wech hadden geweest, alles blijekende by 
haer eygen confessien; ende alsoo dit is een saké van seer quade consequentie, 
die wel metter doot behoorde gestraft te worden, soo ist, dat d’E. heer presi
dent endesijnnen presenten raet, rechtdoende, nochtans preferrerende gratie 
in plaetse van rigeur van justitie, hebben de voorsz. delinquanten gecondem- 
neert ende condemneeren mits deesen ider driemael onder de scheepskiel te 
passeren ende van alle het scheepsvolck, met een strop om den hals, voor 
den grooten mast geleerst te worden, verbeurende alle hare maentgelden, van 
den tijt aff dat se het wechloopen int sin hebben gehadt, daerenboven 2 jaer 
op de fregat ofte galey te royen, ende sal Harmen Pietersz. van Husom dubbelt 
vergoeden hetgene uyt den hoochbootsmans kiste genomen heeft.

Aldus gedaen in delogie totjaccatra, adi25 May 1616. Was onderteeckent: 
Jan Pietersz. Coen Jacob Breecicvelt, Dirck Ellertsz. de Vries, Jacob 
Hermansz., Theunis Florisz., Niclaes Casenbroott, Floris Heeres, 
Everardt Deyns, Jan Pietersz. Hoyer, Claes Geeritsz.

i
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Alsoo den persoon Jan Gerritsz. van Harlingen, bosschieter tot Bantam, een 
nacht sonder consent aen lant is gebleven ende hem begeven tot droneken 
drineken, de joneke laten vertrecken, alsmede den schipper met woorden 
seer qualijck beyegent, dat een saecke van seer quade consequentie is, die 
niet behoort geleden, maer andre ten exempel opt hoochste gestraft dient. 
Den heer president ende den presenten rade, willende recht doen, nochtans 
prefererende gratie voor rigeur van justitie, hebben den voorsz. Jan Gerritsz. 
gecondemneert, gelijck sy hem condemneeren mits desen, dat hy 3mael van 
de reede vant schip Enckhuysen sal vallen ende vant halve scheepsvolck ge
leerst worden.

Aldus gedaen in delogie totjacatra, adi 25cnMay 1616. Was onderteeckent: 
Jan Pietersz. Coen, Jacob Breecicvelt, Dirck Allertsz. Vries, Jacob 
Hermansz., Theunis Florisz., Nicolaes Casembroott, Floris Heeres, 
Everard Deyn, Jan Pietersz. Hoyer, Claes Gerritsz.

S
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Alsoo op den 2en January anno 1616 Kusnoky Itsiemon, overste van de 
Japponders met de joneke de Fortuyne herwarts gecomen, na eygen vercla- 
ringe ’s morgens vroech met den dage in een van de Japonse huysen binnen 
dese loogie, met een sabel van achteren dootgeslagen heeft Ceyemon, ge
committeerde overste over de Japponders met het schip Enckhuysen her- 
waerts gecomen, soo denselven met eenige Japponders die noch in de coye

j
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lagen, was discourerende ende toback dronck, ende dat sonder iemants wee- 
ten, op gepretendeerde toegeeygende authorite)'t van bevel, hem door den 
Gouverneur van Firande ende oppercoopman Jacop Specx over de Jappon- 
ders gegeven, ende onder pretext dat voorgenoemde Ceyemon mede onder 
sijn gebiet sorterende ende hem ongehoorsaem is geweest, hebbende soo hy 
seyt, getracht hem Kusnoky te vercleenen endesich selffs meester te maecken.

Soo ist dat by d’heer president Coen ende presenten raet (wesende een 
ieder kennelijck genoech den voorz. overledene sijn commissie niet geannu- 
leert, maer expres in surceance, respect ende aensien gehouden was), heb
bende alvorens den delinquant, als ooclc pertyen reden ende mede redenen 
van diverse attestatien gehoort door de mondt van verscheyden Japanse 
tolcken, de misdaet verstaen wort te sijn een enorme moort ende dootslach, 
welcke na Goddelijcke wet en politicque Christelijck recht, alsoock na Japanse 
costuyme selffs, ter plaetse daer men recht ende justitie is administreerende, 
niet en behooren getolloreert, noch gepardonneert, maer ten exempel van 
andre rigoreuselijck na artijckels vermelding dient gestraft te worden.

Derhalven den voorsz. heer president Coen ende presenten raet, alsvorens 
gelet hebbende, op ’t gene daerop te letten stont, willende recht doen, voorsz. 
Kusnoky Itsiemon gecondemneert hebben, gelijck hem eenstemmich mits 
desen condemneren, metten swaerde gestraft te worden, datter de doot na 
volcht.

Aldus gedaen int comptoir Jaccatra, adi 3 Junv anno 1616. Was onder- 
teeckent: Jan Pietersz. Coen, Jacob Breeckvelt, Dirck Allertsz. Vries, 
EverardDevns,Jan Pietersz. Hoyer, Claes Gerritsz. Johan de Bitter, 
Laurens Fris, Jan Jansz.

*
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Alsoo de ondergeschreven persoonen, varende opt fregat Jamby, na exa- 
minatie elck in solidum, vrywillich bekent hebben, dat sy in de reviere van 
Jamby hun sooverde te buyten hebben gegaen van eenige parangs, hierna 
geschreven, in hare kisten gebercht te hebben, die sy van der Compagnie’s 
cargasoenen uyt het ruym hadden genomen, sonder den schippers off andre 
sulcx aen te seggen, die ’tselve uyt haer kisten hebben gehaelt, als blijckt per 
attestatie, soo dat claerlijcken daeruyt blijckt als oneerlijcke luyden die ter 
quader trouwen hadden genomen, en dieffelijck gestoolen, te weeten Jan 
Jansz. van Amsterdam, bootsman, uytgevaren met’t Wapen van Amsterdam, 
53 stucx; fclaes Jacobsz. van 
Leeuw onder de vlagge van den commandeur Block Martsz., 20 stucx; Pieter 
Adriaensz. van der Gouw, uytgevaren op ’t schip de Mane onder de vlagge 
voorsz., 19 stucx; dewelcke een saecke is van grooten gewichte ende tende
rende tot schaede, oneere ende laster van alle cloeck vromme bootsgesellen,

l

Groeningerlandt, uytgevaren met den Rooden
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soo ist dat door d’ heer president ende den presenten raet, op alles gelet heb
bende daerop te letten stondt, niettegenstaende sulcke schandelijckemissus- 
sien van sijnne Meesters goederen te steelen, wel metter doot behoorden (ende 
oock gebruvckelijck is) gestraft te worden, hebben op hoope van beternisse 
voor deese reyse gratie voor rigeur van justitie willen prefereeren, ende recht 
doende, de voorsz. persoonen gecondemneert, gelijck sy hen condemneren 
mits desen dryemael van de reede te vallen, ende met 30 slagen in een enckelt 
linnen broeck voor de mast van ’t fregatsvolck geleerst te worden, verbeu
rende elck een maent gasie.

Actum in Bantam, adi 13 July 1616. Was onderteeckent: Jan Pietersz. 
COEN, CORNELÏS BUYSERO, CRTJN VAN RAEMBORCH, ABRAHAM STERCQ, AL- 
BERT JELTSZ.

1
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Alsoo Hendrick Elyas, bootsgesel opdeschaloupe Cleen Hollandia, op den 
14 deser hem sooverde verstout heeft van hem tegen den schipper te oppo
seren, so men het mersseyl innemen soude, treckende sijn mes, dreygende 
den voorsz. schipper daermede te doorstooten, als van gelijcken op de reede

1

van Loehoe mede met een mes tegen anderen heeft gevochten,/daerover hy .
op hanttastinge is losgelaten, alles volgens sijn eygen bekentehisse, soo ist,
dat de heer president ende presenten raet, daerop gelettsijnde, vinden ’tselve 
een stuck van grooten consequentie te wesen, als streckende ende tenderende 
tot verachteringe van de voyagien, dootslagen, ende 't vercleenen van d’au- 
toriteyt van sijnne wettelyke overicheyt, hebben derhalven den voorn. Hen
drick Elias gecondemneert, gelijck sy hem condemneeren mits desen, drye
mael onder scheepskiel deurgehaelt ende dan in een enckele linnen broeck 
met 50 slagen voor de mast geleerst te worden, anderen tot exempel.

Voorder alsoo Willem Barentsz., hoochbootsman, varende op de schaloupe 
Cleen Hollandia, by den schipper gecommandeert sijnde, op den 26 Augusto 
voor Succadana ’t ruym schoon te maecken, ’t selve niet gedaen, maer ter 
contrarien tappende eenige kannen arack int ruym, heeft aldaer met de 
maets gaen sitten drincken, daerover den schipper hem hiet in de boeyen 
gaen, dan wevgerde ’t selve, seggende dat hy er niet en wilde in gaen, d’ 
welck by d’ heer president ende presenten raet overwogen sijnde, vinden ’t 
selve een saecke te wesen van quaden consequentie, als sijnde een officier, 
die andre behoorde daerover te straffen, selffs daertoegaetdebaucheren ende 
verleyden, hebben derhalven den voorn. Willem Barentsz. gecondemneert, 
gelijck sy hem condemneeren mits desen, 3 mael van de reede te vallen ende 
met 25 slagen in een enckele linnen broeck voor de mast geleerst te worden.

Guillame Anthonisz., schipper op de schaloup Cleen Hollandia, wert by 
d’heer president ende raet gecondemneert in een maent gagie, ter oorsaecke
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tot Jaccatra eenich arack heeft gecocht, ende tot Loehoe onder de soldaten 
denselven heeft gegeven.

Aldus gedaen den 21en September anno 1616, in Bantam^ Was onder- 
teekent: Jan Pietf.rsz. Coen, Joris van Spilbergen. Cornelis Buvsero,
CORNELIS COMANS, LAMRERT HADAM, HENDRICK DE JONGE, CRTJN VAN RAEM- 
BORCH.

Alsoo Abraham Pietersz. Pos, out ontrent 42 jaren, schipper op de Nep- 
tunts, goetwillich bekent heeft, dat hy op den 31 December lestleden ontrent 
Lucipara een joncke heeft aengehaelt ende daeruvt genomen den schipper 
ende eenigegoederen, die hy aen sijn boortdede brengen, ende ’sanderdaechs 
den schipper, die seyde van Mallacca quamen ende [tot] Japara t’ huys hoorde, 
weder aen boort dede setten, ende niettegenstaende geene m ërctc teecken en o ff 
gelijckenisse van Portugiese ofte andere vyanden goederen en sach, ’t selve 
goetendecleeaen evenwel voor de mast dede uytdeelen, genietendedaermede 
sijn deel aff, alles sonder eenige last offte commissie daertoegehadt te hebben. 
Daerenboven, noch tot Bantam comende, ’t selve niemant ter werelt en 
heeft aengedient, maer ’t selve fraudeleuselijck verswegen ende verborgen 
voor sijnne overicheyt. D’welck een saecke is, niet alleen streckende tot groote 
verachtinge van onse natie, maer daerenboven lichtelijcken soude connen ge
beuren uyt sulcken proceduj'ren, dat degene, op de comptoiren liggende, 
daerdoor van haer leven ende de Compagnie van haere goederen sonde be
rooft worden, waeruytdat licht dan soude volgen (een comptoir gelijck Japara 
sijnde) een generael gcbreck, dat soude veroorsaecken een groote disorder 
ende in fijn de geheele ruyne van den stant der Compagnie’s saecken alhier, 
waerover bevinden ’t selve niet alleen en behoort pecunaire ende met depor- 
tementen, maer opt alderhoochste aen den lyve, als een zeerover toestaet, 
rigoreuselijck gestraft te worden. [In consideratie] genomen hebbende ’t heer- 
lijcke ende mannelijcke feyt, ’t gene voorleden jaer ’t selve schip ende volck 
voor Mallacca heeft uytgerecht, waerdat hy alsdoen als stierman de tweede 
plaetse heeft waergenomen, hebben hem in recompensie ende vergeldinge 
vant ’t selve (opdat andere mogen sien de goede diensten nieten worden ver
geten, maer echter geloont) van de voorsz. peenen uyt louter genade gercla- 
xeert, gequitteert, ende gepardonneert, alleenlijck tot betalinge van tgene 
de Compagnie, ter oorsaecke van die genomen goederen moet werden uyt- 
gekeert, uyt tëreycken ses maenden gagie.

Aldus gedaen, adi 24 September anno 1616, in Bantam. Was ondcr- 
teeckent: Jan Pietersz. Coen Joris van Spilbergen, Cornelis Büysero, 
Cornelis Comans, Lambert Madam, Crijn van Raemburcm, Hendrick 
de Jonge.
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Alsoo Jacop Jansz. van Enckhuysen, nu stierman op den Neptuiics ende 
alsdoen varende op de schaloupe CÏeen Enckhuysen, goetwillich bekent heeft, 
dat hy op 31 December lestleden ontrent Lucepar aen boort van een joncke 
met de schuyt ende noch 4 man is gevaren, daeruyt nemende den stierman 
ende eenige packen deden, die hy aen boort van [de] schaloupe Enckhuysen 
brocht, ende int overgeven van ’t goet, dat in de cayuyte wiert gedragen, een 
Chiamsekistien heymelijcksteelgewijs, sonder imants \veeten,soo hy meende, 
in sijn hutte gedragen heeft, ende alevenwel ’s anderen daechs sijn part vant 
goet dat voor de mast wiert gedeelt heeft genooten, sonder vant voorsz. 
kistien iets te vermanen, [seggende] de quantiteyt van de stucx [te sijn] ver- 
geeten, maer wel te weeten, ontrent de 80 realen daervan gemaeckt heeft. 
D’vvelcke een saecke van seer dangereuse consequentien sijnde, als hy een 
stierman, den 2en persoon presenterende, om ’t recht te helpen maynteneren, 
’t selffs gaet breecken int beroven van vrienden haere goederen ende wel
varen, sonder dat het hem van iemanden gelast is, off dat eenige mercktee- 
ckenen van Portugyse off andre vyanden daerin gevonden off gesien te heb
ben, maer wel ter contrarie geweeten heeft die joncke van Japara was. Uut 
welcke proceduyren niet alleen de persoonen ende goederen van de Compag
nie in die plaetse last en lyden ende sware riseco loopen, maer (een comptoir 
gelijck Japara) wel lichtelijck alle saecken in disordre tot totale ruyne van de 
Compagnie’s saecken in dese quartieren soude brengen, waerop by d’heer 
president ende raet gelet sijnde, bevinden ’t selve wel behoorde als seeroove- 
ryen opt hoochste aen den lyve gestraft te worden. Doch willende gratie voor 
rigeur prefereren, nochtans recht doende, hebben den voorn. Jacob Jansz. 
gecondemneert, gelijck hem condemneeren mits desen, te verbeuren ten 
proffyte van de Compagnie 24 maenden gagie, hem deporterende van sijn 
ampt ende digniteyt, om als een bootsgesel na huys te varen.

Aldus gedaen, adi, 24 September, anno 1616 in Bantam. Wasonderteeckent: 
Jan Pietersz. Coen, Joris van Spilbergiien, Cornelis Buysero, Cornelis 
Comans, Lambert PIadam, Crijn van Raemburch, Hendrick de Jonge.
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Alsoo Reyno Lemesz. van Angem in Vriesland, oudt omtrendt 21 jaeren, 
varende opt schip Groot Hoorn, hem sooverde verloopen heeft int begaen 
van navolgende dieveryen: eerst uyt de kiste van Cornelis van der Plaet 
reael, van Adriaen Keutricx, dies kiste hy open heeft gebroocken, 2 reaelen, 
ende uyt de kiste van Jan Plolstiner 88 reaelen, die hy, na eenige dagen by 
hem gehadt te hebben, door een poort over boort heeft geworpen, oock uyt de 
mouwe van een swarte vrouwe binnen scheepsboort gesneden heeft l-J- stuck 
van achten, alles volgens sijnne eygen bekentenisse, d’welck een saecke 
is, [die] daer men recht administreert niet en moet off en mach getollereert,
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alsoo alle vrome pcrsoonen daercloor in achterdencken worden gebracht.
Soo ist, dat d’heer president ende raet den voornoemden Reyno Lymesz. 

gecondemneert hebben, gelijck hem condemneeren mits desen, met een 
strop om sijn hals gegeeselt ende daerna gebrantmerckt te worden, voorts 
gebannen alle sijn leven op de galleye o ff fregatten te roeven, andren ten 
exem peb*~^2^

Alsoo Fayke Baukes, bootsman opt schip Hoorn, hem sooverde vergrepen 
heefft, aldat hy eenen Jan Henricsz. met een bijl heeft geslagen, dat hy ter 
aerden viel, daerover in de boeyen wiert gestelt, ende daerna ’t slot aff- 
breeckende achter tegen den schipper hem opposerende, van niet te willen 
weder in de boeyen gaen, alles saecken sijnde van muyterye, daeruyt wel 
groote disordre ende dootslagen soude volgen, want het niet by sijnne wijs- 
heyt en quamp juyst met ’t plomp van den bijl raecte, alsoo bekent ’t selve 
in dronckenschap sonder wetenschap heeft gedaen, alles volgens zijnne be- 
lydenisse, dewelcke [een saecke is die] daer men recht administreert niet en 
mach getolloreert oft ongestraft gelaten worden.

Soo ist, dat de heer president ende raet den voornoemde Faycke Baukens 
hebben gecondemneert, gelijck sy hem condemneeren mits desen, dryemael 
gekielhaelt, met 50 slagen in een enckel linnen broeck geleerst, ende met ’t 
mes door sijn handt aen den mast gestelt te worden, andren tot exempel.

Alsoo Pieter Jansz. van Edam, bootsman, varende opt schip Groot Hoorn, 
hem sooverde verloopen heeft, nu lest in Japara sijnde, van hem tegen sijnne 
oppercoopman, die hem in de logie wilde doen gaen, geopposeertte hebben, 
comende hem tegen met een mes in de handt, roepende: oraing sappa, seg- 
gende voorder: ha! iele durff u wel tegemoet comen, ick en sal voor u, noch 
voor niemant wij eken, en in de logie te gaen, dat hy niet en wilde doen, soo 
dat hem met gewelt daertoe mosten constringeren, d’welck een saecke van 
swaren dangereuse consequentien is, die opt alderhoochste, daer men recht 
administreert, behoort gestraft te worden, soo ist, dat de heer president ende 
raet den voornoemden Pieter Jansz. [hebben] gecondemneert, gelijck sy hem 
condemneeren mits desen, drijemael gekielt, met 50 slagen in een cnckelt 
linnen broeck voor de mast geleerst, ende met ’t mes door de handt aen den 
mast gestelt te worden, anderen ten exempel.

/ ff.X. Aldus gedaen in de logie tot Bantam adi 24 September lóló/was onder- 
teeckent: Jan Pietkrsz.-Coen, Joris van Spilbergen, CorneLis Büysero, 
CORNELIS COMANS, LAMBERT HADAMS, CRIJN VAN RaEMBOKCH, HENDRICK 
de Jonge.

Alsoo Oege Wilkens van Sneeck, bootsman varende op ’t jacht de Sterre, 
volgens sijnne eygen bekentenisse hem sooverde verloopen heeft, van Marten
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Abbrams, cock op ’t selve jacht, met een mes in de rugge gesneden heeft, ’t 
wel eken een saecke is [die] daer men recht administreert niet en mach getol- 
lereert, maer ten hoochsten gestraft [dient te] worden, soo ist dat d’ heer presi
dent enderaet, aensiende sijnne lammicheyt, prefererende gratie voor rigeur, 
nochtans recht doende, denselven hebben gecondemneert, gelijck hem con- 
demneren mits desen, eens gekielt ende met 50 slagen in een enckelde linnen 
broeck voor de mast geleerst te worden, anderen tot exempel.

Alsoo Meynert Jansz., bosschieter opt jacht den Arent, hem sooverde ver
grepen heeft, volgens sijnne bekentenisse, dat by eenige dagen geleden opt 
voorsz. jacht ’s nachts een groot rumoer heeft gemaect als een dol mensche, 
ende daermede noch niet te vreeden sijnde, omlage is geloopen, nemende 
een sabel ende daermede rontspringende, sonder aensien van persoonen, 
waerover om hem die te ontweldigen den bottelier in sijn voet is gequest ge
worden, alsoock hy van tevooren ’t mes tegen eenen heeft getrocken, daer 
hy mede had sitten speelen, alles saecken van quade consequentie, daeruut 
lichtelijck groote dootslagen ende disordren souden volgen, daeromme daer 
men recht administreert niet en behoorde noch en mach getolloreert off ver
dragen worden, soo ist, dat d’ heer president ende raet den voorsz. Meynert 
Jansz. hebben gecondemneert, gelijck sy hem condemneren mits desen, 
dryemael gekielt, met 60 slagen in een enckele linne broeck voor de mast 
geleerst, ende met ’tmes door de handt aen de mast gestekte worden, andren 
tot exempel.

Aldus gedaen in de logie tot Bantam, adi, 24 September 1616. Was onder- 
teeckent: Jan Pietersz. Coen, Joris van Spilbergen, Cornelis Buysero,
CORNELIS COMANS, LAMBERT HADAMS, CRIJN VAN RAEMBURCH, HENDRICK 
de Jonge.

i
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Alsoo Kees Trommel, bootsman, varende opt schip Nieu Seelant, hem 

sooverde (eer ende eet vergeten) verloopen heeft van hem tegen de justitie te 
opposeren, trcckende den provoost den stock, die de justitie van wienswegen 
hy die voert, is beteeckenende, uyt de handt, waermede noch niet tevreden 
sijnde, maer stellende hem tegen den schipper, niet willende in de boyen 
gaen, hem scheldende voor een muytmaecker, met meer andere namen, 
streckende tot tumulte ende oproericheyt vant geheele scheepsvolck, een 
saecke van seer quade consequentien daerdoor dickwils de goede bootsge- 
sellen verde buyten hare meyningen int net, door oproericheyt ende tumulten, 
door onbedachtsaemheyt gebracht souden connen worden. Waeromme dese 
saecke daer recht geadministreert wort, niet en can getolloreert off verschoont 
worden, temeer [tot] andren tyden in gelijeken delicten is vervallen, daerover 
straeff heeft genooten. <
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Soo ist, dat d’heer president ende raet den voornoemden Kees Trommel 
hebben gecondemneert, gelijck hem condemneeren mits desen, dryemaels 
gekielt ende met 80 slagen voor de mast in een enckelde linnen broeck ge- 
leerst te worden, ende voorts ter discretie met een block aen [sijn] been in de 
logie off scheep dienst te doen, anderen ten exempelen.

Aldus gedaen endegesententieert, desen 24 September 1616, in de logie tot 
Bantam. Was onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, JORIS van Spilbergen, 
Cornelis Buysero, Cornelis Comans, Lambert Madams, Crijn van Raem- 
burch, Henrick de Jonge.

Alsoo Arent Pietersz. van Medenblick, capiteyn des armes, uytgevaren met 
’t schip Banda, oudt omtrent 28 jaren, hem sooverde verloopen heeft van in 
de logie tot Jaccatra sijn geweer tegen dengeenen, die van de overicheyt ge- 
commandeert was hem door zijnne moetwillicheyt in de boeyen te stellen, 
te trecken, hem met gewelt daertegen te setten, ende noch daerenboven uyt 
’sheeren slooten gebroocken is, ende uytte logie geloopen ende na boort 
geswommen, d’ welck een saecke is van seer dangereuse consequentien, die 
opt alderhoochste diende gestraft te worden, als streckende tot vilipendie 
van d’ authoriteyt der justitie, ende bedienders derselver.

Soo ist, dat d’heer president ende raet denselven Arent Pietersz. hebben 
gecondemneert, gelijck hem condemneeren mits deesen, drymael onder 
scheepskiel doorgehaelt te worden, ende in een enckel linnen broeck met 50 
slagen voor de mast geleerst te worden, anderen tot exempel.

Alsoo Clement Willemsz. van Uyttrecht, uytgevaren met d!Sonne, oudt 
ontrent 34 jaren, hem soo verde verloopen ende te buyten gegaen heeft op ’t 
schip Nieu Zeelant van eenen genaempt Pieter Dircksz. van Ossanen met sijn 
mes een sneede over de kake, seer dangereus in den hals te geven, volgens de 
attestatie daervan beleyt, d' welck een saecke is, die niet en mach getolloreert, 
veelmin ongestraft gelaten worden ter plaetse daermen recht is administree- 
rende, soo ist dat d’ heer president ende raet, prefererende gratie voor rigeur 
van justitie, nochtans recht doende, denselven Clement Willemsz. hebben 
gecondemneert, gelijck hem condemneeren mits deesen, 3 mael van dereede 
te vallen, in een enckel linnen broeck met 40 slaghen gelerstte worden, ende 
dan met ’t mes door de handt aen den mast genagelt te worden.

In Bantam, adi 22 October anno 1616. Was onderteeckent: Jan PIETERSZ. 
Coen, Joris van Spilbarghen, Cornelis Buysero, Pieter de Carpentier, 
Crijn van Raemburci-i, Lambert Hadam, J. Christiaensz. Grijp.

Alsoo Kees Trommel, van Rotterdam, uytgevaren met 't schip Rotterdam, 
oudt ontrent 26 jaren, over eenige dagen gesententieert sijnde, 
dreven delicte aen een block ses maenden in de logie te dienen ende hem
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weder vervordert heeft, uyt des heeren slooten ende isers te breecken, ende 
des nachts over de pagger te klimmen, daeruyt te bespeuren niet goets in de 
sinne en hadde, ’t welck een saecke sijnde van seer periculoose ende dange- 
reuse consequentien, streckende tot verachtinge van de justitie ende sijnne 
overicheyt, soo ist, dat d’heer president ende raet deselven Kees Trommel 
hebben gecondemneert, gelijck hem condemneeren mits desen, een geheel 
jaer op de fregatten of anders in Banda off elders te roeyen.

Alsoo Pieter Dirckxz. van Ossanen, uytgevaren met den Rooden Leeuw, 
oudt ontrent 25 jaren, hem nu geleden eenige dagen vervordert heeft uyt de 
boyen te breecken, ende des nachts over de pagger te dimmen, soeckende in 
alle manieren wech te comen, d’ welck een saecke is, die wel behoorde aen den 
lyve gestraft te worden, als tenderende ende streckende tot vilipendie van de 
justitie ende ’s heeren gebooden, soo ist, dat d’ heer president ende raet den- 
selven Pieter Dircx van Ossanen (alsoo hy voor desen meer in sware delicten 
is vervallen geweest) hebben gecondemneert ende gesententieert, gelijck hem 
condemneren ende sententieren mits deesen, ses maenden op de fregatten te 
roeyen in Banda, off daer den noot sonde mogen verheysschen.

In Bantam, adi 22 Octobris anno 1616. Was onderteeckent: Jan PlETERSZ. 
Coen, Joris van Spilbergen, Cornelis Buysero, Pieter de Carpentier, 
Crijn van Raemburch, Lambert Hadams, J. Christiaensz. Grijp.

Alsoo GerretdeGrebber van Parsijn, sargiantopt schip de Trouw, hemsoo- 
verre buyten eere ende eet vergrepen [heeft], dat op 25 October opt schip 
NieuwZeelanty leggende voor Bantam, vervordert heeft overstallich droncken 
tedrincken ende daerenboven eenige cleeden te steelen, volgens d’attestatie 
van verscheyden persoonen daervan beleyt, ende daerenboven tot Jaccatra 
comende, andermael heeft vergrepen ende moetwillicheyt te stellen in den 
huyse van den Sabandaer, met smyten, stooten, ende slaen op de Javanen, 
sonder reden off fondament, ’t welck een saecke sijnde van seer quade con
sequentie, die ter plaetsen daer men justitie administreert niet en behoort 
geleeden, noch getolloreerdt te worden, maer anderen ten exempel, op ’t 
hoochste gestraft te worden.

Soo ist, dat d’heer president ende sijnnen presenten raet, rechtdoende, 
nochtans prefererende gratie voor rigeur van justitie, denselven Gerret de 
Grebber hebben gedeporteert, gelijck hem deporteren mits desen van sijn 
officie, ende voortaen voor slecht soldaet a/9 ter maent te dienen.

In Jaccatra, adi 13 November anno 1616, Was onderteeckent: Jan PlETERSZ.
• Coen, Joris van Spilbergen, Pieter de Carpentier.

Alsoo Arent Jansz., van Utrecht, out ontrent 30 jaren, geboren binnen 
Uytrecht, uytgevaren voor
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Hoorn, hem sooverde verloopen heeft, eer ende eet vergetende ende achter 
ruggestéllende, van by sijn selven vorgenomen ende daerna getracht ende met 
alle mogelijcke persuatierende middelen gesocht heeft, andere persoonen 
mede daertoe te brengen, omme hetselve schip te helpen affloopen, ende 
daermede door te gaen, gevende dese sijnnen aenslach eerst aen DirckDircx 
— Emdenfjochum Jansz. van Hamborch, AndriesBenichuysen van Bruyns- 
wijck ende Cornelis Jansz. Muil, elck in solidum te kennen, hun persuaderen- 
de ende voor oogen stellende de facijlheyt omme ’t selve t’ effectueren ende 
de groote middelen, die daerby souden reckouvreren, hun vermanende noch 
eenige andre daertoe aen te spreecken, gelijck hy selffs daerna noch tot het
selve verraet mede verleyt heeft Thijs Claesz. van Hamburch, Abraham Jansz. 
van Medenblick, Huybrecht Juriaen van Duynckerke, Sivert Jansz. van Mun- 
nekeridam, Isbrant Matheusz. van Dort, Sander Sandersz. van Asselor, G'errit

• • van
K V

-------
“Herrixz. van Schermerhoorn, David'Raphoen van Londen, ende voorts alle 
d’andre resterende, nadat door sijnnen last van andre daertoe gesproocken 
waren. Deselven heeft hun tot dit boose feyt geencouragieertendegesterckt, 
hunlieden al t’ samen doende teeckenen op een cedul alwar hy hem bovenaen 
als hooft ende cappitein van dit schelmachtich ende moordadich specktakel 
heeft doen teeckenen, voorgenomen hebbende ’t selve op 18 September int 
werck te stellen, als wanneer hy met sijn dry vorgenoemen hadden, de 
cayuyt te overweldigen ende de overheyt te vermoorden off overboort te 
worpen, hebbende voorts al hun last gegeven, die het dan voorts int schip 
soude beginnen te vervorderen, spaerende niemant, dan (liet met hun sou
den hebben willen houden, alles volgens sijn eygen bekentenisse, d’ welckals 
een saecke van een seer dangereuse ende periculoose consequentie sijn de, 
streckende tot disreputatie van alle vroome bootsgesellen als anders, die 
dickwils door dusdanige roervincken ende schelmen verleyt connen worden, 
waerover dit opt alderhoochtste ende rigoreuselijckste, als sijnde causa mo- 
vens, inventeur, autheur ende hooft van dese verraderlijcke conspiratie, wel 
behoort gestraft te worden.

Soo ist, dat by d’ heer president ende presenten raet, zijnne schriftelijcke 
als mondelijnge confessie, gehoort, overwogen ende gedcbatteert sijnde, heb
ben denselven Arent Jansz. van Uytrecht gecondemneert ende gesenten- 
tieert, gelijck hem condemneeren endesententieren mits deesen, dat hy alhier 
opt naeste eylant sal worden gebracht ende aldaer sijn rechterhantaffgehou- 
wen worden, alsdan aen een staeck geworcht, daerna ’t lichaem gequartiert, 
’t hooft op een staeck ende de quartieren aen een boom gehangen te worden 
totdat de voogelen die daeraff eeten, andren tot exempel, verbeurende alle 
sijnne maentgelden.

Aldus gedaen ende gesententieert, adi 19 November 1616. Was onder-
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teeckent: Jan Pietersz. Coen Joris van Spilbarghen, Cornëlis Büysero, 
Pieter Dirckxz. Deuciit, Cornëlis Fransz., Jan Cornelisz., Pieter de 
Carpëntier, Adriaen Willemsz. Goeree, Cornëlis Clementsz. Stolck, 
Lambert Hadam, Pieter van den BroucicJ. Christiaensz. Grijp, Gheen 
Huygen Schaepenham, Abraham Oliviersz., Daniël van der Heggen, 
Jan van Neck, Cornëlis Riemelant, Claes Jacobsz., Hendrick Goeree, 
Pieter Cornelisz.

Alsoo Jochum Jansz. van Hamburch, uytgevaren voor bootgesel met den 
scheepe Westvrieslant van Hoorn, tegens Godt en de justitie hem sooverde 
verloopen heeft, eer ende eet te buyten gaende, van mede de veradische con
spiratie van ’t schip aff te loopen ende d’ overheyt te vermoorden, hem voor
gehouden by Arent Jansz. van Uuttrecht, heeft helpen hanthaven ende ver
vorderen, soeckende by alle mogelijcke middelen goede andre daertoe te 
brengen, gelijck hy alreede tothetselve wel 8 a9 persoonen verleytende voor- 
der de rest tot hetselve geencuragieert ende gesterckt heeft, alles volgens 
sijnne eygen bekentenisse, dewelck een saecke sijnde van seer dangereuse 
consequentien, dat men tegens dengenen, die hem ’t leven is onderhoudende, 
gaet conspireren om van sijnne goederen hem te berooven ende soovele on- 
nosele menschen om ’t leven onschuldich tebrenghen, dat by geene barbaren, 
veel min by ons, die recht ende justitie sijn administererende, en kan noch en 
mach ongestraft gelaten worden. Soo ist, dat by d’ heer president ende pre
senten raet zijnne schrifftelijcke als mondelinge confessie gehoort, overwogen 
ende gedebattert sijnde, hebben denselven Jochum Jansz. van Hamborch 
gecondemneert, gelijck hem condemneeren mits desen, alhier op ’t naeste 
eylandt zijn twee vingeren affgehouwen ende daernaer met de koorde ge
straft te worden datter de doot na volcht, latende ’t lichaem aldaer soo han
gen, totdat de vogelen 't selve affeeten, andren tot exempel, blyvende verbeurt 
ende geconfisqueert alle sijnne verdiende maentgelden.

Aldus gedaen ende gesententieert, adi 19 November 1616. Was onder- 
teeckent: Jan Pietersz. Coen, Joris van Spilbarghen, Cornëlis Buysero, 
Pieter Dirckxsz. Deucht, Cornëlis Fransz., Pieter de Carpentier, 
Adriaen Willemsz. Goeree, Cornëlis Clementsz. Stolck, Lambert 
Hadams, J. Christiaensz. Grijp, Giieen I-Iuygen Schaepenham, Jan Cor
nelisz. May, Abraham Oliviersz., Pieter van den Brouc, Daniël van 
der I-Ieggen, Jan van Neck, Cornëlis Riemelant, Claes Jacobsz., Hen
drick Goeree, Pieter Cornelisz.

i

Alsoo Cornëlis Jansz. Mul van Hoorn, Dirck Dircxz. van Emden, ende An- 
dries Benichuysen van Bruynswijck, uytgevaren met het schip Westvries- -
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lant van Hoorn hun soo groffelijck verloopen hebben, tegens Godt ende de 
justitie, eer ende eet vergeetende, van dat verradersch moordadich feyt van 
’t schip te willen affloopen ende hunne overicheyt te vermoorden, oftbuyten 
boort te smyten, hebben helpen hanthaven, endenahaer uytterste vermogen 
soecken te bevorderen, ende noch meerder complicen tot haer te crygen, ge- 
lijck Cornelis Jansz. Muil alreede daertoe eenige verleyt heeft, ende de ver- 
radersen namen al te samen door hem sijn op een rolle geteeckent geweest.

Dirck Dircxz. van Embden, d’ eerste die van dit verraet geweeten heeft 
ende tot den ende daerin volstandich gebleven, ende diverse daertoe verleyt 
heeft.

Als van gelijcken Andries van Benichuysen wel 5 a 6 persoonen door sijn 
inductie ende persuatien tothetselvegeconsenteert hebben, alles volgens hun 
eygen bekentenisse, d’welck een saecke is, soo onvroom ende affgrijsselijck, 
dat die niet alleen by alle redelijcke menschen, maer oock by de barbaren, 
roovers, ende Turcken selffs op ’t alderhoochste wort gestraft.

Soo ist, dat by d’heer president ende presenten raet haer schriftelijcken 
als mondelinge belydenisse, elck int besonder, ende alle tesamen, gehoort, 
gesien, overwogen ende gedebatteert sijnde, de voornoemde Cornelis Jansz. 
Mul, Dirck Dircx ende Andries Benichuysen hebben gecondemneert ende 
gesen tendeert, gelijck hun condemneeren ende sententieeren mits desen, op ’t 
naeste eylandt gebracht te worden, ende aldaer haere twee voorste vingeren, 
daerden eet mede hebben gedaen, aff te houwen, ende alsdan met de koorde 
gestraft te worden datter de doot na volge, latende de lichamen hangen tot 
die van selffs affvallen, andren tot exempel, verbeurende alle haer verdiende 
soldye.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t comptoir Bantam, anno 1616, adi 
19 November. Was onderteeckent: Jan PlETERSZ. COEN, JORIS VAN Spil- 
bargen, Cornelis Buysero, PieterDirckxz. Deucht, Cornelis Fransz., 
Jan Cornelisz. May, J. Christiaensz. Grijp, Geen Huygen Schapenham, 
P. van den Brouck, Pietër dé Carpèntier, Adriaen Willemsz. Goeree, 
Cornelis Cleménsz. Stolck, Lambreci-it Hadam, Abraham Oliviersz., 
Daniël van der Heggen, Jan van Neck, Cornelis Riemelant, Claes 
Jacobsz., Hendrick Goeree, Pieter Cornelisz.

I»

>- ir
Alsoo Thijs Claesz. van Hamborch ende Jan Lijn van Bremen, uytgevaren 

met het schip Westvrieslant van Hoorn, hun sooverde verloopen hebben, 
eer ende eet vergetende, van dat verradersch feyt van ’t schip te willen aff
loopen, ende hunne overicheyt te vermoorden, off buyten boort te werpen, 
hebben helpen hanthaven ende soecken te bevorderen, gelijck Thijs Claesz. 
alreede eenige persoonen daertoe verleyt heeft, alles volgens hunne eygen
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bekentenisse, d’welck een saké van seer dangereuse consequentie sijnde, dat 
niet alleen by alle redelijcke menschen maar oock by de barbaren, ende 
Turcken selffs opt alderhochste gestraft wordt. Soo ist, dat d’heer president 
met den presenten raet, hunne schriftelijcke als mondelingeconfessiegehoort, 
gesien, overwogen ende gedebattert sijnde, de voornoemde Thijs Claesz. van 
Hamborch ende Jan Lijn van Bremen hebben gecondemneert ende gesen ten
deert, gelijck hun condemneren ende sententieren mits desen, opt naeste 
eylant te worden gebrocht, aldaer de 2 voorste vingeren aff [te] houwen ende 
voorder met de coorde gestraft [te] worden datter de doot na volcht, ende de 
lichamen soo lange te hangen, totdat van selffs affvallen, anderen ten exem
pel, verbeurende alle haere verdiende maentgelden.

Aldus gedaen ende gesententieert, adi 19 November, anno 1616. Was on- 
derteeckent: J. P. COEN, JORIS VAN SPILBERGEN, CORNELISBüYSERO, PlETER
Dircxz. Deuci-it, Cornelis Fransz., Pieter de Carpentier, Adriaen 
Willemsz. Goeree, Cornelis Clementsz. Stolckjan Cornelisz. May,<>. // Vl 
Lambert Hadam, J. Cpiristiaensz. Grijph, Gheen Huyghen Schapen
ham, P. van den Broeck, Abraham Oliviersz., Daniël van der Heggen,
Jan van Neck, Cornelis Riemelant, Claes Jacobsz., Hendericic Goeree,
Pieter Cornelisz.

i

1

Alsoo Roeloff van Seten, van Delft, bosschieter op den schep^Wassouzv, 
hem seer groffelijck heeft misgrepen in de stadt van Mocha, hem opposerende 
tegens syne wettelijcke overicheyt, die hy in hun eygen camer, alwaer tegens 
haren danck was ingecomen, niet willende daer weder uytgaen, maer ter 
contrarie vatten een sabel, springende daermede rondt, houwende den opper- 
coopman door sijn signet in de handt, waermede noch niet te vreede sijnde, 
maer voorts veele gewelt ende moetwillicheyt daermede bedryvende. Voor- 
ders in de stadt van Suratten aen landt geswommen ende aldaer wechgeloo- 
pen ende met veele moeyte wedergecregen. Alle welcke saecken sijn van 
seer dangereuse consequentien, die niet en mogen noch en connen geleden 
ofte getolloreert worden.

Soo ist, dat by d’heer president ende raet op alles gelet sijnde, bevinden 
’t selve wel behoorde metter doot gestraft te worden, doch prefererende gratie 
voor rigeur van justitie, nochtans recht doende, hebben den voornoemden 
Roeloff van Seten gecondemneert, gelijck hem condemneeren mits deesen, 
dryemael onder scheepskiel doorgehaelt te worden, met 50 slagen in een 
enckel linnen broeck geleerst, ende dan met ’t mes door de handt genagelt te 
worden, verbeurende 6 maenden gagie.

Alsoo Claes Cornelisz. van Delft, bosschieter op den schepe Nassouw, hem 
sooverde vergrepen heeft, eer ende eet achter rugge stellende, van tot Mocha,
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in Arabia, aldaer aen landt, in de camer van den oppercoopman, sijnneoveri- 
cheyt niet willende obedieren, maer hem tegens hun opposerende, nemende 

sabel, hem gelatende, offhaer aldaer datelijcksouden willen vermoorden. 
Daerna noch hier ende daer de pypen stellende met vechten, als oock een 
ander noch seere quetsende.

Alles saecken van seer dangereuse consequentien, tenderende tot disrepu
tatie van onse natie ende groote schade van de Compagnie, waeromme als 
meyneedighe ende oproermaecker wel behoorde metter doot gestraft te 
worden, doch d’heer president ende raet, willende voor alsnu gratie voor 
rigeur van justitie prefereeren, nochtans recht doende, hebben den voorn. 
Claes Cornelisz. gecondemneert, gelijck hem condemneeren mits deesen, 
eens ondert schipskiel doorgehaalt te worden, verbeurende 6 maenden gagie. 

In Bantam, den 29 November 1616. Was onderteeckent: Jan PlETERSZ. 
**vCoen, Joris van Spilberg en^Cornelis Buvsero, Pietër de Carpëntier,

P. VAN DEN BROÜCK, AdRIAEN WlLLEMSZ. GOEREE.

een

U'

Alsoo Harmen Glashoff van Staden, Gerrit Hercksz. van Schermerhoorn, 
Dirck Symensz. van Hamborch, Huybert Juriaensz. van Duvnkercken, Claes 
Doren van Distelsteede, Harmen Pietersz. van Franeker, Sivert Jansz. van 
Munnekendam, Abraham Jansz. van Meden bliek, Jacop Fransz. van Alck- 
maer, Jan Jacobsz. van Haerlem, Cornelis Gijsbertsz. van der Veer, ende Mey- 
nert'Meynertz. van Je veren, ïïytgevaren met ’t schip Westvrieslant> van Hoorn, 
hunlieden (alle eer ende eet aen een syde stellende) sooverde vergépen heb
ben, dat sy niet alleen een ider in ’t particulier haerlieden vervordert hebben 
te conspireren het voorsz. schip aff te loopen, maer daerbeneffens oock andre 
tot dese schandelijcke conspiratie versocht ende verweckt hebben, als by 
hunne respective belydenissen ende informatien van die genomen, volcome- 
lijck is blijckende.

Alles hetvvelcke sijnde saecken van seer dangereuse consequentien, die by 
alle natiën ende volckeren (insonderheyt daermen recht ende justitie admi- 
streert) altijts op het alderhoochsten gestraft worden.

Soo hebben d’ E. heer president ende zijnnen tegenwordige raet, nadat sy 
de confessien ende informatien elck in ’t bysonder wel doorsien, ende hun 
van alles ter materiën diende, wel geinformeert hebben, niettegenstaende 
prefereerende gratie voor rigeur van justitie, gecondemneert gelijck sy con- 
demneren mits desen, te weten: Harmen Glashoff van Staden, Gerret Hercksz. 
van Schermerhoorn, ende Dirck Symensz. van Hamburch, alle hun leven 
lanek, Huybert Juriaensz. van Duynkercken voor zes jaren, Claes Doren van 
Disselsteede ende Harmen Pietersz. van Franeker ider voor vijffjaren, Syvert 
Jansz. van Munnickendam, Abraham Jansz. van Medenblick ende Jacop
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Fransz. van Alckmaer voor vier jaren, Jan Jacobsz. van Haerlem ende Cor- 
nelis Gijsbertsz. van der Veer elck voor driejaren, ende Meynert Meynertsz. 
van Jeveren voor twee jaeren, op de galleyen off andersints (een ider gedue- 
rende sijnnen gecondemneerden tyt) in den dienst van de Compagnie ge- 
bruyckt te worden, met confiscatie van alle haere verdiende maentgelden.

Aldus gedaen ende gesententieert, adi primo December 1616 in Bantam 
Was onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, Joris van Spilbarghen, Cornelis 
Büysero, Adriaen Willémsz. Goeree, Pieter de Carpentier, Lambert 
Hadam, Jan Cornelisz. May, P. van,den Broeck, Cornelis Fransz., Jan 
van Neck, Cornelis Riemelant.

Alsoo Cornelis Wessels van Alckmaer, soldaet op’t schip Westvrieslant 
van Hoorn, op den 3 July lestleden, staende op ’t eylandt Annebon opschilt- 
wacht, een en Abraham Willémsz. Plen (mede soldaet) seer onvoorsichtelijck 
heeft doorschoten, in voegen, dat hy daervan datelijck is comen te overlyden, 
ende dat by denselven Cornelis tot deffentie wert geallegeert, dat ’t selve by 
ongeluck, onwetenheyt ende sondereenigequaetwillicheyttegens den voorn, 
overledene is-geschiet, in voegen dat ’t selve ongeluck door sijnne onacht- 
same sorgeloosheyt van sijn mosket niet wel bewaert te hebben, overcomen 
is, welcke onachtsainheyt van seer quade gevolge is, ende daeromme in een 
plaetse daer men recht ende justitie administreert, niet en behoort getollo- 
reert, maer anderen ten exempel gestraft te worden.

Soo hebben den E. heer president ende sijnne tegenwordige raet, uyt d’in- 
formatien tot desen dienende de saecken wel ingesien ende alle ’t gene ter 
materie dienende was, wel overwogen hebbende, ende genegen zijnde te pre
fereren genade voor rigeur van justitie, denselven Cornelis Wesselsz. gecon- 
demncert, gelijck sy hem condemneren mits'desen, een jaer in dienste van 
de Compagnie op de galleye off andersints gebruyckt te worden, met con
fiscatie van alle sijnne verdiende maentgelden, omme deselve gedistribueert 
te worden aen des overledenen naeste vrienden ende erffgenamen. In Ban
tam, adi primo December 1616. Was onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, 
Joris van Spilbergi-ien, Cornelis Büysero, Adriaen Willémsz. Goeree, 
Pieter de Carpentier, Lambert PIadam, Jan Cornelisz. May, P. van den 
Broeck, Cornelis Fransz., Jan van Neck.

i

»

Alsoo Sander Sandersz., Schotsman, Pieter Pietersz. van Gerding, ende 
Davit Raphoen,Engelsman, uytgevaren met’tschip Westvrieslant\'an Hoorn, 
hunlieden soo groffelijcken hebben vergrepen (eer ende eet aen een zyde 
stellende) dat sylieden niet alleen een ider int perticulier hebben vervordert 
te conspireeren omme ’t voorsz. schip aff te loopen, maer daerbeneffens oock
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andre tot dese schandelijcke conspiratie versocht ende verweckt hebben, alles 
blijckende by hunne respective belydenissen, alles welckesijndesaecken van 
seer periculeuse consequentien, die ter plaetse daer men recht ende justitie 
administreert niet en mach geleden, noch getolloreert, maer andren ten 
exempel gestraft t’worden.

Soo ist, dat d’heer president ende synen presenten raet, nadat sy de con- 
fessien ende informatien elck int besonder wel doorsien, gelet ende over
wogen sijnde, willende recht doen, nochtans prefererende gratie voor rigeur 
van justitie., hebben de voorsz. Sanders Sandersz., Pieter Pietersz., endeDavid 
Raphoen gecondemneert, gelijck sy hun condemneren mits desen, ider vijff 
jaren op de galleyen te royen, o ff andersints in Compagnies dienst gebruyckt 
te worden, met confiscatie van alle hunne verdiende maentgelden.

In Bantam, adi primo December anno 1616. Was onderteeckent: Jan Pié- 
tersz. Coen, Joris van Spilberghen, Cornelis Buvsero, Adriaën Wil- 
lemsz. Goereë, Piétér de Carpentier, Lambert Hadam, Jan Cornelisz. 
May, Pieter van den Brouck, Cornelis Fransz., Jan van Neck.

f
■■ Alsoo Jan Ewoutsz. Prins, van Rotterdam, uytgevaren met jacht Nassouw 
naert Roode Meyr ende de custe van Arabia als raet en medehulper van den 
oppercoopman Pieter van den Broeck, hem seer wrevelich, moetwillich ende 
rebel tegens denselven van den Broecque, geduerende de reyse gecompor- 
teert heeft, soodat daerdoor verscheyden insolentien, uytdagingen, querellen 
ende gevechten, soo binnen den voorsz. scheepsboort, alsmede in Mocha 
ende andre plaetsen gecauseert sijn, tenderende tot schade ende disreputatie 
van de Compagnie, alles by verscheyden attestatien (ten aensien van dien by 
van den Broecke ende den scheepsraet beleyt) blijckende, ’t welck alles sijnde 
saecken van seer quaden gevolge, die geensins en mogen, noch behooren ge
tolloreert, maer anderen ten exempel gestraft te worden, soo ist, dat d’E. 
heer president ende sijnnen presenten raet, de saecken wel ingesien hebben
de, den voornoemden Jan Ewoutsz. gecondemneert hebben, gelijck sy hem 
condemneren mits desen, in de boete van zes maenden gagie, ende met dese 
tegenwoordighe scheepen naer huys gesonden te worden.

Aldus gedaen in Bantam den vijffden December anno 1616. Was onder
teeckent: Jan Pietersz. Coen.

Alsoo Pieter van den Broecke, voor president ende oppercoopman vant 
jacht Nassouw uytgevaren naer de cust van Arabia, om te reprimeren ende 
te straffen verscheyden insolentien ende moetwillen, soo by Jan Ewoutsz. 
Prins, als andere meer, tot verscheyden malen begaen, hemselven, vermogens 
sijnne authoriteyt ende commissie, soo niet gequeten heeft als dat wel be-
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taemde, maer ter contrarien deselve authoriteyt door sijnne al tegrooteslap- 
picheyt ende conniventie soo vermindert, dat daerdoor verscheyden querel- 
len, gevechten ende andere ongeregeltheeden meer, in de cayuyt, als oock 
onder ’t gemeene bootsvolck, soo binnen scheepsboort, alsmede insonderheyt 
by d’inwoonders der stadt Mocha geresen en ontstaen sijn, streckende tot 
disreputatie ende schande van onse natie, soo ist, dat d’E. heer president 
ende synen tegenwordigen raet, de saecken wel doorsien hebbende, den 
voorsz. Pieter van den Broeck gecondemneert hebben, gelijck sy hem con- 
demneeren mits deesen, in de boete van twee maenden gagie.

In Bantam, adi 5 December anno 1616. Was onderteeckent: Jan PlETERSZ. 
Coen.

xAlsoo *)Joost Hendricx van Groningen^ kistemaecker, sich seergroffelijck 
heeft vergrepen, namentlijck op den 23 deser’savonts na besette wacht dron- 
cken sijnde,doorLaurensJansz., timmerman, is aengesproocken geweest (alsoo 
de wacht hadde) omme voor den dach te comen, heeft denselven niet alleene 
qualick bejegent, maer daerna uytcomende, de piek genomen ende Laurens 
Jansz. voorsz. daermede in ’t hooft gesteecken, welck een saecke sijnde, die 
op ’thoochste behoorde gestraft te worden, doch d’E. heer president ende 
raet genegen sijnde te prefereren genade voor rigeur van justitie, denselven 
Joost Hendricx hebben gecondemneert, gelijck hem condemneren mits desen, 
in de boete van 2 maenden gagie, mitsgaders een maent lanek met een bout 
aen ’t been te wereken ende in voorsz. tijt geen rantsoen van aracq te genieten.

In Jaccatra adi 25 April anno 1617. Was onderteeckent: Jan PlETERSZ. 
Coen, Jacob Breeckvelt, Willem Jansz. de Wael, Pieter BarentszJT 
Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretarius.

Alsoo Pieter Jacobsz. van Enckhuysen, timmerman, sich soo seere heeft 
verloopen ende op diverse So'hdagën soo droneken gedroneken, dat’sander- 
daechs daerna niet en heeft connen wereken, ’t welck grootelijcx is strec
kende tot verachtinge ende quade exempel van andren, waeromme voorsz. 
misdaet op ’t hoochste wel behoorde gestraft te worden, doch d’ heer president 
ende tegenwoordige!! Raet hebben ditmael gratie in plaetse van rigeur van 
justitie willen prefereren ende denselven Pieter Jacobsz. gecondemneert in de 
boete van 8 dagen gagie.

Aldus gedaen in ’tcomptoir Jaccatra adi 25 April anno 1617. Was onder
teeckent : Jan Pietersz. Coen, Jacob Breeckvelt, Willem Jansz. de Wael, 
Pieter Barentsz., Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretarius.

1

*) Sententiën van 25 April en 14 Juni 1617: K 122.
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Alsoo Nicolaes Ilye van Papange in Manilha, dienaer van dese logie, sich 
seer groffelijcken vergreepen heeft, namentlijck op ultimo May passato in een 
Chinees huys sijnde, een hoere begeerde, waerover den Chinees seecker geit 
gaff, om eene te halen; ende alsoo deselve hem geen hoere beschickte noch 
het geit niet en wilde restitueren, heeft synen crisch genomen ende den Chi
nees daermede een steeck dwers door ’t dick van sijn been gegeven, dat 4 da
gen daerna daervan gestorven is, ’twelck een saecke sijnde van seer quaden 
gevolge, die ter plaetse daer men recht ende justitie administreert, metter doot 
wel behoorde gestraft te worden. Nochtans d’E. heer president ende tegen- 
woordigen Raet, de saecke wel ingesien ende op alles gelet hebbende, sijnde 
genegen te prefereren genade in plaetse van rïgeur van justitie, nochtans recht 
doende, den voorsz. Nicolaes Illie hebben gecondemneertendegesententieert, 
gelijck hem condemneren endesentenderen mits desen, aen een pael strenge- 
lijck gegeselt te worden, daerna twee jaren op de galleye off fregatten te 
roeyen, ende alle sijnne maentgelden geconfisqueerd andre ten exempel.

In Jaccatra den 14 Juny anno 1617. Was onderteeckent: Jan Pietersz. 
Coen, Jacob Breeckvelt, Hendrick de Jonge, Pieter Dircxz. Deucht, 
Lenardt Thomasz., Thijs Corneusz. Vleyshouwer, secretarius.

Alsoo*) Claes Woutersz. van Amsterdam, cuyper, hem met droneken drinc- 
ken soo schandelijck vergrepen heeft, dat hy alle eerbaerheyt aen een zyde 
stellende» in questiegecomen ende hantgemeen met Minne Dircxz., bosschie
ter, geworden is, soo dat hy uyt dito Minne sijn sack een mes gerockt ende den- 
selven daermede seer periculeus ende deerlijck inde wange gesneden heeft, 
’t welck een saecke is van seer quade gevolge, die ter plaetse daer men recht 
ende justitie administreert niet en behoort geleden noch getollereert maer 
anderen ten exempel op ’thoochste gestraft dient. Soo is, dat den heer pre
sident ende tegenwoordigen Raet, willende recht doen, nochtans prefererende 
gratie in plaetse van rigeur van justitie, denselven Claes Woutersz. hebben 
gecondemneert ende gesen tendeert, gelijck hem condemneeren endesententi- 
eeren mits desen, in de verbeurte van negen maenden gagie, te weten 6 maen- 
den voor den patiënt voor sijn smartende 3 maenden voor de generaele Com
pagnie, het meesterloon aen den barbier betalende, ende voort met een ket
ting om sijn been aen een block gecloncken binnen de logie wereken sal, 
sonder rantsoen van aracq te genieten.

In Jaccatrajidi 22 Augusto anno 1617. Was onderteyckent: Jan Pietersz. 
Coen, Jacob Breeckvelt, Pieter de Carpentier, Hendrick de Jonge, 
Willem Jansz. de Wael, Marten Gerritsz., Thijs Cornelisz. Vleys
houwer, secretarius.

‘) Seutentiën van 22 Aug. en 9 Oct. 1617; L 47.
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Alsoo Willem Jansz. van Purmerent, boodtsman varende op ’t schip Hoorn, 
sich niet alleenelijck vergrepen heeft met dronckendrincken ende pijpstellen, 
maer daerenboven in het quertier met geweit in een Chinees huys willende 
toback drilleken, ende alsoo den Chinees sulcken moetwil niet en wilde gedoo- 
gen, heeft Willem Jansz. voorsz. een mes genomen ende denselven daermede 
door den arm gestoken, alsmede daerna met stocken ende andersints meer 
guyteiye aenstellende, welcke alle saecken sijn van seer quade consequentie, 
die ter plaetse daer men recht ende justitie administreert niet en mach gele
den noch getollereert, maer anderen ten exempel op ’t hoochste gestraft dien t. 
Den E. heer president ende tegenwoordigen raet, wille.nde recht doen, noch
tans prefererende genade in plaetse van regeur van justitie, hebben den voorsz. 
delinquant gecondemneert ende gesententieert gelijck hem condemneren 
ende sententieeren midts desen, in verbeurte van 3 maenden gagie, voort drie 
mael van de ree te loopen ende met het natte gadt voor de mast met 70 slagen 
geleerst worden.

In Jaccatra, adi 22 Augusti anno 1617. Was onderteyckent: Jan Pietersz. 
Coen, Jacob Breeckvelt, Pieter de Carpentier, Hendrick de Jonge, 
Willem Jansz. de Wael, Merten Gerritsz., Thijs Cornelisz. Vleys- 
HOUWER, secretarius.

Alsoo .Isackjacobsz, assistent, sich seer groffelijck vergrepen heeft, nament- 
lijck op den 2 September passato 'tsavonts inde logie de ronde doende, heeft 
Hendrick Homperinck, barbier, by sijn huys gevonden, ende denselven ge- 
commandeert, omme in ’tgebedt na boven toe tegaen. Den barbier hem ant- 
woorde, daer heb ick mijn boeck, ick sal daer wel gaen, dan de swarten, die 
stampen eenich goet dat gedaen moet wesen. Ick vrage daer niet na, seyde 
Isack; sy moeten alle na boven, sy mogen daerna doen, en morgen off op 
een ander tijt, ghy reeckel, gy bengel, sal ick u wel vinden. Daerop den barbier 
seyde, ick en ben geen reeckel off bengel, en voorder meer andere woorden 
tegen den anderen hebbende, is eyntlijck den delinquant hantgemeen ge
worden, ende den barbier eerst met een vuyst om de cop geslagen ende daerna 
sijn crisch treckende, denselven daermede een steeck in sijn slinckersyde 
gegeven, ’twelck een saecke sijnde die niet en mach geleden offgetolloreert, 
maer anderen ten exempel op ’t hoochste gestraft dient. Soo is dat d’E. 
heer president ende tegenwoordigen raet, willende recht doen, nochtans pre
fererende genade in plaetse van regeur van justitie, voorsz. Isack Jacobsz. 
hebben gecondemneert ende gesententieert, gelijck condemneeren ende sen- 
tentieeren mits desen, inde verbeurte van ses maenden gagie voor de Com
pagnie, drie maenden aende barbier voor sijn smart, ende ’t meesterloon be
talende, andere ten exempel.
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JACATRA, 9 OCT. 1617.

In Jaccatra adi 9 October anno 1617. Was onderteyckent: Jan Pietersz. 
Coen, Jacob Breeckvelt, Hendrick de Jonge, Merten Gerritsz., Thijs

CORNELISZ. VLEYSHOUWER, secretarius.
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;Alsoo Carel Gressy, smidt, hem groffelijcken heeft verloopen ende te buy- 

ten gegaen, te weten hem opposeerende tegen de meester smidt, die tegen 
hem seyde: U yser is heet, wildijt niet smeen ? Daerop antwoorde: schort Ueen 
praetgien?Sijn U voeten koudt?Gaet heen en secht dekokoockwat; waerover 
het yser in ’t vier heeft laten verbranden, mede 't volck inde smisse op te 
ruven, seggende wat men werckt al te seer, men pleech soo niet te wercken; 
mynen tijt is uyt, ick hebbe de Compagnie lang genoch gedient, met meer 
andere onbehoorelijcke redenen, streckende tot opruydinge van andere goede 
persoonen, welcke saecke ten exempel van andere wel behoorde gestraft te 
worden. Soo is ’t dat d’ E. heer president ende tegenwoordigen raet, willende 
recht doen, nochtans prefereerende genade in plaetse van rigeur, den voorsz. 
delinquant hebben gecondemneert ende gesententieert, gelijckhem condem- 
neeren ende sententieeren mits desen, dat driemael van de reede sal vallen 
ende met 50 slagen voor de mast geleerst worden, verbeurende twee maen- 
den huyre, ende in plaetse van ƒ15 voor boodtsmans gagie a ƒ8 ter maent naer 
huys te varen.

Aldus gedaen in Jaccatra adi 9 October anno 1617. Was onderteyckent: Jan 
Pietersz. Coen, Adriaen Block Martensz., Jacob Breeckvelt, Hen
drick de Jonge, Merten Gerritsz., Thijs Cornelisz. Vleyshouwer,
secretarius.
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ï;Alsoo *) Pieter Michielsz., stuerman, hem tot differente reysen, ende nu 

laetst ten tyden vant slaen inde Manijlhas tegen de Spaensche armade, hem 
aldaer soo verre heeft verloopen, eer en eedt achter rugge stellende, van hem 
met anderlieden goet heymelicken te verbergen, ende te nemen, sonder 
ymant daervan te seggen, gelijck hy genouchsaem daervan is overtuycht.

D’ welck een saecke van seer quade ende dangereuse consequentie sijnde, 
principalijck onder persoonen van synen qualité, die de justitie ende recht 
behoorde te helpen mainteneren, deselve gaen frusteren. Soo ist, dat d’E. heer 
president ende synen presenten raet, sulcx overwogen hebbende, ende wil
lende nu gratie in plaets van rygeur van justitie prefereren, nochtans recht 
doende, hebben den voornoemde Pieter Michielsz., delinquant, gecondem
neert, gelijck hem condemneren mits desen, ;t dubbelt van dien aen deeyge- 
naers ofte aen den armen te restitueren, willende een yder vermaent hebben 
op dese genadige sententie hun in diergelijcke niet te verlopen.

!) Sententiën van 17 Jan.—20 Febr. 1618: N 61.
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Omtrent Poeloe Pandjang, 17 Jan. 1618.

Aldus gedaen int schip ’t Wapen
jang, adi 17 Januari anno 1618. Was onderteeckent: Jan PiETERSZ. Coen, 
Cornelis Buysero, Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretarius.

Alsoo Vetjen Frans, quartiermeester varende op desen schepe, hem 
eenige dagen seer groffelicken tegen syne overicheyt heeft verlopen, ende 
met een bloten sabel overt schip by nacht een groot remoer makende, volgens 
de attestatien ende sijn eygen bekentenissen, ’t welcke wel diende ende be
hoorde op het alderhoochste, andren ten exempel, gestraft te worden, dan 
door de heer president ende synen presenten raet geconsidereert sijnde de 
incomoditeyt van den tijdt, als het voorbidden van de officieren, hebben den- 
selven Vetje Frans vry van de boeyen gestelt, omme alsvooren synen dienst 
in alle vlyticheyt waer te nemen, met expresse conditie, datsoo wanneer hier 
naermaels in eenige saecken, hoe cleen die soude mogen wesen, hem quame 
te vergrypen, alsdan dit ende ’t ander door d’ heer commandeur aent wient 
’t selve wort geremitteert, opt hoochste volgens den artijckelbrief te straffen.

Aldus gedaen int schip ’t Wapen van Seelandt, liggende ontrent Poelo Pan- 
jang, adi 17 January anno 1618. Was onderteeckent: Jan PiETERSZ. Coen, 
Cornelis Buysero, Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretarius.

Alsoo Jacob Meskes, quartiermeester opt schip den Witten Beer$\em seer 
groffelicken heeft vergrepen, te weten: op den 8en deser, 'snachts in de bacq 
eenige woorden tegen den schymansmaet, die in de ysers sadt, heeft gehadt, 
waerover den botteliersmaet Andries Meyndertsz. in haer reden vallende, 
heeft ditto quartiermeester tegen den botteliersmaet geseyt: Wilt ghy voor 
de man staen? ende na eenige woorden een slach voorden cop gegeven, daer- 
na stilswygens sijn mes treckende, heeft ditto botteliersmaet een snede van 
sijn hooft af tot over de borst gegeven, ’t welcke een saecke sijnde van seer 
quade consequentie, die andren ten exempel opt hoochste gestraft dient, doch 
de heer president ende tegen woordigen raet, willende recht doen, nochtans ge
nade voor justitie geprefereert, ende Jacob Meskens, quartiermeester voorsz., 
gecondemneert ende gesententieert [hebben], gelijck hem condemneeren 
endesententieeren mits desen, driemael van de reede te vallen, daerna ’t mes 
door de hant, ende met het geheele scheepsvolck geleerst te worden, andren 
ten exempel.

Aldus gedaen int schip den Witten Beer, leggende voor Bantam, adi 22 
January anno 1618. Was onderteeckent: Jan PiETERSZ. COEN, CORNELIS 
Buysero, Davidt Marien, Baltazar van Endhoven, Thijs Cornelisz. 
Vleyshouwer, secretarius.

Alsoo Otge Broers, trompetter varende opt schip den ‘Witten Beer, hem 
op den 8e" deser 's nachts seer groffelicken heeft vergrepen ende te buyten
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Op de reede van Bantam, 22 Jan. 1618.

gegaen, te weten: eerst eenige woorden tegen den schymansmaet Willem 
Cornelisz. hebbende, daerna stilswygende naer sijn koye gaende, heeft een 

gehaelt ende deselve uyt de schede getrocken, eyschende den 
schymansmaet na boven, daerop den schymansmaet antwoorde: dat in de 
bacq soude comen, waerover den trompetter met het mes na hem toestack, 
daerna den cocxmaet by hem comende, raden den trompetter dat naer de 
koye soude gaen
mes genomen ende naer den cocxmaet mede gesteecken, doch geen van beyde 
geraect. Twelck alles sijnde saecken van quaden gevolge, die andre ten exem
pel opt hoochste gestraft dient, soo ist, dat d’ heer president ende raet, wil
lende recht doen, nochtans prefererende gratie in plaets van rygeur van ju
stitie, hebben Otge Broers voorsz. gesen ten tieert, gelijck hem sententieren 
mits desen, driemael van de reede te vallen, ende daernaer met het natte gat 
van het geheele scheepsvolck voor de mast geleerst te worden.

Aldus gedaen int schip den Witten Beer, leggende op de reede van Bantam, 
adi 22 January anno 1618. Was onderteeckent: Jan PlETERSZ. COEN, COR- 
nelis Büvsero, David Marien, Balthazar van Eyndhoven, Thijs Cor
nelisz. VLEVSHOUWER, secretarius.
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1 Alsoo Danckert Joosten, cooperslager binnen dese logie, eenige dagen 
geleden door droncken drincken sich soo groffelicken vergrepen ende te 
buyten gegaen heeft, dat hy des avonts na besetter wacht, droncken sijnde, 
int huys van den barbier gecomen is, alwaer eenich dranek begeerde, ende 
nadat hem aracq geschoncken was, niet te vreden sijnde, maecte noch groote 
woorden, daerdoor den schipper vant jacht Jacatra, hem ten lesten uyt den 
huyse dreef, waerover den delinquandt naer sijn coy liep, ende nam een halve 
pieck, loopende daermede wederomme naert huys vanden barbier, ende 
alsoo de deure toe was, stack met de pieck door de deure, meynende alsoo 
ymandt te quetsen; daerna de deure open gerocht sijnde, is in huys gecomen, 
ende noch groot remour aengerecht, totdat de geweldige opt gerucht daer 
mede in huys quam, ende wilde Danckert voorsz. vatten omme nadeboeyen 
te brengen, 'twelck siende, heeft hem tegen den geweldigen gestclt, ende 
met een sabel naer den geweldigen gehouwen en gekerft, soeckende hem met 
alle middelen de cop te doven, houwende in de sabel, die de geweldige in de 
handt hadde om hem te diffenderen, diversche slagen. Alle welcke saecken 
sijnde van seer quaden gevolge, die ter plaetse, daermen recht ende justitie 
admynistreert, niet en behooren geleden, noch getollereert, maar andren 
ten exempel opt hoochste gestraft te worden, soo ist, dat d’ E. heer president 
ende tegenwoordigen raet, willende recht doen, nochtans prefererende gratie 
voor rygeur van justitie, Danckert Joosten voorsz. hebben gecondemneert
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ende gesentcnticcrt, gelijck hem condemneeren ende sententieren mits desen, 
alhier aen een pael met 60 slagen geleerst te worden, ende aenden geweldigen 
te betalen ses realen van achten, voor dat sijn sabel bedurven heeft.

Aldus gedaen ende gesenten'tieert inde logie tot Jacatra, adi 20 Februaiy 
1618. Was onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, Jacob Breeckvelt, Cor-
NELIS C. COMANS, PlETER DE CARPENTIER, ABRAHAM DE RaSIER, THIJS COR- 
NELISZ. Vleyshouwer, secretarius.

Alsoo Thomas Willemsz. van Riga, voor bosschieter uytgevaren opt schim/ 
- de Goede Fortuyne ende tegen woordich op de Nieuwe Ma ene, eenige dagen 

geleden tot Bantam sich met dronckenschap, tuysschen en spelen seergrofife- 
licken verloopen ende vergrepen heeft tegens den persoon van eenen Gerrit 
Jansz. van Haerlem, mede bosschieter op voorsz. schip deMaue, denwelcken h)' 
delinquandt, naerdatsy metten andren hadden sitten drincken ende speelen, 
met een opsteecker, sonder eenige oorsaecke als alleen om restitutie van 
syne verlooren penninghen te hebben, diversche steecken ende sneden ge- 
brocht heeft, dewelcke, vermits de stompicheyt vant mes, niet alle gepene- 
treert en sijn, eyndelick den voornoemden Gerrit Jansz. soo inde handt getreft, 
dat daerdoor verlemtheyt inden grooten vinger behouden heeft, alsoo daer 
beneffens den delinquandt hem gedurende de herwaerts reyse op de Goede 
Fortuyne soo qualick gecomporteert heeft, dat hy ontrent 5 maenden tot 
diversche malen om syne moetwil ende andre dilicten inde boeyen heeft ge
seten ende naer syne merite daerover niet gestraft en is geweest, die wel be
hoorde opt alderhoochste, andren ten exempel, gestraft te worden, soo ist, 
dat de heer president ende tegenwoordigen raedt, de saecke wel overwogen 
hebbende, willende recht doen, nochtans gratie voor rvgeur van justytie ge- 
prefereeert, ende hem condemneeren ende sententieren midts desen, dat 
driemael van de reede sal vallen ende met het natte gadt met 50 slagen voor 
de mast geleerst, ende de handt met een mes aende mast vastgenagelt te 
worden, mitsgaders aenden patiënt voor sijn verlemtheyt te betalen ƒ25, ende 
voorts een jaer op de galeye ofte fregatten te roeyen, mits sijn bedongen gagie 
verdienende.

Aldus gedaen ende gesen tendeert inde logie tot Jacatra, adi 20 February 
anno 1618. Was onderteyckent: Jan Pietersz. Coen, Jacob Breeckvelt, 
CORNELIS C. COMANS, PlETER DE CARPENTIER, ABRAHAM DE RASIER, THIJS
Cornelisz. Vleysi-iouvver, secretarius.

I
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Alsoo *) Jan Claesz. van Amsterdam, uytgevaren voor bootsgesel op den 
schepe Mauritius, hem sooverre verloopen heeft tegens Godt ende de justicie,

l) Sententiën van 15 Maart—12 Sopt. 1618: O 115.
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op diverse tyden als op de voyagie van ’t patria henvaerts aen ende gedurende 
den tijt t’sedert in ’t lant gedient beeft, met groote moetwil, dronckenschap 
ende guyterye, alle ’t welcke hem op hope van beter comportement doen ter 
tijt is gepardonneert ende op hanttastinge losgelaten, doch alsoo geen beter
schap aen hem wirde bespeurt, is met ’t schip West- F;7>j/tf;*/gedestineert ge
weest, waervan terwyle ditto schip voor Bantam op de ladinge lach, hem aen 
lant langen tijt met droncken drincken heeft onthouden , latende voorsz. 
schip moetwillens vertrecken, daernaer nietalleen van ’tschip Horen, leggende 
voor Bantam, by d’ Engelse geloopen, maer andere persoonen meer daertoe 
geraden, dienende ditto Compagnie tegens eet ende eere soo lange tot dat 
wederomme door d'onse met gewelt in handen is gecregen, alle welcke saecke 
wel behoorde met der doot als een overlooper ende stuck schelms gestraft te 
worden, doch d’heer President ende tegenwoordigen raet, voor alsnu meer 
genegen sijnde tot gratie als regeur van justitie, nochtans recht doende, hebben 
Jan Claesz. voornoemptgecondemneert ende gesententieert, gelijck hem con- 
demneren en sententieren mits desen, driemael gekielt ende twaelff jaer op 
de galle}*e ofte in andere dienste van de Compagnie gebruyckt sal worden, 
anderen ten exempel.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t schip Zierickzee, liggende voor Ban
tam, adi 15 Mert anno 1618. Was onderteyckent: J. P. COEN, CORNELIS 
Buysero, Davidt Marien, Cornelis Comans, Crijn van Raemburch, A. 
Rogiers, Thijs Cornelisz. Vleysi-iouwer, secretaris.

;
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Alsoo Pieter Gerritsz. Valck, bosschieter varende op 't schip den Valck, 
hem seer groffelijck verloopen ende te buyten ghegaen heeft, stellende alle 
eerbaerheyt aen een syde ende trachtende tumulte ende oproer onder ’t 
schipsvolck te brengen, ruyende deselvige op, seggende den schipper heeft 
van ons een schelm gemaeckt ende schelmen en wercken niet, daerom een 
yder late sijn werck staen, waerover sulcken oproer in ’t schip ontstaen is, dat 
de timmerluyden noch ander volck op den 5en deser haer werck liten staen 
ende dien dach niet wilde arbeyden; daermede noch niet tevreden sijnde, 
heeft voorsz. Valck aen eenen Fredrick Andriesz., botteliersmaet, versocht dat 
het stuck soude helpen uytvoeren, ende alsoo Fredrick voornoernpt hem daer
mede niet wilde bemoeyen, noch hem in sijn quaet voornemen assisteren, 
heeft denselven by het hooft ghegrepen ende met vuysten geslagen, alles 
volgens de depositie ende verclaringh van diverse geloofwaerdige persoonen, 
welcke een saecke sijnde streckende tot verleydinge van alle vrome persoonen, 
die niet en mach geleden, noch getolloreert, maer anderen ten exempel ten 
hoochste gestraft dient, doch d’ heer president ende tegenwoordigen raet 
hebben vooralsnu gratie voor regeur willen prefereren, nochtans recht doende,
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Pieter Gerritsz. Valck voornoemt hebben gecondemneert ende gesententieert, 
gelijck hem condemneren ende senten tieren mits dese, driemael ghekielhaelt 
ende met 50 slagen voor de mast geleerst te worden. .

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t schip den Valcfcykêggende voor Ban
tam, adi 23 Marty anno 1618. Was onderteyckent: J. P. Coen, Laurens Sy- 
MONSZ., CORNELIS CORNELISZ., THIJS CORNELISZ. VLEYSHOUWER, secretaris.

Alsoo Marcus Schcyl van Emden, constapel varende op ’t schip den Valck, 
sich grootelijcks heeft verloopen ende te buyten gegaen, de meesten tijt ofte 
veeltijts als arack becomen can in de constapelscamer croech is houdende, met 
een yder ofte alleman aldaer droncken drinckende halve nachten, ende een 
kers ophoudende ende toeback drinckende, ende niettegenstaende hem ’t 
selvige by den schipper dickwils ten hoochsten verboden is, heeft sulckx niet 
willen naerlaten, maer denselven daerenboven noch gebraveert, seggendeick 
en passé op U niet, doet U beste om twee ofte drye guldens verbeteringe, de 
conste is meer waerdich; welcke ongeregeltheyt ende ongehoorsaemheyt in 
een officier geensins en betaemt ende streckende is niet alleen tot verachtinge 
van d’ overheyt, maer oock tot groot ongeval, verlies van schip ende volck 
ende goet, waerover ’t selvige anderen ten exempel wel behoorde op ’t hooch- 
ste gestraft te worden, doch by d’ E. heer president ende tegenwoordigen raet 
de saecke wel overleyt sijnde, hebben ditmael gratie voor regeur van justicie 
willen prefereren, nochtans recht doende, den voornoemden Marcus Scheyl 
gedeporteert, gelijck hem deporteeren mits dese, van sijn officie ende gagie, 
ende voortaen weder als constapelsmaet, gelijck uytgevaren is, op sijn eerste 
bedongen gagie te dinen.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t schip den Valck, leggende voor Ban
tam adi 23 Maert anno 1618. Was onderteyckent:]. P. COEN, Laurens Sy- 
monsz., Cornelis Cornelisz., Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

Alsoo Servaes Evertsz., bosschieter varende op ’t schip de Valck, sich seer 
groffelijcken verloopen ende te buyten gegaen heeft tegens Godt ende de jus
ticie, ende geleden eenige dagen hem niet alleene heeft vervordert droncken 
te drincken, maer daerenboven by nacht over de revire geswommen ende by 
d’ Engelsche geloopen, presenterende naer geseyt wort haer te dienen, tegens 
eet van getrouheyt aen de Generale Vercenichde Oost Indische Compagnie 
gedaen, welcke saecke wel behoorde als eenen overlooper ende meyneediger 
met de doot gestraft te worde, doch d’ E. heer president ende tegenwoordigen 
raet voor ditmael meer genegen sijnde tot gratie als regeur van justicie, noch
tans recht doende, hebben voornoemden Servaes Evertsz. gecondemneert 
ende gesententieert, gelijck hem condemneren ende sententieren mits dese,
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Jacatra, 9 April 1618.

dat driemael onder ’t schip den Valck gekielt ende met 50 slagen voor de 
mast geleerst sal worden.

Aldus gedaen ende gesententieert, adi 9 April anno 1618 in de logie tot 
Jaccatra. Was onderteyckent: J. P. Coen, P. DE CARPENTIER, CornelisCoo- 
mans, Abram van Bree, Laurens Symonsz., Cornelis Cornelisz., Thijs

CORNELISZ. VLEYSHOUWER, secretaris.

150

Alsoo Fernaldo, swart van St. Thomé, dienaer binnen dese logie, geleden 
eenige dagen, sich niet alleene vervordert heeft van hier naer Bantam te loopen 
ende diverse cleederen steelswijs van de Japonnese tolck mede te nemen, 
maerdaerenboven sich vervordert heeft tegensden plicht van getrouheytkem- 
selven in dienste van de Engelsen te begeven, soo lange totdat van d’onse met 
gewelt wederom gecregen is, over welcke misdaet als een meyneediger ende 
dief wel behoorde metter doot gestraft te worden, nochtans d’E. heer president 
ende tegenwoordigen raet voor ditmael meer genegen sijnde tot clementie als 
regeur van justicie, doch rechtdoende, hebben den voornoemden Fernaldo ge- 
condemneert ende gesententieert, gelijck hem condemneren ende sententi- 
eeren mits desen, aen een en pael strengelijck gegeeselt te worden totdat het 
bloet daernaer volcht, andere ten exempelen.

Aldus gedaen ende gesententieert, adi 25 April anno 1618 in onse’logie tot 
Jacatra. Was onderteyckent: J. P. COEN, P. DE CARPENTIER, Thijs CORNELISZ. 
VLEYSHOUWER, secretaris.

f

Alsoo Pasquael Montere van Aracan, outontrentsesthienjaren, dienaer bin
nen deselogie, geleden eenige dagen sich vervordert heeft by avont ende ontye 
door het venster in het packhuys te klimmen ende eenige Moorsche kleeden 
uyt seeckere kiste te nemen, bindende deselfde t’samen omme in de nacht 
dieflijck ende steelswijs daermede door te gaen, alle ’t welcke saecke sijn, die 
naer recht ende gebruyck wel behooren op het rigoreuste anderen ten exempel 

den lyve gestraft te worden, nochtans d’E. heer president ende tegen
woordigen raet meer genegen sijnde tot genade als tot rigeur van justicie, 
hebben Pasquael Montere voorsz. gecondemneert ende gesententieert, ge
lijck hem condemneren ende sententieren mits desen, aen ecnen pael strenge
lijck gegeeselt te worden datter het bloet naer volge.

Aldus gedaen ende gesententieert adi 26 Juny anno 1618 in Jacatra. Was 
onderteyckent: J. P. Coen, P. de Carpentier, Pieter DiRCjfcSZ., Jacob van 
der Mert, Thijs Cornelisz. Vleyshouvver, secretaris/

^so° Anthony Cafferinge, swart binnen dese logie, eenige dagen geleden 
P I mede deelachtich is geweest in de diverye van ’t musket door Pasquael Mon-
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tereuythetseylmakershuys gestoolen, niet alleenede voorsz. diverye hcelende 
ende verswygende, maer oock seecker stuck gelts van ’t voornoemde musket, 
door de voorsz. Pasquael aen eenen Javaen vercoft, genoten heeft, daerenboven 
eenigevan des Compagnies bylen voordesein des voornoemde Anthony Caf- 
faring sijn coye ende plundien ghevonden sijn geweest, alle ’t welcke saecke 
sijn van seer quaden gevolge, die wel op het rigoreuste als soodanige specie van 
diverye wel vereysen anderen ten exempel behooren gestraft te worden, soo 
is ’t nochtans dat d’E. heer president ende raet, meer genegen sijnde tot cle
mentie ende genade als regeur van justicie, den voorsz. Anthony Caffaringe - 
hebben gecondemneert ende gesententieert, gelijck hem condemneren ende 
sentenderen mits desen, aen eenen pael met roeden gegeesselt te worden dat 
het bloet nae volcht.

In Jacatra, adi 6 July anno 1618. Was onderteyckent: J. P. COEN, P. DE 
Carpentier, Pieter Dircksz., Jacob van der Mert, Thijs Cornelisz.
VLEYSHOUWER, secretaris.

i

■■

Alsoo Nou wee Bouwensz. van Vlissingen, hoochbotsman uytgevaren met 
het schip Ter Tholen, hem seer groffelijck heeft verloopen ende te buyten 
gegaen soo met droncken drincken, hem te opposeeren tegen synen schipper, 
met veel scheltwoorden te beyegenen, ende daerenboven handtgemeen met 
denselven te worden, volgens d’attestacie by geloofwardighe getuygen daer- 
van beleyt, alle 't welcke saecken sijn van seer quaden gevolge, als sijnde een 
officier, die andere met een goet exempel behoorde voor te gaen; derhalvige 
’t selvige wel vereyst op ’t rygoreuste andere ten exempel gestraft te worden, 
doch d’ heer president ende tegenwoordigen Raet, om diverse consideratie 
meer genegen sijnde tot clementie ende genade als regeur van justicie, noch
tans recht doende, hebben Nouwee Bouwensz. voorsz. gecondemneert ende 

gesententieert, gelijck hem condemneren ende sententieeren mits desen, in 
de verbeurte van twee maenden gagie.

In Jacatra, adi 10 Julyo anno 1618. Was onderteyckent: J. P. COEN, P. DE 
Carpentier, Pieter Dircksz.,Jacob van der Mert, Crijn van Raemburch, 
Lourens Pietersz., Jan Willemsz.,Dirck Cornelisz., LaurensSymonsz., 
Dirck Gebritsz. Crul, Ti-iijs Cornelisz. Vleysi-iouyver, secretaris.

i

x
\

<

i

Alsoo Manuel, een swart geboren in Goa, Japonse tolck in dese logie van 
Jacatra, getroutsijnde meteen swarte vrouwe, jegenwoordich gevangen, hem 
seer groffelijcken ende crimineelijcken vergrepen ende te buyten gegaen heeft, 
als namelijck dat hy nu ontrent 5 ofte 6 maenden geleden met noch twee andere 
swarten van dese logie, sijnne complicen, te weten Juan Fernando ende Mae- 
nuel Cafferinge, te samen voorgenomen hadde wech te loopen ende eenich
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schclmstuck ofte moorderye alhier aen te rechten, doch alsoo sy niet wel en 
wisten hoesy ’t bestsouden aenleggen, is hy gevangen metjuan Fernande een 

syne complicen ten huyse van de Engelsén alhier gegaen om hulpeende 
raetteversoecken,alwaersygecomen sijn byeenenMartiengoJaponnese tolck 
van de Engelsen, hebbende met denselven wat gegeten, daernaer den voorsz. 
Martiengo haer aenseggende dat den Engelsen coopman haer riep, sulckx 
dat sy daerop samenderhant boven in de camer by den Engelsen coopman ge- 
naempt Nicolaes Uffelet gegaen sijn endedaerby den anderen sittende, seyde 
Juan Fernande dat sy gesint waren wech te loopen; hierop antwoorde den 
voorsz. Martingo, Engelse tolck: de gelegentheyt daertoe en gebreeckt U niet, 
hoeveel swarten sijt gylieden wel sterck by de Hollanders? hy gevangen 
seyde: wy sijn sterck van swarten, wy souden alle de Hollanders wel doot 
connen slaen; wy souden haer alle ’t gheweer eerst afnemen; daerop den 
Engelsen coopman antwoorde: wilt gy wat doen, doet het haestelijck, opdat 
u saecke niet aen den dach en coompt ende ghylieden in last geraeckt. Ontrent 
14 dagen hiernaer hy gevangen met synen gemelde complice doorMartino 
tolck van d’ Engelse geroepen sijnde in een seecker Chinees huys, heeft den
selven Martino haerlieden alsdoen gevraecht, waerom sy met de saecke niet 
voort en voeren, seggende: gy hebt de belofte aen onsen coopman gedaen, 
sijt gy geen mannen, sijt gy coyons? ende daerop des anderen daechs daer- 
aen metten anderen wederom ten huyse van de Engelsen gegaen sijn ende in 
de camer by den voorgemelden oppercoopman Nicolaes Uffelet comende, 
Juan Fernando alsdoen tegen hem seyde: ’t gene wy U belooft hebben sullen 
wy doen.

Daerop den Engelsche coopman antwoorde: dat is wel, maer gy en moet 
niet liegen; als gy de Hollanders om den hals gebrocht hebt, coompt dan by 
ons, wy sullen U dan wel trackteren, geit ende goet geven, t’ en sal niet lange 
duren ofte den pangran van Bantam sal de Hollanders vandaer jagen; wy sul
len daer een fort maecken, waertoe wy menichte van volck ende swarten van 
doen sullen hebben.

Naerderhant sijn sy met haer drien voor de derde reyse wederom ten huyse 
van de Engelsche gegaan ende boven in de camer by den voorsz. oppercoop
man Uffelet ghecomen sijnde, [seyde] Juan Fernando alsdoen wederom: ’t 
ghene wy belooft hebben sullen wy doen; daerop by den voorsz. Engelsen 
coopman andermael gheantwoort wort: wat zoude U schorten, sijt ghy hoen
ders, sijt gy coyons? ende om haer te corageren ende tot dit groulijck ende 
boos moordadich stuck aen te raden, gebruycktedeesselfs voorverhaelderede
nen, daerby voegende: de Hollanders braveren hier nu, maer tot Bantam moe
ten sy de mondt houden; item naedatsy uyt de camer beneden gegaen waren, 
ditto Engelsche coopman Juan Fernando wederom riep ende tegens hem
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seyde: beyt wat, gaet noch met de saké niet voort, de Hollanders hebben hier 
nu veel scheepen ende veel volckx ende wy weynich. Naer dese derde t'samen- 
spreeckinge de voorsz. drie conspirateurs geen raet wetende tot meerder 
aenhanck ofte hulp om soodanich boos ende schelmachtich moordadich 
stuck te volbrengen, ende bevreest sijnde dat heur saecke mochte ondeckt 
ofte bekent worden, resolveren metten anderen wech te loopen, daertoehaer 
hulpe van den voorsz. Martino der Engelsen tolck aangeboden wert, sulckx 
dat corts daeraen twee van dese schelmen, te weten Juan Fernando ende 
Maenuel Cafferinge, oock doorgegaen ende by d’Engelsen ons ontvoert zijn, 
hebbende den voornoemden Martino, Japanse tolck van de Engelsen, tot meer
malen in onse logie geweest, om onse swarten tot wechloopen 'op te roeyen, 
gelijck hy oock veele daertoe ghebracht heeft die ons sijn ontloopen, ende 
met de Engelsche scheepen wech gebracht, hem gevangen oock tot diverse 
reysen daertoe geraden met belofte van hem wech te helpen; dese twee voor- 
seyde schelmen nu aldus wechgeloopen sijnde ende heeft den derden, die is 
de voorsz. Maenuel, jegenswoordich gevangen, evenwel niet connen ophou
den van soodanich boos ende godloos moordadich stuck te dissisteren 
heeft desniettegenstaande alle middelen gesocht ende ghepracktiseert om ’t 
selve met hulpe van andere in ’t werck te stellen, hebbende tot dien eynde 
naer wechloopen van syne twee complicen tot twee diverse reysen by de Jap- 
ponnese alhier in de logie in onsen dienst leggende geweest, te weten eens 
by dage opten middach, nochteren sijnde, ende eens ontrent by midder
nacht, niet wetende ofte connende bemercken dat hy beschoncken was, alsoo 
hy perfeckt ende voorsichtelijck sprack, omme haer te ondertasten ende te 
hooren hoe sy gesint souden sijn, aenspreeckende daervan eenen Constantino 
ten aenhooren van Juan, bejrde Japonnese, hem verhalende hoe dat den pan- 
gran van Bantam, d’Engelse en de Franse tesamen geresolveert ende be
sloten hadden door de swarten van onse logie alle de Nederlanders om den 
hals te brengen ende te vermoorden; van gelijcken heeft oock tot meermael 
t'sedert met den Engelsen coopman gesproocken, ende onder andere redenen 
geseyt, gelijck den Engelsen coopman Nicolaes Uffelet hem in presentie van 
geloofwaerdige getuygen afgevraecht ende hy gevangen alsdoen ende daer- 
naer oock bekent heeft, waerachtich te wesen hoe dat de Hollanders den 
salarus van 2a3 jaren schuldich waren ende geen betaling daervan becomen 
en conde, daerenboven noch dagelijckx grooten arbeyt doen moste, ende dat 
eenige dagen geleden alle de swarten hun geweer afgenomen was; soo sy dat 
noch behouden hadden, dat sy de Hollanders ende alle de Duytsen van deze 
logie op eenen nacht eens ombrengen ende den hals afsnyden wilden. Daer- 
naer op eenen anderen tijt met eenen Anthonv Goot, een swart van dese 
logie, ten huysen van d’Engelsen by den voorsz. Manuel tegen ditto Uffelet,
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daer sijn nu veel swarten by de Hollanders ende sy sijn weynich Duytse, wv 
sijn sterck genoch om alle de Duytse te dooden ende tliuys in te nemen; ende 
dat den Engelsen coopman daerop antwoorde, wat sout gy ’t huysinnemen? 
een Duytsman is bestant genoch tegen thien swarten, soo dat uyt dit alles 
genochsaem blijckt dat het hem aen macht ende niet aen synen boose wille 
ontbroocken heeft, gelijckby de informatie daervan genomen ende sijn eygen 
bekentenisse is blijckende, alle welcke saecke van seer dangereuse ende pericu- 
leuse consequentie sijnde, streckende tot alle desreputatie van alle vrome 
parsoonen, die dickwils deur dusdanige roervincken ende schelmen verleyt 
worden, waerover dit op ’t alderrigoureuste behoort gestraft te worden, soo 
is ’t dat d’heer president ende synen tegenwoordigen raet, syne confessie 
gehoort, overwogen ende gedebatteert sijnde, recht doende, hebben Manuel 
voorsz. gecondemneert ende gesententieert, gelijck hem condemneren ende 
senten tieren mits desen, aen eenen pael geworcbt totter doot, daernaer ’t 
lichaem gequartiert ende ’t hooft op een staeck ende de quartieren aen een 
cruys gehangen te worden, anderen ten exempel.

Aldus gedaen ende gesententieert desen 10 July anno 1618 in Jacatra. 
Was onderteyckent: J. P. Coen, P. de Carpentier, PieterDircksz. Jacob 
van der Mert, Crijn van Raemburcii, Laurens Pietersz., Jan Willemsz., 
Dirck Gerritsz. Crul, Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.
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AIsoo tot onser kennisse gecomen is hoe dat Costa Goa de Lordigos seec- 
keren tijt voorgenomen ende besloten hadde soo om gelijckerhant van ons 
te loopen ende haer by d’Engelsche te begeven, maer daerenboven noch mede 
te nemen ende te ontfoeren de huysvrouwe van Consael ende alles wat sy van 
de Hollanders souden connen met haer voeren, alsoock hoe dat Anthony Goot 
in d’Engelsche logie geweest is ende besloten hadde mede wech te loopen 
endesich by d’Engelsche te vervoegen, daerenbove mede kennisse van de 
moordadische aenslach van Maenuel, Japonsche tolck, ende den Engelschen 
coopman, soo hy selfs bekent, gehadt heeft, ende sulckx, gelijck alle getrouwe 
onderdanen toestaet, niet te kennen en heeft gegeven, alle ’t welcke saecken 
sijn streckende tot muyterye ende oproer ende naedeel van de gemeene wel- 
stant, d’welcke op het rigoreuste ten exempel van anderen behoorde gestraft 
te worden, nochtans de heer president ende raet meer genegen sijnde tot cle
mentie als regeur van justicie, ende recht doende, hebben voorsz. Costa Goa 
de Lordigos, Caspar de Silva, Gosa, ende Anthony Goot gecondemneert ende 
gesententieert, gelijck hen condemneren ende sententieeren midts desen, 
omme aen eenen pael strengelijck gegeeselt te worde dat het bloet daer naer 
volcht.

In Jacatra adi 24 July anno 1618. Was onderteyckent: J. P. COEN, P. DE
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Carpentier, Crijn van Raemburcii, Pieter Dircksz. , Jacob van der 
jt Mert\thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

D'E. heer president ende raet, om redene ende door speciale gratie gemo- 
veert sijnde, hebben Goa de Lordigos, Caspar de Silva ende Gosa mits desen 
van hare sententie gereleveert ende ghepardonneert, mits dat hiernaermaels 
niet meer en onderstaen by d’Engelsche te loopen noch binnen haer huyste 
gaen, ofte eenige conversatie met d’Engelsche ofte swarten, in dienste van 
d’Engelsen wesende, te houden, op peene, soo sulckx meer geschiede, dub
belde straffe daervan te ontfangen.

In Jacatra adi 24 July anno 1618. Was onderteyckent: J. P. COEN, P. DE 
Carpentier, Crijn van Raemburcii, Pieter Dircksz., Jacob .van der 
Mert, Thijs Cornelisz. Vleysi-iouwer, secretaris.

\

Alsoo schipper Dirck Gerritsz. Crul, uytgevarenop’t jachtden Tyger, eenige 
dagen geleden geordineert is geweest twee metalen bassen over te geven aen ’t 
fregat de Brack ende deselve ordre alsdoen niet en is naergecomen, maer 
gewacht heeft totdat het hem andere mael werde belast, waerover alsmede 
over voorgaende ordre die hem van d’E. heer president sijn gegeven, voor 
desen is bestraft geweest ende aengeseyt, dat hem voortaen wachten soude 
sulckx niet meer te plegen; desniettegenstaende soo hem corts daerop geor
dineert werde vijf van de lichste ysere stucken van ’t Fransche schip St. Michiel, 
daer hy alsnu de toesicht op heeft, over te geven aen Tjacht den Tyger, ende 
daertegens weder twee van de swaerste stucken van ditto jacht te ontfangen, 
heeft hy in deselve ordre traech geweest ende soo lange gewacht, dat het 
hem andere mael schriftelijck werde gegeven, hetwelcke saecken sijn van seer 
quade consequentie, daerdoor de saecke van de Generale Compagnie seer 
ververachtert ende d'authoryteyt van d’E. heer president gecrenckt soude 
werden, soo men daerinne in tij ts niet en versach; soo is ’t dat d’E. heerpresh 
dent ende tegenwoordigen raet den voorsz. Dirck Gerritsz. Crul ten respeckte 
voorsz. ende ten exempel van andere gecondemneert hebben ende condem- 
neren mits desen, in een maent gagie.

Aldus gedaen in Jacatra, adi 13 Augusty anno 1618. Was onderteyckent: 
J. P. Coen, P. de Carpentier, Crijn van Raemburch, Pieter Dircksz., 
Jacob van der Mert, Arent Mertsz., Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, 
secretaris.

4
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By den heer president ende presenten raet gelet sijnde op de informatie 
ende sententie genomen by den raet van de scheepen Zirckzee ende de Goede 
Fortuyn op den 5 October 1617 leggende voor ’t eylant Maddagasker over de \
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persoonen van Theunisjansz. van der Goude, schieman, ende Geurt Willcmsz. 
Amersfoort, bottelier, bcycTe~"uytgevaren op ’t voorsz. schip de Goedevan

Fortujme, dewclcke omme hare misdaden provisionelijck van haer officie ge- 
deporteert ende op ’t schip Zirckzce gestelt zijn, om alle vordere disordere te 
verhoeden, hebben de voorsz. Theunisjansz. ende Geurt Willemsz. uyt sin
guliere gratie van nu af wederom gestelt ende stellen hen mits desen elck in 
sijn voorgaende officie, bedininge ende gagie, gelijck sy aengenomen ende 
uytgevaren sijn; ende belangende den tijt t’sedert haer deportement tot nu 
toe, sullen daervan bootsmansgagie van ƒ 9 ter maent genieten, alsoo sy hem 
op ’t schip Zirckzce wel hebben gedragen.

Aldus gedaen in Jacatra, adi 3 September anno 1618. Wasonderteyckent: 
J. P. COEN, P. DE CARPENTIER, ClUJN VAN RAEMBURCH, PlETER DlRCKSZ., 
Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

Alsoo Jacob Pietersz. vanEnckhuysen, constapel uytgevaren met het schip 
Enckhuysen ende Heyndrick Pietersz. van Hamburch, hoochbootsmansmaet 
uy'tgevaren met het schip de Oude Zonne, tegenwoordich varende op ’t jacht 
Clcyn Hollandia, den 23 July lestleden gecommandeert sijnde om water te 
halen, boven op de revire comende, hun hebben vervordert droncken te drinc- 
ken ende questien tegen den anderen onderwegen in ’t naer boort varen te 
moveren, ende alsoo den constapel, die heel droncken was, niet recht en stierde, 
werdehem van den hoochbootsmansmaetgeseytdatrechtsoudestieren, waer- 
over den constaepel toornich sijnde een mes getrocken heeft ende liep nae den 
hoochbootsmansmaet toe omme deselvige te quetsen, doch het wert hem door 
andere matrosen belet; daernaer binnen schipsboort sijnde hebben hun niet 
gerust connen houden, maer de questie wederom vervat, roepende den hooch
bootsmansmaet aen den constapel dat voor den dach soude comen. By den 
anderen gecomen sijnde, hebben de messen gelijck getrocken endemaelcan- 
deren soo hart in gevallen dat men hen niet scheyden conde, gevende den 
hoochbootsmansmaet aen den constapel een groote snede in sijn slinckeren 
arm, een snede in sijn rechterborst, ende noch eenige andere quetsuren, daer- 
entegen den constapel den hoochbootsmansmaet quetsende met een snede 
over sijn slincker borst, een sneetgen op de kele ende noch 4 a 5 cleyne wonden, 
alles volgens de attestatie by geloofwaerdige getuygen daervan beleyt, het- 
welcke saecke sijn van seer quade consequentie, die ter plaetsen daer men 
rechtendejusticiemaintineert,nieten mach geleden noch ghetolloreert 
anderen ten exempelen op ’t hoochste gestraft dient, soo is ’t dat d’ E. heer 
president ende synen tegen woordigen raet, de saecke wel overleyt hebbende, 
meer genegen sijnde tot gratie als regeur van justicie, nochtans recht doende, 
hebben Jacob Pietersz., constapel, ende Heyndrick Pietersz., hoochboots-
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mansmaet, gecondemneert ende gesen ten ticert, gelijck hun condemneren 
ende sententieeren mits dese, dat driemael van de reede vallen ende idermct 
25 slagen voor de mast gheleerst sullen worden, verbeurende niettemin ider 
een maent gagie, ende sal Jacob Pietersz., constapel, een maent gagie aen den 
barbier geven, voor meestertoon van hun bevder quetsuren.

Aldus gedaen ende gesententieert in Jacatra adi 3 September anno 1618. 
Was onderteyckent: J. P. COEN, P. DE CARPENTIER, CRIJN VAN RAEMBURCH, 
PlETER DlRCKSZ., THIJS CORNELISZ. VLEYSHOUWER, secretaris.

1
i

Alsoo Jan Bruystcns van Gorcum, ondercoopman, uytgevaren voor assi
stent op ’t jacht de Neptunis, tot meermalen hem verstout heeft te refuseren te 
copieren hetgene hem van den secretaris van den heer president werde ge
geven, als namentlick nu omtrent 14 dagen geleden weygerdeeenige senten
tien uyt te schryven, daerna op den 4 deser als hem denselven een seecker 
schrifte van omtrent een half svde gaf te copieren, excuseerde hy hem dathy 
’t niet en conde lesen ende bracht hetselve weder in des secretaris camer, waer- 
op den secretaris hem vraeghde, off hy met hem de geck schoer, voegende 
voorts daerby: lestmael en wilde gy de sententien oock niet copieren, en wiltgy 
dit nu oock niet doen, laet het staen; daerop hy Bruystens welhaest antwoor
den: neen ick wil ’t niet doen. Voor de derde mael op den 9en ditto is den secre
taris weder by hem gecomen ende hem een seecker geschrift te copieren ge
geven, ’t welck hy met veel excusen weygerde ende vraechde aen den secre- 
tarius off hy hem den brief uyt sijn selffs gaf, dan of het de president hadde 
belast, daerop den secretaris hem antwoorde: den heer president heeft het 
belast; daer de voorsz. Bruystens datelijck op repliceerde: wel als het den presi
dent my selff belast, soo sal ick het doen en eer niet; waerop den secretaris 
hem seyde: als het den heer president u selff belast, sal het u niet wel afifge- 
nomen worden; antwoordende voorsz. Bruystens: daer com aff watter of wil, 
ick en sal het niet eer doen voor dat het den president my selfs belast, ende 
mach daer soo lange blyven leggen; alles blijckende by de verclaringe hier
op by den secretaris schriftelijck gedaen ende ten deele by geloofwaerdige 
persoonen bevesticht. Hierenboven heeft den voorsz. Bruystens den opper- 
coopman Pieter de Carpentier mede gerefuseert gehadt seeckere pampieren 
te copieren, ende sijn den heer president oock van diverse gelooffwaerdighe 
persoonen verscheyde dachten voor gecomen van d’ incompatibilité, trots 
ende hoechmoet van den voorsz. Bruystens, daerdoor de Compagnie genen 
dienst en geschiet maer veel onlust ende questie rijst, gelijck insonderheyt 
de jonckste voyage by hem na Solor ende Timor gedaen gebleecken is, alle 
hetwelcke saecken sijn van quader consequentie die op ’t hoochstebehooren 
gestraft te worden, soo is ’t dat d’E. heer president ende tegenwoordige raden
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recht doende, den voorsz. Jan Bruystens ten respecte voorsz. ende ten exem
pel van andere gedeporteert hebben ende deporteren hem mits desen van sijn 
officie van ondercoopman, ende alsoo buyten de cayuyt te varen naer ’t vader- 
landt, sonder van nu affeenige gagie meer te verdienen.

In Jacatra adi 12 September anno 1618. Was onderteyckent: J. P. C’OEN, 
P. de Carpentier, Crijn van Raemburch, Pieter Dircksz., Thijs Cor-
NELISZ. VlevSHOüwer, secretaris.

Alsoo *) Pauwels Bort, ondercoopman, uytgecomen met schip Walcheren 
ende tegenwoordich varende opt schip St. Mie hiel, hem eenige dagen geleden 
seer groffelijeken ende lelijcken vergrepen ende te buyten gegaen heeft, als 
namentlijck, dat hy op den nacht aen landt gebleven sijnde, gecropen is door 
een venster in de voorcamer van d’E. heer president opt oude huys tot Jacca- 
tra, daer seker vrouwpersoon, onlangs van Suckedana gecomen, endeonder- 
trout sittende met Joseph Jansz. de Natlaer, ondercoopman, op ditto plaetse 
lach en sliep met noch twee andere jonge vrouwen, die te samen in bewaringe 
ende opsicht sijn van Meester Jan van den Broeck, schoolmeester op Jaccatra, 
ende voor seeckere revolte daeghs te vooren daer gelogeert waeren, vermidts 
haer woninge affgebroken ende de heer president aen d’ eylanden van Jaccatra 
op de scheepen hem onthoudende was, waer bygecomen sijnde sijnnen wille 
met haer gedaen ende d’ selve vleesselijcken bekent heeft, volgens sijn eygen 
bekentenisse in den raet i'erclaert op de beschuldiginge van Meester Jan van 
den Broeck, die hem in de camer by de vrouwen heeft gevonden, alsmede de 
confessie van de vrouwen selffis, twelck saecke sijnde van quader consequen
tie, die ten exempel van andere niet en can off mach ongestraft blyven, soo 
ist, dat d’E. heer president met de presente raden, recht doende, nochtans 
prefererende gratie ende genade in plaetse van rigeur van justitie, den voorsz. 
Pauwels Bort ten respecte voorsz. gecondemneert hebben, ende condem- 
neeren hem mits desen, in ses maenden gagie ten prouffyte van de Compag
nie te verbeuren.

Aldus gedaen ende gesententieert, adi 5 October anno 1618. Was onder
teyckent: J. P. Coen, Ghijsbrecht van Vyanen, Arent Maertsz., Pieter 
de Carpentier, Willem Jansz., Pieter Dircksz., Thijs Cornelisz. Vleys- 
houwer, secretaris.

Alsoo Lenard Nicolaes van de Levour, soldaet, uytgevaeren met ’t schip 
Ter Tholen ende jegenwoordich leggende in dese logie van Jaccatra, eenige 
dagen geleden een seer groffelijeke ende lelijcke faulte gecommitteert heeft,

i) Seuteutiën vau 5 Oct. 1618—3 Aug. 1619: P 61.
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als namentlijck, dat hy omtrent 5 ofte 6 glaesen in den avont, staende buyten 
de logie op sentinelle perdue, in plaetse dat hy hadde behooren te waecken, 
slaepende is bevonden, daerover, welck Godt verhoede, van de vyanden wel 
gedoot had mogen worden ende consequentelijck dese huysen daerdoor wel 
souden cunnen werden overvallen, alle het volck vermoort, ende des Com
pagnies rijcke middelen berooft mochten worden, temeer, dewyleseeckerlijck 
weeten, datter diverse aenslaegen op ons geweest sijn, ende dagelijcx van 
onse geveynsde vrienden meer ende meer gepractiseert werden, om in d’ een 
off d’ander vougen, tsy oock hoe daertoe comen connen, alles te vernielen 
ende beroven datter van de Generaele Compagnie is. Hetwelcke een saecke 
sijnde, welck naer alle crijchsrechten ende ordre metter doot gestraft wort, 
soo ist dat d’E. heer president ende tegenwoordigen raet, sampt de drie ser
geanten alhier leggende, naerdatsy op alles rypelijcken gelet ende den voorsz. 
gevanghen geexamineert hadden, die geen redenen tot sijn diffentie weet in 
te brengen, recht doende, denselven Lenart Nicolaes, soldaet, ten respecte 
voorsz. gecondemneert ende gesententieert hebben, gelijck hem condem- 
neeren ende sententieeren midts desen, aen een pael gebonden ende alsoo 
geharquebouseert te worden datter de doot na volcht.

Aldus gedaen ende gesententieert in Jaccatra, adi 9 October anno 1618. 
Was onderteyckent: J. P. COEN, P. DE CARPENTIER, Pieter DiRCKSZ., Hen- 
drick Lievensz., Hendrick Harmsz. , ’t merck van Hendrick Cloots, 
Thijs Cornelisz. Vleyshoüwer, secretaris.

3

f
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Alsoo Engel Barentsz. uytten Hage, adelborst, ende Willem Harmansz. 
van Uyttrecht, soldaet, beyde sorterende ondert garnisoen, leggende opt 
casteel van Amboyna,, ende jegemvoordich sijnde in dese logie, op Sondage 
verleden, den 7en deser maent October, des morgens vroech, consent gecre- 
ghen hebbende om int Chinees quartier te gaen haelen haere clederen, die 
sy (soo sy seyden) te maken hadden, ende in plaatse van alsdan datelijck 
weder inde logie te comen, tselvc niet alleene niet en sijn naergecomen, maer 
daerenboven hen vervoirdert hebben int quartier droncken te drincken, de 
predicatie te versuymen, ende groote insolentie ende moetwille te pleghen, 
loopende met de bloote deghen langs de straet, ende de lieden daennede 
dreygende, waerdoor in perijckel stonden om van de Javanen doot geslaeghen 
te worden; twelck saken sijn van quader consequentie, daeruyt veel onlust 
soude hebben connen ontstaan, oversulcx ter plaetse daermen justitie is 
administrerende, ten exempel van ander niet en connen ongestraft blyven, 
soo ist dat de heer president ende presente raden, sampt de drye sergeanten 
alhierleggende, na rypedeliberatierechtdoende, nochtans prefererende gratie, 
in plaets van rigeur van justitie, den voorsz. Engel Barentsz. ende Willem
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Harmansz., delinquanten, ten respecte voorsz. gecondemneert hebben, ende 
condemneren midts desen, elck 14 dagen lanck te arbeyden int geene hen 
geboden sal worden, ende naer date vandien noch 14 dagen inde logie ge
bannen te wesen, soncler daeruyt te moghen gaen.

Aldus gedaen in Jacatra, adi 9 October anno 1618. Was onderteyckent: 
Jan Pietersz. Coen, Pieter de Carpentier, Pieter Dircksz., Hendrick 
Lievensz., Hendrick Harmansz., ’t merck van Hendrick Cloots, Thijs 
CORNELISZ. Vleyshoüwer, secretarius.

Alsoo voor desen door de sergeanten, uyt expresse last van den heer presi
dent, alle [ende] een ieder van de soldaeten is aengeseyt ende gewaerschout, 
dat niemant hem soude vervoirderen, bv dage offby nachte, syne waeter te los
sen booven opt nieuwehuysdaersygelogeertsijn, ’tsy van degallerye, off uyt 
haercamer door de venster, maer omlaegh, ter gewoonlijckeendegeoorlooffde 
plaetse, omme alle schandael, smeyricheden ende consequentelijcke siecte, 
die daerdoor te meer souden veroorsaecken, voor te comen, ende goede orde 
te onderhouden, soo heeft desniettegenstaende Hans Forvaeck van Antwer
pen, adelborst, uytgecomen met ’t schip Thooien, op gisteren in den avondt, 
naeF’besette wacht, hem verstout ende vervoerdert uyt syne camer doort 
venster te waeteren, gelijck hy daerop bevonden is. Hierenboven heeft den 
voorsz. Forvaeck voor desen tot meermaelen diverse faulte gecommitteert, 
waeromme den selven Hans Forvaeck by den heer president ende Raet, sampt 
de drie sergeanten, ten exempel van anderen gecondemneert wort ende con
demneren hem midts desen, veertien dagen lanck te arbeyden int geene hem 
geboden sal worden, ende naer date vandien noch 14 daeghen inde logie ge
bannen te weesen, sonder daeruyt te mogen gaen.

Aldus gedaen in Jacatra, adi 9 October anno 1618. Was onderteyckent: 
J. P. Coen, P. de Carpentier, Pieter Dircksz., Hendrick Lievensz., Hen
drick Harmansz., ’t merck van Hendrick Cloots, Thijs Cornelisz. Vleys
hoüwer, secretarius.

D’ heer president, meer genegen sijnde tot genade als tot rigeur ende strenge 
justitie, heeft, uyt comiseratie ende singuliere gratie, door intercessie ende 
voorbiddende voetval van alle de soldaeten ende volck int generael, den 
voorsz. Lenardt Nicolaes het leven geschoncken ende hem syne begane faulte 
gepardonneert, gelijck hy hem het leven schenckt ende syne voorsz. faulte 
pardonneert mits desen. Behalven dat hem in teecken, dat naer crijgsgebruyck 
de doot verdient heeft, tot waerschouwinge ende spiegel van andere, een 
coeghel over sijn hooft geschooten sal worden, waerschouwende by desen 
wel expresselijck alle ende een yder van de soldaeten, niemant uytgesondert,
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van nu voortaen beeter op sijn wacht te passen ende selve na behooren son- 
der te slapen uyt te staen, op peene van sonder genade volgens crijgsge- 
bruyck metter doot gestraft te worden.

Aldus gedaen, adi 10 October anno 1618, in Jacatra. Was onderteyckent: 
J. P. Coen, P. de Carpentier. Pieter Dircksz., Hendrick Harmansz., 
Hendrick Lievensz., ’t merck van Hendrick Cloots, Thijs Cornelisz. 
Vleyshouwer.

1

Alsoo opten 9 October lestleden seker soldaet, die op sijn wacht slapende 
bevonden was, by sententie gecondemneert is geweest metter doot gestraft 
te worden, ende door voorbidden van de officieren ende gemene soldaten 
hem ’tselvige uyt gratie gepardonneert is, met expresse waerschouwinge, 
dat niemant daerop voortaen meer en soude steunen, maer dat ieder soldaet 
sijn wacht getrouwelijck sonder slaepen soude uytstaen, op peene van sonder 
genade geexcuteert te worden, volgens de chrijgsordre.

Desniettegenstaende is nu opten 6en deser maent Huybrecht Beversz. van 
Middelburgh, oudt omtrent 17 jaeren, uytgevaeren voor soldaet met het schip 
Tertooleny ende jegenwoordich leggende in dese logie, des avonts omtrent 9 
uyren in de eerste wacht uytgesteltsijnde op den hoeck vant fort op sentinele, 
in plaetse dat hy hadde behooren te waecken, op syne wacht slapende be
vonden.

Ende alsoo daerdoor groote swaricheden souden connen ontstaen, soo ist, 
dat d’ heer president met de presente raden van meninge sijnde daerinne te 
voorsien, opdat het niet meer gebeure, ende alle ongelucken voorgecomen 
werde, recht doende, den voorsz. Huybrecht Beversz. ten respecte voorsz. 
endeexempel van andere, gecondemneert ende gesententieert hebben, gelijck 
hem condemneeren en sententieren midts desen, aen een pael geharquebou- 
seert te worden, datter de doot naer volcht.

Aldus gedaen ende gesententieert, adi 9 November anno 1618, in Jacatra. 
Was onderteyckent: J. P. Coen, P. de Carpentier, Willem Jansz., Franco 
van der Meer, Pieter Dircksz., Jaecques Lefebvre, Gioan Vernadt, 
Abraham Jansz., ’t merck van Hendrick Cloots, Abraham Strijcker, 
Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretarius.
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Alsoo Huybrecht Huybrechtsz., van Vyanen, bootsman, uytgevaeren nu 
jongst met ’t schip Delft, outomtrent 20 jaeren, hem binnen scheepsboort op 
de uitreyse soo verre vergrepen ende soo groffelijck te buyten gegaen heeft, 
dat hy voorgenomen heeft gehadt de bandeliers in den brandt te steken, 
daernaer ’t vuyr uyt de combuys te nemen ende over ’t schip te werpen, als- 
oock int cabelruym, ende ten laetsten brant te maken in de constabelscamer,
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alsoo ’t geheele schip in den brandt te helpen, hebbende tot dien eynde 
by nachte een brandende londt ontsteken gehadt, daermede gaende na de 
constabelscamer om het cruyt, dat hy daer soude mogen vinden, in brant te 
steken, ende onderwege hem bedacht hebbende, wederomgekeert is, ende

om

heeft de londt selfs uytgedaen.
Alles volgens d’informatie daervan genomen, en sijn eygen bekentenisse, 

opt voorsz. schip ZW/?gedaen, alsnu alhier voor den heer president endesoo
den raet gerenoveert, bekennende dat hy wel quaets inne sinne gehat, ende 
diergelijcke woorden, door sijn jonckheyt ende onbedachtsaemheyt gesprooc- 
ken heeft, maer neempt tot excuse, dat hy ’t selve noyt en soude hebben int
werck gestel t.

Hetwelcke, als sijnde een saecke van seer quader consequentie, opt alder- 
hoochste gestraft dient, soo ist, dat d’ heer president ende tegenwoordige 
raden, naerdatsy op die saké rypelijckgeleth hadden, recht doende, nochtans 
prefererende gratie in plaetse van rigeur van justitie, den voorsz. Huybrecht 
Huybrechtsz. van Vyanen, delinquant, ten respecte voorsz. ende exempel 
van andere gecondemneert hebben, ende condemneeren hem midts desen, 
wel strengelijck aen een pael gegeselt ende daernaer een brantmerck vande 
Vereenichde Oost-Indische-Compagnie op sijn naecte ruch gestelt te worden, 
ende van nu aff drie jaeren int landt als gebannen op de fregatte te roeyen, 
ofte andere swaere wercken te doen, verbeurende daerenboven alle syne ge
wonnen maentgelden.

Aldus gedaen ende gesententieert in de logie tot Jacatra, adi 9 November 
anno 1618. Was onderteyckent: J. P. Coen, P. de Carpentier, Willem 
Jansz., Franco van der Meer, Pieter Dircksz., Jaecques Lefebvre, 
Gioan Vernadt, Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretarius. ./

Alsoo Philips Huybertsz. van Gorcum, tambour, uytgevaren met schip 
Muldelburgh ende alsnu leggende~m dese logie, hem opten 6C" deser verstout 
heeft, beschoncken sijnde, te gaen int packhuys byden ondercoopman Evert 
Harmansz., ende aldaer veel woorden tegens denselven te maken, omdat hy 
hem niet en wilde gerieven int geene hy begeerde, ende eyntlijck den blooten 
deghen op hem te trecken volgens d’informatie daervan becomen.

Twelck een saecke is van groote moetwil ende gewelt, die ten exempel van 
andere opt hoochste dient gestraft, soo ist, dat d’heer president ende tegen
woordige raden, recht doende, nochtans prefererende gratie in plaetse 
rigeur van justitie, vermidts hy syne faulte bekent ende door dronckenschap 
seyt geschiet te sijn, den voorsz. Philips Huybertsz., tambour, ten respecte 
voorsz. gecondemneert hebben, ende condemneren midts desen, drie 
den lanck voor den prins te wercken, in sulcx hem belast sal worden.
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Aldus gedaen ende gesententieert, desen 9 November 1618, in Jacatra.
Was onderteyckent: J. P. Coen, P. de CarpentierAWillem Jansz., Franco^ ft 
van der Meer, Pieter Dircksz., Jaecques Lef^bvre, Gioan Vernat, 
Abraham Jansz., ’t merck van Hendrick Cloots, Abraham Strijcker,
THIJS CornelïSZ. VleyshOUWER, secretaris.

By den heer president ende presente raden geletsijndeopde voorbiddinge 
gedaen door den vaendrich, corporaels, adelborsten, gemeene soldaten ende 
andere, als oock op de joncheyt van den patiënt Huybert Bevertsz. van Mid- 
delburgh, soldaet, tegenwoordich aen een pael gebonden om geharkebouseerF 
te worden, ende insonderheyt ten aensien alsnu de o ver officieren gecreeert 
sijn, soo ist, dat den voorsz. heer president ende presente raden, genegen 
sijnde gratie voor rigeur van justitie te prefereren, willende nochtans recht 
doen, den voorsz. Huybert Beversz. voor dese reys het leven geschoncken 
hebben, midts dat hem, in teecken de doot verdient heeft, een coeghel boven 
sijn hooft geschooten sal worden. Denselven daerenboven totamendegecon- 
demneert hebben, gelijck hem condemneeren mits desen, een jaerlanck voor 
den prins te wercken, ende daernaer een maentlanck alle dagen te schilderen, 
waermede by desen alle chrijgsofficieren ende soldaeten voor de tweedemael 
gewaerschout willen hebben, niet meer op de genade voor de eerste ende 
tweede reyse gedaen, haere wachten te versuymen.

Aldus gedaen in Jacatra, adi 10 November anno 1618. Was onderteyckent: 
J. P. Coen, P. de Carpentier, Willem Jansz., Franco van der Meer, 
Pieter Dircksz., Jaecques Lefebvre, Gioan Vernadt, Abraham Jansz., 
't merck van Hendrick Cloots, Abraham Strijcker, Thijs Cornelisz. 
VLEYSHOUWER, secretaris,

■;
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Alsoo Adriaen Cornelisz. Fortuyn, van Hoorn, uytgevaeren voor onder- 
stierman op de Galiasse ende jegenwoordich opperstierman op ’t schip den 
Engel, geaccuseert ende beschuldicht wert van Willem Cornelisz. van Delft, 
synen jongen, van sodomie, die hy met hem opten 6en deser, omtrent 4 glasen 
des nachts, in de eerste wacht, binnen scheepsboort in sijn hutte soude hebben 
gepleecht, ende den voornoemde opperstierman niet alleen fort ende ferme is 
ontkennende ’t selve int alderminste gedacht ofte gedaen te hebben, maer 
oock dat den jonghen noyt nacht in de hutte en heeft geslaepen, veel minder 
hy hem sulcx soude hebben belast oft begeert, dat hy daer slaepen soude, 
gelijck den jongen hem (soo hy seyt) t’onrechten na geeft. Ende gemerct, 
voor ons gebleken is, by gelooffwaerdige getuygen, dat den jongen twee ver- 
scheyden nachten te vooren door sijn expres bevel in sijn hutte geslapen heeft, 
sulcx dat hy alreede op dese logenen bevonden is.
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Derhalven omme de vordere waerheyt van dese saké te weten ende voor 
alle de werrelt te doen blij eken, dat soodanighe Godtloosheden ende grou- 
welen, tegens de natuere strydende, opt alderhoochste behooren gestraft te 
worden, soo is by den heer president ende de presente raeden den voornoem
de Adriaen Cornelisz. Fortuyn, opperstuerman, gecondemneert, gelijekhem 
condemneren mits desen, getortureert te worden.

In Jacatra adi 17 November anno 1618. Was ondertekent: Jan PlETERSZ. 
COEN, PlETER DE CaRPENTIER, SAMUEL KlNDT, PlETER DlRCKSZ., PlETER 
VAN DEN BROECKE, JAECQUES LEFEBVRE, PlETER VAN RAEY, THIJS COR- 
NELISZ. VLEYSHOUWER, secretaris.

Alsoo *) Melis Remmetsz. Lanst, van Hoorn, uytgevaeren voor oppercoop-, 
man van Diepe in Vranckrijck met de schepen Mojitmorency ende Margriete, 
ende op sijn aencompste alhier tot Bantham neffens alle de Nederlanders, die 
daer mede gecomen waeren, door expresse placcaten van de Hooch Mogende 
Heeren Staeten, ende ordre van de heeren Meesters, van ditto schepen ge
licht, ende in dienste van de Generaele Compagnie aengenomen opten 4 
Maert anno 1617, te weten de voorsz. Lanst voor ondercoopman a ƒ40 ter 
maent, vermidts hy ende alle d’andere, alsdoen verclaerden, dat se op haer 
uytvaeren niet en wisten dat se naer Indien souden vaeren, maer op de reyse 
sijnde, tegens haer wille ende danek, van de Francen daertoe gedwongen wer
den. Ende alsoo denselven Lanst met [’t] schip den Gouden Leeuw alsnu van 
decustvan Coromandel alhier is gecomen, ende ons nu met de jongste sche
pen van de heeren Meesters seeckere interrogatorien ter hant gecomen sijn in 
dato 14 Maert anno 1615 tot Hoorn, daerby claerlijcken blijet, dat den voorsz. 
Lanst beneffens noch eenen Symon Joorisz. Looff (die wy alhier niet en heb
ben vernomen), sijn aengenomen om alhier in Indien te vaeren, ende van den 
heer officier ende magistraet der steede Hoorn gewaerschout sijn van de 
voorsz. reyse te desisteeren, daerop hy ende den voornoemde Symon Jorisz. 
Looff oock in handen van den officier ende magistraet voornoemt met eede 
belooft hebben in dienst van de voorsz. Francen off andere vrembde natie 
naer Indien niet te varen. Desniettegenstaende heeft hem evenwel verstout, 
teghens synen gedaenen eedt, eere ende belofte, met de voorsz. France 
schepen herwaerts aen te comen, ende op sijn aencomste tot Bantam voor 
den heer president ende den raet te verclaeren dat hy niet en wiste dat naer 
ïndien vaeren soude.

Soo ist, dat den heer president ende de presente raden, prefererende gratie, 
in plaetse van rigeur van justitie, nochtans willende recht doen, om de ordre 
van E. Mogende Heeren Staten Generael ende de heeren Meesters te volgen,

>) Deze sententie reeds gedrukt bij Ijzerman in Bijdr. T. L. V. deel Tó, bl. 652.
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den voorsz. Melis Remmetsz. Lanst, ten respecte voorsz. ende exempel van 
andere, gecondemneert hebben ende condemneren hem midts desen, dathy 
van de voorsz. tijt van sijn aenneminghe aff, tot nu toe, geen gagie genieten 
ende voorts sonder gagie naert vaderlant vaeren zal. Aldus gedaen, adi 21 
November 1618, in Jacatra. Was onderteykent: Jan Pietersz. Coen, P. de 
Carpentier, Samuel Kindt, WillemJansz., PieterDircksz., Pietervan 
den Broecke, Jaecques Lefebvre, Pieter van Raey, Thijs Cornelisz. 
VLEYSHOUWER, secretaris.

i

Alsoo Adriaen Cornelisz. Fortuyn, van Hoorn, out omtrent 34jaeren, uyt- 
gevaren voor onderstierman met de Galiasse van Hoorn ende jegenwoordich 
opperstierman opt schip den Engel van Delft, hem in dronckenschap soo 
verre vergrepen ende soo grouwelijeke te buyten gegaen heeft, dat hy opten 
6en deser maent November, omtrent 4 glaesen des avonts, in de eerste wacht, 
als synen jonghen Willem Cornelisz. van Delft door sijnne expresse ordre in 
de hutte voor sijn koye lach en sliep, denselven jongen in sijn slaep aengetast, 
hem de broeck affgestreken, sijn vinger in sijn fondament, ende daernaer op 
desselffs lijff geleghen, ende sijn manlicheyt daer ingesteken heeft, omme 
alsoo synen boosen lust met hem te doen, waervan den jongen, wacker wor
dende, hem ontweecken ende wechgelopen is, volgens syne eygen bekente- 
nisse, van hem op de beschuldinge endeaenclachte van den jongen becomen, 
’twelck een grouwelijeke misdaet is, die teghens de nature strijt ende geen 
eerlijeke menschen betaemt, die oock volgens de Goddelijcke ordonnantie 
ende menschelijcke rechten metter doot behoort gestraft ende het lichaem 
tot assche verbrant te worden.

Dan alsoo uyt den jonghen ende sijn eygen confessie niet en can bespeurt 
worden, dat volcomelijck sijnnen wille gedaen heeft, off dat hy den jongen, 
die al drie off vier nachten te vooren door sijn expresse bevel in de hutte ge
slapen hadde, noyt daervan gemoeyt off aengesproken heeft, nochte oock, 
dat hy diergelijeke oyt te vooren (ons wetens) heeft gepleecht, soo ist, dat 
den heer president ende de presente Raden, bestaende in alle d’ oppercoop- 
lieden ende schippers van de respective schepen jegenwoordich alhier sijnde, 
naerdat op de saké rijpelijck gelet hadden, doende recht, nochtans prefere
rende gratie in plaetse van rigeur van justitie, alhoewel waerdich is(vermidts 
de wille gehadt ende de daet onderleyt heeft) metten vuyre geexecuteert te 
worden, den voorsz. Adriaen Cornelisz. Fortuyn, delinquant, het leven ge- 
schoncken hebben, tot boete ende bekeringe; deporterende hem voorder van 
sijn offitie met alle sijn ampten en waerdicheden, ende alle sijn gagie verbeurt, 
onwaerdich onder redelijeke ende eerlijeke menschen te leven ende verkee- 
ren, ende alsoo naert vaderlandt te gaen; wordt voorts infaem verclaert, ende
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Jacatra, 22 Nov. 1618.166

gecondemneert met een strop om sijn hals aen [een] pael gebonden te worden, 
met branthout rontsomme geleyt, doch dat sijn effigie aen een gelijcke pael 
verbrant sal werden, in teecken dat sulcx verdient heeft, en de tot een waer- 
schouwinge van alle ende een ider, haer van diergelijcke grouwelen ende Godt- 
•loosheden te wachten op peene, dat alsoo, gelijck d’ effigie van desen, tot 
assche verbrant sal worden.

Aldus gedaen ende gesententieert in Jacatra, adi 22 November, anno 1618. 
Was onderteyckent: Jan Pietersz. Coen, P. deCarpentier, SamuelKindt, 
Willem Jansz., Pieter Dircksz., Pieter van den Broecke, JaecquesLe- 
febvre, Pieter van Raey, Gerrit Douyversz. de Vries, Willem Dircksz., 
Gheen Hüvge Schapei-iam, Claes Gerritsz., Thijs Cornelisz. Vleys-
HOUWER, secretaris.

Alsoo Frans Rutgers van Dort, uytgevaeren met het schip de Morgenstern? 
? voor bosschieter ende tegenwoórdich varende opt schip de Trouwe, op indicie 

van seeckere dieverye geaprehendeert sijnde, goetwillich, buyten banden, 
voor d’heer Generael verclaert ende bekent heeft, namentlijck: dat hy op
den__ *) April des avons in de hutte, daer de stierlieden slaepen, is gegaen
ende aldaer de sleutel van de onderstiermans kiste heeft gehaelt, daermede 
hy voorsz. kiste heeft geopent, ende een sackje met twee hondertreaelen van 
achten uytgenomen heeft, toebehoorende een vry man, genaempt Gerrit 
Hendricksz. van Hoorn, waerover den delinquant is geloopen int galioen, 
willende ’t sackje openen, omme daer eenich geit uyt te nemen, ’t welckdoor 
verbaestheyt (na sijn seggen) door ’t galioen gevallen is, hetwelcke groote 
dieverye, moetwille ende een saecke van seer quaden gevolge is, die niet be
hoort geleden te worden ter plaetse daer men justitie doet.

Soo ist, dat d’E. heer Generael Coen ende den scheepsract, recht doende, 
nochtans gratie voor rigeur van justitie willende prefereren, ten aensien de 
misdaet goetwillich bekent heeft, den voorsz. Frans Rutgertsz. gecondemneert 
hebben, soo sy hem condemneeren midts desen, wel strengelijck met roeden 
gegeesselt te worden ende de 200 reaelen, die gestoolen heeft, aen de voorsz. 
Gerrit Hendricksz. contant te betaelen; ’t geene hy niet voldoen can, sal door 
de Compagnie gesupplieert ende dubbelt op sijn reeckeninge gestelt worden, 
daerenboven sal ses maenden voor de prins wercken, midts behoudende sijn 
gagie.

Aldus gedaen int schip de Trouwe, adi 5 May 1619, ten ancker leggende 
voor Grissy. Was onderteeckent: Jan Pietersz. Coen, A. Rasiere, Gerrit 
Douwersz., ’t merck van Jan Pa, luytenant; Jacob Leenertsz.

\f7'l
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Voor Grissee, 5 Mei 1619. 167

Alsoo Gerrit Hendricksz. van Hoorn, uitgevaren met het schip dtProvin- 
tien, voor bootsman, des morgens vroech op Meydach, droncken sijnde, by 
Frans Rutgerts, geapprehendeerde, int gallioen gegaen is, ende denselven, 
gelijck hy selffs bekent, met een mes in synen arm gesteken heeft, ter oor
sake, na hy seyt, noch soo ontstelt ende beroert was, dat ditto Frans Rut- 
gertsz. sijn geit gestoolen ende overboort gesmeeten heeft, dat hy hemselven 
in sijn dronckenschap niet en heeft connen bedwingen, niettegenstaende hem 
goet recht toegeseyt was, hetwelcke een ongeschikte daet ende een saké van 
seer quade consequentie is, die gestraft moet worden, soo ist, dat d’heer 
Generael Coen ende den scheepsraet uyt singuliere gratie om redenen den 
voorsz. Gerrit Hendricksz. gecondemneert hebben, soo sy hem by desen con- 
demneeren, driemael van de ree te vallen ende met het natte gat voor de 
mast in een enkele linnen broeck met 25 slaegen geleerst te worden.

Aldus gedaen, adi 5 Mayo 1619 in ’t schip de Trouwe, ten ancker leg
gende voor Grissy. Was onderteeckent: J. P. Coen, A. Rasiere, Gerrit 
Douwertsz., ’t merck van Jan Pa, Jacob Leendertsz.

IOp den 24 April 1619 is voor d’heer Generael Coen ende den scheepsraet 
ontbooden Cornelis Gillis Clerck, van Rotterdam, uytgevaeren voor boots
man met het jacht ’t Hert, op indicie dat hy soude gestoolen hebben een 
sackje geit daerinne was hondertthien realen van achten aen contant, ende 
cleyne besarsteentje, toebehoorende eenen Diego de Philippis de Lagos, 
Spangiaert; noch van Jan van Leyen ses realen van 8en.

Ende alsoo verstonden van Jan Mol, soldaet, dat Clerck een mes van hem 
geleent hadde ende dat hy ’s nachts in de koye van Jan van Leyden hadde 
geleghen, soo hy ’s anderen daechs sijn geit miste, oock dat Clerck anderhalve 
reael geleent ende sijn hoet vercocht hadde, daerenboven dat hy seyde 30 
realen van Amboyna gebracht te hebben, ende dat den stierman vant Wapen 
70 reaelen van hem te bewaren hadde, daervan ’t volck, varende op de 
scheepcn ’t Wapen van Amsterdam ende de Sterre kennisse hadden, dat hy 
daerna weder ontkent ende op de Suyder Eendracht gewesen heeft, daerbe- 
neffens een kenbaere reael verspeulende, die onder de 6 realen van Jan van 
Leyden waeren.

Op alle welcke saecken d’ heer Generael Coen, geassisteert metten Heere 
Admirael Verhaeghen ende den scheepsrade, lettende op voorsz. indiciën, 
hebben den voorsz. Cornelis Gillisz. gecondemneert getortureert te werden 
om de waerheyt van de voorsz. saecken te bekennen.

Aldus gedaen int schip de Trouzve} adi 6 May 1619, leggende voor Grissy. 
Was onderteeckent: A. Rasiere, Gerrit Douwertsz., ’t merck van Jan Pa, 
luytenant; Jacob Leendertsz.
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Cornelis Gïllisz. Clerck, van Rotterdam, uytgevaeren voor bootgeselle met 
het jacht ’t Hart anno 1614, heeft vrywillich, buyten pijn ende banden, be
kent, dat hy op den 23cn April verleden, des nachts ondert verdeck uyt, de 
broeck van Diego Philips de Lagos, Spaenjaert, daerhy lach en sliep, met een 
mes gesneden ende genomen heeft de sleutel van sijn kiste, die hy openge- 
slooten ende daeruyt genomen heeft een sackje met 110 realen van achten 
ende een cleyn bezar steentie. Item dat hy uyt de koye van Jan van Leyen ge
nomen hebbende de sleutel van sijn kiste, denselvigedaermede geopentende 
6 realen van achten daeruyt nemende, die hy opt schip de Trouwe ondert 
volck verspeult heeft, meenende van gelijcken sijn wille te doen met de 110 
reaelen, die hy int cabelgat verborgen hadde.

Tis oock kennelijck, dat hy in Banda op Pouloron, voordesen, mede heeft 
willen overloopen.

Een van sijn medeplichters is daerover gedoot ende hem is ’t leven voor 
die mael geschoncken, op hoope, dat hem beter aenstellen soude, hetwelcke 
alle saecken sijn van seer quaden gevolge, die opt hoochste gestraft moeten 
worden, andere ten exempel. Soo ist, dat d’heer Generael Coen, geassisteert 
met den heere Admirael Verhagen ende den scheepsrade, recht doende, den 
voorsz. Cornelis Gillis Clerck gecondemneert hebben, soo sy hem by desen 
sententieeren en condemneren, gestrafft te worden mette coorde datter de 
doot na volcht.

Aldus gedaen int schip de Tromve, adi 6 Mayo 1619. Was onderteykent: 
Jan Pietersz. Coen, Steven van der Hagen, Willem Jansz., Jaecques 
Lefebvre.

Alsoo GerritDouwersz. de Vries, schipper van t schip de Trouwe, endejacob 
Lenartsz., opperstuerman, varende op ditto schip, den 9cn Mayo des avonts, 
droncken sijnde, na besette wacht maelcanderen met vuysten geslaghen heb
ben, hetwelck een saecke van quader gevolge is, den gemeenen volcke 'een 
quaet exempel gevende, soo ist, dat d’ heer Generael ende den raet, recht 
doende, den voorsz. Gerrit Douwesz. ende Jacob Leenartsz. gecondemneert 
hebben, soo sy die by desen condemneren, elckin een amende van 20 reaelen 
van achten, contant te betaelen, ten prouffyte van den armen.

Aldus gedaen int schip de Trouwe, adi 10 Mayo 1619, leggende voor Grissy. 
Was onderteykent: Jan Pietersz. Coen, Steven van der Hagen, Willem 
Jansz., Jaecques Lefebvre.

Den lieer Generael meer geneghen lot gratie dan rigeur van justitie, heeft 
metadvyse van den heeren Generael Reael ende Admirael Verhaegen, uyt 
sonderlinge gratie, den voorsz. Cornelis Gillisz. Klerck van de straffe des
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doots ontlast, ende ontlasten hem daervan by desen, mits dat hy met een strop 
om den hals strengelijck gegeesselt ende gebrantmerct worden sal, hem daer- 
enboven condemnerende geboeyt bewaert te worden, ende dat ses maenden 
voor de prins sal wercken ende aenDiego Philips de Lagos sal doen 6\ realen, 
die vant gestoolen geit te cort commen.

Int schip de Trouwe, adi 13 Mayo 1619. Was onderteyckent: Jan Pietersz. 
Coen, Laurens Reael, Steven van der Haegen, Willem Jansz., Jaec- 
ques Lefebvre.

Alsoo Abraham van Boshuysen, assistent, uytgevaeren met het schip den 
Gouden Leeuw, sich tot diverse malen seer groffelijcken te buyten gegaen 
heeft, soo in Amboyna, als int jacht Nassouzv, met droncken drincken ende 
hem te opposeeren teghen syne overicheyt, met scheltwoorden ydereen drey- 
gende ende beroupende tot vechten, daerenboven ondert gemeen scheeps- 
volck groote onruste makende, een saké van seer quaden gevolge sijnde, dat 
niet ongestraft mach blyven ter plaetse daer men recht doet. Soo ist, dat 
d’ heer Generael Coen ende den raet denselven Abraham van Boshuysen ge- 
condemneert hebben, soo sy hem by desen deporteeren van sijn assistents- 
ampt ende voortaen te moeten voor adelborst dienen a ƒ 10 per maent.

Aldus gedaen int schip de Trouwe, adi 27 Mayo 1619, in zee, omtrent Jac- 
catra. Was onderteyckent: Jan Pietersz. Coen, A. Rasiere.

.1

i

By den heer Gouverneur Generael ende syne presente raden gelet sijnde 
op de saké van Hendrick Jansz., commandeur, CornelisHoubraecken, opper- 
coopman, ende Jacob Panckeras, schipper opt schip den Swerten Leeuw, die 
welcke opten 14cn December 1618 met ditto schip, volladen van Petana om
trent Bantham gecomen wesende, namentlijck Hendrick Jansz. (die noch in 
Patana sijnde, expresse ordre van den heer Generael Coen op de chaloupe 
Cleen Hollandia ontfangen heeft, dat het schip naer Jaccatra ende niet raer 
Bantham soude loopen) evenwel naer Bantham is gegaen, ende in plaetse dat 
hy hadde hooren scheep te blyven hem lichtveerdelijck van de Engelse, die 
daer met 14 schepen op de reede laeghen, heeft laeten verleyden, ende met 
haer sonder met iemant van d’onse van lant gesprooken te hebben hem uyt 
sijn schip begeven heeft, omme daermede naer landt te vaeren, doch in plaetse 
van dien brochten hem aen boort van haere schepen ende hielden hem daer 
vast, waerop voorts datelijck des nachts daeraen met vier van haere voor- 
naemste schepen affgedreveti sijn, sulcx dat den SwertenLeeuiv des morgens 
vroech daermede beset sijnde, d’voornoemde coopman ende schipper het- 
selve schip ende ingeladen goederen sonder slach ofte stoot alleenelijck op 
haer idele dreygements seer schandelijck aen d’Engelsen metaccoort over-
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Jacatra, 27 Juni 1619./y'
hebberT^aerdoor het schip ende goet
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seer lelijck by haer versuymtgegeven
is, alsoo sy genoechsaem bemercten datter onraet was, ende wel wisten dat 
onse schepen tot Jaccatra lagen ende desniettegenstaende evenwel aldaer 
bleven leggen. Ende alsoo de Generaele Compagnie hierdoor grootelijcx sijn 
geintresseert,ende d’voornoemde persoonen ten exempel van anderen dienen 
gestraft, soo ist dat d’heer Generael ende syne presente raden, naerdat op de 
saké rypelijck geleth ende haere verantwoord in ge tot meermaelen gehoort 
hadde, doende recht, verclaert hebben ende verclaeren by desen, datvoorsz.
commandeur Hendrick Jansz., Cornelis Houbraecken, oppercoopman, ende 
Jacob Panckeras, schipper, geen gagie en sullen genieten van primo Novem
ber aff, dat sy van Patana zijn gescheyden, tot der tijt toe, dat een ieder van 
hen weder vry van Bantham by ons is gecomen, namentlijck Hendrick Jansz. 
tot primo Februario passato, dat van Bantham quam ende int fort Jaccatra 
gebleven is, ende de voorsz. Cornelis Houbraecken ende den schipper Panc
keras totten 10 deser maent Juny toe, dat sy van Bantham by ons op de 
schepen zijn gecomen.

Condemnerende hen daerenboven noch tot een amande, te weeten: Hen
drick Jansz. in drie maenden, ende den coopman ende schipper elck in 2 
maenden gagie, ende dit alles onvermindert ’tgeene voirder op de voorgaende 
comportementen van den schipper Panckeras noopende syne uytreyse met 
het Wape?i va?i Seelant te pretenderen hebben.

Aldus gedaen ende gesententieert int fort Jaccatra desen 27CI1Juny anno 
1619. Was onderteykent: J. P. Coen, Laurens Reael, Steven Verhagen,/ 

% ^ P. de Carpentier, Willem Jansz., Andries Soury, Pieter Dircksz., Thijs 
Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

\\

Alsoo Lieven Pietersz. van Franicker. uytgevaeren voor jongen met het 
schip Delft op de tweede reyse, ende geleghen hebbende voor soldaet opt 
fort Henricque in Solor, in de jaere 1615 van syne schiltwacht uyt het fort 
overgelopen is by de Portuguesen, alwaer hem omtrent 6 maenden onthouden 
heeft ende naderhant op Tymor gevlucht ende aldaer soo lange gebleven, 
totdat onse schepen nu jongst aldaer quaemen handelen, als wanneer van 
selffs weder by d’onse is gecomen, hetwelcke een saké is, die opt hoochste 
metter doot, ten exempel van andere, gestraft wert.

Nochtans d’heer Generael $nde syne presente raden van Indien, meer ge- 
neghen synde tot gratie als de hoochste straffe in desen te volghen, te meer, 
ten respecte syne jonckheyt, onbedachtelijcken is geschiet, ende dat hy van 
selffs weder is gecomen ende de Compagnie vermidts aldaer bedreven ende 
in de tale ervaren is, in de handelingen groote diensten heeft gedaen ende 
noch meerder can doen, hebben den voorn. Lieven Pietersz., op hoope van
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Jacatra, 27 Juni 1619.

beteringe, dese syne misdaet geperdonneert ende vergeven, gelijck hem per- 
donneeren ende vergeven midts desen.

Actum int fort Jaccatra,.adi 27 Juny anno 1619. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, LAURENS REAEL, STEVEN VAN DER HAGEN, P. DE CARPEN-
tier, Willem JansZv,(Andries Soury, Pieter Dircksz., Thijs Cornelisz~> 
VLEYSHOUWER, secretaris.

171
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AIsoo *) Pieter van Raey, commandeur geweest int fort Jaccatra naer de 
gevanckenisse van Pieter van den Broecque, Jan Jansz. van Gorcum, cappi- 
teyn, Adriaen Jacobsz. Hulsebos, als raet, ende Evert Harmansz., coopman, 
hen soo verre verloopen, ende soo slechtelijck gehandelt hebben, als nament- 
lijck ende vooreerst, dat sy op den 19 Januaryo 1619 aen de coninck van 
Jaccatra seer lichtvaerdelijcken op het accoort ende stilstant van wapenen 
metten voorsz. coninck gemaeckt, hebben vereert 5000 reaelen van achten in 
contant, ende 1000 realen in Custcleden, daernaer op ten 22en ditto int resol
veren ende senden van haeren commandeur Pieter van den Broecke by den 
coninck met een schenckagie, diewelcke alsdoen int hoff comende datelijck 
met alle degeene, die by hem waeren, vastgehouden wierden. Ten derden ende 
voornamcntlijck, dat sy haer eedt ende eere vergeetende opten eersten Fe- 
bruary daeraen, sonder eenige uytterste noot, storm ofte schoot verwacht te 
hebben, dan alleenlijck op de idele dreygementen van de Engelse ende Ja
vanen, die haer met diversche batteryen ende bolwercken omcingelthadden, 
uyt enckele vrese met d’Engelse ende Javanen in onderhandelinge sijn ge
treden, geresolveert ende volcomelijck geaccordeert hebben het fort ende 
alles in handen van de Engelsen ende den coninck van Jacatra over te geven 
op soo slechten conditie, dat apparent was, soo ’t voortgegaen hadde, sylieden 
ende alle het volck vermoort ofte door miserie vergaen souden hebben, als 
per accoort door haer geteeckent blijct, mits dat sy met haere goederen ende 
6200 realen in spetie daeruut souden gaen; ende alsoo sy gereet waeren om 
met alle man daeruut te gaen, verwachtende alleenlijck na den commandeur 
Pieter van den Broecke ende d’ andere personen by den coninck van Jacatra 
gevangen, alsmede naer de boots van d’ Engelsen om daerin te treden, is ten 
vierden male (alle andere bysondere ongeregeltheden, uytdeelinge van geit 
ende goederen onder T volck, overspel ende ongeschicktheden overslaende) 
soo grooten faulte begaen, dat niet sonder suspitie en is, eenighe met soo licht- 
vaerdige overgevinge van ’t fort haerselven hebben soecken te verrijcken, oft 
dat anders te lichtveerdiger tot d’ overgevinge geresolveert sy doordeberoo- 
vinge ende plunderinghe van goederen die by vele gedaen is, alsoo een ider 
vele van des Compagnies goederen en comptanten in haere kisten geberght, 

*) Gedrukt bij Ijzerman in Bijdr. T. L. V. deel 73, bl. 662«,
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Jacatra, 9 Juli 1619.

als oock de kisten van particuliere persoonen, als namentlijck die van d’ heer 
Generael selffs, de kiste van JacquesLefebvre, PieterDircxz., oppercoopman, 
ende Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretarius, die absent ende met sijn E. 
vertrocken waeren, sonder respect opengeslooten, opengebroocken ende de 
goederen daeruyt genomen hebben, een yder sooveel als hy begeerde ende 
bergen conde, ende alle de pampieren van den heer Generael, alsmede de 
drievoudige commissie van de Hoochmogende Heeren Staten, sijne Prince- 
lijcke Excellentie ende de Heeren Majores verbrant; hebbende oock groote 
schenckagien aen de Engelsen ende Javanen gedaen om soo sy seggen faveur 
by haer te genieten, ende de besaeltjens diamanten opengebroocken ende 
onder haer verdeelfcf|loch daernaer siende, dat d’ Engelsen volgens hare be
loften de gevangenen^ by den coninck van Jacatra sijnde, in haer handen niet 
en leverden, maer dat sy naer Bantam vervoert wierden, vresende daerover 
datter wederom eenich bedroch offverraderye onder schuylde ende dat d’En
gelsen van meer andere poincten, in ’t contract belooft, in gebreecke souden 
mogen blyven, alsoock dat d’Engelsen haer voor de Javanen niet en souden 
connen bevryden, hebben syluyden geweygert uyt het fort te gaen ende 
d’overleveringhe aen d’Engelsen te doen; begeerende eerst dat de gevange
nen ende de genoemde ostagiers binnen ’t fort volgens accoortgeleverdt wer
den ende comen souden, ’t welck door die van Bantam verhindert sijnde, alsoo 
d’onse tot Bantam gevangen wesende door inductie van den pangoran aldaer 
denselven seer goede hope gaven het fort niet aen d’Engelsen, noch den co- 

i * Ml ninck van Jacatra,Imaer in syne handen te leveren ende doen overgeven. 
D’Engelsen hierdoor met die van Bantam in questie geraeckende, hebben 
haer geschut begost te scheepen, enctêeenighestucken gescheept sijnde, heeft 
de voorsz. raet op den 6cn derselver maent February geresolveert, d’overleve- 
ringhe van ’t fort aen de Engelsen ende den coninck van Jacatra schriftelijck te 
weygeren, gelijck alsdoen geschieden, met de gevangenen van Bantam accor
derende dat het beter waere het fort aen den coninck van Bantam, die sijn be
lofte coste houden soo sy seyden, over te leveren, dan aen de Engelsen. Doch 
alsoo’tgemeenevolck hun hier tegen stelden, resolveerden 's anderen daechs 
den 7en Februaryo, wederomme occasie te soecken om d’ overleveringe aen 
d’Engelsen te doen; maer d’ Engelsen ter bestemder tijt niet comparerende, 
hebben haer naemaels weder affgeseyt ende den 9cn Februaryo volcomentlijck 
geresolveert het voorsz. fort op seeckere conditiën, by heur geraemt, aen den 
pangoran van Bantam over te geven, welcke conditiën denselven pangoran 
voorgeleyt sijnde, heeft alles geadvoyeert, uytgesondert dat van d’ Engelsen 
geen vrypas voor d’ onse gesonden heeft. Den raet door vreese van d’ Engel
sen op ’t selvige pas persisterende ende den pangoran willende geen pas van 
d’Engelsen versoecken, is ondertusschen veel tijt verloopen, sulcx dat den
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loop van saecken d’ voornoemden raet heeft gedwongen haer dagelijcxmeer 
ende meer te verstercken ende binnen ’t fort te blyven, waerover het fort, volck, 
veel van des Compagnies geit, goederen ende alle dependentien van dien niet 
door haere wijsheyt, maer door sonderlinge genade ende schickinge Godts, 
die daervan oock ten hooghsten gedanckt sy, behouden is.

Den heer Gouverneur Generael ende de presente Raden van meeninghe 
sijnde, dit ten exempel van andre niet ongestraft te laten passeren, opdat sulcx 
niet weer come te gebeuren, te meer vermidts de voorsz. persoonen haer faulte 
niet en willen bekennen, maer even opstinaet ende hartneckich persisteren, 
dat door uytterste noot gedrongen wierden ende niet mogelijck en was, dat 
’t fort in die tijt ’t gewei t van deEngelsen ende Javanen beyde tegelijck conde 
tegenstaen, even off haer schuldighe plicht voldaen hadden ende niet gehou
den waeren het fort tot d’uytterste noot te houden, maer als off van den 
Generael expresse last gehadt hadden het fort, als weynich daeraen geleghen 
sijnde, met accoort aen de vyanden over te geven, niettegenstaende in haere 
confessie selffs bekennen datter van de vyant geen approche, noch storm 
gedaen, jae niet eenen schoot, naerdat d’eerste vrede gemaeckt was, van 
d’Engelsen noch Javanen op haer geschooten is, alsoff haer tijt gebroocken 
soude hebben om ’tfort over te geven soo sy een schoot verwacht hadden, 
daer nochtans de plaetse bequaem [was], geen vivres gebraecken, cruytende 
volck genoch hadden om eenige stormen aff te slaen; gants vergeten hebben
de dat de plaetse suffisant gekent was om, redelijckerwijs versien sijnde, groot 
gewelt te connen wederstaen, ende dat sylieden selffs het gewelt van d’Engel
sen ende Javaenen met gewelt ende goede coeragie hadden helpen wederstaen 
van 23 December 1618 tot den 14Januario 1619 dat d’eerste furie van oor- 
loghe geduyrt heeft, ende de coninck van Jacatra, wetende met gewelt niet 
te voorderen, de vrede selffs weder versochte.

Hebben de voornoemde Pieter van Ray, commandeur, die nu onlancx over
leden is, Jan Jansz. van Gorcum, capiteyn, Adriaen Jacobsz. Hulsebos als raet 
ende Evert Hermansz. ten respecte voorsz. gedeporteert, soo sy hen depor
teren mits desen, van haere officien, haer onbequaem verclarende om meer 
in diergelijcke vergaderinge gebruyct te worden, ende dat een yder van hen 
weder sal treden in sijn bedieninge daervooren uytgevaeren is; ende alhoewel 
den luytenant Abraham Strijcker, den vaendrich Hendrick Hermansz. ende 
alle d’ andre persoonen die de resolutie nopende ’t overleveren van ’t fortge- 
teeckent hebben, mede meriteren gedeporteert ende gemulteert te worden, 
als namentlijck Mr. Jan van den Broecke, schoolmeester; Joseph Jansz. de 
Natlaer, Melis Remmertsz. Lanst, Jan van der Dussen, ondercooplieden; Jan 
de Brasser, Jan Mybayse, Samuel Merchijs, Cornelis Jacobsz. Gael, Anthonie 
Meeusz., assistenten; Juriaen Jansz., constapel mayor; Dirck Reyniersz^XVil-
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IemHendricksz.Jongbloet,EHasRipponende Andries Fransz., sergeanten, soo 
geschiet nochtans d’voorsz. Abraham Strijcker, ten respectevan sijnnesiecte 
daermede doentertijt beladen was, gratie, alsmede aen den vaendrich ende 
alle d’ andre daeraenvolgende persoonen; condemnerende daerenboven de 

vier principale hooffden, als Pieter van Raey, commandeur, Jan Jansz. 
Gorcum, capiteyn, Adriaen Jacobsz. Hulsebos als raet,EvertHarmansz.,

voorsz.
van
coopman, ende alle degene daerby alrede eenige van des Compagnies ende 
particuliere goederen bevonden sijn, die overtuycht souden moghen worden 
eenige goederen genooten te hebben oft naemaels noch yets by haer mochten 
comen te vinden, te voldoen ende te betaelen allen ’tgeenevan des Compag
nies ende andere perticuliere goederen gerooft, geplundert, aen d’Engelsen 
gegeven oft andersints noch bevonden sal werden te gebreken, uytgeson- 
dert ’t gene in de bolwercken als andersints tot versterckinge van ’t fort ge- 
consumeert sy; ende dat elck pro rato voor soo veel als naer desen by den heer 
Generael ende den raet tot naerder bevindinghe van saecken verclaert sal 
worden, te weeten voor sooveel haer jegenwoordighe goederen ende maent- 
gelden tot ten 27en February 1619 (als wanneer ten deele weder tot kennisse 
gecomen ende tot haere devoiren gekeert sijn) mogen strecken, van welcke 
tijt a ff sy weder haer gagie sullen genieten.

Aldus gedaen ende gesen tendeert int fort Jaccatra, ady 9 Julyo anno 1619. 
Was onderteyckent: Jan Pietersz. Coen, Laurens Reael, Steven van der 
Hagen, Pieter de Carpentier, Willem Jansz., Andries Soury, Franco

,/ ,, van der Meer, Pieter Dircksz., Thijs Cornelisz. Vleysiiouwer, sec
retaris.

Alsoo by informatie van gelooffwaerdige getuyghen blijekt, dat Merten 
Davidts van Delft^schipper opt schip de Morgenstarre, soo in Amboyna, Ter- 
nate^alsBatsiaen, veele van des Compagnies provisien van vleys, speek, arack, 
rijs, sout, olie ende diergelijeke tot meermaelen ende op diverse reysen, als hy 
daer met het voorsz. schip was leggende, aen particuliere persoonen door sijn 
volck aen lant heeft doen brengen, waertegens totsyne diffentie weynich weet 
in te brenghen, ende daerbeneffens by hem bevonden sijn 990-J reael van ach
ten, diewelcke, soo hy seyt, geduerende synen tijt in Indien vergadert heeft 
met particuliere handelinge ende aenlegginge van eenige provisiein eetwaeren 
als andersints, op syne reysen tot meermaelen van Java naer de Mollucquen, 
Anboyna ende Banda gedaen, ende pertye daervarTtorbuyt int 
de Engelsen als elders becomen. Ende alsoo dit saecken sijn van quader con
sequentie, die volgens den artijckelbrieff opt hoochste werden gestraft. Soo 
ist, dat d E. heer Generael ende de presente raden den voorsz. schipper Mar- 
ten Davidtsz., ten respecte voorsz. ende exempel van andere, gedeporteert
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hebben, ende deporteren hem mits desen van sijn offitie van schipper, als 
onwaerdich ’t selve langer te bedienen, ende dat voorts sonder gagie naert 
vaderlantsal vaeren, verclarende daerenboven ten proffyte van de Generaele 
Compagnie verbeurt te weesen 600 reaelen van achten van syne gereede pen- 
ninghen.

Aldus gedaen ende gesententieert desen 12 Julyo anno 1619. Was onder- 
teyckent: Jan Pietersz. Coen, Laurens Reael, Steven van der Hagen, 
Pieter de Carpentier, Pieter Dircksz. Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, 
secretaris.

Alsoo Cornelis Houbraeken, coopman\ Havick Claesz. schipper, ende Cor- Jé>. ^ V. 
nelis Jacobsz. Gael, assistent op ’t schip de Seewolff\ eenige daeghen geleden 
hun vervoirdert hebben, luyt diverse attestatien van gelooffwaerdige per- 
soonen beleyt, alsmede de confessie van Cornelis Jacobsz. Gael selve, een 
vercken arack uyt seeckere Chineesse joncque op te coopen, ende met hun 
boot aen landt te senden, omme alhier onder te soetelen; ’twelckeen saké 
is van seer quade consequentie, die niet alleen den gemeenen man, maer 
oock insonderheyt alsulcke hooffden gants niet en past, soo ist dat d’E. heer 
Generael ende den raet eerst en alvooren den arack verbeurt maecken ende 
den voorsz. Cornelis Houbraken ende Havick Claesz. condemneren ende 
sententieren, gelijck hun condemneren ende sententieren midts desen, ider 
in een maent gagie ten proffyte van de Generaele Compagnie.

Alsoo Matthijs Fockvan Nauwenburch, soldaet, op syne schiltwacht sla
pende is bevonden, welcke faulte nu alhier tot meermalen gebeurt ende om 
redenen door de vingeren gesien is geweest, die na de rechten der chrijgs- 
dicipline met der doot behoorden gestraft te worden, nochtans in conside
ratie genomen sijnde, dat den voorsz. Mattijs Fock onlangs aen landt gecomen 
ende een nieuwelingh, die voor desen noyt het soldaetsampt bedient heeft, 
soodat hem de costuymen van den crijgh by faulte van onderrichtinghe als 
noch gants onbekent sijn, soo ist, dat d’E. heer Generael ende den raet, d’on- 
ervarenheyt deses persoons ingesien hebbende, Mattijs Fock voorsz. gecon- 
demneert [hebben], gelijck hem condemneren midts desen, 6 maenden voor 
de prins te wercken.

Een ider sy hiermede gewaerschouwt hem voortaen voor alsulcke faulte 
te wachten, alsoo die niet meer geexcuseert, maer met der doot hiernaer ge
straft sullen worden.

Alsoo Isbrant Pietersz. van Alckmaer, bosschieter, ende Elias Eliasz. van 
Jeveren, soldaet, haer eenige daghen geleden by nacht, naer besette wacht, 
met droncken drincken sooverre verlopen hebben, dat sy niet alleen rumoer 
ende buertegerucht gemaect, maer daerenboven oock d’ een den anders ge-
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> weer moetwillich instucken gebroocken hebben, alle 't welcke, insonderheyt 

’tbreecken van ’sheeren geweer, saecken sijn van seer quaden gevolge, die 
naer rigeur van justitie met den halse behoorden gestraft te worden, soo ist 
nochthans dat d’E. heer Generael ende den raet, prefererende genade voor 
rigeur van justitie, de voorsz. Isbrant Pietersz. ende Elias Eliasz. gecondem- 
neert ende gesententieert hebben, gelijck hun condemneren ende sententi- 
eeren midts desen, 4 maenden voor de prins te dienen in sulcke wercken als 
goetgevonden sal worden deselve t’employeren.

Alsoo Danckaert Joosten van Leeuwaerden^ cooperslager, sonder concent 
eenige daghen geleden des nachts buyten het fort gebleven is, ende daerbe- 
neffens met droncken drincken sooverre vergrepen heeft, dat hy de deuren 
van verscheyden burgers door sijn overstallige dronckenschap opengesmeten 
ende ingevallen heeft, daerdoor verscheyden questien geresen sijn, ende ap- 
parent meerder ongelucx, soo ’tniet voorgecomen ware, naer gevolchtsoude 
hebben, welcke saecken sijndevan seer quadèr consequentie, als straetschen- 
derye opt rigoureuste behoorde gestraft te worden, soo ist dat d’E. heer Gene
rael ende den raet, geneghen sijnde meer tot genade als rigeur van justitie, 
den voorz. Danckaert Joosten gecondemneert ende gesententieert hebben, 
gelijck hem condemneren ende sententieren midts desen, 4 maenden voor 
de prins te dienen in alsulcke wercken als men ten dienste van de Compagnie 
sal bevinden te behooren.

Aldus gedaen ende gesententieert int fort Jacatra, adi 3 Augustus anno 
1619. Was ondertekent: J. P. Coen, Laurens Reael, Steven van der 
Haghen, Pieter de Carpentier, WillemJansz., Thijs Cornelisz. Vleys-
HOUWER, secretaris.

V.
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Alsoo !) Jacob Essens van Alckmaer, uytgevaren voor jongen ende alhier 
by provisie geduyrende den oorloch onder de soldaten gebruyct, op sijnne 
schiltwacht slapende is bevonden, ende Jan Lambertsz. van Amsterdam, uyt- 
gevaren voor timmerman, denwelcke hem alhier sonder last onder de sol
daten vervoecht, tegen den corporael in de cortugarde geopposeert, sijn degen 
getrocken ende denselven in de bant gehouwen heeft, alle welcke saecken 
sijn van seer quaden gevolge die op ’thoochste aen den lyve andren ten 
exempel wel dienen gestraft, soo ist dat by d’E. heer Generael Coen ende 
raet, in consideratie genoomen sijnde dat dese voorsz. persoonen voor geen 
soldaten aengenoomen o ff uytgevaeren sijn ende alsnoch in de crijchsordre 
gants ongeoeffent, prefererende gratie voor rigeur van justitie, nochtans recht 
doende, voornoemde Jacob Essens ende Jan Lambertsz. hebben gecondem
neert ende gesententieert, gelijck hun condemneren ende sententieren mits

‘) Sententiën van 10 Aug.—5 Oct. 1619: Q 88.
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desen, ider ses maenden voor de prins te dienen in alsulcke wercken alsgoet- 
gevonden sal worden deselve te employeren.

Aldus, gedaen in 't fort Jacatra, adi 10 Augusto anno 1619. Was onder- 
teeckent: J. P. Coen, P. de Carpentier, Willem Jansz., ’t merck van Jan 
Pa, cappiteyn; Jan Willemsz., Abraham Stricker, Thijs Cornelisz. 
VLEYSHOUWER, secretaris.

Alsoo Gerrit Adriaensz. van Amsterdam, uytgevaeren voor oppertimmer- 
man met ’t schip ’t Wapen van Amsterdam, jegenwoordich onderstierman op 
’t schip d’ Oude Sonne, ende Huybrecht Lievelaer van Wassenaer, sergeant, 
nu jongst met ’t Wapen van Seelant in ’t lant gecomen, seer besmet ende 
geinfecteert sijn van ’t morbo gallico, hebbende d’voorsz. Gerrit Adriaensz., 
onderstierman, ’tselvige gecregen naer sijn seggen in Jappan, ’t welck hem op 
sijnne reyse van daer naer Bantam in see in November 1618 passato geopen- 
baert ende tsedert daermede gemeestert heeft ende alsnoch niet genesen is, 
ende d’ voornoemde Pluybrecht Lievelaer, sergeant, heeft ’t selve uyt Seelant 
medegebrocht ende is daervan alsnu soo seer besmeth, dat nootsaeckelijck 
genesen moet werden, sulcx dat sy de Compagnie, soo lange in desen staet 
blyven, gants onnut sijn ende apparent is in langen noch geen dienst en sul
len doen, soo is ’t dat d’E. heer Gouverneur Generael ende de presente raden 
de voorsz. twee persoonen ten respecte voorsz. ende exempel van andren 
gecondemneert hebben ende condemneren hen mits desen geen gagie oft 
maentgelt te genieten van de voorsz. tijt aff dat de Compagnie geen dienst 
gedaen hebben, naementlijck Gerrit Adriaensz., onderstuyrman, van Novem
ber 1618, ende Huybrecht Lievelaer, sergeant, van primo July passato totter 
tijt ende wyle toe dat se tot haer vorige gesontheyt gecomen ende bequaem 
sullen sijn weder in dienste geimployeert te werden^-S-??

Aldus gedaen ende gesententieert, adi 27 Augusty anno 1619 in ons fort 
Jacatra. Was onderteeckent: J. P. Coen, Steven van der Hagen, P. de Car
pentier, Willem Jansz., Pieter Dircksz., Thijs Cornelisz. Vleyshou- 
wer, secretaris.

Alsoo Otte Ottsen van Oldenburch, bootsman op ’t schip ’t Wapen van 
Amsterdam, hem op den llen Augusto lestleden seer groffelijcken met vloe- 
cken ende sweeren te buyten gegaen heeft, ende bovendien, aen lant sijnde 
omme aen de calckoven te wercken ende hout uyt het bosch te haelen, hem 
weygerich tot sulcx heeft getoont, seggende tegen Jacob Panckras, schipper, 
als toesicht over haer hebbende, dat hy daertoe soude gebruycken die haer 
tijt niet uyt en was, waerover hy van Panckras voornoemt berispt sijnde, heeft 
Panckras den delinghquant voornoemt een Javaens bijltgen, ’t welck hy by 
hem hadde, affgeeyscht om daermede andre, die geen gereetschap hadden, te
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laten wercken, waerinne den delinquant als vooren weygerich is geweest, 
waerover den delinquant van Panckras voornoemt met een rottang ten rech
ten geslagen sijnde, hem vervordert heeft mettetvoorsz. Javaensbijltgen Panc
kras voornoemt nae ’t lijff te houwen, gelijck hem oock gequetst heeft onder 
sijn arm, met welcke quetsure oock eenige dagen te meesteren is geweest, ’t 
welck wesende een saecke van seer quaden exempel, streckende tot cleyn- 
achtinghe der officieren, die in alle manieren behooren gehoorsaemt te wor
den, die ter plaetse daer men justitie is administrerende, in ’t minste niet en 
behoort getolloreert, maer tot correctie van den delinquant ende spiegel van 
anderen op ’t rigoreuste gestraft te worden, soo is ’t dat de E. heer Gouver
neur Generael ende sijn presente raden, gehoort hebbende den eysch van 
den advocaet fiscael ende gesien de informatien tot laste van den delinquant 
genomen, mitsgaders sijn eygen bekentenisse, ende voorts op alles wel ende 
rypelijck gelet hebbende, den delinquant voornoemt condemneren, gelijck 
hem condemneren mits desen, driemaels gekielhaelt ende van ’t gantsche 
scheepsvolck geleerst te worden, daerenboven noch ses maenden voor den 
prins te wercken.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t fort Jacatra, adi 10 September anno 
1619. Was onderteeckent: J. P. Coen, Steven van der Hagen, Frederick 
de Houtman, P. de Carpentier, Jacob Dedel, Pieter Dircksz., Thijs 
Cornelisz. VLEYSHOUWER, secretaris.

178
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Alsoo Samuel Marchijs, assistent, eenige dagen geleden door den comman- 
deur-^ieter van den Broecke met seeckere veroverde Javaense joncke van 
Bantam gesonden sijnde omme goet opsicht te nemen, dat alles wat daerin 
mochte wesen behoorlijcken overgelevert wierde, hem niettegenstaende op 
9en passato, naerdat ditto jonck aen de schepen ten naesten by ontladen was, 
soo verre te buyten gegaen heeft dat hy uyt voornoemde joncke, die hem door 
d’E. heer Generael belast was in de reviere te doen brengen, sonder consent 
aen lant gecomen is eer die binnen gebracht was, soodat de voorsz. joncke 
door roeckeloosheyt van ’t volck (middelertijt ditto Mercijs hem aen lant met 
droncken drincken was verloopende) in ’tincomen van de reviere omgevallen 
is, daerdoor een weynich rijs ende andre waeren, noch daerin sijnde, verlooren 
ende bedorven sijn, soo is ’t, dat Ü’E. heer Generael ende den raet, begerende 
soodanigen achteloosheyt ende droncken drincken andre ten exempel te 
straffen, den voorsz. Marchijs gecondemneert ende gesententieert hebben, ge
lijck hem condemneren ende sententieren mits desen, in d’ ademde oft boete 
van vijftien realen van achten ten proffyte van de Compagnie, ende refactie 
van de schade.

Aldus gedaen in ons fort Jacatra, adi 14 September anno 1619. Was onder-
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teeckent: J. P. Coen, Steven van der Hagen, Frederick dè Houtman, 
P. DE Carpentier, Jacob Dedel, Pieter Dircksz., Thijs Cornelisz. Vleys- 
HOUWER, secretaris.

Alsoo Jan de Clerck, tamboer, eenige dagen geleden met Philips Huy- 
brechtsz., mede tamboer, in questie geraect is over een silvere tabacqpype, in 
voegen dat hy den voorsz. Philips Huybrechtsz. uytgedaecht heeft in ’t velt 
met hem te gaen, ende soo voorsz. Philips sulcx weygerde is hy evenwel voor- 
uyt getreden, maer siende dat hij niet gevolcht wierde, keerde wederom ten 
huyse daer desen Philips sadt en dronck, denwelcken hy voor een honsvott 
scheldende, met den degen over de ooren gehouwen ende in sijn slinker 
schouwer dwers door ’t wambes gequest heeft, ’t welck saecken van seer 
quaden gevolge sijn, die op ’t rigoreuste andre ten exempel behoorden ge
straft te worden, soo is ’t nochtans dat d’E. heer Generael ende synen raet, 
prefererende genade voor rigeur van justitie, den voorsz. Jan de Clercq, tam- 
bour, gecondemneert ende gesententieert hebben, gelijck hem condemneren 
ende sententieren mits desen, een maent langh voor de prins te wercken ende 
drie realen van achten aen de voornoemde Philips Huybrechtsz. voor syne 
smerte ende twee realen aen den barbier voor syne meesterloon te betalen.

Aldus gedaen in ’t fort Jacatra, adi 14 September anno 1619. Was onder- 
teeckent: J. P. Coen, Steven van der Hagen, Frederick de Houtman, 
P. de Carpentier, Jacob Dedel, Pieter Dircksz., Thijs Cornelisz. Vleys-
HOUWER, secretaris.

Alsoo Coenraet Houmes van Bremen, oppercoopman, ende Jan Jansz. Root 
vanEnchuysen, schipper op ’tschip ’tPostpaert, geduyrende haere uytreyse 
tot hier in Indién haer met droncken drincken seer groffelijck hebben ver
grepen, waerdoor groote questie ende disordre niet alleen tusschen haer- 
lieden beyden, maer oock door die occasie onder’t gemeene scheepsvolck 
ontstaen, schendende alsoo door haer eygen fouten de authoriteyt ende res
pect ’t welck haer naer behooren dragende soude toegecomen hebben, ende 
vergetende aen wedersyden door soo onbehoorlijck droncken drincken haeren 
schuldigen plicht, daeraen sy met eeden verbonden waeren, haer selven naer 
den artijckelbrieff niet willende reguleren, nochte haer volck, haer toever- 
trout sijnde, dienvolgende niet kunnende dirigeren, seer nalatich ende onor- 
dentelijck sijnde geweest in justitie te administreren, jae dat den schipper 
door onbehoorlijcke wegen sonder advijs van den scheepsraet sijn coopman 
op eygen autoriteyt in de boyen heeft durven sluyten, alles vorder met on- 
uytspreeckelijcke confusie toegegaen sijnde, te lang hier te verhaelen ende 
breeder blijckende by de informatien daervan genoomen, ’t welck alles 
eken sijn, daerop (door d’interesse der Heeren Meesters ende bevorderinge
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heerlijcke voyagie) ten nausten dient gelet ende die tot waerschou-van soo
winghe van alle ende yegelijcke, van hoedanige qualiteyt, ten rigoreusten 
sonder eenige simulatie behooren gestraft te werden, soo is ’tdat den E. heer 
Generael ende synen raet, gehoort hebbende den eysch van den advocaet 
fiscael ende gesien d’informatien tot justificatie van dien overgelevert, vorder 
op alles ’tgene in desen te considereren stont, gelet hebbende, naer rj-pe deli
beratie de voornoemde persoonen gecondemneert ende gesenten tieert hebben, 
gelijck die doen mits desen, dat sy als onbequaem van haer offitie gedepor- 
teert sullen werden, met confiscatie van haere verdiende maentgelden, daer-
van den heer Generael ende synen raet naer believen sal hebben te disponeren; 
ordonnerende verder dat sy van alle diensten tot naerder ordre gesurcheert 
sullen blyven tottertijt en wyle sy iewers toe bequaem bevonden sijnde weder 
gemployeert mogen werden.

Actum in ’t fort Jacatra den 26 September anno 1619. Was onderteeckent: 
J. P. Coen, Steven Verhagen, Fredrick de Houtman, P. de Carpentier, 
Jacob Dedel, Pieter Dircksz. , T hijs Cornelisz. Vleyshou wer, secretaris.

Alsoo Jan le Neu van Luyck, out .ontrent 26 jaeren, voor bootsgesel op ’t 
schip den Eenhoorn uytgevaren ende tegenwoordich op ’t schip de Oude 
Sonne vaerende, den 13en Augusty laestleden geordonneert wesende op ’t 
schip de Engelse Sterre (in de Straet van Sun da aengeslagen) by provisie 
beneffens andre elff over te gaen, soo is ’t dat de voorsz. Jan le Neu aen ’t 
voorsz. schip de Engelse Sterre door een Claes Etzartsz. van Bolswaert, quar- 
tiermeester, gebracht sijnde, van ’t Engels bier soo van d’een als van d’ander 
hem gegeven, soo beschoncken is geworden, dat hy boven op ’t schip ginclc 
leggen slapen, ondertusschen den quartiermeester voornoemt weder naer 
de Sonne ende vandaer nae de Engelse Sterre is gekeert, waer vandaen de 
voorsz. quartiermeester, om weder naer de Sonne te vaeren, sijn volck heeft ge- 
port in de boot te vallen, gelijck mede oock den voorsz. Jan le Neu boven op 
’t schip droncken liggende slaepen met woorden ende oock door sijn onwil- 
licheyt met slaegen geport heeft, onwetende sijnde hy geordonneert was op 
de Sterre te blyven, door welcke porren den delinquant wacker geworden 
sijnde, is naer veel sporreling nae de boot gegaen, ende op ’t berckhout co- 
mende, is hy wederomme gekeert ende heeft dadel ij ck met grammen moede 
sijn mes getrocken ende daermededen voorsz. Claes Etzartsz. van Bolswaert, 
quartiermeester, in sijn slinckerborst doodelick gequetst, gelijck hy oock 
van deselve quetsure op den sevensten dach daernaer gestorven is, 't welck 
wesende een gruwelijcke saecke die volgens alle Godtlijcke ende wereltlijcke 
rechten metter doot andere ten exempel dient gestraft te worden soo is ’tdat 
den heer Generael ende sijn raet, gehoort hebbende den eysch van den advo-
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caet fiscael, gesien de informatie tot justificatie van dien overgeleyt, ende 
vorder op alles ’tgene in desen te considereren stontwel ende rypelijck gelet 
hebbende, den delinquant voornoemt gecondemneert ende gesententieert 
hebben, gelijck hem condemneren ende sententieren mits desen, met den 
svvaerde geexcuteert ende door den hals geslagen te werden datter de doot 
nae volcht, ende sijn goederen ende gagie geconfisqueert.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t fort Jacatra den 26en September 
1619. Was onderteeckent: J. P. Coen, Steven van der Hagen, Frederick 
de Houtman, P. de Carpentier, JacobJJedel, Pieter Dircksz., Thijs 
Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris./ 3/

y

Alsoo Frans Becx van Dordrecht, uytgevaeren voor bootsgesel op ’t schip 
Dordrecht, geaccuseert ende beschuldicht wert van een jongen, Pieter Jansz. 
van de Eyder, van sodomie die hy met hem gepleecht soude hebben op den 
eersten Meert laestleden in de tweede wacht ontrent des cocx koy, ende den 
voornoemden Frans Becx ’t selve seer stoutelijck ende hertneckich is ont
kennende, als sulcx overmits de grouwelijckheyt van dien noyt gedacht, veel 
min gedaen te hebben, ende nochtans uutwysende de informatie tegenshem 
genoomen contrarie blijckende ende op verscheyden logens bevonden sijnde, 
waerdoor, alsoock andere vaste indiciën overtuycht wesende, soo is 't omme 
de vordere waerheyt van de saecke te weten ende alle de weerelt te doen 
blijcken dat soodanigheonuytspreeckelijcke Godtloosheden endegrouwelen, 
tegens de natuere strydende, op ’t aldernauste behooren ondersocht ende op 
’t rigoreuste gestraft te werden, den E. heer Generael ende synen raet den 
voornoemden Frans Becx gecondemneert hebben, gelijck hem comdemneren 
mits desen, getortureert te werden.

Actum in ’tfortjacatraden 26cn Septemberanno 1619. Was onderteeckent: 
J. P. Coen, Steven van der Hagen, Frederick de Houtman, P. de Car- 
pfntièr, Jacob Dedel, Pieter Dircksz., Thijs Cornelisz. Vleyshouwer,
secretaris.

1
■

Alsoo Jan Adriaensz. van Delft, bosschieter, varende op ’t Wapen van 
Scelant, sich met droneken drineken soo verre eenige tijtgheleden hier aen 
lant heeft verloopen, dat hy door ’t selve ende met groote moetwille questie 
met een Otge Broers, bosschieter/varende opSV. Mie hiel, maeckende, op den- 
selven sijn mes getrocken endreen snee in de wange gesneden heeft, daer- 
van hy een lelijck licteecken heeft behouden, ’twelck een saecke wesende 
van seer quaden exempel die tot correctie van den delinquant ende andere 
ten exempel op ’t rigoreuste dient gestraft te worden, soo ist’t dat den E. 
heer Generael ende synen raet, gehoort hebbende den eysch van den advo- i
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I caet fiscael ende op alles wel gelet hebbende, den delinquant voornoemt con- 

demneren ende sententieren gelijck hem condemneren ende sententieren 
mits desen, driemael gekielt ende van ’t gansche scheepsvolck geleerst te 
worden, ’t meesterloon ende daerenboven aen de voorsz. Otge Broers drie 
maenden gagie te betalen.

Actum in ’t fort Jacatra den 26 September anno 1619. Was onderteeckent: 
J. P. Coen, Steven van der Hagen, Fredrick de Houtman, P. de Car- 
PENTIER, JACOB DEDEL, PlETER DlRCKSZ., THIJS CORNELISZ. VLEYSHOUWER, 
secretaris.

.

Alsoo Frans Becx van Dordrecht, oudt ontrent 33 jaeren, bootsman, uyt- 
gevaeren met het schip DorctrecJit^ïy^llich buyten pyne ende banden be
kent ende beleden heeft, dat hy op den eersten Marty laestleden des nachts 
gecomen sijnde van sijn wacht, wesende de tweede wacht, by Pieter Jansz. van 
d’Eyder, jongen, out ontrent 16 jaeren, mede uytgevaren met het voornoemde 
schip, die met de broeck tot op den hielen toe nedergestreecken sijnde, on
trent des cocx koye sliep, is gaen leggen, met denselven tegen nature gecon- 
verseert ende sijn boose wille volcomentlijck met hem gedaen heeft, doch 
verclaert hy delinquant dat dit volcomentlijck in des jongens slaep geschiet 
is, die hy seyt, dat naer hy sijn boose wille volbracht hadde, wacker geworden 
is, hem dreygende dat hy ’sanderen daechs de provoost soude klaegen, ende 
daerover den jongen voort geslagen heeft dat hem den neus bloeden; heeft 
mede bekent dat hy twee ofte drie dagen voor ’t commiteeren des voorsz. 
delicts met hem voorgeleyt ende op hem versocht heeft ommeonbehoorlijck 
met hem te converseeren ende sijn boose wille te mogen doen, doch heeft 
verclaert dat de jongen sulcx weygerde ende niet wilde toelaeten, maer dat 
den jongen met sijn mannelijckheyt heeft gespeelt, ’t welke de jongen als wel 
wetende daeraen qualijck gedaen te hebben wat gesocht heeft te bewimpelen 
ende verschonen, maer is seer culpabel ende straff baer om ’ t verswygen van soo 
grouwelijck ende schandelijck versoeck van Frans Becx, gelijck verhaelt is, aen 
hem gedaen; ende alsoo de voorhaelde abominable sodomitische sonde door 
den voornoemden Frans Becx met Pieter Jansz., jongen, mede voornoemt, 
begaen, seer gruwelijck ende verfoeyelijck voor alle eerlijcke menschen is, de 
nature opentlijck oppugnerende, deselve confonderende ende violerende, ende 
eyntelijck soo execrabel is, dat soowel de Goddelijcke ordonnantiën als men- 
schelijcke wetten deselve metter doot gebieden te straffen, soo is ’t dat den 
E. heer Generael ende sijnnen Raedt, gehoort hebbende den eysche van den 
advocaet fiscael, gesien de informatien alsoock de eygen ende vrywillige be- 
kentenisse van den delinquant, tot justificatie van dien overgeleyt, ende voor- 
der alles ’t geen in desen te considereren was wel ende rypelijck overwogen
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hebbende, naer rype deliberatie den voornoemden delinquant Frans Becxge- 
condemneert ende gesententieert hebben, gelijck hem condemneren 
tentieren mits desen, ter plaetse daertoe geordonneert gebracht sijnde, aen 
een pael gewurcht totter doot ende daerna ’t lichaem tot assche verbrant te 
worden, met confiscatie van sijn goederen ende verdiende maentgelden; voor- 
der condemneren om redenen voorsz. den voornoemden jongen Pieter Jansz. 
van d’Eyder ten aensien van al de werelt tot beteringe van hemselven en ten 
exempel van andre wel strengelijck gegeselt te worden.

Aldus gedaen ende gesententieert in ons fort Jaccatra, ady 5 Octoberanno 
1619. Was onderteeckent: J. P. Coen, Steven van der Hagen, Fredrick 
Houtman, Pieter de Carpentier, Jacob Dedel, Pieter Dircksz., ’t merek 
van Jan Paa, Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

183

en sen- .

Alsoo by sententie op den 9cn Julio passado gecondemneert sijn de prin
cipale hooffden van ’t fort Jaccatra, namentlijck Pieter van Ray, commandeur,
Jan Jansz. van Gorcum, cappeteyn', Adriaen Jacobsz. Hulsebos als raedt, ende 
EvertHarmansz., coopman, mitsgaders alle degene daerby alreede enige van 
des Compagnies ende andre perticuliere goederen bevonden sijn, die over- 
tuycht souden mogen werden eenige goederen genooten te hebben offt’naer- 
maels noch iets mochten comen te vinden, te voldoen ende te betaelen allen 
’t gene van des Compagnies ende andre perticulieren goederen gerooft, ge- 
plundert, aen d’Engelsen gegeven, off andersints noch bevonden sal worden 
te gebreecken, uytgesondert ’t geene in de bolwercken als andersints totver- 
sterekinge van ’tfortgeconsumeert zy, ende dat elckprorato, voor soo veel als 
naer desen by den heer Generael ende den raedt tot naerder bevindinge van 
saecken verclaert sal werden, te weten voor sooveel haer tegenwoordige goe
deren ende maentgelden tot ten 27en Februario 1619, als wanneer ten deele 
wederom tot kennisse gecomen ende tot haere devoiren gekeert sijn, mogen 
strecken, van welcke tijt affsy weder haer gagie sullen genieten, alles blijcken- 
de by de voorsz. sententie; ende alsoo men tot noch toe geen naerder bevin
dinge van saecken heeft connen becomen, vermits de voorsz. principale hoofif- 
den ende alle andre, die de goederen hebben gerooft ende daerby alreeden soo 
van des Compagnies als perticuliere goederen gevonden sijn, namentlyckjan 
van der Dussen/fende Hendrick Lambertsz., ondercooplieden; Jan Anthonisz. 
Brasser, Jan MiBayse, Cornelis Jacobsz. Gael, Samuel Marcijs, Cornelis Aren tsz., 
assistenten, ende Witte Cornelisz., tjiffelknecht, even opstinaet ende hertnec- 
kich bly ven om aenwysinge te doen^oo wert by den E. heer Gouverneur Gene- $ /.' 
rael ende de presente raden voor naerder verclaringe uytgesproocken, dat de

I
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gagie ende goederen van de voorsz. persoonen, tot ten 27en February passado 
verdient, onder de heeren Meesters in arreste sullen bly ven, soo lange tot datse 
alsulcken informatie van der saecken sullen geven, dat de Generale Compag
nie ende de perticuliere ’t hare becomen mogen ende de saecke behoorlijck 
affgedaen can worden.

Item alsoo eenige perticuliere persoonen, die met den heer Generael uyt 
het fort t’ scheep gegaen waeren om d’Engelse vloote te gemoet te gaen, haere 
kisten opengesloot en, opengebroocken ende de goederen daeruyt genomen 
sijn, conforme haere schriftelijcke specificatie tot dien eynde overgegeven 1), 
bedragende in alles 1421|- realen van achten, namentlijck: 

de goederen door d’ heer* Generael Coen verlooren 
die van Jacques Lefebvre, oppercoopman
van Pieter Dircksz., oppercoopman.....................
van Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris
van ITendrick de Haen, medicus...........................
van Jan de Clercq, tamboer . . . . ' . . .

554\ realen 
258
269
157
163
20

1421-|- realen
is goetgevonden, dat hunlieden uyt de middelen van de Compagnie alhier sal 
worden betaelt van de gagie ende ’t procedido van de goederen der voorsz. 
persoonen, die by haer in arrest bly ven, te weten: 

d’ heer Generael ....
Jacques Lefebvre ....
Pieter Dircksz......................
Thijs Cornelisz. Vleyshouwer 
Hendrick de Haen 
Jan de Clerclc, tamboer .

300 realen
150
150

90
80
20

790 realen
op conditie, soo op naerder informatie van saecken anders bevonden wordt 
te behooren, dat dese persoonen gehouden sullen wesen, ider 't geneontfan- 
gen heeft weder goet te doen.

Actum in ’t fort Jacatraadi 5 October anno 1619. Was onderteeckent: Jan 
Pietersz. Coen, Steven van der Haghen, Frederick Houtman, Pieter 
de Carpentier, Jacob Dedel, Pieter Dircksz., ’t marrick van Jan Pa, 
capiteyn; Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

- kl)kn
Alsoo 2) Jan Cornelisz., cappiteyn des armes, ende Guillaume Quintens, 

adelborst, uytgevaren met’t schip Westvrieslandt, op den 6 October lestleden 
haer vervoordcrt hebben malcanderen uyt te dagen ende naer de grooten 

0 Het hs. heeft verkeerdelijk: „overgegaan.”
3) Sententiën van 9 Oet. 1619—18 Jan. 1620: Q 265.
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boóm gegaen sijn ende aldaer den degen tegen malcandren getrocken met 
meeninghe den anderen tebeschadighen, ten ware sulcx door de compste van 
eenighe officieren belet ware geweest, ’t welck saken sijnde van quade conse- 
quentien, die ten exempel van andren dienen gestraft te worden, soo is ’tdat 
de gecommitteerde raden van wegen d’E. heer Generael de delinquanten voor
noemt gecondemneert ende gesententieert hebben, gelijck doen mits desen, 
dat sy aen de pael gestelt ende met 30 slagen elck geleerst sullen worden.

Actum in 't fort Jaccatra adi 9 October anno 1619. Was onderteeckent: 
P. de Carpentier, Jacob Dedel, Pieter Dircksz., J. Houdaen, ’t merck 
van cappiteyn Jan Paa, Jan Willemsz., Hendrick Herentals, Abraham 
Strijcicer, Thijs Cornelisz. Vleyshoüwer, secretaris.

Alsoo Dircq Jansz. van Delft, bootsman, ende Jacob Hendricxz. van Seven- 
bergen, bosschieter, beyde met ’t schip ’t Wapen van Zeelandt in ’t lant ge- 
comen, haer met droncken drincken op den 15en September lestleden hier aen 
’t lant sooverre hebben verloopen, dat sy eerst met malcanderen in woorden 
geraeckt sijn; daerdoor de questie tusschen haer groeyende heeft Jacob Hen
dricxz. Dircq Jansz. voornoemt (meer beschoncken als den anderen sijnde) 
twee malen onder de voet gesmeten ende leggende op sijn lijff hem seer ge- 
weldich geslagen, sijnde door eenighe andere, daerby wesende(diewelckever- 
claren dat Dirck Jansz. vermits sijn dronckenschap niet wederstaen en coste), 
tot 2, 3 malen gescheyden, gelijck mede dat Jacob Hendricxz. sijn mes tegen 
Dircq Jansz. getrocken heeft, begeerende hy’tsyne medesoude trecken, hem 
dreygende dat hy hem de wangh wilde opsnyden, doch alsoo Dircq Jansz. 
voornoempt seyde dat hy geen mes en hadde ende het op niemant trecken 
wilde, soo stack Jacob Hendricx ’t syne weder op, waernaer weder woorden 
met malcandren crygende, heeft Jacob Hendricx den voorsz. Dircq Jansz. 
weder onder de voeten gesmeten en de op sijn lijf leggende, wel dapper ge
slagen. Dirck Jansz., hoewel te voren geseyt hadde geen mes te hebben, 
trock nochtans doen alsoo onderleggende hetselve ende stack Jacob Hen- 
dricksz. die op sijn lij ff lach, daermede vier perijckeleuse gaten in de rugge, 
ende hoewel Dirck Jansz. soo moordadich feyt in geenderley manieren 
hadde behooren te bestaen,soo is ’t nochtans sulcx dat de terginge van Jacob 
Hendricxz. als oorsaeck van ’t voorsz. misfeyt in geenderley manieren te ex
cuseren is, maer soowel d’een als d’ander tot correctie haers selfs ende tot 
exempel van andere ten rigoreusten behooren gestraft te worden; oversulcx 
is ’t dat de gecommitteerde raden, gehoort hebbende den eysch van den 
advocaet fiscael, gesien de informatien tot justificatie van dien overgelevert, 
ende voorders op alles ’t gene in desen te considereren stont, wel ende rype- 
lijck gelet hebbende, prefererende nochtans gratie voor rigeur van justitie,

r

.1

*£
!



JACATRA, 19 OCT. 1619.186

de delinquanten voorsz. gecondemneert ende gesententieert hebben, gelijck 
haer condemneren ende sententieren midts desen, te weten Dircq Jansz. van 
Delft drymael van de reede te vallen, met het natte gatt voor de mast gestelt 
ende van 50 mannen geleerst te worden, voorder in de confiscatie syner maent- 
gelden van den 15 September tot den 15 October, alsoo hy dien tijt in de 
boeyen geseten heeft; ende Jacob Hendricxz. voornoemt, dat hysyne wonden 
ende smerte, daeraen geleden, voor syne moetwille sal dragen ende betalen 
het meesterloon met confiscatie syner maentgelden van den 15 September 
tot den 15 October, als in dien tijt geen Compagniesdienst gedaen hebbende.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t fort Jaccatra adi 19 October anno 
1619. Was onderteeckent: P. DE CARPENTIER, PlETERDlRCKSZ., J. VAN Hoü- 
daen, ’t merck van Jan Paa, Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

Alsoo op den 15 October 1619 aen ’t schip genaempt ’t Wapenvan Am
sterdam met een vredevaen aengecomen sijn ses Javanen, als namentlijck 
Quiay Lebe Wayd, André den tolck, Moena, Adyck ende Lady, slaven van 
den coninck van Jaccatra, ende Andor, slave van den tommagon, des conincx 
broeder, van dewelcke Quay Lebe Wayd, André den tolck ende Andor den 
16 voorsz. aen lant gebrocht sijnde, sijn voor den E. heer Generael verschenen, 
met een bootschap, soo sy seyden, van den coninck van Jaccatra, dat alsoo hy 
verstaen hadde, dat des Pangorans van Bantam voornemen was, hem met sijn 
volcknaer Pontang ende vandaermogelijcknoch verder te vervoeren, hy seer 
instantelijck aen d’E. heer Generael versocht dat sijn E. hem met geweit van- 
daer gelieffde te halen, ende dat binnen den tijt van 5, 6 a 7 daghen uytterlijck, 
daerop den E. heer Generael haer tot ’s anderendaechs heeft uytgestelt te 
antwoorden.

Ondertusschen sijn tegen expresse ordre ende last van d’E. heer Generael 
op den 17 October de andere drye Javanen: Moena, Adick ende Lady, ontrent 
een uyre na de micldach mede aen lant gebracht, ’t welck d’ E. heer Generael 
gerapporteert sijnde, geboot dat men haer hare critsen affnemen ende boven 
soude doen coraen, maer waren haer van te voren al affgenomen; de eerste 
van haer dryen, sijnde Moena, dooreenichquaetachterdencken oftsynequade 
consciëntie ontworstelde den bottelier die haer willecom heete, endesprongk 
overboort, gelijck ook d’andere twee deden, swemmende aen d’ander syde 
van de riviere, meenende het alsoo te ontcomen, maer wierden van d’onse 
stracx achtervolcht, Moena dootslaende ende de andere twee gevanckelijck 
in ’t fort brengende. D’ E. heer Generael ’t gepasseerde verstaen hebbende, 
suspiceerde dat haere voorverhaelde bootschap gefingeert was ende daer 
eenich bedroch moste onder schuylen; gaff derhalven last dat men de dry 
eerste Javanen wel nauw ende scherp bewaren soude, ende committeerde de
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heeren Gouverneurs Frederick Houtman ende Pieter de Carpentier ommede 
voorsz. Javanen elck in ’t bysondere te examineren, maer hebben uyt Quay 
Lebe Wayd ende André, tolckvan den coninck van Jaccatra, dewaerhe3'tniet 
connen verstaen,alsoo vastelijck persisteerden haere voorverhaelde bootschap 
oorsaeck van hare sendinghe ende compste te wesen; dan hebben uyt Andor, 
des tommagons slave, naer veel soete vermaningen ende herdedreygementen 
eyntelijck verstaen als dat de voornoemde bootschap gefingeert was ende dat 
Quay Lebe Wayd ende André tolck, gesonden waren omme de stadt ende 
gelegentheyt derselvertebesigtigen, doch na herder instantie verclaerde noch 
naerder, hoe dat Quay Lebe Wayd ende André den tolck van den coninck 
van Jaccatra gesonden waren om d’E. heer Generael te vermoorden, ’t welck 
hy op hare compste herwaerts in zee van haer verstaen hadde, daerophy haer 
vraechde, soo haer de critsen affgenomen wierden hoe sy ’t alsdan aenleggen 
souden; tot antwoorde van haer daerop ontfangende dat het alsdan niet ge
schieden conde. De voornoemde Andor bekent mede dat hy haer gevraecht 
heeft waeromme sy op gisteravont den 16 deser, als met haer critsen voor 
d’E. heer Generael verschenen, haer voornemen niet geeffectueert hadden 
oft ten minsten onderstaen, gelijck hy mede op gisteravondtden 16 deser ten 
huyse van Steyns haer gevraecht heeft, daerop hy seyt André de tolck ge- 
antwoordt heeft hoe het mogelijck waere soo naerby d’E. heer Generael te 
connen comen ende ’t feyt volbracht hebbende, te ontcomen. Op ’t geene 
voorverhaelt is, Quay Lebe Wayd ende André tolck, voor den E. heer Gene
rael ende synen raedt gebracht sijnde, sijn andermael geexamineert, ende 
halstarrich by haer bootschap voorverhaelt persisterende, sijn ter torture ge- 
condemneert, ahvaer elck bysonder gebracht, vastgemaeckt ende opgehaelt 
sijn, ende weder losgelaten sijnde, bekennen sy, gelijck mede buyten pyne tot 
diversche malen bekent hebben, blijckende by de informatien, alsdat de co
ninck van Jaccatra op den 8 oft 9 Octoberlestleden tot Tanaharra last gegeven 
ende bevolen hadde aen André, tolck, omme met noch vier andré Javanen, als 
namentlijck Moena, Adick, Lady, slaven van den coninck van Jaccatra, ende 
Andor, slave van den tommagon, naer Jaccatra te varen ende d’E. heerGene- 
rael te vermoorden, doch seggen dat tot de riviere van Ancké al gecomen 
waren, maer door vreese van de Javanen, alsoo veel prouwen sagen, weder- 
ommegekeert sijn, ende wederommeby den coninck gecommen sijnde, diesijn 
contentement niet wel en hadde, dat sijn gegeven last door haer niet g’eftectu- 
eert en waer; wierden dienselfden avondt wederomme door den coninck van 
Jaccatra, by hem hebbende sijn broeder Pangoran Areaende Quiay Quentol, 
met last als voren herwaerts aen gestiert, daerby voegende den persoon van 
Quiay Lebe Wayd; hier gecomen wesende seggen haer boos voornemen noch 
niet en waer volbracht, doordien geen resolutie noch genomen hadden hoe

1
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ende op wat manierehetselve souden aenleggen, meenende gelegen they t waer- 
genomen te hebben als sy souden connen ontvluchten. Welck haer voorsz. 
horribel ende execrabel opseth voorgenomen tegens den persoon van den 
E. heer Generael, smakende [na] crymen lese majestatis, ten alderswaersten 
behoort gestraft te worden opdat andere door hare verdiende tormenten een 
schriele ingedruckt werde van soo verradisschen schelmstuck niet voor te 
nemen, late staen te volbrenghen. Soo is ’tdatd’heeren raden van Indien met 
de andere presente coopluyden ende schippers mitsgaders de crijchsraedt van • 
’t fort, gehoort hebbende den eysch van den advocaet fiscael, gesien de infor- 
matien tot justificatie van dien overgeley t, ende voorts op alles ’t gene in desen 
te considereren stont wel ende rypelijck geleth hebbende, naer rype deliberatie 
gecondemneert ende gesententieert hebben, gelijck sy condemneren ende 
sententieren midts desen, dat Quiay Lebe Wayd ende André, tolck van den 
coninck van Jaccatra, ter plaetsen daertoe geordonneert gebracht sijnde, op 
een cruys geleyt ende alle de leden van onderen opwaerts stucken geslagen 
ende haer lichamen ter spiegel ende exempel van andre op radersgesteltsul- 

Ct t~i, **aJen worden^ende Andor, slave van den tommagon des conincx broeder Quiay 
Area, niettegenstaende wegen sijn kennisse van de voorsz. verraderye een 
wreede doot mede verdient hadde, is nochtans, ten respecte'tselve door hem 
is uytgebracht, ’t leven toegeseyt ende ten selven respecte van d’E. heer Gene
rael ’t leven vergunt, ende dat hy gelijck Adick ende Lady, slaven van den co
ninck van Jaccatra, eeuwich als slaven ten dienste van de Vereenichde Oost- 
Indische Compagnie gebruyckt sullen worden.

Aldus gedaen ende gesenten tieert in ons fort jaccatra adi 22 Octoberanno 
1619. Was onderteeckent: Fredrick Houtman, P. de Carpentier, Jacob 
Dedel, Pieter Dircksz., J. van Houdaen, Cornelis Heerman, ’t merek 
van cappiteyn Jan Paa, Lenert Jacobsz., Dirck Gerritsz. Crul, Jacob 
Lodesteyn, Quinten Pietersz. Wiltfanck, Abraham Strjjcker, Jan 
Willemsz., Hendrick Jansz., Hendricic Herentals, Thijs Cornelisz. 
VLEYSHOUWER, secretaris.

i

Den E. heer Generael gesien hebbende de sententie tegens Quiay Lebe 
ende André, tolck van den coninck van Jaccatra, door de heeren Raden van 
Indien, presente cooplieden, mitsgaders den crijchsraet van T fort uytge- 
sproken, consïdererende de moort tegen synen E. persoon voorgenomen is, 
ende door andere redenen mede beweecht sijnde, heeft door sonderlinghe 
clementie ende genade, de sententie tegens Quiay Lebe Wayd ende André, 
tolck van den coninck van Jaccatra, belieft te versachten, ende dat sy leven- 
dich aen een pael geworcht, daernaer ’t hooft affgeslagen, haer lichamen ge- 
quartiert ende op staken gestelt sullen werden.



Jacatra, 22 Oct. 1619. 189

Actum in ons fort Jaccatra adi 22 October anno 1619. Onder stont: ter 
ordonnantie van d’ E. heer Generael. Was onderteeckent: Thijs CORNELISZ. 
VLEYSHOUWER, secretaris.

Alsoo op den 20 deser eenen Pieter Tijssen van Haerlem, soldaet alhier in 
garnesoen leggende, uytgevaren met het schip Haerlem, hebbende deschilt- 
wacht op de Oostpunct van ’t quartier, des ’s nachts omtrent den een uyren 
van den luytenant Jan Willemsz. Gomale slapende is bevonden ende tot ver- 
schooninge weynich weet in te brenghen, ’t welck wesende een saecke van 
seer quade consequentie, die ten exempel van andere metterdoot behoorde 
gestraft te worden, soo is ’t nochtans dat de gecommitteerde raden van wegen 
den E. heer Generael, ingesien hebbende des delinquants joncheyt ende meer 
genegen sijnde tot clementie ende genade dan tot rigeur van justitie, den 
delinquant voornoemt ditmael het leven geschoncken, condemnerende hem 
vier maenden voor de prins, in alsulcke wereken als hem sal geordonneert 
worden, te wereken, ende het morlioen sal draghen, dat is met de colff van ’t 
musquet vijftich slagen op sijn gadt te ontfangen.

Wordende mits desen allen ende een yegelijck ernstlijck wederom vermaent 
op dese nochte voor desen gegeven pardoenen niet te sondigen, want men 
sonder genade volghens de crijchs dissipline degene die op soodanighe foulten 
bevonden sullen werden, metter doot sal straffen.

Actum in ons fort Jaccatra, adi 29 October anno 1619. Was onderteeckent: 
Frederick Houtman, P. de Carpentièr, Pieter Dircksz., Jan van Hou- 
daen, ’t merek van cappiteyn Jan Paa, Abraham Strijcker, Jan Willemsz., 
Ti-iijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

Alsoo Jan Moll van Uyttrecht, uytgevaren met het schip Bantham anno 
1611, tegenwoordich metseïaeFafhier op Jaccatra, hem vervoordert ende ver
stout heeft seer moetwillich op sijn eygen authoriteytuyt sijn werek te schey- 
den, hem twee etmael lanek te absenteren ende met droneken drineken in 
’t quartier te versteecken, sonder te voorschijn oft weder op sijn werek te 
comen voor dat men hem heeft moeten halen, ende alsoo dit een saké van 
quader consequentie ende moetwille [is], die ten exempel van andre dient ge
straft, soo is ’t dat d’heer Generael ende presente raden den voorsz. Jan van 
Moll ten respecte voorsz., doch prefererende voor dese reysegratie, gecondem- 
neert hebben, ende condemneren midts desen in een maent g&gie.

Actum in ’t fort Jaccatra adi 2 November anno 1619. Was onderteeckent: 
Jan Pietersz. Cokn, Fredrick Houtman, P. de Carpentier, Jacob Dedel, 
Pieter Dircksz., Jaecques Lefebvre, Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, 
secretaris.
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Claes Ewoutsz.^chieman op ’t schip de Oude Sonne, hemselven

190

Alsoo
eenighe daghen met droncken drincken in verscheydefoulten seergroffelijck 
heeft verloopen, als namentlijck om sijn droncken drincken eenige dagen ge
leden in de boeyen geset, ende daeruyt belast sijnde met de boot aen ’t voorsz. 
schip leggende voor Bantam sich te vervoeghen, heeft niettegenstaende hem 
de boot, gelijck medë^sanderdaechs het fregat, laten ontvaren ende sichselven 
eenighe daghen in ’t quartier verborgen ende onthouden, droncken drincken- 
de ende syne dinghen versuymende, ’t welck saecken sijnde van seer quader 
consequentie, in ’t minste niet behooren getollereert maer tot correctie van 
den delinquant ende ten exempel van anderen met rigeur gestraft te worden, 
derhalven soo is ’t dat de gecommitteerde, heeren raden vanweghen den E. 
heer Generael, gehoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, den de
linquant voornoemt gecondemneert ende gesententieert hebben, condem- 
neren ende sententieren hem midts desen aen de pael gestelt ende met 30 
slagen geleerst te worden, daerenboven een maent voor de prins, in alsulcke 
wercken als hem sullen geordonneert worden, te wercken.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 9 November anno 1619. Was onderteeckent: 
P. de Carpentier, Jacques Lefebvre, Pieter Dircksz., ’t merck van cap- 
piteyn Jan Paa, J. van Houdaen, Abraham Strijcker, Jan Willemsz., 
Thijs Cornelisz. Vleyshoüvver, secretaris.

V1
\

Alsoo Dirck Jansz. vaifDelft/bosschieter, op den 15cn September laestleden 
sich met droncken drincken s^ergroffelijcken verloopen ende sijn straffe daer- 
over, meer gemenght met gratie als rigeur van justitie, ontfanghen heeft, daer- 
door wel behoorde tot beteringhe sijns levens beweecht te sijn, heeft evenwel 
in sijn boos ende onbehoorlijck leven continuerende, hemselven op gisteren 
den 8 November wederomme met droncken drincken sooverre vergrepen dat 
de vrouwen op ’s Heeren straten gaende aengetast ende moeyelijck gevallen 
heeft; daerenboven in de ysers geset sijnde heeft naer besetter wacht ontrent 
den 12 uyren versocht losgelaten te worden omme sijn gevoech te doen, ’t 
welck hem toegelaten sijnde, heeft langs de pagger buyten ’t fort voorby de 
schiltwacht soecken door te loopen, ’t welck wesende een saecke van seer 
quader consequentie, die omme inconvenienten die daerdoor souden connen 
gebeuren ter plaetse daer men justitie is administrerende in ’t minste niet 
en behoort getollereert, maer tot correctie van den delinquant voornoemt 
ende ten exempel van anderen met rigeur gestraft te worden; derhalven soo 
is ’t dat de gecommitteerde raden vanwegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, naer overlegginghe van saken 
ende rype deliberatie, den delinquant voornoemt gecondemneert ende gesen
tentieert hebben, condemneren ende sententieren hem midts desen, voor de
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pael gestelt ende met 50 slaghen geleerst te worden, daerenboven een maent 
voor de prins te wercken in alsulcke vvercken als hem geordonneertsal worden.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 9 November anno 1619. Was onderteeckent 
als ’t voorgaende. ~~

AlsooCornelisMeindertsz. van Wesep, vryman.sich eenighe dagen geleden 
met dronckenschap soo verre heeftverloopen, dat op ’s Heeren straten moeyte 
heeft gesocht ende meester Albrecht, barbier, sonder reden uytgedaecht heeft 
om tegen hem te stooten, daerover van den luytenant Abraham Strijcker ge- 
attrapeert sijnde, die begeerde dat hy hem in ’t fort by de overicheyt soude 
gaen deffenderen, heeft hy delinquant voornoemt de luytenant voornoemt 
mede seer qualijcken bejegent, ende sijn boose moet niet willende bedwinghen, 
heeft sijn overicheyt gescholden ende met d’ alderoneerlijckste woorden ge- 
seyt dat hy op haer niet en paste, ’t welck wesende saken van seer quader 
consequentie, die ten exempel van andere met rigeur behoorden gestraft te 
worden, soo is ’t nochtans dat d’heéren de gecommitteerde raden van wegen 
den E. heer Generael, gehoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael 
ende dat den delinquant niet als sijn dronckenschap tot deffentie weet in te 
brenghen, meer genegen sijnde tot clementie ende genade dan tot rigeur van 
justitie, den delinquant voornoemt gecondemneert ende gesententieert heb
ben, condemneren endesententieren hem mits desen, een maent voor de prins 
te wercken aen alsulcke wercken als hem sullen geordonneert werden.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 13 November anno 1619. Was onderteeckent 
als ’t voorgaende.

Alsoo Gerritjansz. van Woerden, soldaet, uytgevaren met ’t schip Amster
dam, op de reyse herrewaerts Hemselven met verscheyden dieveryen te com
mitteren soo groffelijeken heeft verloopen, dat hy delinquant daerover straffe 
heeft ontfanghen, waerdoor hy delinquant vermaent sijnde, sichselven wel 
tot beteringhe sijns levens hadde behooren te begeven, evenwel in sijn boos 
leven continuerende ende van quaet tot arger comende, heeft eenigen tijt ge
leden uyt het huys van Marten Jansz. uyt den Haghe, vryman, gestolen een 
stuck caes met een stuck geroockt vlees ende ’t selve aen een soldaet, hem 
onbekent, voor een halve reael vercocht; heeft mede eenige dagen geleden een 
van des Compagnies bylen aen de voorsz. Marten Jansz. gepresenteert tever- 
coopen, die deselve weygerde te coopen, ’t welck alles wesende saken van 
seer quader consequentie, in ’t minste niet behooren getollereert, maer tot 
correctie van de delinquant ende andere ten exempel met rigeur behoorden 
gestraft te worden, derhalven soo is ’t dat de gecommitteerde Heeren Raden 
vanwegen den E. heer Generael, gehoort hebbende den eysch van den advo-
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caet-fiscael, mitsgaders des delinquants eygen bekentenisse, den delinquant 
voornoemt gecondemneert ende gese*ntendeert hebben, gelijcksy hem con- 
demneren ende sententieren midts desen, dat aen de pael gebonden ende wel 
strengelijck sal gegeesselt worden.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 13 November anno 1619. Was onderteeckent 
als ’t voorgaende.

Alsoo Saennon, Japponner, op den 9 deser, hebbende de schiltwacht op 
de punt Hollandia, hem van de ronde onder sijn geweer heeft laten comen, 
in ’t welck, niettegenstaende onseecker is off ook geslapen heeft, hem seer 
groffelijcken heeft vergrepen ende oversulcx over soodanighe foulten metter 
doot behoorden gestraft te worden, soo is ’t nochtans dat de heeren gecom
mitteerde raden van wegen den E. heer Generael, meer genegen sijnde tot ge
nade dan rigeur van justitie, den delinquant voornoemt gecondemneert ende 
gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem midts desen, een 
maent voor de prins te wercken aen alsulcke wercken als hem sullen geor- 
donneert worden.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 17 November anno 1619. Was onderteeckent 
als ’t voorgaende.

Alsoo Jan Charli de la Ville de Lis, voor soldaet met schip Westvrieslant 
in 'tlant gecomen, op den 21 deser des avonts na besetter wacht omtrent 
den seven uyren ten huysevan Claes Claesz. van Sevenberghen uyt het huys 
van Bartolomeus Cornelisz. van Breda, staende daer ter sydcn, met een bijl 
in de hant is gecomen ende sonder yets te seggcn, woort ofte weerwoort ge- 
bruyckende, eenen Melchert Schaftsenberge, soldaet alhier in garnesoen 
leggende, met de voorsz. bijl een gat in de cop geslagen ende daerenboven, 
alsoo de voornoemde Melchert door de voorsz. slach onder de voet viel, hem 
sijn degen van ’tlijff genomen ende hem daermede twee oft dry slagen ge
geven heeft, waerover gescheyden sijnde ende den delinquant voornoemt sijn 
meedegebrachte ende oock genomen geweer ontnomen sijnde, liep weder 
na des voorsz. Bartholomeus huys, halende aldaer een dissel (waermede wel 
te presumeren is, wat in den sin gehadt heeft), ’t welck alles (niettegenstaende 
claer genoech blijckt door de attestatien dienaengaende ghenomen), hij delin
quant voornoemt (syne begane fouten daerdoor aggraverende), wel stoute- 
lijck derff ontkennen; ende alsoo ’t selve saken van gewelt ende quader con
sequentie sijn, die in ’t minste niet behooren getollereert maer tot correctie 
van den delinquant ende ten exempel van andere aen den lyve gestraft te 
worden, soo is ’tdat de gecommitteerde raden vanwegen den E. heer Generael, 
gehoort hebbende den eysch van den advocaet fiscaal, gesien deinformatien
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tot justifiatie van dien overgelevert, ende voorder op alles ’t gene te materie 
dienende was, wel ende rypelijck geleth hebbende, nochtans meer genegen 
tot clementie ende genade als tot rigeur van justitie, den delinquant 
noemt gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneren ende sen- 
tentieren hem mits desen 50 slagen met de colff van ’t musquet op sijn gatt 
te ontfanghen, twee maenden voor de prins te wercken, ende voorder ’t 
meesterloon te betalen.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi27 November anno 1619. Was onderteeckent 
als ’t voorgaende.

voor-

Alsoo Jan Jansz. van Gorcum, bosschieter op ’t fort Jaccatra, den gantschen 
tijt die hy als bosschieter is*aengenomen geweest sijnde, tusschen deses ende 
seven weken, sijn werck versuymt ende hem niet en heeft laten vinden, maer 
in ’t quartier hem versteken heeft, loopen drincken ende clincken, alsmede 
aen de schepen sonder consent varende, hem aldaer eenighen tijt onthouden, 
ende alomme daer geweest is, groote logenen uytgestroyt heeft, gelijckmede 
op groote logens is bevonden als hy delinquant gevraecht sijnde, waer den 
gantschen tijt dat als bosschieter hier is aengenomen geweest, hem onthou
den heeft, dat daerop seer onbeschaemdelijck derff antwoorden, alhier in ’t 
fort alwaer sijn werck beneffens andere waergenomen heeft behalven twee 
dagen die aen ’t schip Amsterdam is geweest, daer ter contrarie blijckt dat hy 
delinquant aen ’t voorsz. schip tot 3 diversche reysen d’eerste reys 8 dagen, 
de tweede reys 5 ende de derde reys 2 daghen is geweest, blijckende by d’at- 
testatie daervan genomen; ende alsoo door dese moetwillige versuymenisse 
niet alleen sijn eyghen dienst niet waergenomen, maer oock andere daer hem 
by onthouden in sulcx verleth heeft, sijnde ’t selve een saké van quaden ge- 
volghe ende de delinquanten van dien onwaerdich 's heeren geit te ver
dienen, beneffens dien ten exempel van andere op’t rigoreuste behoorden 
gestraft te worden, soo is ’tdat de gecommitteerde raden van wegen den E. 
heer Generael, gehoort hebbende den eysch van den advocaet fiscael, gesien 
de informatien tot justificatie van dien overgelevert, ende voorder op alles 
well ende rypelijck gelet sijnde, den delinquant voornoemt gecondemneert 
ende gesententieert hebben, condemneren endesententieren hem mits desen, 
in de confiscatie sijnder gagie van den tijt aff dat bosschieter is geworden, 
ten regart gelijck voorverhaelt geen dienst gedaen heeft; voorder dat van sijn 
bosschieters ampt gedeporteert ende voor bootsman, genietende sijn vorighe 
gagie, sal dienen.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 27 November anno 1619. Was onderteeckent 
als ’t voorgaende.
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Alsoo Carsten Claesz. van Ditmaers, hoochbootsman op ’t fregat Ceylon, 
hemselven op den 21 deser seer groffelijcken heeft verloopen, willende een 
Hendrick Claesz., vry man, des nachts tusschen 10 ende 11 uren dwingen kie- 
lang voor hem te tappen, ’t welck niettegenstaende hem delinquant van den 
voornoemden Hendrick Claesz. geweygert wierdt, heeft hy delinquant noch
tans met veel vuyle ende onbetamelijcke woorden daerop aengehouden, ende 
eyndelingh, alsoo geen kielangh koste crygen, hem soo verre vergrepen dat hy 
tegen den voornoemden Hendrick Claesz. sijn mes getrocken ende hem daer- 
mede, gelijck voor de tweede mael met een crïs die hy Danckert Joosten ont
nam, gedreycht heeft, ’t welck alles sijnde saken van quaden consequentien 
die in ’t minste ter plaetsen, daer men justitie is administrerende, niet be- 
hooren getollereert, maer ten exempel van andere met rigeur gestraft te wor
den, soo is ’t dat de gecommitteerde raden van wegen den E. heer Generael, 
gehoort hebbende den eysch van den advocaet fiscael, gesien de informatie 
tot justificatie van dien overgeleyt, ende voorder op alles rypelijck gelet sijnde, 
nochtans meer genegen sijnde tot clementie ende genade als rigeur van jus
titie, den delinquant voornoemt gecondemneert ende gesententieert hebben, 
condemneren ende sententieren hem mits desen in een amende van twee 
maenden gagie.

Actum in ’tfort Jaccatra, adi27 November anno 1619. Was onderteeckent 
als ’t voorgaende.

Alsoo Domingo Lorero, soldaet, hem eenighe dagen geleden sooverre heeft 
verloopen dat hy, tegen een andere swart questie ende moeyte soeckende, 
denselven uytgedaecht heeft omme met hem naer buyten te gaen vechten, 
alwaer hy delinquant meteenjaponse sabel ende Ternataens schilt gecomen 
ende den anderen niet dan een bamboes in de handt hebbende een slach met 
de voorsz. sabel in de hant gegeven ende de senuen van de middelste vinger 
aen stucken gehouden heeft, waervan apparentelijck groote vermincktheyt 
sal behouden,’t welck wesende een saké van seer boosen voornemen ende ge- 
gewelt, die in ’t minste niet behoort getollereert maer met rigeur andere ten 
exempel gestraft te worden, soo is ’t dat de gecommitteerde raden vanwegen 
den E. heer Generael, gehoort hebbende den eysch van den advocaet fiscael, 
naer overlegginghe van saecken ende rype deliberatie den delinquant voor- 
noempt gecondemneert en de gesententieert hebben, condemneeren ende 
sententieren hem mits desen, 50 slagen met de colff van ’t musquet voor sijn 
gat ontfangen ende het meesterloon te betalen.

Actum in ’tfort Jaccatra, adi 30 November anno 1619. Was onderteeckent 
als ’t voorgaende.
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Alsoo Dirck Tymensz. van Enchuysen, opperstierman op ’t schip de 
Trouwe, op den 6 November lestleden, overtredende het commandement van 
den commandeur Pieter van denBroeck, sijn schipper Claes Egbertsz., op een 
tocht sijnde met eenighe boots, niet geöbedieert maer ter contrarie gedaen 
heeft ende hem op de voorsz. tocht in plaetse van sijn dinghen behoorlijck 
waer te nemen, in aracq, by haer in de boot hebbende, soo droncken ge- 
droncken heeft, dat weder aen boort gecomen ende over syne voorverhaelde 
faulte in de boeyen belast sijnde te gaen, op den schipper voornoemt seer 
qualijck genoecht ende veel onnutte woorden uytgesproken heeft, wachtende 
hem met een sabel in sijn handt, dewelcke uyt de cajuyt comende, seyde hy 
de delinquant: sijt ghy daer, dy meyn ick, met eenen met de voorsz. sabel 
naer den schipper houwende, waernaer hy van den hoochbootsman ende sijn 
maet vastgehouden is ende meer qaets te doen beleth, ’t welcke wesende 
saken van extreme malitie die in een opperstierman, als een van de hooffden 
van een schip, in ’t minste niet behooren getolereert maer ten exempel van 
anderen ende correctie van den delinquant, met rigeur gestraft te worden, 
soo is ’tdat de gecommitteerde raden van wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet, gesien de informatie tot justi
ficatie van dien, ende dat den delinquant niet als sijn dronckenschap tot 
deffentie en weet te allegeren, den delinquant voornoemt gecondemneert ende 
gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, in 
een confiscatie van vier maenden gagie, daerinne gereeckent [de] tijt die in 
de boeyen heeft geseten.

Actum in 't fort Jaccatra, adi 7 December anno 1619. Was onderteeckent 
als ’t voorgaende. i

Alsoo Rijck Cornelisz. van Schiedam, timmerman, hem op den 24 Novem
ber soo groffelijeken met droncken drineken heeft verloopen, dat eerst eenen 
Jan Willemsz. van Amsterdam in de lip, daernaer questie met Jonas Arentsz., 
soldaet, door spelen met de caerte crygende, denselven met een oude schup 
in de arm, ende daernaer door groote moetwille een Wopken Sickes, timmer
man, in de rugge met een mes gegoyt heeft, ’t welck wesende saken van quaden 
gevolghe, die in ’t minste niet behooren getollereert, maer tot corre'ctie van 
den delinquant ende andere ten exempel met rigeur gestraft te worden, soo 
is ’t dat de gecommitteerde raden vanwegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet, gesien d’informatien tot justificatie 
van dien overgeleyt, ende op alles wel ende rypelijck geleth hebbende, den 
delinquant voornoemt gecondemneert ende gesententieert hebben, gelijck 
hem condemneren ende sententieren mits desen, dat ten regard van syne 
moetwille aen de pael gestelt, vijfftich slagen voor sijn gatt sal ontfanghen,
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ende ten regardt hy niet alleen de tijt die nu in de boeyen heeft geseten in 
’t vvercken versuymt, maer oock oorsaecke is, dat oock andere twee persoonen 
voornoemt geen dienste wegen hare quetsuren hebben gedaen, in een boete 

2 maenden gagie, ende het meesterloon te betalen.
Actum in ’t fort Jaccatra, adi 7 December anno 1619. Was onderteeckent 

als ’t voorgaende.

Alsoo Claes Jacobsz., vryman, op den 3 November hemselven soo groffe- 
lijcken met droncken drincken heeft verloopen dat hy tegen eenen Wouter 
Egbertsz., vryman, woorden ende questie gemaeckt ende hem soo moetwillich 
gedragen heeft, dat hem dien avondt drye messen ende een Javaens saegjen, 
waermede andersints groot quaet soude uytgerecht hebben, van eenighe al- 
daer presente vryluyden ontnomen sijn, seggende, ende ’tselve met vloecken 
ende sweeren bevestigende, dat hy er een soude ternederleggen, oft dat hy ’t 
hem selven soude doen, ’t welck gelijck verhaelt niettegenstaende synelóoche- 
ninghe claerlijck is blijckende uyt de attestatien ende andere informatien 
tegen den delinquant voornoemt genomen, ’t welck alle saecken sijnde van 
gewelt ende quade consequentie, die ter plaetse daer men justitie is admi
nistrerende in ’t minste niet behooren getollereert maer tot correctie van den 
delinquant ende anderen ten exempel gestraft te worden, soo is ’t dat de ge
committeerde raden van wegen den E. heer Generael, gehoort hebbende den 
eysch van den advocaet fiscael, gesien de informatien tot justificatie van dien 
overgeleyt, ende voor der op alles wel ende rypelijck geleth hebbende, alsmede 
dat den delinquant niet anders als sijn dronckenschap tot excuse en weet te 
aliegeren, den delinquant voornoemt gecondemneert ende gesententieert 
hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, een maentvoorde 
prins te vvercken.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 7 December anno 1619. Was onderteeckent 
als ’t voorgaende.

196

van

r
r'

Alsoo Reynier Hermansz., constapel op ’t schip Westvrieslandt, hem niet 
ontsien en heeft voorleden 20 November tegen den coopman endeschipper 
ditto schip veel onbehoorlijcke redenen te gebruycken ende haer trotselijck 
te bejegenen, vergetende het respect hy syne overhoofden schuldich was ende 
andere een quaet exempel gevende, alsoo haer in alle behoorlijckheyt hadde 
behooren voor te gaen, 't welck wesende een saké van seer quaden consequen
tie, die in een constapel, als een van de princepaelste officieren, in ’ t minste niet 
behoort getollereert, maer tot correctie van den delinquant ende andere ten 
exempel met rigeur gestraft te worden, soo is ’t dat de gecommitteerde raden 
vanwegen den E. heer Generael, gehoort hebbende den eysch van den advo
caet fiscael, gesien de informatien tot justificatie
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alles ’t ghene ter materie dienende was, wel ende rypelijck geleth hebbende, 
den voornoemden delinquant ten regarde vooren verhaelt gecondemneert 
ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen 
in een amende van een maent gagie.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 7 December anno 1619. Was onderteeckent 
als voorgaende.

/*.. nw.
Alsoo Huybrecht Bevertszv van Middelburch, oudt omtrent 18 iaeren, uvt- 

gevaren voor soldaet met herschip ter Tholen ende alsnu voor soldaet op ’t 
fort Jaccatra leggende, op den 6 November des voorleden jaers anno 1618,
overmits op sijn wacht slapende bevonden ende oversulcx aen een pael ge- 
arquebuseert te worden gecondemneert was, nochtans door voorbidden van 
alle de officieren ende ten regarde sijn joncheyt als andere consideratien ge- 
pardonneert ende hem het leven geschoncken werdt, waerdoor alsmede 
andere voor desen gestatueerde exempelen wel ernstelijck vermaenf sijnde,
hy tot vigilantie ende wel waernemen van sijn wacht hem hadde behooren 
[te schicken], evenwel soo sorgeloos ende achteloos is geweest, dat op den 11 
laestleden in den avont omtrent 9 uren op de punt Hollandia in ’tfort Jaccatra 
hebbende de schiltwacht, hem in ’tsinternelhuys nedergeseth ende tot slapen 
gegeven heeft, gelijck hy delinquant van Frans Pietersz. van Campen, corpo- 
rael van de adelborsten, doende de ronde, gevonden ende tot bewijs van dien 
sijn musquet, tegen ’t voorsz. senternelhuys geset, genomen is, ende van den 
voorsz. corporael wacker gemaeckt ende door een ander soldaet verlost is, 
hetwelcke alles gelijck voren verhaelt warachtich sijnde, blijckende by de 
eygen bekentenisse van den delinquant, alsmede andere informatien tot dien 
eynde genomen, saecken sijnde, vermenght met de aldergrootsteperijckelen 
ende swaricheden, als waerdoor veeler menschen goet ende bloet reuclce- 
looselijck ende onachtsamelijck gepericliteert wordt, sijnde de faulte teswaer- 
der alsoo delinquant den corporael op de voorsz. punt niet verre van hem 
sijnde, om verlossinghe hadde connen ende behooren aen tespreecken, ende 
oversulcx niet te excuseren is, maer tot waerschouwinghe van een iegelijck 
ende verhoedinghe, dat eenes onnachtsaemheyt geen oorsaeck worde van 
ruyne ende onderganck van soo florerende ende aenwassende staet als door 
Godts segen na veelemoeyten ende met vele bloet vercregen hebben, volgens 
de crijgsdissipline aen ’t lij ff behoorde gestraft te worden, soo is ’t dat de 
gecommitteerde raden van weghen den E. heer Generael, gehoort hebbende 
den eysch van den advocaet fiscael, gesien de informatien tot justificatie van 
dien overgeleyt alsmede de schriftelijcke ende mondelinghe bekentenissen 
wegen syne voorsz. foulten van den delinquant, naerfdat] alles ’t ghene ter 
materiën dienende was, wel ende rypelijck overwoghen hadden, met rype
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deliberatie tegen den delinquant voorsz. uytgesproken hebben de sententie 
des doots, het welcke den E. heer Generael gerapporteert sijnde, is daarop 
mede gevolcht syne E. aprobatie, als dat haer E. den delinquant vernoemt 
gecondemneert ende gesententieert hebben, gelijck hem condemneren ende 
senten tieren midts desen, aen een pael gestelt ende gearquebuseert te worden 
datter dedootnaer volcht, met confiscatie van sijne goederen ende verdiende 
maentgelden.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t fort Jaccatra ter vergaderinghe van 
de gecommitteerde raden wegen den E. heer Generael, adi 13 December 1619. 
Was onderteeckent: P. de Carpentier, Willem Jansz., Jacob Dedel, Jac- 
ques Lefebvre, Pieter Dircksz., HendrickJansz., ’tmerck van cappiteyn 
Jan Paa, J. van Houdaen, Abraham Strijcicer, Jan Willemsz.
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Alsoo Daniël Jansz. van Doesburch, oudt ontrent 19 jaren, voor soldaet met 
den Orangeboom in ’t 1 ant~gecorhënëhdë tegenwoordich soldaet alhier in gar- 
nisoen leggende, vrywillich buyten pyne ende banden van ysers bekent ende 
beleden heeft, dat hy tot verscheyden tydcn alhier binnen ’t fort Jaccatra vier 
verscheyden persoonen haer kisten bestolen ende een derselven opengebro
ken heeft, waerover geapprehendeert sijnde des heeren slooten opgebroo- 
ken ende hemselven van een punt des voorsz. forts nedergelaten, wechge- 
loopen ende hem des daechs in ’t bosch ende des nachts in een wrack liggende 
aen strant onthouden ende versteecken heeft, in welcke voorsz. wrack eenighe 
dagen na sijn uvtbrekinghe wedergevonden ende in ’t packhuys gevancke- 
lijck gestelt sijnde, heeft hem andermael verstout (niet ontsiende sijn vorighe 
foulte meer ende meer te aggravieren) de boeyen aen handen ende boenen 
stucken ende open te breecken, het voorsz. packhuys te openen, uyt decom- 
buys seeckere vis met des cockxmaets bolckvanger te halen, ende van den 
wijn leggende in ’t packhuys te tappen, als waernaer hy delinquant hem een 
dach ofte twee in seeckere netten aldaer leggende versteecken hadde, den 
voorleden 6 des nachts, comende van ’t wijnvat, geattrapeert is geweest, 
welcke voorsz. diversche foulten d’een meerder ende onbetamelijeker sijnde 
als d’ander, ende dienvolgens saken van quade consequentie, die in ’t minste 
niet en behooren getollereert, maer ten spiegel ende exemplevan andere 
den lyve gestraft te worden, soo ist dat de gecommitteerde raden 
den E. heer Generael, gehoort hebbende den eysch van den advocaet fiscael 
ende gesien de informatien tot justificatie van dien overgeleyt, alsmede des 
delinquants eygen bekentenisse, doorsekereconsideratien, niettegenstaande 
de faulten voorverhaelt swaerder straffe meriteerden, beweecht ende 
genegen sijnde tot clementie ende genade dan tot rigeur van justitie den 
delinquant voornoemt gecondemneert ende gesententieert hebben, condem-
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neren ende sententieren hem midts desen, wel strengelijck gegeesselt, ge- 
brantmerckt ende daerenboven twee jaren op de galleye o ft fregatte gebannen 
te worden, daerbeneffens in de restitutie ofte vergoedinghe der gestolen 
goederen aen de gercchticheyt daertoe, mitsgaders in de confiscatie van syne 
voordere verdiende maentgelden.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’tfortjaccatra, adi 13 December anno 
1619. Was onderteeckent: P. de Carpentier, Willem Jansz. JacobDedel, 
Jacques Lefebvre, Pieter Dircksz., Hendrick Jansz., ’t merck van cap- 
piteyn Jan Paa, J. van Houdaen, Abraham Strijcker, Jan Willemsz.

Alsoo op den 6 December laestleden des nachts Jan Hermansz. van Gulijck, 
soldaet alhier in garnesoen leggende, oudt 22 jaren, hebbende de wacht op 
de punt West-Vrisia, van Willem Joris, den sergeant, doende de ronde, slapen
de is gevonden, ende daerenboven noch soo stout ende onbeschaemt is, dat het- 
selve derft ontkennen niettegenstaende hetselve warachtich te wesen blijckt, 
doordien hem niet alleen onder sijn geweer heeft laten comen, maer oock [in] 
de ronde voornoemt sijn bandelier ende lont ontnomen is, hetwelcke saken 
sijnde van seer quader consequentie, die sonder genade volgens alle crijgs- 
dissipline metter doot behoorden gestraft te worden, soo is ’t dat de gecom
mitteerde raden van wegen den E. heer Generael, gehoort hebbende den 
eysch van den advocaet fiscael ende gesien de informatien tot justificatie van 
dien overgeleyt, nochtans meer genegen sijnde tot clementie ende genade 
als tot rigeur van justitie, daertoe mede vermits niet langhe als soldaet ge- 
dient heeft ende omme andere consideratien beweecht sijnde, den delinquant 
voornoemt gepardonneert ende ’t leven geschoncken wordt ende hem ge- 
condemneert ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieren 
hem mits desen, drymael gewipt te worden.

Actum in ’tfortjaccatra, adi 13 December anno 1619. Was onderteeckent 
als ’t voorgaende.

Alsoo Adriaen Jansz. van Munnijckendam, adelborst alhier in garnesoen 
leggende, op den 6 lestleden hem met droheken drineken soo verre verloopen 
heeft, dat ten huyse van Claes van Sevenbergen sijn vrouwe moeyelijck ge
vallen ende daerover van den sergeant Andries Gabriels berispt sijnde, hem 
heeft durven verstouten sijn degen op hem te trecken ende veel injurieuse 
scheltwoorden op hem uyt te werpen, blijekende breeder by de informatien 
daervan genomen, ’t welck alles saken sijnde van seer quaden gevolge, strec- 
kende tot disreputatie der officieren, in ’t minste niet behooren getollereert, 
maer tot correctie van den delinquant ende andere ten exempel met rigeur 
behoorden gestraft te worden, soo is ’t dat de gecommitteerde raden van wegen
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den E. heer Generael, gehoort hebbende den eysch van den advocaet fiscael, 
gesien d’informatien tot justificatie van dien, ende voorder op alles ’t gene 
ter materie dienende was, wel ende rypelijck gelet hebbende, den delinquant 
voornoemt gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneren ende 
senten tieren hem mits desen, 50 slagen met de colff van ’t musquet voor sijn 
gat te ontfangen ende 6 maenden voor de prins te wercken in alsulcke 
[saecken] als hem sullen geordonneert worden.

Actuin in ’t fort Jaccatra, adi 13 December anno 1619. Was onderteeckent 
als ’t voorgaende.

Gesien ende gevisiteert by den E. heer Generael ende synen raedt het 
proces tusschen M. Sonck, advocaet-fiscael, eyscher ter eener ende Jan Hen- 
dricksz. Sael van Amsterdam, oppercoopman op ’t schip Westvrieslandt, ver- 
werder ter andersyd"enT^vordt den voornoemden verwerder daerinne over
wonnen te sijn verclaert van groote ontrouwe soo tegen de heeren Meesters 
als vele andre ende medesich selfs bewesen, endedattenregardeseermalitieus 
ende contrarie de ordre ende commissie dienaengaende van de heeren Mees
ters alle schepen medegegeven, de gevanghen Portugiesen, 5 graden be
noorden de linie met een jacht genaemt Nassctuw gecregen, sonder eenich 
aensien der persoonen heeft bevolen over boort te worpen, ende gelijck hy 
seffs bekent, hemselven ende andre tot fraude ende verminderinghe derge- 
rechticheden soo van de Hooge Mogende Heeren Staten, Syne princelijcke 
Excellentie alsmede onse Heeren Meesters, den liberalen spelende, omine 
waerinneden E. heer Generael te abuyseren, hy niet alleen de notitie van de 
numerus der kisten, kassen, sacken ende packen in ’tvoorsz. veroverde jacht 
bevonden, door sijn last van Abraham de Fray, ondercoopman op ’t schip 
Westvrieslandt, opgenomen, achter de handt gehouden, maer oock de fac
turen van ’t ingeladen cargesoen, soo te presumeren is, verduystert, jae selfs 
geen oprechten nochte volcomen inventaris,gelijck blijckt, overgclevert heeft; 
heeft hem voorder seer onbedachtelijck ofte al te vermetel in sijn scheeps- 
regeringhe gedragen, blijekende by verscheyden acten, namentlijck dat hy 
hem soodanigen macht ende authoriteyt heeft derven attribueeren, dat hy 
eenighemaetsop het schip Westvrieslandt, sonder daerinne den scheepsraet 
te kennen oft haer advys daerop te nemen, heeft doen tortureren, ’t welclc 
voorwaer een saké is, die niet lichtvecrdich oft temerair maer door hooch- 
dringende noot ende niet als in gewichtighe saecken behoort gebruyckt te 
worden, uyt hetwelcke, alsoo blijekende by de proceduren niet als al te warach- 
tich is, bespeurt can worden, hoe weynich hy synen scheepsraedt in gelijeke 
ofte mindere voorvallende saecken geacht moet hebben, niettegenstaende 
haer van gelijeken haer advijs ende stemme toe quam te geven ; eyndelijeken
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alsoo de voorsz. Jan Hendricksz. Sael hem in veel andre dingen seer groffe- 
lijcken te buyten gegaen heeft, breeder blijckende by de schriftelijcke proce- 
duren te dien eynde beleyt, ’t welcke alles sware ende crimen van grooter 
importantien sijn, ja ten deele soodanich die noch met goet ofte bloet repa
rabel sijn, ende in een oppercoopman van een schip, als van wien in alles alle 
trouwe vereyscht ende oock verhoopt werdt, in ’t minste niet behooren ge- 
tollereert, maer andere ten exempel met rigeur gestraft te worden, derhalven 
soo is ’t dat den E. heer Generael midtsgaders synen presenten raedt, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael ende voorder gelet op alles daer- 
op te letten stondt, naer rype deliberatie den voornoemden Jan Hendricksz. 
Sael gecondemneert.ende gesententieert hebben, condemneren endesenten- 
tieren hem midts desen, dat hy van sijn coopmansampt, vermits sijn groote 
ontrouwe, gedeporteert, syne verdiende maentgelden tot desen huydighen 
dach geconfisqueert, ende hem sijn verbonden tijt sal laten gebruycken in 
sulcx de E. heer Generael ende synen raet believen ende hy bequaem ge
vonden worden sal.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t schip Dordrecht te reede leggende 
voor Bantham, adi 30 December anno 1619. Was ondertêeckent: J. P. Coen, 
Fredërick de Houtman, Jacques Lëfebvre, Adam Westerwolt, P. van 
den Broecice, P. Dircksz., Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.
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By denE. heer Generael ende synen presenten raedtgeletsijndeopdequade 
comportementen van Hendrick Bleycker, schipper op Cleen Amsterdam, 
soo in syne scheepsadministratien als buyten deselve, niet betamelijck sijnde 
deselve in eerlijcke luyden presentie te verhalen, alles breeder blijckende by 
de schriftelijcke informatien tot laste van den voorsz. Hendrick Bleycker 
beleyt, soo is ’t dat den E. heer Generael ende synen presenten raedt, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, ende voorder op alles gelet 
sijnde daerop te letten stonde, omme soodanige grove ende leelijckeabuysen 
voor ’ttoecomende te remedieren, tot straffe van den delinquant voornoemt 
ende spiegel van andre, Hendrick Bleycker voorsz. gecondemneert ende ge- 
senlentieert hebben, condemneeren ende sententieren hem midts desen, dat 
van sijn schippersampt gedeporteert, ende daerenboven in een amende van 
twee maenden gagie gecondemneert sal worden.

Aldus gesententieert in ’tschip Dordrecht, te reede leggende voor Bantham, 
adi 30 December anno 1619. Was onderteeckent als ’t voorgaende.

>

Gelet sijnde by den E. heer Generael op te groote ende extraordinarie 
oncosten gedaen door Hendrick Bruystens van Gorcum„oppercoopman, met 
het schip Hoorn gesonden na de Strate van Palingbang, als namentlijck dat op
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de voorsz. reyse, duyrende 3 maenden, voor het schip Hoorn alleen aen ver- 
versinge gedispendeert heeft de somma van 803 realen van achten ende 
daerenboven hemselven sooveel authoriteyt geattribueert, dat hy sonder 
ymant anders daerinne te kennen oft eenighe oordre daartoe te hebben aen 
den schipper Floris Jacobsz. betaelt heeft 33 realen voor 6 veroverde bassen; 
noch 144 realen voor 10 metale bassen uyt de joncken verovert ende aen 
hem selffes, cappiteyn Heetvelt, schipper Floris Jacobsz. ende schipper Jan 
Cornelisz. pro rato betaelt; noch 32 realen van achten aen hem selven voor 
een last rijs, hem soo hy seyt in Palinbang vereert; noch 24 realen voor 800 
cocusnoten; noch 20 realen voor een roer aen hem selffs, in dienste van de 
Compagnie (soo hy seyt) verlooren, ende 40 realen van achten voor S maen- 
den gagie aen sijn jongen betaelt, ende alsoo de voorsz. penninghen soo voor 
verversinghe voor ’t voorsz. schip als hem ende andere gelijck verhaelt seer 
impertinent uitgegeven sijn, ende oversulcx by den E. heer Generael midts- 
gaders synen raedt geensints toegestaen oft geapprobeert wordt, soo hebben 
haerE. ten regarde van dien gecondemneert ende gesententieert, gelijck hem 
condemneren ende sententieren midts desen, ten respecte der voorsz. 803 
realen van achten voor verversinge van ’t schip Hoorn onnuttelijck uytge- 
geven in een amende van 2 maenden gagie, ende voorder in de restitutie der 
penningen monterende de somme van 293 realen van achten, soo aen hem
selven als andere sonder ordre betaelt.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t schip Dordrecht te reede leggende 
voor Bantam, adi ultimo December anno 1619. Was onderteeckent als ’t 
voorgaende.
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Gesien ende gevisiteert by den E. heer Generael ende synen presenten raedt 
de beschuldinghe ende aenclachten van Merten van der Strenghe, president 
ende oppercoopman over d’ eylanden in Banda, ende van Guillamme van 

^vf^Heetvelde^apiteyn op ’t fortNassauw, tegen malcanderen, ende in deselve is 
blijckende,#tat noch d’ een noch d’ ander hem na behooren volgens sijn offitie 
heeft gecomporteert, ende beyde, sijnde de principaelste hooffden op ’t fort 
Nassouw, met haet, nijt ende al te groote crygelheyt tegen malcanderen soo 
ontsteken sijn ende deselve soo ingewortelt is, dat het schijnt, eerdaervan een 
weynich te cederen liever de Compagnies dingen door haer parcialiteyt 
achtert souden hebben, gelijck mede ten deele geschiet is, ’t welcksaken sijn
de van seer grooter ende quader consequentien, die in ’t minste in alsulcke 
principaelste hoofden van een fort niet behooren geleden, maer ten exempel 
van andre ten swaersten gestraft te worden, soo is ’t dat den E. heer Generael 
midsgaders synen presenten raedt, naer consideratie van alles ’t gene in desen 
te considereren stondt, met rypen advyse den voornoemden Merten van der
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Strenge gecondem lieert ende gesen ten tieert hebben, gelijck doen midts desen, 
in een amende van drye maenden gagie, ende den voornoemden Guillam van 
Heetvelde in een boete van twee maenden gagie, t’appliceren ten proffyte van 
de fisque.

Gesententieert in ’t schip Dordrecht, adi ultimo December anno 1619, op 
de reede van Bantham. Was onderteeckent als ’t voorgaende.

Alsoo Herman Jansz., Schotsman, provoost op ’t jacht Nassau, hem op 
20 November lestleden vervoordert heeft niet alleen met woorden, maeroock 
metterdaet tegen Jan Rutgersz. van Leeuwen, voor coopman met het voorsz. 
jacht varende, te opposeren, ende soo verre vergrepen dat hy den voorsz. 
coopman naer vele onbetamelijcke redenen met sijn regimentstock een wonde 
in ’thooftgeslaegen heeft, hetwelcke alsmede het misbruycken van ’t regiment 
saken sijn van seer quader consequentie, streckende tot cleenachtinghe der 
overheden, die in ’t minste niet en behooren getolloreert, maer tot beteringhe 
van den delinquant ende correctie van andere met rigeur gestraft te worden, 
soo is ’t dat den E. heer Generael ende synen presenten raedt, gehoort heb
bende den eysch van den advocaet-fiscael ende gesien de informatien tot 
justificatie van dien overgeleyt, den delinquant voornoemt, niettegenstaende 
swaerder straffe gemeriteert hadde, gecondemneert ende gesententieert heb
ben, condemneren ende sententieren hem midts desen, drymael van de reede 
te vallen ende van ’t gantsche scheepsvolck geleerst te worden, voorder in 
een amende van dry maenden gagie.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t schip Dordrecht, adi ultimo Decem
ber anno 1619 voor Bantham. Was onderteeckent als ’t voorgaende.

Alsoo Pieter Roelants van Swammerdamme, bosschieter op ’t schip Ter 
Tholen, hemselven in December laestleden soo groffelijcken met droncken 
drincken heeft verloopen, dat hy, vergetende alle reverentie ende eerbiedinge 
die hy syne overicheyt schuldich is, hem tegen deselve geopposeert ende na 
sijn coopman, schipper, opper- ende onder-stierluyden met messen gesteken 
heeft, swerende dat hy niet in de boeyen soude gaen, ’t welck van den schipper 
belast was, oft datter drye oft vier met hem ten hemel souden varen, ’t welck 
alles saken sijnde van seer quader consequentie, die in ’t minste niet behooren 
getolloreert maer ter correctie met rigeur gestraft te worden, soo is 't dat by 
den heer Gouverneur Frederick Houdtman ende synen presenten raedt den 
voornoemde delinquant ten regarde der voorsz. delicten in December laest
leden ghecondemneert is geweest drymael gekielhaelt, van ’tgantschescheeps 
volck geleerst ende van bosschieter op bootsman ende bootsmansgagie ge- 
stelt te worden, welcke straffe niettegenstaende hy delinquant ten respecte 
voorsz. delicten veel swaerder verdient hadde, heeft hem tegens de executie
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dien durven opposeren, roepende onwaerachtich te sijn dat hy delin-van
quant de delicten, in de sententie verhaelt, gecommitteert hadde, ende alsoo 
hem tegen de executie des eersten sententies opposeerde, is hydelinquant 
wederom scheep gebracht, ende andermael informatien conform diegene 
daeruyt gecondemneert was, genomen sijnde, soo is ’tdatd’E. heer Generael 
d’eerste sententie tegen den delinquant voornoemt confirmeert ende appro- 
beert; alleen, vermits de schepen seer drooch leggen, dat in de plaets van 
gekielhaelt te worden, drye maenden voor de prins sal wercken alsulcx als 
hem sal geordonneert worden, ende van den huydigen dach op bootsman 
ende bootsmans gagie gestelt, ende volghens d’eerste sententie drymael van 
de reede te vallen ende van ’t gantsche scheepsvolck geleerst sal worden.

Gesententieert in ’t schip Dordrecht, ady primo Januario anno 1620, voor 
Bantham. Was onderteeckent als ’t voorgaende.

Alsoo Willem Poppes van Amsterdam, geboren tot Staveren, oudt ontrent 
31 jaren, hoochbootsmansmaet op ’t schip ’t Postpacrt, hemselven op den 31 
December laestleden in ditto schip door dronckenschap sooverde heeft ver- 
loopen, dat hy met eenen Andries Jansz. Vleys van Hoorn, bosschieter op ’t 
selve schipKwoorden gecregen ende tot soo boosen opset gecommen is dat 
hy sijn mes getrocken ende den voorsz. Andries Jansz. Vleys daermede een 
doodelijcke wonde in sijn slincker syde gegeven heeft, gelijck blijckt dat An- 
drics voornoemt des nachts daeraen van de voorsz. wonde gestorven is, welcke 
dootslach hoe groote sonde is, getuygen soo de Goddelijcke als wereltlijcke 
rechten, door dewelcke alle dootslagen weder metter doot bevolen worden 
tot boete van de misdadigen in dit tytelijcke, ende spiegel van alle andere ge
straft te worden; derhalven soo is ’t dat den E. heer Generael mitsgaders syne 
presente raden, gehoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, gesien 
de imformatien tot justificatie van dien overgeleyt, alsmede de vry vvillighe be- 
kentenisse van den delinquant, ende voordel* na rype deliberatie van alles ’t 
geen in desen te delibreren stout, den delinquant voornoemt gecondemneert 
ende gesententieert hebben, condemneren endesententieren hem mits desen, 
dat ter plaetse gebracht daertoe geordonneert, met den swaerde gestraft sal 
worden datter de doot na volcht, met confiscatie van syne presente goederen 
ende verdiende maentgelden.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t fort Jaccatra, adi 9 Januario anno 
1620. Was onderteeckent: J. P. Coen,P. deCarpentier, JacobDedel, Adam 
Westerwolt, Hendrick Jansz., Adolf Thomasz., Pieter Dircksz., J. van 
Houdaen, ’t merek gestelt van cappiteyn Jan Paa, Abraham Strijcker, Jan 
Willemsz., Jan Claesz. Oly, Willem Cornelisz. Huych, Thijs Cor- 
NELISZ. Vleysi-IOUWER, secretaris.
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Alsoo Jacob Jansz. van Amsterdam, voor bootsgesel met het Wapen van 
Amsterdam in ’t landt gecomen, hem op den 10 Januario laestleden sooverre 
verloopen heeft, dat niet alleen onwillich is geweest in sijn werck, maer oock 
metterdaet hem tegen den meester timmerman, Jan Claesz. Bors, heeft derven 
naer vele woorden opposeren ende denselven met een bamboes slaen, d’welck 
wesende een saecke van seer quaden exempel, die in ’t minste niet behoort 
getollereert, maer ten spiegel van andere ende correctie des delinquants met 
rigeur gestraft te worden, soo is ’t dat de gecommitteerde raden wegen den 
E. heer Generael, gehoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, den 
delinquant voornoemt gecondemneert ende gesententieert hebben, condem- 
neren endesententieren hem midts desen, aen de pael gestelt, 50 slagen voor 
sijn gat te ontfangen, ende daerenboven in een amende van een maentgagie.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 13Januario anno 1620. Was onderteeckent: 
P. de Carpentier, Jacob Dedel, Adam Westerwolt, Hendrick Jansz., 
Adolf Thomasz., Pieter Dircksz., Tiiijs Cornelisz. Vleyshouwer, 
secretaris.

1

i

1Alsoo 1) Jan Barentsz. van Emden, oudt ontrent 30 jaeren, adelborst onder 
de compagnie van cappiteynjanPaaalhier, Godtendesichselvensoo verrever- 
geten heeft dat hy geleden ontrent thien weecken met seeckerBallische vrouwe 
genaempt Jannetgen, toebehoorende de Compagnie, kennisse gemaect, haer 
tot trouwe versocht heeft, welcke van haer vercregen ende hy insgelijcken haer 
wcderomme belooft heeft volgens confessie van den delinquant ende syne 
ondertrouwde vrouwe, voorder blijckende by approbatie van de Magistraet 
wegen haere onderlinge beloften, ende dat hy dienvolgens haer als Christen 
laten doopen heeft, ende voorder de gewoonlijcke observantiën die men ge
woon is, van drie geboden te laten gaen, heeft doen volgen; voorder de voor
noemde Jannetken van Baly soo verde bepraet dat sy by hem ingegaen ende 
geslapen heeft, met iterative beloften dat hy haer soude trouwen; de drie 
geboden gegaen sijnde ende den dach van trouwen aenstaende, versocht hy 
delinquant dat sijn trouwen tot den naesten Sonnedach uytgestelt mocht 
worden, ’t welk hem geconsenteert sijnde heeft hy delinquant voortgegaan 
met de voorsz. Jannetken vleesschelijck als sijn vrouw te converseren, ditto 
Jannetgen belovende gelijck sy niet anders was verwachtende alsdathy delin
quant haer soude trouwen; interim den voornoemde Jan Barentsz. verschey- 
den maelen van den predicant Adriaen Jacobsz. Hulsebos aengesproocken 
ende gemaent sijnde omme te trouwen, heeft altoos uytvluchten gesocht, als 
dan d’een als dan d'ander oorsaeck pretenderende, soo lange dat hy eynt-

‘) Sentoutiön van 7 Aug.—25 Oot. 1620: S 147, met uitzondering der sententie-Craey- 
vangor (16 Aug. 1620), welke voorkomt S 145verso.
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lijcken seyde met haer niet van sins te sijn te trouwen, alsoo sy van hem wech- 
gelopen was endehem niet begeerde, tot welckwechlopen hy.sijnvleesselijcke 
lusten nu versadicht hebbende, vermits ’t quaet leven hy met haer begost te 
leyden met stooten, smyten, ende met veel scheldwoorden, die hy niet en 
weet te bewysen, haer injurieerende, haer gedrongen heeft; dochsy verscheyde 
maelen voor den raet ontboden sijnde, heeft haer altijts gewillich endebereyt 
getoont, sonder van imant daertoe gepersuadeert te sijn, om met den voor
noemden Jan Barentsz. volgens belofte te trouwen, maer ter contrarie Jan 
Barentsz. voor den raet comparerende, bethoonde sijn onwillicheyt om in sijn 
belooffde trouwe te continueren, doch eyntlijcken overtuycht sijnde van sijn 
eygen gemoet, dat hem als een Christen betaemde syne trouwe te houden 
aen degene daermede hy als man en wij ff nu 9 a 10 dagen geconverseertende 
geleeft hadde, heeft wederom in presentie van den raet belooft, dat hy met 
de voornoemde Jannetgen op Sondach doen naestvolgende ter vergadering 
van de gemeente soude trouwen; interim heeft wederom achterwaerts gedeyst 
ende sijn boosheyt sooveel plaets gegeven, dat hy den sieckaert gemaeckt 
ende ter bestemder tijt niet gecompareert is om te trouwen; oversulcx den 
voornoemden Jan Barentsz. wederom voor den raedt ontboden sijnde, seyde 
plat uyt dat hy met de voorsz. Jannetgen niet ende begeerden te trouwen, 
hoewel hy nochtans daertoe geen reden wist te aligeren; ’t welck saecken sijn 
van quaden exempel, een bespottinge van Godt, der ceremoniën van dehey- 
lighe insettinge des huwelijcken staets, ende teeckenen van de aldergrootste 
valscheyt ende ontrouwe, die onder de Christenen niet behooren geleden maer 
ter plaetsen, daer men justitie is doende, met rigeur gestraft te worden. Soo 
is ’t dat de Gecommiteerde Raden wegen den E. heer Generael, gehoort den 
eysch van den advocaet-fiscael ende op alles ’t gene in desen te consideren 
stont wel en rypelijck geleth hebbende, hebben om veelderhande considera- 
tien den voornoemden Jan Barentsz. ende Jannetgien van malkanderen ont
slagen ende vrygestelt, gelijck doen mits desen. In de voornoemde Jannetgen 
nietstraffwaerdichs bevindende, hebben vorder, hoewel in desen meer tot gra
tie ende clementie dan tot rigeur van justicie genegen sijnde, met waerschou- 
winghe aen alle andren dat in diergelijcke naer desen in ’t minste niet gecon- 
niveert ofte gedissimmuleert, maer op ’t swaerste geprocedecrt sal worden, 
den voornoemden Jan Barentsz. gecondemneert ende gesententieert, condem- 
neeren ende senten tieeren hem mits desen, de morasch van de pleyt in ’t nieuwe 
fort vier vadem in ’t vierkant, die men hem wysen sal, met aerdeop te vullen.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t fort Jaccatra, adi 7 Augusto 
1620. Was onderteeckent: PlETER de Carpentier, JacobDêDEL, ’t merck 
gestelt by cappiteyn Jan Paa, Dirck Jemminge, Thijs Cornelisz. Vleys- 
HOUWER, secretaris.
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Alsoo Subon, swart ende dienaer van de Compagnie voor desen tot Ban- 
tham, ende nu hier tot Jaccatra gebruyckt als blaser in de smitse van ’t fort, 

‘srclTsooverre heeft verloopen, dat hy tot diversche tyden eenige yser ende 
spijckers uyt de smits gestolen, wechgedragen en buyten last en weten van 
den meester smit off andere syne superieurs des bevel hebbende heymelijck 
verquanselt ende vercocht heeft, genietende daervoor de meeste tijt niet dan 
aracq, gelijck onder andere gebleecken is aen seeckere twee stucken iser, ver
cocht aen eenen Limko, Chinees, naderhantby denselffden Chinees gethoont 
ende de Compagnie weder overgelevert, die mede aracq daeraen gegeven had- 
de, welckesyne dieverye hy, Subbon, soo langhe heeft gepleecht totdat hy 
eyntlijck op den 6en deser maent Augusto ’savons laet de clocke ontrent 9 
uyren by Pedro Fernando, opsiender van de swarten, achterhaelt ende met 
een groot stuck yser, dat hy meenden wech te brengen ende te vercoopen, in 
d’ eene hant op sijn schouder, ende een oudt verroest rapier in de ander hant 
bevonden ende geapprehendeert is ontrent het Chineese quartier, ende ge- 
merckt dit saecken sijn van seer quade consequentie, die in een wel geregelde 
plaetse daer men recht ende justitie administreert, niet getolloreert noch ge
leden en behooren te worden, maer strengelijck gestraft andre ten exempel, 
soo is ’t dat de Gecommiteerde Raden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael alsmede des delinquants soo 
mondelinghe als schriftelijcke verantwoordinge, ende voorder op alles gelet 
sijnde daerop te letten stondt, den voornoemden delinquant gecondemneert 
ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieeren hem mits 
desen, ter plaetsen gebracht alwaer men gewoon is de boosdoenders te straf
fen, aldaer aen een pael gebonden ende gegeeselt te worden.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t fort Jaccatra, adi 12 Augusto 1620. 
Was onderteyckent: PoULUS Bartsz., Pieter DlRCKSZ., GeraRD Velincx, 
Cornelis Spieringii, Hendrjck Herentals, Thijs Corneusz. Vleys-
IIOUWER, secretaris.

3

Alsoo Balten Jansz. Groen van Leyden, bootsgesel, dienende by Wessel 
Michielsz., den hoochbootsman deses fortsjaccatra, soo groffelijck hem ver
loopen heeft, dat hy op den 5 Augusto laestleden ’s nachts tussen elff en twaelff 
uyren by eenige Malayers, dienaers van DirckJemminge, sabandaer, gevonden 
is geweest in actu om hoenderen te stelen, onder de ballaye staende voor ’t 
huys van den sabandaer voorsz., ende daerop by Symon Symonsz. van Ant
werpen, Compagnies dienaer, by den sabandaer voornoemt sich onthouden
de, geattrappeert is ende aengetast; dat oóck hy Baltes Jansz. Groen seeckere 
dagen daer te voren gestolen heeft eenige ijssere hoepen, op de timmerwerff 
leggende, ende deselve aen de Chinesen aen geen zyde de reviere voor aracq
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vercocht, ’t welck saecken sijn van seer quader ende schadelijcke consequen
tie, die in een plaetse da.er men justitie administreert niet getolloreert noch 
geleden behooren te worden, maer openbaerlijck gestraft and re ten exempel, 
soo is ’tdatde Gecommiteerde Raden wegen den E. heer Generael, gesien 
ende gehoort hebbende den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael 
mitsgaders de mondelinge defentie ende daernae confessie van den voor
noemde delinquant, ende op alles wel ende rypelijck gelet hebbende dat soude 
mogen moveren ende ter materiën dienen, den voornoemden Balten Jansz. 
Groen gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneren ende sen
ten tieeren hem mits desen, gestelt te worden aen de paele daer men gewent 
is justitie te doen, met de yssere hoepen boven sijn hooft, ende aldaer van den 
hoochbootsman ende alle syne onderhebbende gasten geleerst te worden met 
twintich slaegen.

Aldus gedaen ende gesententieert in ’t fort Jaccatra, adi 12 Augusto anno 
1620. Was onderteeckent: POULUS Bartsz., Pieter Dircksz., Gerard 
Velincx, Cornelis Spieringh, Hendrick Herentals, Ti-iijs Cornelisz. 
VLEYSHOUWER, secretaris.

Y'l-^Alsoo Abram Cornelisz.! van fVlissingen, meester smit in de winckel ofte 
smitslogie hier tot Jaccatra,mem soo grootelijcx vergrepen heeft, dat hy onder 
andere aen Pieter Gillfs^jide Pieter Jacobsz., beyde doen maelssijnne knechts, 
geconsenteert heeft van ’tyser de Compagnie toebehoorende te laeten maec- 
kenvoor eenen Jan Dircxsz. van Dietenhoven in dewandelinge Ongeschickt, 
seecker slooten, hengselen, neuse ende clincke aen ’t huys verbesicht by 
denselfden Jan Dircksz. althans bewoont, ende ’t geit daervan bedongen met 
de voornoemde syne knechts Pieter Gillisz. ende Pieter Jacobsz. ontfangen 
ende gedeelt heeft, sijnde ontrouwicheyt smaeckende nae dieverye, welck in 
d’officieren ende dienaers van de Compagnie niet geleden behoort te worden 
maer gecorrigeert andre ten exempel, soo is ’tdatde Gecommitteerde Raden 
wegen den E. heer Generael, gehoort den eysch ende conclusie van den 
advocaet-fiscael, mitsgaders de mondelinge confessie van de delinquanten 
voorsz., ende op alles wel gelet hebbende dat soude mogen moveren ende ter 
materie dienen, den voornoemden Abram Cornelisz., meester smit, mitsga
ders Pieter Gillisz. ende Pieter Jacobsz., syne knechts, gecondemneert hebben 
en condemneren mits desen tot een amende eerst den voornoemden Abraham 
Cornelisz. in twee maenden gagie ende voorts te restitueren al hetgene dat 
hy delinquant over’tmaecken der voorsz. slooten, hengselen, neuse enklincke 
ontfangen ende genoten heeft, ende de voornoemde Pieter Gillisz. ende Pieter 
Jacobsz., syne knechts, in een maent gagie ende restitutie alsvoren.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 12 Augusto anno 1620. Was onderteyckent:
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«
Poulus Bartsz., PiëterDircksz., Gerard Velincx, Cornelis Spieringh, 
Hendrick Herentals, Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

Alsoo x) Herman Craeyevanger van Embden, voorondercoopman met het 
schip de Goede Fortuyne nu laest uytgevaren, hemselven soo verre vergeten 
ende soo groffelijck vergrepen heeft dat hy, sich niet ontsiende syne overhooff- 
den ende principale officieren van ditto schip op ’talderhoochsteteinjurieren 
ende calumnieren, deselve opgeseyt ende naergegeven heeft, dat sy hem 
souden hebben willen vergeven ende vermoorden, opdat sy, ’t selve geeffec- 
tueert hebbende, beter occasie soude mogen becomen om met het schip ende 
goet deur te gaen, ’t welck hy nochtans niet en kan bewysen, tot excusealle- 
gerende, dat hy sulcx door lichtheyt van hooffde heeft geseyt, alsmede dat 
hy sich in sijn leven geduyrende de reys herwaerts soo vuyl, gulsich, wan- 
havenich ende wat sulcx meersoude mogen wesen heeft gedragen, door sulcx 
hem onwaerdich ende onbequaem by eerlijcke luyden te woonen ofte haer 
geselschap te frequenteren soo langs soo meer betoonende; nadat ontrent 
drie maenden met ditto schip in see was geweest, ende alles van hem by den 
oppercoopman, schipper ende andere officieren op hoope van beteringe met 
groote patiëntie te vergeeffs was verdragen, van synen dienst gesuspendeert 
ende om meerder infectie, die door sijn vuylicheyt ende stanck in de cajuyt 
soude mogen gecauseert werden, te verhoeden, uyt de cajuyt geset is, waer- 
naer in sijn boosheyt, vuylheyt, gulsicheyt, wanhavenicheyt ende syne officie
ren te injurieren, als andere onbehoorlijckheden, breeder blijckende by de 
informatien van ’t gansche scheepsvolck, soo lancx soo meer continuerende,/ 
sijn eyntlijck daerover de dachten aen den E. heer Generael gecomen ende by 
den advocaet-fiscael voorder informatie genomen, by welckeblijckthoegroff- 
lijck als verhaelt de voornoemde Cray vanger sich vergrepen heeft, ende alsoo 
’t selve saecken sijn van seer quader consequentie, die ter plaetse daer men 
justitie is administrerende in ’t minste niet behooren geleden, maer andere 
ten exemple sonder eenige conniventie met rigeur gestraft te worden, soo 
is ’t dat de gecommitteerde raden wegen den E. heer Generael, gehoort heb
bende den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael, gesien de infor
matie tot justificatie van dien overgeleyt, ende voorder by haer E. op alles 
’t geen ter materie dienende was, wel ende rypelijck gelet sijnde, hebben den 
voorsz. Herman Craeyvanger gecondemneert, gesententieert ende verclaert, 
gelijck doen mits desen, onnut ende onbequaem om de Compagnie dienst te 
doen, lauderende ende approbeerende oversulcx dat hy by den scheepsraet 
van ditto schip van sijn dienst gesuspendeert is, ende dat hy ten aenhoore van
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alle de werelt wederroepen ende seggen sal, dat hy de atroce injurien tegens 
syne officieren van ditto schip gesproocken, bekent niet te cunnen bewysen, 
ende dat hy oversulcx deselve wederroept ende deselve door ydelheyt van 
hooffde geseyt heeft; confisquerende syne maentgelden, die hy voor den tijt 

sijn suspentie soude mogen verdient hebben, ende voorder dat hy met 
eerste gelegentheyt sonder gagie naer ’t patria gesonden sal werden.

In ’t fort Jaccatra, adi 16 Augusto anno 1620. Was onderteeckent: PlETER 
DE Carpentier, PlETER Dircxsz., ’t mercq gestelt by cappiteyn Jan Pae, 
Hendrick Herentals, Evert Hermansz., Ti-iijs Cornelisz. Vleysiiou-
WER, secretaris.

van

i

Alsoo Domingo Lorero, mardicquer ende soldaet onder de compagnie 
van cappiteyn Jan Paa, beschuldicbt by Ventura Gervaes, swarte, jegens- 
woordich noch gevangen, van in bewaeringe genomen ende versteecken te 
hebben seeckere goederen, gestolen ten huysen van den luytenant Antonio 
Caen, ende daerover op den 28 July laestleden geapprehendeert, ’s nachts 
daeraen volgende uyt ’sheeren sloten gebroocken ende als fugitijffhem met 
sijn huysvrouw ende goederen die hy heeft cunnen medenemen, geabsen- 
teert heeft ende alsnoch is apsenterende.

Soo is ’t dat den advocaet-fiscael, om ’t recht van de hooghe overicheyt te 
bewaeren, by authorisatie van den E. heer Gouverneur Generael den voor
noemden Domingo Lorero ter cause voorsz. citeert ende daecht in voor 
d’eerste mael te compareren in persoon voor den raedt ende gerechtsluyden 
van ’t fort Jaccatra binnen den tijt van acht dagen, aff te rekenen van de uyre 
deser publicatie, ende aldaer teaenhooren alsulcken eysch ende conclusie als 
den advocaet-fiscael voorsz. jegens hem ende sijnne goederen sal willen doen 
ende nemen, ende by faulte van sulcx, sal den delinquant gehouden worden 
voor geconvinceert ende jegens hem ende sijnne goederen geprocedeert als 
na rechten bevonden sal worden te behooren.

In ’t fort Jaccatra, adi 24 Augusto anno 1620. Was onderteeckent: JACOB 
Dedel, Pieter Dircxsz., ’t mercq gestelt by cappiteyn Jan Paa, Hendrick 
Herentals, Evert Hermansz., Ti-iijs Cornelisz. Vleyshouwer, secre
taris.

Alsoo Antonio P'erdinando, caffer ende mardicquer in dienste van de 
Compagnie, tegenwoordich gevangen, sich soo groffelijcken vergrepen heeft, 
dat hy niet alleen eer daer om aengesproocken wiert, seecker moort van 
Martin van der Strengen, gewesen oppercoopman in Banda op Nera, ende 
sijns, gevangens, meester, aen den jongen van ditto van der Strengen, genaemt 
Poulus Meusz., in sijn, gevangens, presentie begaen, niet geopenbaert, maer

f



1

!
1Jacatra, 26 Aug. 1620. 211
1

oock voor den Raedt in Banda dienaengaende geexamineert sijnde, wel sterck 
en stout ontkent heeft, dat hem, gevangen, van den voorsz. moort niet be
wust en was, niettegenstaende de moort in sijn presentie begaen ende hy, 
gevangen, den voornoemden jongen door last van den voornoemden van der 
Strengen op sijn schouderen genomen ende aen den strant op Nera be
graven hadde, blijckende by de gevangens eygen vrywillighe bekentenisse; 
’t welck saecken sijnde van quader consequentie ende exempel, die in ’t 
minste niet behooren getolloreert, maer andre ten exempel met rigeur ge
straft te worden, soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegens den E. heer 
Generael, gehoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, ende voor- 
der gelet sijnde op alles ’tgene eenichsints ter materie souden mogen dienen, 
den voornoemden Antonio Fernando gecondemneert ende gesententieert 
hebben, condemneren ende sententieeren hem mits desen, ter plaetsen ge
bracht alwaer men gewoon is de boosdoeners te straffen, aldaer aen een 
pael gestelt ende wel strengelijck gegeselt te worden.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 26 Augusto anno 1620. Was onderteeckent: 
Pi eter de Carpentier, Jacob Dedel, Pieter Dircxsz., Abraham van 
Uffelen, Poulus Bartsz., ’t mercq gestelt by cappiteyn JAN Paa, Gerard 
Velincx, Cornelis de Langiie, Pieter Barentsz., DoedeFlorisz. Croes, 
Jan van Gorcum,Jan Gijsbertsz. Booneeter, Hendrick Herentals, An
tonio Caen, Evert Hermansz., Jacob Coper, Jacob Jansz. Brouwer, 
Thijs Cornelisz. Vleysi-iouwer, secretaris.

i
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Alsoo Jacob Kelder van Zurich, vryman, alhier sich op den 26 July laest- 
leden soo groffelijcken vergrepen ende te buyten gegaen heeft, dat hy in ’t 
bosch omtrent Schilderstuyn seecker Chinees met een rottangh een wonde 
in ’t hoofd geinfligeert, ende voordel* dat hy een roer by sich hebbende, geseyt 
heeft, den eersten Chinees, die hem tegen soude comen, wilde doodschieten, 
ende dienvolgens na twee Chineesen, die de revier aff quamen, geschoten 
doch niet geraeckt heeft, het eene sijnde van groote moetwil, ende ’t ander 
van seer boosen ende intolerabelen voornemen, streckende tot schendinhge 
van des Heeren wegen, openbaer gewelt ende contrarie alle goede policie, 
’t welck ter plaetsen daer men gewoon is goede justitie te houden, met rigeur 
behoorde gestraft te worden andre ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommiteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge
hoort hebbende den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael, meer 
genegen sijnde tot clementie ende genade als tot rigeur van justitie, mede 
geconsidereert hebbende, dat den brandt daardoor hy, Kelder, groote schade 
geleden hadde, uyt een Chinees huys gecomen, alsmede Chinesen, soo hy 
seyde, hem alle hulpe geweygert hadden, waerdoor seer onpatientich gewor-
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den ende tot de voorsz. onbedachte boosheyt gecomen was, nochtans recht 
doende, den voornoemden Jacob Kelder gecondemneertendegesententieert 
hebben, condemneren endesententieren hem mits desen, in een amende van 
twintich realen van achten ten behoeve endeproffyte van ’tsieckenhuys, ende 
voorder dat hy Kelder voornoemt aen den Chinees voornoemt sal betaelen 
seven realen van achter^

Actum in ’tfortjaccatra, adi 15 September anno 1620. Wasonderteeckent: 
PlETER DE CARPENTIER, PlETER DlRCXSZ., ABRAM VAN UFFELEN, ’t mercq 
gestelt by cappiteyn Jan Paa, Hendrick Herentals, Jacob Cooper, Ti-iijs 
CORNELISZ. VLEYSHOUW,ER, secretaris.

212
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Alsoo Jacob Kelder van Zurich, vryman alhier, sich geleden seeckeren tijt 
door dronckenschap sooverre vergrepen heeft, dat hy in de nacht tegen de 
morgenstont ten huyse van Frangois Peutermans ende Fop Foppes, beyde 
vryburgers, met den anderen inwonende, beneffens sijn wij ff, slavinne ende 
jongen is gecomen ende aldaer met ditto Fop aengaende de slavinne woorden 
gecregen ende door die woorden, die wiessen, hantgemeen geraeckt ende mal- 
kanderen met vuysten geslagen hebbende, totdat eyntlijck door Frangois 
Peutermans voornoemt gescheyden sijn; dat den voornoemden Jacob Kelder 
sijn rust noch niet cunnende houden, maer weder met ditto Peutermans ende 
Fop Fopsz. in woorden geraeckt, soo verre verbittert ende met toorne ont
steken is, dat hy, Kelder, sijn degen door sijn huysvrouw van huys doen haelen 
hebbende, de voornoemde questie gecontinueert heeft totdat eyntlijck met 
sijn bloot geweer in de hant op straet geraeckt ende van ditto Peutermans 
ende Fop Foppes, die elck een baemboes hadden, gevolcht is, alwaer tegen 
den anderen noch veel woorden gebruyckt hebben, totdat de voornoemde 
Peutermans van Kelder, mede voornoemt, met de degen in ’t opperste van 
sijn hooft deerlijck verwont wiert, alles breeder blijckende by de informatie 
daervan genomen; ’t welck sijnde saecken van seer quader consequen tie, strec- 
kende tot oproer ende buergerucht, die in ’t minste niet behooren geleden, 
maer ter plaetsen daer men justitie is administrerende met rigeur gestraft te 
worden andre tot exempel, soo ist dat de Gecommiteerde Raden wegen den 
E. heer Generael, gehoort hebbende den eyscli van den advocaet-fiscael, mede 
gesien de schriftelijcke informatie tot justificatie van dien overgeleyt, ende 
voorder op alles ’tgene eenichsints ter materie moveerde, wel ende rypelijck 
gelet hebbende, meer genegen sijnde tot clementie ende genade als tot rigeur 
van justitie, nochtans recht doende, de voornoemde personen gecondemneert 
endegesentendeert hebben, condemneren ende sententieeren hem mits desen, 
vooreerst den voornoemden Jacob Kelder in een amende van vijftien reaelen 
van achten ende ’t meesterloon van de wonde, den voornoemden Framjois
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Peutermans geinfligeert, te betalen; den voornoemden Fran<;oisPeutermans, 
omdat hy soo onbehoorlijcken huys des nachts heeft gehouden, dat sijn sniert 
aen de wonde geleden sal dragen; voorder den voornoemden FoppeFoppes, 
dat hy sal betalen vijff reaeien van achten, alles ten behoeve ende proffyte 
van ’t sieckenhuys deser stede.

Actumin ’tfortjaccatra, adi 15 September anno 1620. Wasonderteeckent: 
Pi ETER de Carpentièr, Pieter Dircxsz., Abram van Uffelen, ’tmercq 
gestelt by cappiteyn Jan Paa, FIendricic Herentals, Jacob Cooper, Thijs 
CORNELISZ. Vleyshouwer, secretaris.

AlsooMarten Adriaensz. van der Goude, bootsman, tegenwoordich varende 
op een tingan, tot dronckenschap ende een onbehoorlijck leven soo seer ge
negen sijnde, sich tot twee mael achter den anderen de prauwe laten ontvaeren 
ende sich alhier in ’t quartier telckens acht dagen onthouden heeft, interim 
versuymende den dienst die hy de Compagnie schuldich is, ’t welck sijnde 
saecken van quade gevolge ende exempel, die in alle manieren voorgecomen 
ende op ’t hoochste gestraft dienen.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, ende voorts op alles wel 
rypelijck gelet hebbende, den voornoemden Merten Adriaensz. gecondem- 
neert ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits 
desen, met vijftich slaegen geleerst te worden, ende voorder in een amende 
van een maent gagie.

Aldus gesententieert in ’t fortjaccatra^adi 15 September 1620. Was onder- 
teeckcnt: Pieter de Carpentier, Pieter Dircxsz., Abram van Uffelen, 
’t mercq gestelt by cappiteyn Jan Paa, Hendrick HERENTALS JACOB Cooper, 
Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

Alsoo Frederick van Borselo, voor desen lanspassaet onder de compagnie 
van cappiteyn Jan Paa, ende Jan Jansz. Mouris, voor desen bosschieter op ’t 
fort Jaccatra, beyde tegenwoordich vryburgers alhier, haer soo groffelijcken 
verloopen ende vergrepen hebben, dat eenige dagen geleden drie jongers 
t’haeren huysen voor geit opgehouden, t’eeten ende drincken hebben ge
geven, ontreckende in sulcker vougen de jongers haer geit, ’t welck de jongers 
door alsulcken aenlockingen haer meesters soecken te ontstelen; oversulcx de 
delinquanten voornoemt oorsaecke sijn, dat de jongers haer tot dieverye be
geven ende in haer boosheyt gestijft worden, ’t welck saeken sijnde van seer 
quader consequentie, die in alle manieren, principalijck ter plaetsen, daer men 
gewoon is justitie te doen, tot correctie der delinquanten ende exempel van 
andre met rigeur behooren gestraft te worden,
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Soo is ’t dat, de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael, oversien 
d’informatie tot justificatie van dien overgeleyt, nochtans meer genegen 
sijnde tot clementie ende genade als tot rigeur van justitie, de voornoemde 
Frederick van Borsclo ende Jan Jansz. gecondemneert ende gescntentieert 
hebben, condemneren en sententieren hen mits desen, elck in een amende 

6 realen, t’appliceren tot onderhout van ’t sieckenhuys.
In ’t fort Jaccatra, adi 15 September anno 1620. Was onderteeckent: PlETER 

de Carpentier, Pieter Dircxsz., Abram van Uffelen, ’t mercq gesteltby 
cappiteyn Jan Paa, Hendrick Herentals, Jacob Coper, Thijs Cornelisz. 
Vlevshouwer, secretaris.
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Alsoo Pieter Andriesz. van Ervervelt, soldaet onder de compagnie van Jan 

Paa alhier, op de punt West-Vrieslandt sich soo groffelijcken vergrepen [heeft], 
dat hy, droncken sijnde, hem tegen den corporael Pieter Beyert geoposeert 
endeoocksijn geweir tegen denselven getrocken heeft, sijnde ’t selve saecken 
van seer quade consequentie, streckende tot cleynachtinge der crijchsofficie- 
ren, ende volgens de crijchsdiscipline met rigeur behoorden gestraft te worden 
and re ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommiteerde Raden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, meer genegen sijnde tot cle
mentie ende genade als tot rigeur van justitie, nochtans doende recht, den 
voornoemden Pieter Andriesz. van Ervervelt gecondemneert ende gesenten- 
tieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, dertich slagen 
met de colff van ’t musquet op sijn billen te ontfangen.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 15 September 1620. Was onderteeckent: 
Pieter de Carpentier, Pieter Dircxsz., Abram van Uffelen, ’t mercq 
gesteltby cappiteyn Jan Paa, Hendrick Herentals, Jacob Coper, Thijs 
Cornelisz. Vlèyshouwer, secretaris.
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Alsoo Hendrick Gerritsz. Druyff van Uytrecht, soldaet in garnisoen leg
gende alhier, sich op Sondach verleden soo"groffelijcken door dronckenschap 
vergrepen heeft, dat hy tegen den oppertimmerman Jan Claesz. Borst op sijn 
werck aen de champan tegen behooren niet alleen te veel woorden gebruyckt, 
maer oock sijn degen uyt de corps de guarde gehaelt ende daermede den voor
noemden Jan Claesz. in ’t wambuys, sonder het [des]selffs lichaem geraeckte, 
gehouwen heeft, hetwelcke sijnde saecken van seer quader consequentie, die 
ter plaetsen daer men justitie is administrerende in ’t minste niet behooren 
geleden maer op ’t rigoreuste gestraft te worden, andre ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecomiteerde Raden wegen den E. heer Generael, gehoort
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hebbende den eysch van den advocaet-fiscael ende op alles rypelijck gelet 
hebbende, meer genegen sijnde tot genade als rigeur van justitie, nochtans 
recht doende, den voornoemden Hendrick Gerritsz. gecondemneertendege- 
sententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, met 
25 slagen met de colff van ’t musquet geslagen te worden.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 15 September anno 1620. Was onderteeckent: 
PlETER DE CARPENTIER, PlETER DlRCXSZ., ABRAM VAN UFFELEN, ’t mercq 
gestelt by cappiteyn Jan Paa, Hendrick Herentaels, Jacob Copèr, Thijs 
Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

Alsoo Hendrick Jaspersz. van Wendringen, cock alhier, hem eenige dagen 
geleden sooverre verloopen heeft, dat hy des avonts na den eeten ontrent 9 
uren uyt het fort gegaen is ten huyse van Jan de Meyn, alwaer corts daer- 
naer gecomen sijnde den bottelier David Dircxsz. die hem vraechden wat hy 
daer soo laet te doen hadde ende met eenen hem belastende dat hy na sijn 
combuys in ’t fort soudegaen, waertegenshy hem niet alleen geoposeert maer 
oock den bottelier met een slach twee oft drie aen ’t aensicht geslagen heeft, 
daerdoor den bottelier genootsaeckt was hem te defenderen ende alsoo hant- 
gemeen raeckten, ’t welck saecken sijnde van quader consequentie, die ter 
plaetsen daer men justitie is administrerende niet en behooren geleden, maer 
ten exempel van andre gestraft te worden.

Soo is ’t dat de Gecommiteerde Raden wegen den E. heer Generael, naer- 
dat den delinquant gehoort ende den eysch van den advocaet-fiscael verstaen 
hadden, rechtdoende, den voorsz. Hendrick Jaspersz. gecondemneerthebben, 
gelijck hem condemneren mits desen, met 30 slaegen aen een pael geleerst te 
worden.

In ’t fort Jaccatra, adi 19 September 1620. Was onderteeckent: PlETER DE 
Carpentier, Jacob Dedel, Pieter Dircxsz., Abram van Uffelen, ’t mercq 
gestelt by cappiteyn Jan Paa, Tpiymen Mici-iielsz., Jacob Coper, Thijs Cor
nelisz. Vleyshouwer, secretaris.

Also Jan Jansz. van Groeningen, alias Constapel, Pieter Hemkens van 
Drielst ende Willem Claesz. van Wijhgaerden, allen t’samen varende op een 
prauw, haer soo groffelijck verlopen hebben, vooreerst Jan Jansz. voornoemt, 
dat hy in 't opdragen van seecker was ontrent de twee ponden verborgen 
ende daernaer ten huyse van seecker Chinees, genaempt Bima, voor een 
hal ven reael verkocht heeft, ende daeren boven de voorsz. twee ponden was 
van den voornoemden Chinees denselffden dach weder gestolen ende ten 
huyse van Fredrick van Borseloo andermael voor een stuck van vieren ver- 
cocht heeft; item dat ditto Hemkens 4 ofte 5 bijltgens van Crimata, toe-
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behoorende de Compagnie, uyt de prauw genomen ende tot ditto Chinees 
voor een stuck van vieren vercocht heeft; voorders dat tegens expresse last 

sijnne overheyt eenige dagen in ’t bosch in dienst van andre tot versuym 
synen schuldigen dienst in des Compagnies werck geapsenteert heeft; 

voorder dat Willem Claesz. voornoemt den voorsz. Jan Jansz. tot het ver-

van
van
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coopen van ’t was geraden, ’t geit mede helpen verdrincken ende getolckt 
heeft om de voorsz. bijltgens te vercoopen; item dat hy seeckere bolckvangers, 

de maets op sijn prauw medevarende toebe.hoorende, voor een reael
; '

een van
van achten aen seeckerswart verkocht heeft, ’twelck, alles breederblijekende
by d’informatie van dien genomen, saecken sijnde van seer quade conse
quentie, die soo veel doenlijck behooren voor gecomen ende ten dien eynde 
andre ten exempel gestraft te worden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegens den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael alsmede gesien d’ infor
matie tot justificatie van dien, de voornoemde persoonen gecondemneert 
ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieren haer mits desen, 
elck aen de pael gestelt ende met 50 slagen geleerst te worden, ende voorder 
in een amende van een maent gagie.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 19 September 1620. Was ondertceckent: 
PlETER DE CARPENTIER, JACOB DEDEL, PlETER DlRCXSZ., ABRAM VAN UFFE- 
LEN, ’t mercq gestelt by cappiteyn Jan PAA,TYMON MlCHIELSZ. JACOB COPER, 
Thijs Coknelisz. Vleysi-iouwer, secretaris.

ï t

Alsoo Pieter Nanningsz., Bastiaen Leendertsz. ende Dirck Joosten, alias ’t 
Hooft, alle burgers deser stede Jaccatra, haer op den 4 September laestleden 
soo groffelijeken vergrepen hebben, dat sy des avonts tussen 9 ende 10 uyren 
met haere vreemde accoutrementen, schreeuwen, tieren, en door de Chinesen 
te dringen, veroorsaeckt hebben dat de Chinesen die wayangden ende oock 
die daer ontrent stonden, vluchtich wierden, vreesende vooreenich verraet, 
’t welck saecken sijnde van seer quade consequentie die in een wel geregelde 
plaetse niet en behooren getollereert maer tot correctie der delinquanten 
ende ten exempel van andre met rigeur gestraft te worden.

Soo is ’t dat de GecommiteerdeRaden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, meer genegen sijnde tot cle
mentie ende genade als tot rigeur van justitie, nochtans doende recht, de 
voornoemde Pieter Nanninghe, Bastiaen Leendertsz. ende Dirck Joosten ge
condemneert ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieeren 
haer mits desen, elck in een amende van twaelff realen, waervan 2 realen 
den fiscael, ende tien realen geapliceert sullen worden ten proffyte van ’t 
sieckenhuys deser stede.
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Actum in ’t fort Jaccatra, adi 25 September 1620. Was onderteeckent: 
PlETER DE CARPENTIER, PlETER DlRCXSZ., ABRAM VAN UPFELEN, 't mercq 
gesteltby cappiteyn Jan Paa, Thijs Cornelisz. Vleyshoüwer, secretaris.

Alsoo Adryaen van Zon van Breda^ergeant onder de compagnie van cap
piteyn Jan Paa alhierhende Pieter Egbertsz. van Uytrecht^soldaet onder de-"5? 
selve compagnie, op'den 19 Augusto laestleden haer soo groffelijcken ver
grepen hebben dat by ’t spelen ten huyse van Frangois Peutermans, herre- 
bergier.woordengecregen.malckanderen met vuysten geslagen ende daernaer 
op den anderen den degen getrocken ende naer malckanderen gehouwen 
hebben, sulcx dat ditto sergeant den voorsz. soldaet in sijn hengsel alsmede in 
de schede van sijn geweer geraect en ditto soldaet den voornoemden sergeant 
in sijn hant gequest heeft; voorder dat ditto sergeant seecker bootsman, ge- 
naemt Jacob Abramsz., vaerende op een praeiuv, dewelckc wilde scheyden, 
met sijn geweer een groote wonde in ’t hooft geinfligeert heeft, ’t welck 
saecken sijnde van seer quader consequentie ende exempel, die op ’t alder- 
swaerste, principael ter plaetse daer men justitie is administrerende, behooren 
gestraft te worden, andre ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommiteerde Raden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, gesien de informatie tot justi
ficatie van dien, de voorsz. persoonen gecondemneert ende gesententieert 
hebben, condemneren endesententieeren haer mits desen, vooreerst Adryaen 
van Zon in een amende van drie maenden gagie, daervan de fiscael tot sijn 
portie sal genieten vijff reaelen, de reste te appliceeren ten proffyte van ’t 
sieckenhuys alhier, voorder het meesterloon ende acht realen voor de smert 
aen den voornoemden Jacob Abramsz. te betaelen; en ditto Pieter Egbers in 
een amende van een maent gagie, daervan den fiscael sal genieten ƒ3, de 
reste t’appliceren alsvoren.

In ’t fort Jaccatra, adi 25 September anno 1620. Was onderteeckent: 
Pieter de Carpentier, Pieter Dircxsz., Abram van Uffelen, ’t mercq 
gestelt by cappiteyn Jan Paa, Hendrick Herentals, Thijs Cornelisz. 
Vleyshoüwer, secretaris.

/

Alsoo Jan Lambertsz. van Amersfort, soldaet onder'tgarnisoen alhier, sich 
op 23en verleden ’snachts omtrent derfclocke] halff thienen soo verre vergre
pen heeft, dat hy sich op sijn wacht, die hem aen d’oversyde van de reviere ach
ter des sabandaers huys toevertrout was, tot slape heeft begeven,/gelijck hy 5^• /• 
van Pieter Carelsz., corporael, bevonden is, die in teecken van sujcx ditto Jan 
Lambertsz. eerst sijn musquet affgenomenjende daernae in presentie van
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Hendrick .... O» lanspasaet, wacker gemaeckt ende in de corps de guarde 
gebracht heeft, blijckende by sijn eygen bekentenisse ende informatie daer- 

genomen, ’t welck sijnde saecken van seer quader consequentie, die vol
gens den crijchs dissipline metter doot sonder genade behoorden gestraft te 
worden andre ten exempel. Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen 
denE. heer Generael, gehoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, 
gesien d’informatie tot justificatie van dien overgeleyt, ingesien d’onervaren t- 
heyt ende joncheyt van den vóornoemden Jan Lambertsz., meer genegen 
sijndetot clementie endegenadeals rigeurvan justicie, nochtans recht doende, 
den voornoemden Jan Lambertsz. gecondemneert ende gesententieert heb
ben, condemneren ende senten tieren hem mits desen, dat drie mael gewipt sal 
worden, syne maentgelden geconfisqueert, ende drie maenden voorden prins 
te wercken, daervan den fiscael voor sijn portie sal genieten vijff reaelen van 
achten.

In’t fort Taccatra, adi 25 September 1620. Was onderteyckent: PiETER DE 
Carpentier, Pieter Dircxz., Abram van Uffelen.T mercq gesteltby cap- 
piteyn Jan Paa, Hendrick Herentals, Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, 
secretaris.
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Alsoo Ritchard Higgens van Londen, soldaet in dienst van d’Engelse Com

pagnie, sijnde tegenwoordich gevangen in ’t fort Jaccatra, sich op den 15 
September laestleden soo groffelijcken vergrepen heeft, dat hy aan d’over- 
zyde van de reviere omtrent het Engels huys, Jan van den Castelle, dienacr 
van den balliu, die byd’Engelsen uyt den naemvan den balliu gesonden was 
om seecker hoochbootsman, die uyt ’s heeren sloten wech geloopen was, 
weder te eyssen, gemolesteert heeft, vragende Jan van den Castelle naer een 
degen, die Jan voornoemt seydeniet te hebben, dagende denselven uyt om 
met hem in ’tbosch te gaen, om welcke oorsaecke Jan van den Castelle aldaer 
seydeniet gecomen wesende, waernaer hy, delinquant, sijn deegen getrocken 
ende den voornoemden Jan van den Castelle daermede gedreycht ende den
selven weder opgesteecken heeft, voorder denselven Jan van de Castellen in 
’t water gestoten heeft ende sijn degen op ditto Jan van Castelle weder ge
trocken, sulcx dat Jan van Castelle voornoemt genootsaeckt waer, uyt’t water 
weder comende, sijn degen mede te trecken, doch sijn van den president van 
d’Engelsen, die daer omtrent was ende by haer quam, gescheyden; ’t welck 
sijnde saecken van seer quader consequentie, streckende tot cleenachtinge 
der dienaeren van de justicien, die in ’t minste niet behooren getolloreert, 
maer ter plaetse daer men justitie is voerende, op ’tswaerste gestraft te worden, 
andre ten exempel.

‘) Niet mgeruld.
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Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, gesien d’informatie tot 
justificatie van dien overgeleyt, ende voorders op alles wel ende rypelijck 
gelet hebbende, den voornoemden Ritchard Higgens gecondemneert ende 
gesententieert hebben, condemneren ende sententieeren hem mits desen, 
drie maelen gewipt te worden.

ïn ’t fort Jaccatra, adi 26 September anno 1620. Was onderteeckent: Pieter 
de Carpentier, Jacob Dedel, Pieter Dircxsz., Abram van Uffelen, ’t 
mercq gestelt by cappiteyn JAN PAA, HENDRICK HERENTAÉLS, Thijs COR- 
NELISZ. VLEYSHOUWER, secretaris.

Alsoo Gerrit Gerritsz. van Nimmegen, bootsgesel vaerendeopeen praeuw, 
sich op gisteren soo moetwillich 'vergrepen heeft, dat hij seecker Chineesse 
timmerman, in dienste van de Compagnie werckende, eerst meteen steentgen, 
’t welck mis was, ende daernaer met een stuck hout gegoyt heeft, dat ditto 
Chinees de mont bloede, ’t welck sijnde saecken van seerquade consequentie 
ende exempel, die ten spiegel van andre met rigeur behoorden gestraft te 
worden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael ende voorders op alles 
wel ende rypelijck gelet hebbende, den voornoemden Gerrit Gerritsz. gecon
demneert ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem 
mits desen, aen de pael gestelt ende met 50 slagen geleerst te worden, daer- 
enboven aen den voorsz. Chinees twee realen van achten te betalen.

In ’t fort Jaccatra, adi 26 September anno 1620. Was onderteeckent: PlETÈR 
DE Carpentier, Jacob Dedel, Pieter Dircxsz., Abram van Uffelen, ’t 
mercq gestelt by cappiteyn Jan Paa, Hendricic Herentals, Thijs Cor- 
nelisz. Vleysiiouwer, secretaris.

Gesien by den E. heer Generael seeckere sententie van dato den 26 Sep
tember tegens Ritchardt Higgens, soldaet in dienst van d’Engelse Compagnie, 
tegenwoordich gevangen in ’t fort Jaccatra, ende hoewel de voornoemde Rit- 
chart Higgens ten aensien van zijnne gecommitteerde fouten niet alleen de 
straffe in de sententie begrepen, maer veel swaerder verdient hadde.

Soo is ’t nochtans dat d’E. heer Generael uyt speciale gratie den voor
noemde Ritchart Higgens de straffe in de voorsz. sententie vervaet, pardon
neert, gelijck sijn E. pardonneert mits desen, met waerschouwinge aen den- 
selven ende aen allen anderen, dat op dese gratie in toecomende niet en son- 
digen, maer de dienaers van justicie ongemollesteert ende met vreden laten, 
op pene naer gelegentheyt van saecken op ’t swaerste gestraft te worden.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 28 September 1620.
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Alsoo Jan Mol van Uytrecht, burger deser stede Jaccatra, sich selven op 
seeckere tocht, daer hy neÏÏens eenige andere burgers op den 28 September 
laestleden omtrent Poule Baby tegens een Javaense tingan slaechs was, soo 

^ 1schandelijcken gedragen heeft,Wt hy naerdat onse tingan van de Javanen 
(naerdat van hunlieden al 7 ofte $ door d’ onse dootgeslagen waren, en boven 
vier niet in ’t leven amock speelden) affgeslagen was, niet heeft willen lyden 
dat d’ onse ditto Javaense tingan weder aen boort leyden, roepende hy wilde 
naer Jaccatra en liever een van d’ onse behouden dan hondert Javanen ver- 

item dat haer portie doch niet meer soude sijn dan 10 a 15 reaelen,
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overen,
stootende daerenboven Gerrit Elbertsz. van ’t roer, waerdoor hy d’ onse van
haere goede intentie, om haer victorie te vervolgen, gefrustreert heeft, ende 
alsoo d’onse alreede als voren verhaelt 7 off 8 Javanen, eer affgeslagen wier- 
den, gedoot hadden, ende niet boven vier noch in ’t leven waeren, daeren- 
tegen d’ onse noch wel thien weerbarende mannen waren, ende oversulex een 
aparente victorie hadden, sonder het feytelijck resisteren van Jan Mol voorsz.; 
sijnde ’t selve saecken, daerdoor alle onse natie schande moet lyden ende ter 
contrarie onse vyanden gecourageert worden, vanterende door haer dapper- 
heyt ende manhafticheyt geeffectueert te hebben, ’t gene door eener van 
d’onse syne schandelijcke discouragie veroorsaeckt is, ’t welck volgens de 
wetten van de crijchsdissipline sonder eenige simulatie met rigeur behoorde 
gestraft te worden, andre ter exempel.

Derhalven soo is ’t dat de Gecommitcerde Raden wegen den E. heer Gene- 
rael, gehoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael alsmede de infor
matie tot justificatie van dien overgeleyt, ende voorder op alles gelet hebbende 
daerop te letten stout, meer genegen sijnde tot clementie ende genade als tot 
rigeur van justitie, nochtans doende recht, den voornoemden Jan Mol gecon- 
demneert ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem 
mits desen, een halff jaer in Compagnies dienst sonder gagie gebruyckt te wor
den; ingevalle nochtans hy onderwyle eenige merekelijeke diensten conde 
doen, daerdoor de begaene fouten eenichsints gerepareert mogen worden, 
dat hem alsdan vry sal staen remissie van dese syne condemnatie aen den 
E. heer Generael te versoecken.
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Actum in ’t fort Jaccatra, adi 3 October anno 1620. Was onderteeckent: 
Pieter de Carpentier, Jacob Dedel, Martinus Sonck, Pieter Dircxsz., 
ABRAM VAN Uffelen, ’t mercq gestelt by cappiteyn Jan Paa, HENDRICK 
Herentals, Ti-iijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

Alsoo door groote onachtsaemheyt ende versuym van Jan Smit van Am
sterdam in September passato 33 koebeesten in ’t o verswemmen van de reviere'- 
vërdroneken sijn, ’t welck by denselven Jan Smit seer wel hadde voorgecomen
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connen worden, volgens de sorge die hem daervan toequaem ende bevolen 
was, door welck verlies de Compagnie groote schade is lydende ende den 
E. heer Generael van syne goede intentie om het lant alhier met beesten te 
vermenichfuldigen ten deele gefrustreert soude connen worden, alsoo de bees
ten alhier van andre plaetsen tot groote oncosten moeten gebracht worden, 
welcke faut ende onachtsaemheyt van den voornoemden Jan Smit sijndeeen 
saeclce van seer quade consequentie, die niet tollorabel offin eeniger manieren 
geconni veert, rnaer met rigeur gestraft behoort te worden, andre ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommiteerde Raden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet fiscael alsmede de mondelinge verant- 
woordinge van den voornoemden Jan Smit, ende voorders gelet hebbende op 
alles ’t gene eenichsints ter materie soude mogen dienen, den voornoemden 
Jan Smit gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneren ende 
sententieren hem mits desen, in een amende van hondert reaelen van ach
ten, toteenige verlichtinge van de schade by de Compagnie ter cause voorsz. 
geleden.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 3 October 1620. Was onderteeckent: PiETER 
de Carpentier, Jacob Dedël, Martinus Sonck, Pieter Dircxsz., Abram 
van Uffelen, ’t mercq gestelt by cappiteynJan Paa, HendriCIC Herentals, 
Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

Alsoo Jan Lemain van Eenge, lanspassaat onder de compagnie van cappi
teyn Jan Paa, sich op Sondach verleden soo groffelijcken vergrepen heeft, 
dat hy Heyndrick Harmansz., vaendrager onder de compagnie voorsz., ge
scholden ende verweten heeft dat hy in den oorloch alhier, soo wanneer hem 
belast was met een boot, daerinne soldaten waeren, tot ontset van andere 
aen d’ overzyde van de reviere te vaeren, waerinne soo hy Jan Lemain voorsz. 
seyde ditto vaendrager niet gedaen hadde als een eerlijck vaendrager off 
vroom soldaet, ende datter by sooverre hy sijn last naergecomen hadde mis
schien soo veel volcx niet doot gebleven souden hebben; item dat hy Jan Le
main ditto vaendrager verweten heeft dat hy een uvtsuyper van andermans 
vrouwen was, ende gedreycht soo hy ’t sijn huyse quame als de hoofdwacht 
niet en hadde, dat hy hem alsdan daer wel vandaen soude helpen, welck 
voorverhaelt verwijt, dat ditto Hendrick Hermansz. sich ten tyde als voren 
niet gedragen soude hebben als een eerlijck vaendrager ende een vroom 
soldaet ende dienvolgens oorsaek soude sijn van veeler doot, ten onrechte 
ende niet sonder groote injurie gedaen is, temeer alsoo dito Jan Lemain sulcx 
alsmede ’t geen hy ditto vaendrager, sijnde sijn meerder officier, verweten 
ende gedreycht heeft, ’t welck alles saecken sijn van quader consequentie 
ende exempel, streckende tot verminderinge van ’t respect ’t welck men syne
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officieren schuldich [is] volgens de crijchsdissipline, met rigeur behoorde ge
straft te worden, andre ten exempel.

Soo is ’t dat de gecommiteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eyschvan den advocaet-fiscael, gesien de informatie tot 
justificatie van dien overgeleyt ende voorder op alles gelet sijnde ’t gene 
eenichsints ter materie soude mogen dienen, meer genegen sijnde tot cle
mentie ende genade als tot rigeur van justitie, nochtans doende recht, den 
voornöemden Jan Lemain gecondemneert ende gesententieert hebben, con- 
demneren ende sententieren hem mits desen, dat hy syne foute als voorsz. 
is bekennen, ende in teecken van ’tselve ’t geen dien aengaende geseyt soude 
mogen hebben herroepen sal, sulcx dat hy op ditto Hendrick Harmansz. 
niet als alle eer en deucht en weet te seggen; voorder dat hy dertich slagen 
met de colff van ’t musquet op sijn billen ontfangen, ende 2 realen aen de 
fiscael sal betalen.

Imponerende voorder allen ende een iegelijcken van dese voorsz. injurien 
een stilswygen, nochte den voornoemden Hendrick Hermansz*, vaendraeger, 
op te leggen ofte naer te geven, op pene van naer merite van saecken ge
straft te worden.

In ’t fort Jaccatra adi 8 October 1620. Was onderteeckent: PlETER deCar- 
PENTIER, JACOB DEDEL, MARTINUS SONCK, PlETER DlRCXSZ., ABRAM VAN 
Uffelen, ’t mercq gestelt by cappiteyn Jan Paa, Hendrick Herentals, 
Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.
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Alsoo Jacob Albertsz. van Emden, soldaet onder de compagnie van cap
piteyn Jan Paa, sich op Sondach voorleden met soo moetwilligen onachtsaem- 
heyt heeft vergrepen, dat hy twee Javanen, daer hem belast was op te passen, 
laten wechloopen heeft, vilipenderende soo ’t schijnt de vorige exempelen 
ende proceduyren tegens andere gehouden, alsmede de waerschouwinge voor 
desen aen allen gedaen, ’twelck sijnde saecken van seerquader consequentie, 
streckende tot cleenachtinge van de vorige exempelen, vermaningen ende 
waerschouwinge, hier voren gedaen, alsmede tot onser groote schade, schande 
ende bespottinghe van onse vyanden over ons, derhalven de auteurs van dien 
ter plaetse daer men justicie is doende volgens de crijchsdissipline met de 
uyterste straffe behoorden gestraft te worden, andre ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommiteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, gesien d’informatie tot 
justificatie van dien, ende voorder op alles ’t geen eenichsints ter materie 
soude hebben mogen moveren, wel geconsidereert sijnde, meer genegen om 
redenen tot clementie ende genade als tot rigeur van justicie, nochtans doende 
recht, den voornoemden Jacob Albertsz. gecondemneert ende gesententieert
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hebben, condemneren ende senten tieren hem mits desen, driemael gewipt te 
worden, sijnne goederen geconfisqueert, daeruyt de fiscael genieten sal drie 
reaelen van achten, ende voorder drie maenden voor de prins te wercken.

Wort voorder allen ende een yder ernstelijck vermaent, dat haer op dese 
genadige sententie hiernaer niet en verlaten, maer haer gewaerschout mogen 
houden, soo wie in diergelijcke faute vervallen, dat hy sonder genade met *t 
uyterste rigeur sal gestraft worden.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 8 October anno 1620. Was onderteeckent:
' PlETER DE CARPENTIER, JACOB DEDEL, MARTINUS SONCK, PlETER DlRCXSZ., 

Abram van Uffelen, ’t mercq gestelt by cappiteyn Jan Paa, Hendrick 
Herentals, Thijs Cornelisz. Vleyshouwe^. secretaris.

Alsoo Jan Jacobsz. van GorcumJ'constapel op ’t jacht den Tyger, sich onder 
de vlagge van den heer Gouverneur Houtman van Grissi herwartsaen sey- 
lende soo groffelijcken vergrepen heeft, dat hy hem droncken gedroncken
hebbende in de boot van den Ar ent, ditto boot weder van boort varende een 
stuck geschut affgeschoten heeft, ’t welck soo hy seyt niet met opset gedaen 
te hebben, maer dat hy alsoo droncken sijnde, met een pijp toback ende 
brandende cocuslondt in de handt gaende langs ’t jacht om te sien off de 
stucken claer waren, onder allen een stuck gevonden heeft, daer het loot wat 
affgeschoven was, waerover hy siende off het cruyt van ’t laetgat niet mede 
en was, is met eenen door den wint een vonck in ’t cruyt gevlogen, sulcx dat 
het stuck affginck, ’t welck op soodanige wyse geschiet sijnde hoewel vaste- 
lijck by den raedt gelooft wordt, syne moetwille oorsaecke van sulcx is, noch
tans saecken sijn van seer grooten onachtsaemheyt, jae moetwille, in een con- 
stapel niet tollerabel, alsoo van quade gevolge daerdoor schip en goet in 
perijckel soude connen geraecken, oversulcx geremedieert ende soodanige 
faute, andre ten exempel, met rigeur behoorde gestraft te worden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, gesien d’ informatie tot 
justificatie van dien ende voorder op alles gelet daerop te letten stont, den 
voornoemden Jan Jacobsz. gecondemneert ende gesententieert hebben, con
demneren ende sententieren hem mits desen, op ’t jacht den Tiger gebracht, 
aldaer drie maelen van de reede te vallen ende voort van ’tgantschescheeps- 
volck geleerst te worden.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 13 October anno 1620. Was onderteyckent: 
Fredrick Houtman, Pieter de Carpentier, Pieter Dircxsz., Martinus 
Sonck, Abram van Uffelen, ’t mercq gestelt by cappiteyn Jan Paa, Thijs 
Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.
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Alsoo Marten Immerts van Gorcum, burger deser stede Jaccatra, ende 
Hans Jansz. van Antwerpen, bosschieter op ’t schip Walcheren, haer eenige 
dagen herwartssoo groffelijcken vergrepen hebben met dobbelen ende spelen, 
dat dan d’ een, dan d’ ander winnende, op gistren ditto Hans Jansz. van voor
noemden Marten Immerts gewonnen heeft tussen de drie en vierhondert 
reaelen van achten, van welcke somme in handen van den gerechte van ’t fort 
Jaccatra gecomen sijn 278 realen van achten, waerinne eenenPieterRouckens, 
bootsgesel varende op een prauw, hem seyttoe tecomen 25 realen van achten, 
daervooren hy ’t een en ’t ander seyt van meninge was voor te coopen, doch 
evenwel bevonden wort mede gespeelt te hebben, ’t welck alles saecken sijn 
van seer quade consequentie ende exempel, die in een wel geregelde plaetse 
niet behooren geleden maer tot corectie der delinquanten ende ten exempel 
van andere gestraft te worden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, naer rype deliberatie op alles 
daerop te letten stonde, verclaert ende gesententieert hebben, verclaren ende 
sententieeren mits desen, dat van de voorsz. 278 reaelen den voorsz. Marten 
Immerts sal gerestitueert worden 80 reaelen van achten, en dat ditto Marten 
14 dagen voor de prins sal metselen; item den voornoemden Hans Jansz. 70 
realen van achten, voort driemael van de raa te Ioopcn ende met dertich 
slagen geleerst te worden, ende den voornoemde Pieter Rouckens 23 realen 
van achten; voorder dat de resterende 105 sullen worden geapliceert, 80 ten 
proffyte van ’t sieckenhuys ende 25 voor den officier.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 20 October anno 1620. Was onderteeckent: 
Fredrick Houtman, Pieter de Carpentier, Martinus Sonck/Pieter 
Dircxsz., Abram van UFFELEN, 't mercq gestelt by cappitcyn^AN Paa, 
Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.
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ï Alsoo Hendrick Jansz. van Crimpen, burger deser stede, Frans Jansz. van 
Enckhuysen ende Pieter Jansz. van Helseneur, beyde soldaten alhier, haer 
op Saterdach voorleden ten huyse van Jan Pietersz. van Deventer soo groffe- 
üjck met dronckenschap hebben verloopen, dat haer daerefoor begeven heb
ben tot twist, ende voorts metmalckanderen opdestraetgeraeckende, aldaer 
den degen tegen malckanderen getrocken hebben, maeckende daerdoor een 
groot buerengeruchte, ’t welck sijnde saecken van quade gevolge, die in ’t 
minste niet behooren getolloreert, maer gestraft te worden andre ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, naer rype deliberatie van 
saecken de voornoemde Heyndrick Jansz. van Crimpen, Frans Jansz. van 
Enckhuysen ende Pieter Jansz. van Helsseneur gecondemneert ende gesen-
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tentieert hebben, condemneren ende sententieren hun mits desen, elck 
weeck sonder gagie aen de kaejre te wercken.

Actum in ’t fortjaccatra, adi 20 October anno 1620. Was onderteeckent: 
Fredrick Houtman, Pieter de Carpentier, Martinus Sonck, Pieter 
Dircxsz., Abraham van Uffelen, ’t merck gestelt by cappiteyn Jan Paa, 
Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.-

een

Gelett sijnde by de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael op 
de grove ende enorme foute door de overhooffden van de schepen Amster- 
datn, ’t Wapen van Amsterdam ende Walcheren, namentlijck d’heer Com
mandeur Aert Gijssels, Gerrit Hamer, coopman, beyde doen ter tijtop ’t schip 
Amsterdam, Cornelis van den Berch, coopman, ende Gerrit Crul, schipper, 
beyde alsnoch op ’t Wapen van Amsterdam, Heyndrick Jansz. Craen, opper- 
coopman, ende Abram Jansz. Dubois, schipper op ’t schip Walcheren, Jan 
Willemsz. Gomale, cappiteyn, Jan Cornelisz. Keertekoe, stierman, Heyndrick 
Pietersz., vaendrager, Antony Schamman, vaendrager, voor Japara op de 
reede begaen, te weten dat sy seecker Engels coopman genaemTWillem 
Bennet, die wegen d’Engelse in Japara lach, naerdat sy des nachts te voren 
een vyants joncke op de reede ve'rbfanThadden, aen boort comende ende haer 
praetjens wijs maeckende, alsdat de Hollanders met de Mattaram in vrede 
waren, ende oversulcx sylieden seer qualijck gedaen hadden met ditto jonck 
te verbranden, dat sylieden voorsz. voor ditto gebrande joncke aen den eyge- 
naren van dien ter instantie van den voornoemde Willem Bennet tot eenige 
vergoedinge van syne gelede schade betaelt hebbe de somma van 200 realen 
van achten, ende voorder haer door de versierde praetjens van den voor
noemden Bennet sooverre hebben laten abuseren ende verleyden, datsy, ge- 
looff gevende alleen des voornoemden Bennets woorden, sonder eenich ander 
bescheyt van E. heer Generael off van wegen syne E. als in soo gewichtigen 
saecke vereyscht wort te sien, namentlijck dat de Hollanders met de Mattaram 
vrede hadden gemaect, waerdoor sy beweecht sijn geworden, de resterende 
joncken dieder noch eenige op de reede lagen, onbeschadicht te laten, waer
door de Compagnie niet alleen schade maer oock schande is toegecomen, ende 
dat het principaelsten van allen is, dat de vyant soo een bedroch haercloeck- 
heyt roemende, in haere boosheyt verharden ende tot iets goets intractabelder 
worden, ’t welck alles saecken sijnde, die niet geconniveert maer ten exempel 
van andere met rigeur gestraft behoorden te worden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael, mede gecon- 
sidereert dat de voorverhaelde fout niet uyt malitie maer uyt een lichtvaerdich 
gelooff is bygecomen, ende voorder naer rype dclibratie op alles by haer E.
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geleth sijnde, de voornoemde persoonen gecondemneert endegesententieert 
hebben, condemneren ende sententieren hun mits desen, vooreerst den 
voornoemden Artus Gijssels in een amende van 100 realen; Gerrit Hamer, 
Cornelis van den Berch, Gerrit Crul, Hendrick Jansz. Craen, Abram Jansz. 
Dubois, Jan Willemsz. Gomale, elck in 40 realen; Jan Cornelis Keertekoe, 
stierman, Hendrick Pietersz., vaendrager, Antonio Schamman, mede vaen- 
drager, elk in 20 realen, t’apliceren 200 realen tot restitutie voor 200 reaelen 
sonder ordre voor de voornoemde verbrande joncke uyt des Compagnies 
middelen betaelt; de resterende 200 t’appliceeren, 180 voor ’t sieckenhuys 
deser stede ende 20 voor den advocaet-fiscael, monterende de somme van 
400 realen.

Aldus gesententieert in ’t fort Jaccatra den 23 October 1620. Was onder- 
teeckent: Fredrick Houtman, Pieter de Carpentier, Pieter Dircxsz., 
’t mercq gestelt by cappiteyn Jan Pae, Hendrick Herentals, Thijs Cor- 
NELISZ. VLEYSHOUWER, secretaris.

\

\
■
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Alsoo Tante, Dithe, Sigan, Sausincq, Saoulam, Soatay, Boiko, Kimsion, 
Inthongh, Grobingh, Egam ende Linite, alle arackbranders binnen deser 
stede Jaccatra, haer soo groffelijck hebben vergrepen dat niettegenstaende 
de menichfoudige vrintlijcke interpelatien, soo sy wilden arack branden, dat 
sy ’s lants gerechticheyt mosten betalen; soo sulcx niet gesint waren, dat 
haer vuysters binnen den tijt daertoe geset mosten affbreecken, evenwel 
sy daer niet op passende, vilipenderende de goede vermaninge, nochtans, 
soeckende ’s lants gerechticheyt te frauderen ende de gecommitteerde van 
wegen de hooge overicheyt gesonden om haere vuysters te visiteren, te abu- 
seren, eenige steenen, twee, drie off 4 van haere vuysters affgebroken hebben, 
seggende dat sy niet meer souden branden, ’t welck sijnde saecke van quade 
gevolge, jaa selffs crimen lesae majestatis, die ter plaetse daer men justitie is 
doende, in ’t minste niet behooren getolloreert maer tot correctie der delin- 
quanten, spiegel ende exempel van andre op ’trigoreuste gestraft te worden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael, ende voorder 
op alles gelet sijnde daerop te letten stont, naer rype delibratie de voornoemde 
persoonen elck gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneren 
ende sententieren elck mits desen vooreerst te betalen ’s lants gerechticheyt 
van dese loopende maent, alsoo sy doch het genot van ’t aracq branden 
hebben gehadt; voorder dat elck vier vadem in ’t vierkant op ’t nieuwe pleyn 
met aerdesal opvullen, ende dat elck aen den advocaet voor sijn gerechticheyt 
sal betalen een reael van achten.

Aldus gesententieert in ’tfort Jaccatra, adi 24 October 1620. Was onder-
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teeckent: F. Houtman, P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., Abram van 
Uffelen, ’t mercq gestelt by cappiteyn Jan Paa, Tymen Michielsz., Hen- 
drick Herentals, Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

Alsoo Behing, Inthong, Tsamhing, Tingte, Ausam, Tante, alleChineesen, 
haer soo groffelijck vergrepen hebben, dat sy d’ordonnantie van d’E. heer 
Generael ende synen Raet gevilipendeert en ’slants gerechticheyt gesocht 
hebben te vercorten, mitsdien naelatich sijn geweest om haer vrybrieffgen 
van ’twercken aen de fortificatie te halen, sijnde ’t selve saecken van seer 
quadegevolghe ende exempel, die volgens ’tplaecaet ten dien eyndegemaect 
op ’tswaerste behooren gestraft te worden, andre ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden van wegen den E. heer Generael, 
gehoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael ende voordel* op alles 
gelet hebbende daerop te letten stont, de voornoemde Behing, Intong, Tsam
hing, Tingte, Ausam ende Tante gecondemneert ende gesententieert hebben, 
condemneren ende sententieren hun elck mits desen, ’slants gerechticheyt 
te betalen ende voorder in een amende van 20 realen van achten, Fappliceren 
volgens ’t placcaet.

In ’t fort Jaccatra adi 24 October 1620. Was onderteeckent: Fredrick 
Houtman, Pieter de Carpentier, Pieter Dircxsz., Abram van Uffelen, 
’t mercq gestelt by cappiteyn Jan Paa, Tymen Mici-iielsz., Hendrick Heren
tals, Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

Gelet sijnde by de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael 
op de schandelijcke irreparable fouten by Abram Jansz. Dubois, schipper op 
’t schip Walcheren, op den 6en September laetstleden op de reede van Japara 
begaen, te weten dat hy met sijn boot van seeckere joncke, die zy presu
meerden een Maccassarsp' was, affgeslagen ende weder by de boots van de 
schepen Amsterdam enVt Wapen van Amsterdam, daer Artus Gijssels, comiX^v 
mandeur, ende Gerrit Crul, schipper, in waren, gecomen sijnde ende haer 
wedervaren vertelt hebbende, hebben tesamen om alle schande te weeren 
ende den vyandt affbreuck te doen, geresolyeert dat sy gelijckerhant ditto 
joncke aen boort ende aentasten souden,/naer welcke belofte ditto com 
mandeur, met de boot van Amsterdam voor royende, is de joncke aen boort 
gecomen ende hebben haer naer vermogen gequeten, doch uyt de joncke 
groote resistentie gewaer wordende, sulcx dat veel gequesten cregen, ende 
onder andere JacobJoosten Lodensteyn, schipper, sijnde mede in de boot van 
Amsterdam, een dootlijcke quetsure ontfingh; mede siende dat de boot van 
Walcheren daer den voornoemden Abram Jansz. Dubois, ende de boot van ’t 
schip ’t Wapen van Amsterdam, daer Gerrit Crul mede voornoemt op was,
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niet aen en quamen, maerhet buyten scheuts van de joncke op haere riemen 
hielden leggen, waerdoor de boot van Amsterdam ditto joncke met schade 
en schande moste verlaten, alles blijckende by gelooffwaerdige getuygen, 

gehoort, overtredende ditto Dubois alsoo syne beloften, ende be
driegende degene die hy syne hulpe toegeseyt hadde, ’t welck sijnde saecken 

quaden gevolge, daerdoor de Nederlanders niet alleen schande behalen, 
andre haer leven gepericliteert wort, oversulcx met rigeur behoorde 

gestraft te worden, andre ten exempel.
Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Génerael, ge

hoort hebbende den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael, mede 
de frivole defentie van den voornoemden Abram Jansz. Dubois, ende vorder 
op alles gelet sijnde daerop te letten stont, den voornoemden Abram Jansz. 
Dubois gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneren ende sen- 
tentieren hem mits desen in een amende van 3 maenden gagie, t’ apliceren 
| voor’t sieckenhuys deser stede Jaccatra ende een derde voor den advocaet- 
fiscael.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 25 October anno 1620. Was onderteeckent: 
Fredrick Houtman, Pieter de Carpentier, Abram van Uffelen, Tymon 
Michielsz., ’t mercq gestelt by cappiteyn Jan Paa, CORNELIS DE LANGUE, 
Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

voor ons

van
maer

Alsoo *) Andries van Hove van Hulst in ’t lant van Waes, corporael onder • 
de compagnie van cappiteyn Jan Pae, sich op eergisteren in de poorte alwaer 
hy de wacht hadde, ende oversulcx alle ongeregeltheyt, insolentie ende 
moetwille hadde behooren te weeren, ’t selve niettegenstaendc hem ver
vordert heeft seeckeren assistent genaemt Govert Pietersz. die hem in de 
poort van ’t fort ontmoetede ende met sijn broeck aen sijn, corporaels, degen 
die hy op sijn syde hadde hangen, verwerret raeckte, ’t welck hy corporael 
gevoelende seer moetwillichlijck Govert Pietersz. broeck opscheurde ende 
noch daerenboven Govert Pietersz. (die hem beleeffdelijck aensprack ende 
seyde dat hy dat wel beter hadde connen maecken) met een vuyst op sijn 
borst stiet, ’t welck Evert Hermansz., ondercoopman van dit fort, siende, is 
nae de corporael toegetreden ende heeft denselven met sijn vuyst op sijn 
borst geduwt ende gevraecht wat hem moveerde ditto assistent alsoo te 
stooten, waerover de corporael sijn furquetstock heeft opgeheven ende daer- 
mede den voornoemden Evert Hermansz. geslaghen, welcke Evert hem 
weder met een rottangh die hy by zich hadde ter weere heeft gestelt, sulcx 
dat met malcanderen hantgemeen wierden, ’t welck alles soowel van de

*) Sententiën van BI Oct. 1620—6 Jan. 1621: S 317.
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corporael die alle moetwille hadde behooren te weeren, als van Evert Her- 
mansz. die op soodanige plaetsen alwaer de wacht wert gehouden, geen 
questie hadde behooren te maecken, ten hoochste qualijck gedaen ende 
seer schadelijcke consequentie is, oversulcx ter plaetse daer men justitie is 
doende, in ’t minste niet getollereert maer tot correctie der delinquanten, 
spiegel ende exempel van andere op ’t swaerste gestraft behoort te werden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael ende voorder op alles 
gelet, daerop te letten stont, den voorgenoemden Andries van Hoeve, als
mede Evert Hermansz, gecondemneert endegesententieert hebben, condem- 
neeren ende sententieren elck mits desen in een maentgagie, t’ appliceeren 
ten profyte ende behoeve van ’t sieckenhuys deser stede Jacatra.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 31 October anno 1620. Was onderteeckent: 
Fredrick Houtman, P. de Carpentier, PieterDircxsz., A.van Uffelen, 
Th. Mici-iielsz., Cornelis de Lange, Abraham Stricker, Thijs Cok- 
NELISZ. Vleyshouwer, secretaris.

van

Alsoo Henrick Hondebeeck van Groeningen, assistent, ende Lucas Aertsz. 
van Dort, meester blockmaeker alhier, liaer soo groffelijck vergrepen ende 
te buyten gegaen hebben, dat sy seecker assistent genaempt Pieter Lesquier 
van Amsterdam voor een dieffgescholden ende uutgeroepen hebben, voegen
de de blockmaeker daerby, by soo verre iemant den voorsz. Lesquier sulcx 
quam te verwyten, dat hy de man was die het hem soude waer maecken, op 
welcke de voornoemde Hendrick Hondebeeck alsmede Lucas Aertsz. geexa- 
mineert ende voor de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael 
gehoort sijnde, verclaerde ditto Hondebeeck, gelijck by gelooffwaerdige ge- 
tuygen heeft doen blijcken, dat hy ’t uut den voornoemden Lucas Aertsz. ge
hoort hadde, dewelcke daer mede als voornoemt op geexamineert [sijnde], 
loochende ’t wel stoutelijck, seggende dat van ditto Lesquier niet anders wiste 
als alle eere ende deucht, sulcx dat de voorsz. Pieter Lesquier valschelijck 
naergegaen is dat hy een dieff was, ende dienvolgens seer schandelijck gein- 
jurieert is, 't welck sijnde saecken van seer quade consequentie, die in een wel 
gereguleerde plaetse in ’t minste niet behooren geleden maer op ’t swaerste 
gestraft te worden, andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge
hoort hebbende den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael, alsmede 
dat de voornoemde Hondebeeck nochte Lucas Aertsz. niet weten te bewysen 
dat ditto Lesquier een dieff is daervoor sy hem gescholden hebben, ende 
voorder op alles gelet hebbende daerop te letten stont, den voornoemden 
Henrick Hondebeeck alsmede Lucas Aertsz. gecondemneert ende gesenten- i

,
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tieert hebben, condemneren ende sententieren elck van hun mits desen, 
openbaerlijck te herroepen ’tgeen sy ditto Lesquier valschelijck naergegeven 
hebben, te weten dat hy een dieff was; ende dat sy verclaren sullen dat ’tselvige 
haer leet is ende niet anders als alle eere ende deucht van ditto Lesquier en 
weten, ende dat sy over haer begaene faut de voorsz. raden in den naem van 
de justitie ende den geinjurieerden om vergiffenis sullen bidden, voorder elcx 
in een amende van een maent gagie, ten proffyte ende behoeve van ’t siecken- 
huys deser stede Jacatra.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 3 November anno 1620. Was onderteeckent: 
Fredrick Houtman, P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffêlen, 
’t mercq gestelt by cappiteyn Jan Pae, Abraham Stricker, Thijs Cor- 
NELISZ. Vleyshouwer, secretaris.
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Alsoo Hillebrant Gerritsz. van Amsterdam, huystimmerman, tegenwoor- 
dich aen lant werckende, hem niet ontsien en heeft den meester timmerman 
Tobias Stoffelsz., vermits hem aenporde om te wercken, te gedriegen soo 
ditto Tobias hem sloech met een kerffbijl in de cop te sullen houwen, seg- 
gende hy wercx genoech dede voor 't geit dat hy daervoor hadde, ende daeren- 
boven ditto Tobias gescholden heeft voor een bloethondt, betoonende in 
sulcker voegen syn ongehoorsaemheyt ende al te groote moetwille; ’twelck 
sijnde saecken van seer quade consequentie, streckende tot cleynachtinge 
der officieren, oversulcx ter plaetse daer men justitie is doende in ’t minste 
niet behooren getollereert maer tot correctie des delinquants ende ten exem
pel van andere op ’tswaerste gestraft worden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, alsmede tot justificatie van 
dien de ghetuygenisse van geloofwaerdige getuygen, ende voorder op alles 
gelet hebbende daerop te letten stont, den voornoemden Hillebrant Gerritsz. 
gecondemneert ende gesen ten tieert hebben, gelijck hem condemneren ende 
sententieren mits desen, aen de pael gestelt ende met vijfftich slagen geleerst 
te sullen werden.

Aldus gesententieert in ’t fort Jaccatra, adi 3 November anno 1620. Was 
onderteeckent: Fredrick Houtman, P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., 
A. van Uffelen, ’t mercq gestelt by cappiteyn Jan Pae, Abraham Stricker, 
Ti-iijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

- .

Alsoo Gijsbrecht Tours van Hasselt, soldaet onder de compagnie van cap
piteyn Jan Pae, tegenwoordich' gevangen, sich op den 26 October lestleden 

verre te buyten gegaen heeft, dat hy synen last om op twee Javanen die 
aen d’oversyde van de riviere souden wercken, te passen, soo onachtsame-
soo
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lijck heeft waergenomen, dat eene derselver de beugel van de keten daer hy 
aen vast was toe^eboogen ende sijn voet daerdeur gehaelt heeft, nemende 
voorts beyde de Javanen de vlucht te boschwaert in, ’twelckhy gevangen ge- 
waer wordende, heeft de Javaenen achtervolcht ende om hulp geroepen, sulcx 
dat hy door sijn neersticheyt in ’t achtervolgen van de Javanen van een der- 
selven, genaemt Oudjou van Cheribon, met een parangh dewelcke ditto Oud- 
jou met sich genomen hadde in de hant gequetst is geworden ende door hulpe 
van Pieter Carelsz., corporael, denselven Oudjou weder gevangen gecregen 
heeft, sijnde nochtans sulcx dat d’ander Javaen door onachtsaemheyt van 
hem gevangen het ontcomen is, d’welck alsoo ’t saecken sijn van seerquader 
consequentie, die in ’t minste niet getollereert maer ten hoochste behoorde 
gestraft te worden, ander ten exempel.

Soo is ’t dat de gecommitteerde raden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael alsmede gesien de informatie 
tot justificatie van dien, ende voorder op alles gelet daerop te letten stont, 
meer genegen sijnde tot clementie ende genade als tot rigeur van justitie, 
nochtans doende recht, den voornoemde Gijsbert Tours gecondemneertende 
gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, 
dat twee maenden sonder gagie voor de prins sal wercken, voorders in de 
costen ende mysen van justitie.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 9 November anno 1620. Was onderteeckent: 
P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t mercq gestelt by 
cappiteyn Jan Pae, Th. Michielsz., Abraham Stricker, Thijs Cornelisz. 
Vleyshouwer, secretaris.

Alsoo Oudjou van Cheribon, geleden ontrent 13 maenden doord’onsen 
ontrent Bantam gevangen genomen ende noch gevangen sijnde, sich op den 
26 October ïaestleden soo groffelijcken verloopen ende te buyten gegaen 
heeft, dat hy beneffens een ander Javaen onder opsicht van seecker soldaet 
genaemt Gijsbrecht Tours aen d’oversyde van de riviere werckende, onder- 
staen heeft beneffens de Javaen wech te loopen, tot welcken eynde de Javaen 
hier niet genoemt de beugel van de keten daermede hy vast was, toegeboogen 
ende sijn voet daerdoor gehaelt heeft, ende hebben gelijckerhant de vluchtte 
boswaert in genomen; daerenboven, de Javanen achtervolcht sijnde van den 
soldaet voornompt, heeft ditto Oudjou met een parang den soldaet in de hant 
een houw gegeven, waernaer ditto Oudjou door assistentie van Pieter Carelsz., 
corporael, weder in verseeckering genomen ende in ’t fort gebracht wiert, welck 
breecken van ’s heeren boeyen, voornemen van wech te loopen ende princi- 
palijck synen bewaerder, daertoe van hooger hant gestelt, te willen ombrengen 
saecken sijn die op ’t alderswaerste sonder eenige genaede metter doot be-
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hoorden gestraft te worden andere ten exempel; derhalven soo is ’t dat de 
gecommitteerde raden wegen den E. heer Generael, gehoort hebbende den 
criminelen eysch van den advocaet-fiscael ende voorder op alles gelet’t geen 
eenichsints ter materie soude mogen hebben moveren, rapport gedaen sijnde 
aen syne E. voornoemt van ’t gebesoigneerde, hebben met approbatie des- 
selffs den voornoemden Oudjou gecondemneertendegesententieert.condem- 

ende sententieren hem mits desen, dat hy ter plaetse gebracht alwaer

\

neren' gewoonlijck boosdoenders straft, aen een pael gestelt ende met een\ men
coorde gewurgt sal werden datter de doot naer volght.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 9 November anno 1620. Was onderteeckent:
P. DE CARPENTIER, Pietek Dircxsz., A. van Uffelen, ’t mercq gestelt by 
cappiteyn Jan Pae, Tii. Michielsz., Abraham Stricker, Thijs Cornelisz. 
Vleyshouyver, secretaris.<

\
De E. heer Generael mitsgaders synen presenten raden hebben orfi seeckere 

consideratien hun daertoe moverende goetgevonden ende oversulcxgeresol- 
veert de executie van de voorgelesene sententie des doots, tegens Oudjou van 
Cheribon ten rechten gewesen, vooralsnoch te surcheren ende daermede 
tegenwoordich niet voort te vaeren.

In ’t fort Jaccatra, adi 12 November anno 1620. Was onderteeckent: J. P. 
Coen, Houtman, P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t 
mercq gestelt by cappiteyn Jan Pae, Th. Michielsz., Abraham Stricker, 
Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretaris.

Alsoo Cornelis Cornelisz. van Enckhuysen, onderstierman op het schip ’t 
Wapen van Enckhuysen, sich op den derden dèser soo groffelijeken heeft ver- 
loopen dat hy als overhooft met de boot van ditto schip de rivier opgesonden 
sijnde om voor het schip ’t Postpaert, ’t welck nieuwers anders naer en wachte 
om t’seyl te gaen, water te haelen, hem in de hérberg vervoecht ende aldaer 
sijn tijt versuymt heeft, soolange dat van den schipper ende van de officieren 
van ’t fort uyt de herbergh ghehaelt wiert ende het water te seer gevallen was 
om over te comen, sulcx de boot met water dat etmael aen boort van ’t schip 
’t Postpaert niet coste geraecken, ’t welck sijnde saecken van seerschadelijcke 
ende quade consequentie, als in desen gebleeckerus, ende dienvolgens, princi- 
pael ter plaetse daer men justitie is doende, exemplaerlijck behoorden gestraft 
te werden.

Soo is ’t dat de gecommitteerde raden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael alsmede de frivole defentie 
ditto'Cornelis Cornelisz., meer genegen sijnde tot clementie ende genade als 
tot rigeur van justitie, nochtans doende recht, hebben denselven gecondem-

(

/V

t

van

11}-

\,

V
\Ys

\
$ \
t



JACATRA, 14 NOV. 1620. 233

lieert ende gesententieert, condemneren ende sententieren hem mits desen 
in een amende van een maent gagie, t’ appliceeren een derde paert voor den 
advocaet-fiscael, ende de rest ten proffijt ende behoeve van ’t sieckenhuys 
deser stede Jacatra.

Actum in ’t fort Jaccatra, adi 14 November anno 1620. Was onderteeckent:
/. Houtman Jp. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t mercq 

gestelt by cappiteyn Jan Pae, Th. Michielsz., Cornelis de Lange.

Alsoo Theunis Cornelisz. van Vianen, tegen woordich by provisie gestelt 
voor quartiermeester op de tingan van de Goede Fortuyn, hem soo verre te 
buyten gegaen heeft dat hem belast wesende de tingan claer te maecken om 
naer de scheepen voor Bantham leggende te seylen, de tingan van alles te 
voorsien ende over de droochte te brengen opdat die hier niet binnen soude 
bevallen, hy desniettegenstaende in ’t selve naerlatig is geweest, nochte sijn 
volck in ’t minste niet gewaerschout en heeft, maer sich in de herberge ver
voegende naer de tingan de gansche nacht niet omgesien en heeft, sulex dat, 
ten waere den oppercoopman van 't fort, daernaer vernemende, de tingan niet 
buyten hadden doen leggen, sonder twijffel de tingan dien nacht niet soude 
hebben cunnen t’ seyl gaen, ’t welck alles saecken sijnde van seer grooter 
moetwille ende schadelijcke consequentie, die ten exempel van andere met 
rigeur behoorden gestraft te worden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaat-fiscael, alsmede de verant
woording van den delinquant, tot excuse niet anders hebbende in te brengen 
als syne dronckenschap, naer rype deliberatie op alles den voornomden 
Theunis Cornelisz. gecondemneert ende gesententieert hebben, condem- 
neeren ende sententieren hem mits desen, aen de pael gestelt ende met 
dertich slagen geleerst te werden; voorder in een amende van een maent 
gagie, t’ appliceren een derde paert voor den advocaet fiscael, ende de reste 
ten behoeve ende proffijt van ’t sieckenhuys deser stede Jacatra; voorts in 
de costen ende mysen van justitie.

In ’t fort Jacatra, adi 14 November anno 1620. Was onderteeckent: Hout
man, P. de Carpentiêr, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t mercq gestelt 
by cappiteyn Jan Pae, Th. Michielsz., Cornelis de Langiie.

Alsoo Jacob Abrahamsz. van Utrecht, bosschieter op een prau, hem soo 
gans begeven heeft tot dronekendrineken, dobbelen ende spelen, dat daer- 
door den dienst die hy de Compagnie schuldich is nu langen tijtnabehooren 
niet heeft waergenomen, over welcke fouten hy delinquant, droneken sijnde, 
by de cappiteyn van de prauwen eenige dagen geleden aengesproocken sijnde,
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heeft denselven met seer moetwillige woorden bejegent, ende daernaer hem 
delinquant belast sijnde in de boeyen te gaen, heeft hem tot sulcx onwillich 
getoont, groot rumoer in ’t fort maeckende ende zijn mes treckende daer- 
mede naer den provoost gesteecken heeft, ’t welck alles' sijnde saecken van 

quader consequentie ende exempel, die in ’t minsten niet behooren ge- 
tollereert maer tot correctie des delinquants ende ten exempel van andere 
op ’t swaerste gestraft te worden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, alsmede dat hy delin
quant niet anders t’syner defentie heeft int te brengen alssijn dronckenschap, 
ende vorder op alles gelet daerop te letten stont, den voornoemden Jacob 
Abrahamsz. van Utrecht gecondemneert ende gesententieert hebben, con- 
demneeren en sententieeren hem mits desen aen de pael gestelt, met 50 
slagen geleerst te worden ende in de boete van drie maenden gagie, mitsgaders 
in de coste ende mysen van justitie.

In ’t fort Jacatra, adi 14 November 1620. Was onderteeckent: F. Houtman, 
P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t mercq gestelt by 
cappiteyn Jan Pae, Ti-i. Michielsz., Cornelis de Lange.
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Alsoo Willem Jacobsz. van Groeningen, blockmaecker hier aen lant werc- 
kende, sich op eergisteren sdo~gröÏÏelijck verloopen heeft, dat hy van den 
ondercoopman van 'tfort een rolle sattijn op sijn eyschen tot maeckinge van 
cleeden gecregen hebbende, soo haest dien hadde willen vercoopen, daerop 
hy geatrappeert wiert, ’t welck sijnde saecken van quader consequentie, die 
exemplaerlijck behooren gestraft te worden.

Soo is ’tdat de Gecommitteerde Raden wegen d’E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael alsmede de mondelinge beken- 
tenissevan Willem Jacobsz., voorder op alles gelet daerop te letten stont, den 
voornoemden Willem Jacobsz. gecondemneert ende gesententieert hebben, 
condemneren en sententieren hem mits desen, aen de pael gestelt ende met 
40 slagen geleerst te sullen worden, voorders in de costen ende mysen van 
justitie.

In ’t fort Jacatra, adi 14 November anno 1620. Was onderteeckent: F. Hout
man, P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t mercq gestelt 
by cappiteyn Jan Pae, Tii. Michielsz., Cornelis de Lange.

7
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Alsoo seecker Chinees genaemt Nisako bevonden is, dat oock dese tegen
woordige maent geen brieffgen van ’twercken aen de fortificatie gehaelt ende 
alsoo den heer sijn gerechtigheyt heeft soecken te ontstelen, sijnde ’tselve 
saecken van grooten ontrouwe ende overtredinge van des heeren placcaten,
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welcke dienvolgens sonder eenige conniventie ofte faveur behoorden gestraft 
te worden, ander ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, alsmede de bekentenisse 
van den voornoemden Nisako, [denselvigen] gecondemneert endegesenten- 
tieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, volgens den 
placcaet te betaelen voor ieder maent twintich realen van achten, t’applicee- 
ren naer inhout van ’t placcaet voorsz.

In ’t fort Jaccatra, adi 14en November anno 1620. Was onderteeckent: 
F. Houtman, P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’tmercq 
gestelt by cappiteyn Jan Pae, Th. Michielsz., Cornelis de Lange.

Alsoo seeker Chinees genaemt Nassy sich op Donderdach verleden ver
vordert heeft, met sijn prauw comende van de schepen, de boom tepasseeren 
met opstaende seylen, als mede daechs te vooren gedaen hadde, niettegen- 
staende van den boomwachter in tijts genoch gewaerschout wiert sijn seyl te 
strijcken ende aen te leggen, ende daerenboven de Chinees de boom gepas- 
seert sijnde ende noch van den boomwachter naergeroepen dat aen soude 
leggen, heeft hy met den boomwachter spottende, sijn handt om sijn hooft 
laten gaen, eyeren in de hant gevadt ende gedriecht daermede te goyen, ’t ' 
welck sijnde saecken van seerquader consequentie, die in een wel gereguleerde 
plaetse in ’t minste niet behooren getollereert, maer tot correctie des delin- 
quants met rigeur gestraft te worden, andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael alsmede dat de Chinees 
niet tot syner defentie weet in te brengen, ende voorder op alles gelet daerop 
te letten stont, den voornoemden Nasy gecondemneert ende gesententieert 
hebben, condemneeren ende sententieeren hem mits desen, den triangel in 
’t nieuwe bolwerck met aerde op te vullen.

In ’t fort Jaccatra, adi 14 November anno 1620. Was onderteeckent: 
F. Houtman, P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t merck 
gestelt by cappiteyn Jan Pae, Cornelis de Langhe.

Alsoo Gerrit Elbertsz. van Amsterdam, out ontrent 20 jaeren, ende Jan 
Jansz. van Hoorn, out ontrent 19 jaeren, beyde borgers deser stede Jaccatra, 
haer op gisteren, sijnde met een tingan de revier opgevaeren om water te 
haelen, soo groffelijck verloopen hebben, dat sy uyt de tingan in een radijs- 
velt, seecker Chinees toebehoorende, gegaen zijnde, radysen gepluckt hebben 
met meeninge om die met haer te nemen, ende dit alles niettegenstaende den 
eygenaer van ditto radijsvelt daer present [was], dewelcke het plocken van de
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radijs willende beletten, zy delinquanten voornomt liaer tegen den voorsz. 
eygenaergesteltendedenselven onder de voeten gesmeten hebben, waerover 
de Chinees clachtich vallende, sy delinquanten geapprehendeert sijn ende den 
Chinees een reael voor sijn geleden schade gegeven is, welcke berovinge van 
’t velt, ’t welck in alle maniere behoort vry te sijn, alsmede de overlast aen 
ditto Chinees gedaen, saecken sijn van seer quader consequentie, die op ’t 
hoochste behoorde gestraft te worden, andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, ende voorder op alles 
gelet daerop te letten stont, den voornoemden Gerrit Elbertsz. alsmede Jan 
Jansz. gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneren ende sen- 
tentieren hem mits desen, op de passer gebrocht ende aldaer een uyr in de 
caeck geslooten te staen, met radysen boven liaer hooft hangende; voorder 
elck in een amende van negen realen van achten, t’appliceeren een derde 
paert voor den advocaet-fiscael, ende de rest ten behouve ende proffyte van 
’t sieckenhuys deser stede Jacatra.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 24 November anno 1620. Was onderteeckent: 
P. de Carpentièr, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t mercq gestelt by 
cappiteyn Jan Paè, Th. Michielsz.
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De Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, gelet hebbende 
op de aenclachten endegravaminaby eenigeChineesen, namentlijck Kibgou, 
houthaelder, Tigbing, cleermaecker, Cojae, houthaelder, Nobing, houtsager, 
Tsingtay, houthaelder ende Imphou tot laste van Bencon, opperste der Chi- 
nesen opgebracht, te weten dat den voornoemde Kibgou aen ditto Bencon 
een obligatie gegeven heeft van 30 realen, opdat ’t geen ditto Bencon hem 
te laste geleyt hadde alsdat hy sijn slavinne, die verdroncken was, geslagen 
soude hebben, versust ende daerdeur niet voorder beclaecht mochte worden. 
Ende alsoo aengaende de voornoemde obligatie by ditto Kibgou niet gedo- 
ceert can worden dat hy deselve aen Bencon verleent heeft, gelijck Bencon 
staendé hout, en blijckt in ’t minste geen onrecht off andere uytsuypinge van 
de gemeente, gelijck ditto Kibgou door desen ditto Bencon te laste heeft 
soecken te leggen. Dat Tigbing ter oorsaecke seecker schadelijcke brant uyt 
sijn huys ontstaen was, aen Bencon een obligatie heeft moeten leveren van 
een somme van 160 realen van achten, waervan, alsoo ditto Tigbing 70 realen 
betaelt heeft aen den gerechte deser stede Jacatra, noch 90 realen resteren, die 
met consente van de E. heer Generael den voornomden Bencon toegeleyt 
sijn, gelijck hy Bencon oock van ditto Tigbing niet meer is pretenderende, is 
sulcxdatde aenclachte van Tigbing door misverstant is geschiet. Dat Coejae 
ditto Bencon beschuldicht alsdat hy hem een obligatie van 30 realen heeft
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moeten geven, opdat Bencon seecker versteeckinge ende verberginge ten 
tyde van den brandt van een kistgen, waerinne eenige ringhen, cleetgens ende 
70 realen waren, verswygen soude, is waer, ende wort by den raet geappro- 
beert, mits nochtans qualijck gedaen achten dat ditto Bencon sulcx sonder 
kennisse van den raet gedaen heeft, waerover de voorsz. 30 realen door Bencon 
gerestitueert ende ten proffijte van ’t sieckenhuys deser stede geappliceert 
sullen werden. Dat Nobing ditto Bencon beschuldicht alsdat hy over ’t slech
ten van seeker geschil, welck tusschen hem endesijn medeinwoonder geresen 
was, 13 realen heeft moeten geven, wort verstaen wel gegeven endedaerinne 
niet schultwaerdich te sijn.

Aengaende dat ditto Bencon te laste geleyt wort dat hy in plaetse van 47 
Chinese houthaelders, die naer Poulo Bessy in dienste van de Compagnie 
souden vaeren, ende vermits haere onwillicheyt ende weygeringhe tot sulcx 
daertoe gehuert waeren, elck 10^ realen van achten mosten betalen, 58 Chi- 
neese houthaelders elck lO-J reael affgenomen soude hebben, wort niet be- 
wesen, maer blijckt ter contrarie. Dat Tsingtay ditto Bencon beclaecht dat 
hy hem 80 realen heeft affgevoordert, ter oorsaecke seecker Chinees, daer 
hy aen Bencon borgh voor gebleven was, deur toedoen van hem wechge- 
loopen sy, is met kennisse ende wille van den E. heer Generael geschiet. 
Noopende de brieffkens die by verscheyden Chineesen tot een groot getal 
ingebracht sijn ten tyde het nieuwe bolwerck een roede opgehoocht hebben, 
dat noch geit souden ontfangen, ende alsoo blijckt dat Bencon den arbeyts- 
loon, te weten 1600 realen, voor welcke somme de ophooginge van ’t nieuwe 
bolwerck by de Chineesen aengenomen was, gerechtelijck aen de arbeyders 
heeft gedestribueert, en can op geenderley manieren op eenige ontrouwe 
in desen ac.hterhaelt worden, alsoo de voorsz. brieffkens nieuwers anders toe 
by Bencon aen de Chinesen gegeven sijn alsdat daermede souden connen 
bethoonen dat sy haer quota van ’t geene aen ’t voornoemde aen werck te 
cort quam ende by den heer Generael tot gemeene laste opgeleyt is geweest, 
voldaen hebben. Dat Bencon te laste geleyt wort, dat hy van eenige hout- 
sagers drie realen ter maent ontfangen heeft om van ’t sagen in ’t fort vry te 
wesen, wort daerin bevonden ontschuldich te sijn, alsoo hy sulcx niet ge- 
nooten heeft. Noopende de clachte van Tangou dat Bencon hem seeckere 
vrouwe, die met hem van Bantam is overgeloopen, ontnomen heeft ende als- 
noch onthout, is sulcx dat noch Tangou noch Benoon op de vrouw iets te 
pretenderen hebben, alsoo noyt slavinne van Tangou maer van seecker Ja- 
vaen tot Bantam residerende geweest, ende met haer vrye wille overgecomen 
is. Voorders dat ditto Bencon te laste geleyt wort dat hy ten tyde in de voor
leden maent de monsteringe van de Chinesen geschiede, seecker persoon 
ende by namen eenen Nisako t’synen huyse verborgen heeft ende sulcx in

-
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’t minste niet bewesen canr worden, is daer by den voorschreven raet onstraff- 
11 ~ baer [voor] geoordeelt./Welcke voorsz. gravamina ende beschuldinge tot 

Bencon alsmede aengemerckt sijnde, blijckt claerlijck hoe eenige
IC 1

laste van
ongeruste, twistgierige ende wangunstige menschen de voornoemde persoo- 
nen tot de voorgeschreve dachten teghen Bencon opgerockent ende aenge- 
hitst hebben gelijck in effecte gedaen heeft eenen Boiko, die over seeckere 
schuit van 30 realen met Bencon in questie geraekt, ende vermits sijn weyge-

ï

ringe tot het betaelen in de boeyen geslooten sijnde, ditto Bencon heeft be
ginnen uyt te schelden ende te driegen dat by den volgenden daege alle syne 
handelingen, onbehoorlijcke practijcken ende hoe hy de Chineese gemeente 
geschooren hadde, den heer Generael aendienen ende ’tselve aen den dach 
soude brengen, volgens welcke hy beneffens de voorsz. persoonen binnen ’t fort 
syne clachte is comen doen, in effecte als voorsz. is; ende hy Boyko hem niet 
connende gerusthoudennochtesijnwrevelmoedich hatich gemoet bedwingen, 
heeft door toedoen ende hulp van Saetsie ende Gnosing soo in d’een als 
d’ander sijn huys beneffens alle de voorsz. persoonen tot verscheyde malen 
secrete samencomsten ende conventiculen gehouden, in dewelcke alle haere 
raetslagen nieuwers anders toe en hebben getendeert als om te vervoorderen 
haer eygen vuyl gewin, ende baet soeckende met berovinge van een ander als 
namentlijck Bencon sijn staet, ende ’tgeen ’tswaerste behoort te wesen sijn 
eer, naem ende faem; tot welcken eynde sy onder den anderen seecker fameus 
diffamatoir geschrift op lywaet door eenen Tamit, woonende ten huyse van 
Saetsie voornoemt, hebben doen schryven, inhoudende hoe deChinesen een 
walgh hadden van Bencon, vermits het scheen hy een hart hadde als een 
slang ende hont, alsoo hy haer seer schoor ende met huyt ende haer opat, 
niet denckende hoe swaerlijck sy de cost mosten winnen, waerinne soo de 
heer Generael metter haest niet wilde versien ende een ander in Bencons
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plaetse stellen, wilden met alle man vertrecken, hetwelcke sy aen een stock 
gebonden ende door den voornoemden Boiko door de stadt in maniere van 
processie tot in ’tfort doen dragen hebben met gevolch van de Chinesen be
neffens noch vele andere die van de voorsz. persoonen daertoe opgerockent 
waeren, met versoeck, ’t welck sy alsoo te vooren ten huyse van Gnosing over- 
leyt hadden, dat Bencon aff mochte geset werden; ’t welck scheen, soo tot 
haer voornemen door haer versoeck niet costen geraecken, dat sy yemant 
ander van haer favoriten in ’t ofhtie van Bencon souden hebben willen dringen, 
alsoo sy onder den anderen al verscheyden persoonen in haere vergaderinge 
hadden genomineert; door welcke conventiculen, secrete byeencomsten ende 
t’ samenrotting de gemeene ruste geperturbeert wort ende daertoe gestreckt 
hebben dat sy de reputatie, eer, naem ende faem van Bencon soeckende te 
vercorten, denselven in cleynachtinge gaern gebracht ende uut sijn offitiege-
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stoten souden hebben, op hoope een van haer oft ten minsten een van haere 
favoriten door haer toedoen daer weder in geraeckt soude mogen hebben; ’t 
welck alles sijnde saecken die strecken tot perturbatie van de gemeene ruste, 
strydende tegen alle goede politien, ende oversulcx in een wel gereguleerde 
plaetse in ’t minste niet getollereert, maer sonder eenige genade met rigeur 
gestraft te worden, andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, gesien de informatie tot 
justificatie van dien, ende voorder op alles gelet daerop te letten stont, naer 
rype deliberatie ende approbatie van den E. heer Generael, naer gedane rap
port van ’t gebesoigneerde, de persoon van Bencon, opperste derChineesen, 
als een eerlijck ende goet officier verclaert hebben, gelijck sy hem verclaeren 
mits desen, ende voorders de voornoemde persoonen gecondemneert ende 
gesententieert hebben, condemneeren ende sententieeren hun mits desen, dat 
sy alle soo publicque diffamatie als sy den voorsz. Bencon ten onrechte mede 
gesocht hebben te becladden ende besmetten, ten aenhooren van alle de 
weerelt sullen herroepen, biddende de heeren in de naem van de justitie ende 
versoeckende aen de geinjurieerde hun ’t selve te willen vergeven, hierby 
voegende dat sy van ditto Bencon niet anders weten als een eerlijck man, 
ende alsulcken officier als hy is, betaemt; ende voorders de voornoemde 
Boiko, Saetsie ende Gnosing als principale beleyders, aenvoerders, voeders 
ende aenhitsers van de voornoemde onbehoorlijcke proceduren, ende dat om 
alles te pitsiaeren haer huysen verleent hebben, elck in een amende van 100 
realen van achten, ende Kibgou, Tingbing, Coeja, Nobing, Sintay, Imphou, 
die haer tot alles ’t geene voorsz. is gaern hebben laten gebruycken, ende 
Tamit als schryver van ’t voorsz. fameus geschrift elck in een boete van 25 
realen van achten, t’appliceeren 100 realen voorden advocaet-fiscael,50 realen 
voor den bailliu deser stede Jacatrajjmde de reste tot bevoorderinge van de 
fortificatiën. Belasten, bevelen ende waerschouwen derhalven een yder der 
Chinesen, den voornoemden Bencon in qualite als opperste der Chineesen, 
daerin hy van den E. heer Generael gestelt is, te erkennen, respecteren ende 
gehoorsamen, haer te wachten voor soodanige heymelijcke conventiculen, 
t’samenspanninge ende soo quade practijcken tegen degeene die als over
hooft van haer gestelt is, op pene soo wie ter contrarie bevonden sal werden 
gedaen te hebben, als een perturbateur van de gemeene ruste naer exigentie 
van saecken gestraft te sullen werden.

Aldus gesententieert in ’t fort Jaccatra, adi 24 November anno 1620. Was 
onderteeckent: P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t 
mercq gestelt by cappiteyn Jan Pae, Th. Michielsz., Abraham Stricker.
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Alsoo op den 21 deser des nachts 23, ende den volgenden nacht 2 mus- 
quetten uut het schip den Dragon, alhier ter rede leggende, gestoolen sijn, ’t 
welck sijnde toegecomen doordien den coopman, genaempt Geerit Velincx 
van der Veer, noch te Doede Florisz. van Amsterdam, schipper, beyde alsdoen 
op ditto schipvarende, de ronde dien nacht niet hebben laten doen, niettegen- 
staende sulcx voor desen wel expresselijck door ordre van den heer Generael 
belast is, dat op alle schepen ende by namen op ’t schip den Dragon, de 
wachten wel beset ende de ronde alle quartieren soudegedaen worden, daer- 

den coopman ende schipper naerlatich sijn geweest, sijnde ’t selve van 
quader consequentie, doordien wy door sulcx van ons geweer berooft 

ende de vyanden daermede tegen ons versien worden, oversulcx door straffe 
andere ten exempel in toecomende voorgecomen moet worden.

Soo is ’t, dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael ende voorder op alles ge
let ’t geen eenichsints ter materie soude mogen hebben dienen, de voor
noemde Gerrit Velincx ende Doede Florisz. gecondemneert ende gesenten- 
tieert hebben, condemneren ende sententieren hun mits desen, dat sy tot 
reparatie van des Compagnies geleden schade, alsmede ten regarde haer 
negligentie, de voorsz. 25 Compagnies musquetten dubbel sullen betalen, 
naer advenant die de Compagnie costen; voorders elck van hun [in] een boete 
van ses realen, t’appliceren ten proffijt van den advocaet-fiscael.

Aldus gesententieert in ’t fort Jacatra, adi 26 November anno 1620. Was 
onderteeckent: P. DE Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van ÜFFELEN, ’t 
mercq gesteltby cappiteynjAN Pae, Th. Michielsz., Abraham Stricker.
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Alsoo Joost Jacobsz. Tielen van Rotterdam, tegenwoordich voor domine 
varende op ’t schip Amsterdam, sich soo verre te buyten gegaen heeft, dat hy 
in Grissi twee koebeesten ende 100 hoenders voor 18 realen gecoft, deselve 
met het schip de Neptunis alhier gebracht ende weder vercoft heeft voor de 
somme van 45 realen, welcken particulieren handel alsoo is strydende tegen 
den artijckelbrieff, ende oversulcx in’t minste niet behoort geleden te werden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet alsmede de frivole excusen van 
Joost Jacobsz., naer rype deliberatie op alles tot moderatie van saecken ge
negen sijnde om consideratien, haer daertoe moverende, verclaert ende ge
sententieert hebben, verclaren ende sententieren mits desen, dat de uyt- 
geleyde penningen van de voorsz. 2 coebeesten ende 100 hoenders 
ditto Joost Jacobsz. gerestitueert worden ende resterende 27 realen geappli- 
ceert sullen worden, een derde paert voor den advocaet-fiscael, ende de rest 
ten behoeve ende proffyte van ’t sieckenhuys deser stede Jacatra.
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In ’t fort Jacatra, adi 26 November anno 1620. Was onderteeckent: P. DE 
Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t mercq gestelt by cappi- 
teyn Jan Pae, Th. Mici-iielsz., Abraham Strijcker.

Alsoo in Mayo laestleden door den heer Generael aen Claes Hermansz. 
van Enchjiyseivdoen ter tijt schipper op ’t schip de Zuyder Eendracht en de 
tegenwoordich als schipper op ’t schip ’t Wapen van Enckhuysen, belast was 
ditto schip voor Ba&tamjsoo naby te setten als mogelijck was, omme een batte- 
rye daerop te setten ende de voorsz. stadt daeruut te beschieten, 't welcknaer 
wens gedaen sijnde, hy, Claes Hermansz., om het schip watervast te houden 
ende voor omvallen te bewaren, soo achteloos ende sonder achterdocht is 
geweest, dat hy het schip beneden jae selffs tot de steenen die in ’t ruym tot 
ballast lagen, daeruut doen haelen ende ’t schip soo met pallissaden, ditto 
steenen, als andere swaerten alsoo boven beswaert heeft, dat een sy kiesende 
omgevallen is, waerdoor de Compagnie niet alleen is lydende schade van ’t 
verlies van ditto schip, maer oock, ’t geen principaelste is, van haer disseyn 
om den vyant te benauwen ende affbreuck te doen gefrustreert wort, welcke 
faute van onachtsaemheyt grooter sijnde als een cloek ende voorsichtich 
schipper betaemt, dient gestraft te werden andere ten exempel; derhalven 
soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael alsmede dat ditto Claes 
Hermansz. niet anders tot sijn diffentie heeft in te brengen als dat syne 
saecken seer wel meent waergenomen te hebben, daer nochtans ’t effect con
trarie doet blijcken; ende voorder op alles gelet hebbende daerop te letten 
stont, naer rype deliberatie op alles meer genegen sijnde tot clementie ende 
genade als tot rigeur van justitie, nochtans doende recht, den voornoemden 
Claes Hermansz. gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneren 
ende sententieren hem mits desen, in een amende van twee maenden gagie, 
t’ appliceren een derde part voor den advocaet-fiscael, ende de reste tot be- 
vorderinge van de fortificatiën.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 26 November anno 1620. Was onderteeckent: 
P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t mercq gestelt by 
cappiteyn Jan Pae, Til Miciiielsz., Abraham Stricker.

i

Alsoo Jan Petain van Rotterdam, gewesen ondercoopman ende tegen
woordich borger deser stede Jacatra, sich eenigen tijt geleden in Jamby soo 
groffelijck verloopen heeft, dat hy een slavinne van den jongen coninck van 
Jamby beslapen hebbende, daerover van ’s conincx wegen aengevadt wiert, 
ende eer ditto coninck hem deknquant weder ontslaen wilde, aen ditto 
coninck twee stucken geschuts mosten gegeven worden, gelijck deselve door
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Abraham van Bree, doen ter tijt aldaer oppercoopman, ’t een van 600 ende 
’t ander van 700 ponden, gegeven sijn, met belofte aen ditto coninck, alsoo 

qualijck genoechde over de lichticheyt van ditto stucken, dat hem ter 
comste van de schepen grooter souden gegeven worden, ’t welck sijnde 
saecken van seer quader consequentie, die wellicht voor een particulier per- 

niet te repareren souden connen vallen, met rigeur behoorden gestraft 
te werden, andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, gesien de informatie tot 
justificatie van dien, ende voorder op alles gelet daerop te letten stont, meer 
genegen sijnde tot clementie ende genade als tot rigeur van justitie, nochtans 
doende recht, den voornoemden Jan Petein gecondemneert ende gesenten- 
tieert hebben, condemneren ende sententieeren hem mits desen, de waerdye 
van voorsz. twee stucken tot reparatie van des Compagnies schade te ver
goeden; voorder in een ander amende van 10 realen van achten, t’appliceren 
ten proffyte van den advocaet-fiscael.

Aldus gedaen in ’t fort Jacatra, adi 26 November anno 1620. Was onder- 
teeckent: P. DE Carpentier, PlETER DiRCXSZ., A. van Uffelen, ’t mercq 
gestelt by cappiteyn Jan Pae, Abraham Stricker.
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Alsoo Volckert Jopsz. van Enchuysen, met ’t schip Enchuysen in ’tlantge- 
comen ende tcgenwoordich voor kistemaecker alhier aen lant werekende, sich 
eenige dagen geleden met eenen Jan Cornelisz., seylmaecker, mede van Enc
huysen ende op ditto schip varende, ten huyse van Jan Louwert, Engelsman, 
herrebergier deser stede, sittende drineken, soo verre vergrepen heeft, dat sy 
met den anderen om seecker mes, toebehoorende Jan Cornelisz. voornoemt, 
’t welck de delinquant wechgeworpen hadde, in questie geraeckt sijnde, sy 

malcanderen, beyde droneken sijnde, tot diverse malen buyten de deur 
van Jan den Engelsmans huys te comen gedaecht hadden, met den anderen 
eyndelijck buyten gegaen sijn, alwaer ditto Jan Cornelisz. eerst comende, twee 
steenen in de handen genomen heeft ende de delinquant met sijn mes in de 
handt denselven volgende, hy delinquant by ditto Jan Cornelisz. gecomen 
ende denselven in de slinekerborst een seer periculoose wonde geinfligeert, 
’t welck sijnde saecken van seer quader consequentie, die in ’t minsten niet 
behooren geleden, maer tot correctie des delinquants ende andere ten 
pel, principael ter plaetse daer men justitie is doende, gestraft te werden-, 

j/f- Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
‘ hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, gesien de informatie tot 

justificatie van dien ende voorder op alles gelet daerop te letten stont, den 
voornoemden Folckert Jobsz. gecondemneert ende gesententieert hebben,
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condemneren ende sententieren hem mits desen, aen de pael met vijfiftich 
slagen geleerst te werden, mede in ’t meesterloon ende in een amende van 
twee maenden gagie, t’appliceren een derde paert voor den advocaet-fiscael, 
ende de rest tot bevoorderinge van de fortificatiën; voorders dat de voor
noemde Jan Cornelisz. sijn smert sal dragen.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 26 November anno 1620. Wasonderteeckerit: 
P. DE Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t mercq gestelt by 
cappiteyn Jan Pae, Th. Miciiielsz., Abraham Stricker.

Alsoo Gerrit Thomasz. van Doesburch*_joldaet onder de compagnie van 
cappiteyn Jan Pae, alhier leggende aen d’oversyde van de rivire onder com- 
mandement van Pieter Carelsz., corporael, sich op dacchs voor eergisteren 
des avonts naer besetter wacht soo groffelijck te buyten gegaen heeft, dat hy 
ontrent den vier uren van ditto corporael herwaerts aen gesonden sijnde om 
lont ende oly, daer maer een halff ure toe van doen hadde, te haelen, ontrent 
acht uren droncken weder over in de corps de guarde gecomen is, maeckende 
aldaer tegen ditto corporael veel woorden over een canne water die de cor
porael uyt het vadt, daer voor hun alleen water in was, creech, ende alsoo 
hem delinquant van ditto corporael belast wiert tot verscheyde malen te 
swygen, hy desniettegenstaende sijn vuyle snap niet coste laten 
ditto corporael hem delinquant gedriecht hebbende met een furquetstock te 
slaen, hy delinquant sijn handt aen sijn degen sloegh, waerover ditto corpo
rael toeslaende, heeft hy delinquant een musquet, ’twelck ontrent hem stont, 
genomen ende daermede ditto corporael op sijn neus verwont, doch wiert 
den slach door den corporael meest beschut, ’t welck alles sijnde saecken van 
seer quader consequentie, streckende tot cleynachtinge der officieren ende 
oversulcx in ’t minst niet behooren getollereert, maer tot correctie des delin- 
quants ende ten exempel van andere op ’t rigoureuste gestraft te worden.

Soo is ’t dat de gecommitteerde raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael ende voorder op alles 
gelet daerop te letten stont, prefererende gratie voor rigeur van justitie, noch
tans doende recht, den voornoemden Gerrit Thomasz., gecondemneert ende 
gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, drie 
mael gewipt te werden.

Aldus gesententieert in ’t fort Jacatra, adi 26 November anno 1620. Was 
onderteeckent: P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t 
mercq gestelt by cappiteyn Jan Pae, Til Miciiielsz., Abraham Stricker.

Alsoo Teunis van Brienen van Utrecht*.§oldaet onder de compagnie alhier, 
sich op den 9 deser des avonts tegen Adriaen Willemsz. alias Zeeman, bot- 
teliersmaet van dit fort, soo groffelijck vergrepen heeft, dat hy tegen ditto

waerover
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seecker bootsgesel vanSeeman questie moverende, vermits Seeman 
Utrecht die in de boeyen gesloten wiert een luyen dieff maeckte, ’t welck al- 

sijn lantsman was, wilde daervoor verantwoorden, dagende oversulcx 
ditto Seeman buyten ’t fort te comen, alwaer gegaen sijnde, malcanderen tot 
twee, drie malen metvuysten hebben geslagen, waernaer ditto Theunis van 
Brienen sijn houwer, sijnde in de schede, geheven ende daermede ditto See- 

op sijn slincker arm geslagen heeft, sulcx dat de scheede door springende, 
ditto Seeman van den slach in sijn slincker arm gequest wierde, ’t welck alles 
sijnde saecke van seer quader consequentie, die principaelijck ter plaetse al- 

justitie is doende in ’t minste niet behooren getollereert, maer op 
’t swaerste gestraft te worden, andere ten exempel.

Soo is ’tdat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge-
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hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, gesien de informatie tot 
justificatie van dienende voorder op alles gelet, ’tgeen eenichsints ter materie 
soude mogen hebben moveren, den voornoemden Teunis van Brienen ge- 
condemneert ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieren 
hem mits desen, met vijfftich slagen met de colff van ’tmusquet geleerst te 
sullen werden.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 26 November anno 1620. Was onderteeckent: 
P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t mercq gestelt by 
cappiteyn Jan Pae, Th. Michielsz., Abraham Stricker.

Alsoo Gonsalvo, swart, wasscher, geleden omtrent acht dagen, des avonts 
in ’t Chinees quartier met Anthonio Gonsalves, kitesoldrager van den heer 
Generael, ter oorsaecke van seecker vroumens in woorden geraeckt sijnde, die 
de een seyde een hoer was ende d’ander ’t contrarie, waerover de woorden 
tusschen hun soo hooch wiesschen dat ditto Gonsalvo sijn cris getrocken 
ende daermede den voornoemden Antonio in sijn slincker been gequetst 
heeft, ’t welck sijnde saecken van seer quader consequentie, die in ’t minsten 
niet behooren geleden maer tot correctie des delinquants ende andere ten 
exempel gestraft te worden.

Soo is ’tdat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael en de voorder op alles 
gelet daerop te letten stont, den voornoemden Gonsalvo gecondemncert ende 
gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, 
dat wel strengelijck gegeselt sal werden, ende voorders in hetmeesterloon te 
betalen.

Aldus gesententieert in ons fort Jacatra, adi 26 November anno 1620. Was 
onderteeckent: P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, ’t 
mercq gestelt by cappiteyn Jan Pae, Th. Michielsz., Abraham Stricker.
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Alsoo Henrick Bruystens van Gorc.um._bailliu deser stede Jacatra, eenige 
Engelsen die in Brassers tuyn lOoft 12 toewackboomen geschent hadden 
ende hem overgelevert vvierden door den cnecht van ditto Brasser, die daer- 
over by ditto bailliu clachtich was, sonder deselve volgens sijn offitie in hech
tenis te houden, los heeft laten gaen ende tegens deselve niet naer behooren 
heeft geprocedeert, sulcx het placcaet op de schenders van de boomen in ’t 
bosch niet en heeft cunnen geexecuteert worden, alsoo ditto Engelsen, ter- 
wylen den bailliu naerlatich is geweest om volgens sijn offitie tegens haer te 
procederen, vertrocken sijn, ’t welck sijnde saecken in een bailliu niet ver- 
draeghelijck.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
gehoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, alsmede de frivole 
defentie van den bailliu voornoemt, ende voorder op alles gelet daerop in 
desen te letten stondt, den voornoemden Henrick Bruj'stens gecondemneert 
ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, 
in een boete van 25 realen, t’ appliceren een derde paert voor den advocaet- 
fiscael, ende de rest tot bevoorderinge van de fortificatiën; voorder ter repa
ratie van de geïnteresseerde voor de schade aan de voorsz. 10 oft 12 touack- 
boomen geleden.

In ’t fort Jacatra, adi 26 November anno 1620. Was onderteeckent: P. DE 
Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, Th. Michielsz., ’t mercq 
gestelt by cappiteyn Jan Pae, Abraham Stricker.

!Alsoo Dirck Jemming van der Goude, sabandaer van Jacatra, hem ver- 
voordert heeft de uutvarende luyden voor yder pas een reael van achten door 
ongeriefflijckheyt aff te dringen, ende dat sonder last ende voorweten van den 
heer Generael, is oversulcx by de Gecommitteerde Raden gecondemneert in 
een boete van vijffentwichtich realen van achten, t’ appliceren een derde paert 
voor den advocaet-fiscael, ende de reste tot bevoorderinge van de fortificatiën.

Actum in ’tfort Jaccatra, adi 26 November anno 1620. Was onderteeckent: 
P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, Th. Michielsz., ’t 
mercq gestelt by cappiteyn Jan Pae, Abraham Stricker.

Alsoo Jan Stevensz. van Seeckenburch, quartiermeester van een prau, 
sich verleden nacht soo groffelijck verloopen ende te buyten gegaen heeft, 
dat hy hem van sijn prau in ’t quartier begeven ende hem aldaer soo lange 
versteken ende onthouden heeft, dat men genootsaeckt is geweest, naerdien 
men met groote moeyten het volck van ditto prau by den anderen hadde 
gecregen, die hy volgens sijn offitie by den anderen hadde behooren te 
houden, een ander quartiermeester ter oorsaecke van sijn absentie ende die
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niet cost gevonden worden in sijn plaetse op de prauw te setten ende met ditto 
te versenden, ’t welck sijndesaecken van seer quader consequentie, dieprauw

ter plaetse daer men justitie is doende, niet behooren getollereert, maer op ’t 
swaerste gestraft te worden, andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge-

¥

hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, als mede de vrywillige 
bekentenisse van ditto delinquant, ende voordel' op alles gelet daerop te letten 
stont, den voornoemden Jan Stevensz. gecondemneert ende gesententieert 
hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, aen de pael gestelt 
ende met veertich slagen geleerst te sullen werden; voorders in de costen ende 
mysen van de justitie.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 3 December anno 1620. Was onderteeckent: 
P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, Til Miciiielsz., ’t 
mercq gestelt by cappiteyn Jan Pae, Abraham Stricker.
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Alsoo Cornelis Maes van Rotterdam, sieckentrooster, en Jan Antheunisz. 

van Beveren, sieckevaer in ’t sieckenhuys deser stede Jacatra, nu drie dagen 
geleden haer soo groffelijeken vergrepen ende te buyten gegaen hebben, dat 
ditto Cornelis Maes op ’t versoeck van Jan Antheunisz. voornoemt in sijn 
camer gecomen is ende aldaer met denselven sieckevaer, die beschoncken was, 
gedroneken heeft, en voorder met ditto sieckevaer gesocht heeft te coopman- 
schappen, alsulcken tijt, soo te presumeren staet, waernemende, dat denselven 
heel beschoncken was, sulex sy over den prijs, ’t welck in ’t gelach soudesijn, 
van een cussen, toebehoorende ditto sieckevaer, eens wordende, hebben 
een canne wijns laten halen ende den wijn in ditto Cornelis Maes’ camer ge
droneken, alwaer weder oneens wordende, heeft ditto Cornelis Maes den 
sieckenvaer belast uut sijn camer te gaen, waerin ditto sieckevaer vermits 
sijn dronckenschap wat weygerich sijnde, sijn de woorden tusschen hun 
beyden soo seer gewosschen, sulx dat malcanderen eyndelijck aengevallen 
ende ditto Cornelis Maes den voorsz. sieckevaer gestooten heeft, dat tegen de 
bamboesen aengevallen is, daervan soo aen sijn wang ontrent het oogh ende 
aen sijn elleboogh gequetst is, ende soude de moeyte noch vermeerdert 
hebben ten ware de comste van den bailliu sulex verhindert hadde; ’t welck 
alles sijnde saecken van seer quader consequentie, die in een wel geregu
leerde plaetse ende principaelijck in persoonen als de voornoemde zijn, niet 
behooren geleden maer tot correctie der delinquanten ende ten exempel 
andere met rigeur gestraft te worden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van 
gelet, daer in desen op te letten stont, den voornoemden Cornelis Maes, als-
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mede Jan Antheunisz. mede voornoemt, gecondemneert ende gesententieert 
hebben, condemneren ende sententieren elck van hun mits desen, in een 
amende van een maent gagie, t’ appliceren een derde paert voor den ad- 
vocaet-fiscael, ende de reste voor ’t sieckenhuys deser stede Jacatra.

In ’t fort Jacatra, adi 3 December anno 1620. Was onderteeckent: P. de 
Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, Th. Michielsz., ’t mercq 
gestelt by cappiteyn Jan Pae, Abraham Stricker.

Alsoo Jelis de Pagie van Leuven, soldaet alhier, sich op eergisteren soo grof- 
felijcken vergrepen heeft, dat hy voor diverse andere soldaten op haren naem 
het rantsoen van arack gehaelt, ’t selve uytgedroncken ende de soldaten ’t 
selve ontstolen heeft, ’t welck sijnde saecken van seer quader consequentie, 
die in een wel gereguleerde plaetse in ’t minste niet behooren getollereert, 
maer met rigeur gestraft te worden, andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heerGenerael.gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael ende voorder op alles gelet 
daerop te letten stont, den voornomden Jelis de Pagie ghecondemneert ende 
gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, dat 
in veerthien dagen geen rantsoen van arack sal genieten, ende voorder met 
dertich slagen met de colff van ’t musquet geleerst sal werden.

In ’t fort Jacatra, adi 3 December anno 1620. Was onderteeckent: P. DE 
Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, Th. Michielsz., ’t mercq 
gestelt by cappiteyn Jan Pae, Abraham Stricker.

Alsoo Henrick Vrericxsz. van Amsterdam., bootsgesel varende op ’t jacht 
Am boy na, sich eenige dagen geleden door dronckenschap soo groffelijck ver
grepen ende te buyten gegaen heeft, dat hy sijn schipper Frans Lenaertsz. 
ten archsten naergegeven heeft, dat vleesch ende speek vercoft ende de gasten 
ontstoolen hadde, alsmede geseyt dat hy sijn schipper voor schipper niet wilde 
erkennen, ’t welck alles sijnde saecken van seer quader consequentie, strec- 
kende tot cleynachtinge ende disreputatie der officieren, die in ’t minsten niet 
behooren getollereert, maer tot correctie des delinquants ende ten exempel 
van andere met rigeur gestraft te werden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, alsmede de bekentenisse van 
ditto Henrick Fredricxsz., dat hy niet en weet sulex als voorsz. den schipper 
naergegeven ofte van denselven geseyt heeft, ende voorder op alles gelet 
daerop te letten stont, den voornoemden Henrick Frericxsz. gecondemneert 
ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, 
driemael van de reede te vallen ende met 20 slagen geleerst te sullen werden.
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Aldus gesen tendeert in ’t fort Jacatra, adi 3 December anno 1620. Was 
onderteeckent: P. de Carpentier, Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, Th. 
Michielsz., ’t mercq ges telt by cappiteyn Jan Pae, Abraham Strijcker.
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Alsoo Pieter Egbertsz. van Utrecht, soldaet onder de compagnie van cap
piteyn Jan Pae, sich op den 3 deser des avonts soo groffelijcken vergrepen 
ende te buyten gegaen heeft, vooreerst dat hy delinquant een Hans Wieler, 
appoincte, ten huyse van Spangnaert, herbergier, die hem, alsoo het laet was, 
belaste naer ’t fort te gaen, soo qualijcken bejegent heeft, dat hy delinquant 
seyde dat hy den bruy van ditto Hans ende alle die hem aengingen, hadde, 
willende deselve by den cappiteyn gaen beclagen, waerover ditto Hans met 
hem delinquant naer ’t fort gaende heeft hy delinquaent sijn houwer op ditto 
Hans willen trecken, ’t welck door ditto Hans belet wiert, sulcx sy weder een 
weynich voort gaende, heeft hy delinquant weder sijn degen getrocken ende 
daermede naer den voornoemden Hans gehouden, sulcx hy denselven in sijn 
rechter arm boven den ellebooch raeckte, hoewel niet veel te beduyden 
hadde, waernaer totte brugh by \ bollewerck gecomen sijnde, maeckte hy 
delinquant echter groote woorden, dagende ditto Hans met hem buyten te 
gaen, daerop ditto Hans seyde dat het nu avont was ende naer besetter wacht, 
ende sijn alsoo binnen ’t fort gecomen, alwaer hy delinquant door last van 
den cappiteyn in de boeyen geset wiert; \ welck alles sijnde saecken van seer 
quader consequentie, streckende tot verachtinge der crijchsofficieren, die 
volgens de crijchsdicipine, principael ter plaetse daer men justitie is doende 
in 't minste niet behooren getollereert maer ter correctie des delinquants 
ende ten exempel van andere op ’t swaerste gestraft te worden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, alsmede de frivole 
defensie van ditto delinquant, ende voorder op alles gelet, daerop in desen te 
letten stont, den voornoemden Pieter Egbertsz. van Utrecht gecondemneert 
ende gesententieert hebben, condemneren ende sentenderen hem mits desen, 
driemael gewipt te sullen werden, ende voorder in de costen endemysen 
de justitie.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 8 December anno 1620. Was onderteeckent: 
Pieter Dircxsz., A. van Uffelen, Tii. Mici-iielsz., ’t mercq gesteltby cap
piteyn Jan Pae, Abraham Stricker.

van

Alsoo Willem Stamper van Brouwershaven, tegenwoordich voor quartier- 
meester varende op een tingan, sich op den 4cn deser des nachts soo groffelijcken 
vergrepen ende te buyten gegaen heeft, dat hy niettegenstaende de last die 
hy ontfangen hadde om met eenige brieven die hem behandigt waeren omme
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/aen de schepen voor Bantam leggende te bestellen, naer ’t quartier gegaen is 
ende aldaer sitten drincken heeft, sulcx dat de cappiteyn van de prauwen ditto 
tingan voor de poort des anderendaechs ’smorgens noch sien leggende ende 
den quartiermeester daerby niet vernemende, is naer ’t quartier gegaen, alwaer 
hy ditto quartiermeester in seecker herbergh vol ende sat sijnde heeft vinden 
leggen, sulcx ditto prauw meteen ander quartiermeester wechgesonden most 
werden, ’t welcksijnde saecken van seer quader consequentie,daerdoorgroote 
schade soude connen geschiet hebben, oversulcx in ’t minste niet behooren 
geleden maer principalijck ter plaetse daer men justitie is administrerende op 
’t swaerste gestraft te worden, andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael alsmededefrivoledefentie 
van den delinquant, naer rype deliberatie op alles, den voornoemden Willem 
Stamper gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneren ende 
sententieren hem mits desen, dat van sijn quartiermeestersampt ende gagie 
gedeporteert ende op bootsman ende bootsmans gagie gestelt, ende voorder 
aen de pael met veertich slagen geleerst sal worden.

In ’t fort Jacatra, adi 8cn December anno 1620. Was onderteeckent: PlETER 
Dircxsz., A. VAN UffeleN, Th. Miciiielsz., ’t mercq gestelt by cappiteyn 
Jan Pae, Abraham Strijcker.

7
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Alsoo Thomas Thomasz. van Amsterdam, bosschieter varende op ’t jacht 
Amboyua, sich op den 27 November soo groffelijck vergrepen ende te buyten 
gegaen heeft, dat hy soo ditto jacht op dato voorsz. alhier ter reede quam, 
een stuck ’t welck der constapel van ditto jacht eerst affgesien ende den voorsz. 
bosschieter daerby gestelt hadde, alsoo hy naer de boechstucken ginek, 
derwelcker een hy affgeschoten hebbende vraechde aen ditto bosschieter off 
het stuck, te weten daer hy by stont, noch mis mocht, daerop alsoo antwoorde: 
jae, heeft hy door last van ditto constapel vier gegeven, naer ’t welcke ge- 
bleecken is hoe het niet mis en mochte, alsoo den coegel daer ditto stuck 
mede geladen was door de poort in des constapels camer in ’t schip van den 
Engelsen Admirael, alhier tegenwoordich ter reede leggende, met groot perijc- 
kel van yemant gequetst soude hebben, is geschooten, ’t welck sijnde ofte 
groote onachtsaemheyt ofte moetwille ende saecken van seer quader conse
quentie, alsoo onder sulcken pretext groot quaet soude connen geschieden, 
om ’t welck in toecomende voor te comen op ’t swaerste behoorde gestraft te 
worden, andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegenden E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, gesien de informatie tot 
justificatie van dien ende voorder op alles gelet ’t geen eenichsints ter materie
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soude mogen moveren, den voornoemden Thomas Thomasz. gecondemneert 
ende gesen ten tieert hebben, condemneren endesententieren hem mits desen, 
dat van sijn bosschietersampt op bootsman ende op bootsmansgagie gestelt 
sal werden.

Aldus gesenten tieert in ’t fort Jacatra, adi 8Cn December anno 1620. Was 
onderteeckent: PlETER DlRCXSZ., A. VAN ÜFFELEN, Til. MiCHlELSZ., ’t mercq 
gestelt by Jan Pae, Abraham Strjjcker j).

è ►

Alsoo Gerrit Jansz. van Dantsick, bootsgesel varende op ’t schip Hollandia, 
sich op den 10cn deser door dronckenschap soo verre vergrepen ende te 
buyten gegaen heeft, dat hy, seer overstallich droncken sijnde, alhier van lant 
in ’t water gegaen is tot ontrent het wrack ’t welck voor de riviere leyt, in 
schijn o ff hy al voort aen boort van de schepen alhier ter reede leggende 
meende te geraecken, sulcx hy sich selven in groot perijckel stelde van tever- 
drinckcn, ’t welck van een ander vermerckt sijnde is ditto Gerrit Jansz. naer- 
gevolcht, soeckende met goede woorden d’selven weder aen lant te crygen, 
in recompense van ’t welcke hy delinquant sijn mes trock ende daermede 
sonder ophouden naer degeene die pooghde hem te salveren, stack, ’t welck 
den luytenant van ’t fort siende, een sergeant met 3 a 4 soldaten in een 
schuytgen derrewaert stierde, sulcx sy ditto delinquant naer veel sporrelincx 
ende moeyten aen lant cregen, alwaer hy in de boeyen geset wiert, ’t welck 
als sijnde saecken van seer quaden exempel ende consequentie, ende over- 
sulcx tot correctie des delinquants ende ten exempel van andere, principae- 
lijck daer men justitie is doende, behoorden gestraft te werden ;

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, gc- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscacl, alsmede dat de delinquant 
niets t’ syner deffentie als syne dronckenschap heeft in te brengen, ende 
voorder op alles rypelijck gelet sijnde, daer in desen op te letten stont, den 
voornoemden Gerrit Jansz. gecondemneert ende gesenten tieert hebben, con
demneren ende sententieren hem mits desen, op het schip Hollandia ge
bracht, aldaer drie mael van de reede te vallen ende voorts in een enckelde 
linnen broeck met het natte gat voor de mast met vijfftich slagen geleerst te 
sullen werden.

In ’t fort Jacatra, adi 15 December anno 1620.

*

Ü 'f

Alsoo Jan van Hoorn, provoost op 't schip ’t Wapen van Amsterdam, sich 
soo groffelijcken vergrepen ende te buyten gegaen heeft, dat hy acht dagen

■

*) Bij do volgende sententiën, tot en met die van 29 Dec. 1620, zijn de ouderteekonaara niet 
vernield. Blijkbaar zijn zij ondertcekend geweest als deze.
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solider consent hier aen lant gebleven is, hem tot droncken drincken bege
vende ende den dienst dien hy de Compagnie volgens het offitie van een 
provoost schuldich is versuymende, ’t vvelck sijnde saecken van seer quader 
consequentie, die ter plaetse daer men justitie is doende, in ’t minsten niet 
behooren geleden, maer tot correctie der delinquanten ende ander ten exem
pel op ’t swaerste gestraft te werden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaat-fiscael, alsmede dat ditto delin- 
quant niet t’ syner deffentie heeft in te brengen, ende voorder op alles gelet 
’t geen eenicnsints ter materie sonde hebben mogen moveren, den voor
noemden Jan van Hoorn gecondemneert ende gesententieert hebben^:on-/2. / ^ 
demneren ende sententieren hem mits desen, op ’t schip ’t Wapen van 
Amsterdam gebracht, aldaer drie mael van de ree te vallen, met het natte gat 
voor de mast gestelt, van ’t gansch scheepsvolck geleerst te sullen worden; 
voorders, dat de acht dagen, die hy hier sonder consent aen lant is geweest, 
op sijn reeckeninge gecort sullen werden.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 15 December anno 1620.
%

Alsoo Jan Jansz. van Hamburch, burger deser stede Jacatra, sich op den 
10 deser soo groffelijck vergrepen ende te buyten gegaen heeft, dat hy dronc
ken van ’t schip Hollandia met een vierroer ’twelck hy aldaer gecoft hadde, 
seecker sergeant, genoemt Adriaen van Son, ontrent de Middelbrug ontmoe
tende, ’t voorsz. vierroer op denselven gevelt ende den draeck overgehaelt 
heeft, eysschende betalinge van ses realen van achten, die waer is, dat ditto 
Adriaen van Son hem delinquant schuldich is, overwelcke betalinge ditto 
delinquant tegens den voorsz. sergeant soo langs soo meer woorden maec- 
kende, seggende dat ditto sergeant hem soude betalen ofte dat het er soude 
deurgaen, daerinne nochtans den voorsz. sergeant niet weygerich was, seg
gende dat hy sijn beurt moste verwachten, daermede hy delinquant niet te
vreden sijnde, seyde in effecte dat de duyvel hem in ’thart moste varen soo 
hy er niet door en schoot indien ditto sergeant hem niet en betaelde, ende 
dat hy niet een voet vandaer soude setten voor aleer dat hy hem betaelt hadde, 
’twelck Clemant Wangiere van Losaen, sergeant, aencomende hoorde ende 
sach, niet anders denckende off het voorsz. roer waere geladen, gelijck oock 
den voorsz. sergeant Adriaen van Son niet anders en wisten, is ditto Clement 
toegetreden, heeft ditto roer gevat ende van ditto delinquant geeyscht, ’t 
welck alsoo hy delinquant niet wilde overlangen, heeft ditto Clement sijn 
geweer genootsaeckt geweest te trecken ende met het plat hem delinquant 
een slach3ofte 4 op het lijff te geven, sulcx dat ditto Clement het roer pogende 
te crygen sijn degen ontvallen isjf.t welck hy delinquant siende, heeft het
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verlaten ende den degen opgevat, daermede hy apparentelijck dittoroer
Clement te keer soude gegaen hebben, soo sulcx door Abraham Cornits, 
sergeant, die den delinquant voornoemt van achteren vattede, niet voorge- 
comen waere geweest, waernaer hy delinquant ten huyse van den bailliu be- 
neffens de voorsz. sergeanten gecomen sijnde, scholde hy den sergeant van 
Son alsmede den sergeant Clement elck in ’tbysonder voor schelmen, ende 
ditto Clement meer voor een hoerewaert ende onvroom man, treckende daer-
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enboven op ditto Clement sijn mes ende dagende denselven uit om tegens 
hem te stooten, ’twelck ditto Clement, alsoo het sijn wacht was, excuseerde, 
’twelck alles saecken sijnde van seer quader consequentie, smaeckende naer 
straetschendery ende openbaer gewelt, die oversulcx ter plaetse daer men 
justitie is doende in ’t minsten niet behooren getollereert, maer tot correctie 
des delinquants ende ten exempel van andere met rigeur gestraft te werden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, alsmede dat de voornoemde 
delinquant niet als syne dronckenschap t’ syner defentie heeft in te brengen, 
ende voorder op alles gelet daer in desen op te letten stont, meer genegen 
sijnde tot clementie ende genade als tot rigeur van justitie, nochtans doende 
recht, den voornoemden Jan Jansz. van Hamburgh gecondemneert ende ge- 
sententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, in de 
verbeurte van het voorsz. vierroer, mitsgaders in een amende van 10 realen 
van achten, t’appliceren een derde paert voor den advocaet-fiscael ende de 
reste tot bevoorderinge van de fortificatiën; voorder dat hy ten aenhoorcn 
van alle de werelt de injurieuse woorden als voorsz., ditto sergeanten Adriacn 
van Son alsmede Clement Wangiere naergegeven, sal herroepen, Godt, de 
justitie ende de geinjurieerde om vergiffenisse bidden.

Aldus gesententieert in ’t fort Jacatra, adi 15 December anno 1620.

-■■■

\

Alsoo Barent Smith van Osenbruch, lantspassaet ende oppasser op de 
merckt, sich vveynigedagen geleden soo groffelijcken vergrepen heeft, dat hy 
seeeker dienaer van Bencon, opperste der Chinesen, vermits die in een 
boomtgen, staende op de passer, om eenige bloemen daer aff te haelen 
geclommen, met een rottang soo geslagen heeft, dathy’tselve toonende, 
scheene ofte t met eenich scherp gedaen was, ’t welck sijnde saecken van 
seer quader consequentie, die in ’t minsten niet behooren getollereert, maer 
ter plaetsen daer men justitie is doende, gestraft te werden, andere ten 
exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, ende voorder op alles 
gelet ’t geen eenichsints ter materie was dienende, den voorsz. Barent Smith

was
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gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneeren ende senten- 
tieeren hem mits desen, in een amende van drie realen van achten, t' appli- 
ceeren een derde paert voor den advocaet-fiscael, ende derestetotbevoorde- 
ringe van de fortificatiën, ende daerenboven 2 realen van achten voor den 
voorsz. geslagen dienaer van Bencon. ✓

Actum in ’t fort Jacatra, adi 15 December anno 1620./'

•i
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Alsoo Andries Wels van Hamburch, soldaet onder de compagnie van 
cappiteyn Jan Pae, sich vervoordert heeft seeckere stoffe, costende 6-J realen 
van achten, die hem van een bootsgesel varende op een prauw behandight 
was om een cleet aff te maecken, alsoo hy delinquant van alsulcken ambacht 
is, aen een Chinees voor 3-J- realen van achten vercoft, ende ’t geit, beneffens 
3 realen van achten die den voorsz. bootsgesel hem voor maeckloon gegeven 
hadde, verdronken heeft, sulcx hy 2 nachten uut sijn garnisoen is geweest, 
’t welck sijnde saecken van seer quader consequentie die in geenderley ma
nieren behooren gedissimuleert, maer op ’t swaerste gestraft te worden 
andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegens den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael alsmede de mondelinge 
vrywillige bekentenisse van den voornoemden delinquant, denselven gecon
demneert ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem 
mits desen, de voorsz. stoffe, alsmeede de drie realen van achten tot maeck
loon ontfangen, te vergoeden aen de gerechtede daertoe, ende voorder dat 
dertich slagen met colff van ’t musquet op sijn billen sal ontfangen.

Aldus gesententieert in ’t fort Jacatra, adi 15 December anno 1620.

■?
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Also Thymen Jacobsz. van Groeninghen, sergeant onder de compagnie 
van cappiteyn Jan Pae alhier, sicTïop den 30 November laestleden soo grof- 
felijcken vergrepen ende te buyten gegaen heeft, dat hy seer overstallich 
droncken sijnde ten huyse van Willem Laurensz., herbergier binnen de stadt 
Jacatra wonende, gecomen is, alwaer Adriaen Willemsz. alias Seeman, botte- 
liersmaet van dit fort, in geselschap van ditto Willem Laurensz., Willem Cor- 
nelisz., provoost, seecker timmerman genoemt Wouter ende eenige andere 
persoonen sittende drincken, ditto sergeant vragende wat volck dat daer 
was, daerop ditto Seeman die met sijn rugge naer de deur daer ditto ser
geant in quam gekeert sat, seyde dat hy de man wel kende ende dat het 
Thymen de sergeant ware, op welcke ditto Thymen intredende vraechde wat 
ditto Seeman op Thymen te seggen hadde, daerop ditto Seeman replicee- 
rende, seyde: ghy sacrementschen swabberbaert, wilt ghy met ons drincken, 
soo comt ende sit by ons neder, over ’t welcke ditto Thymen toornich ende
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gram wordende sijn rottang gevadt ende met heteynd van dien ditto Seeman 
die een weynich omsach, in sijn rechter oogh met alsulcke force gestooten 
heeft, dat ditto Seeman daer aff van sich selven viel, van wekken rotting- 
steeck het cornea van des voornoemden Seemans rechter oochappel tot 2 
verscheyde plaetsen gequetst is, sulcx daerdoor de cristalyne vochticheyt 
ontloopen ende ditto Seeman het gesichte van sijn rechteroogh t’ enemael 
quijt is, ’t welck sijnde saecken van seer quader consequentie, als in desen 
blijckelijck, die ter plaetse daer men justitie is doende in ’t minste nietbe- 
hooren geleden maer op ’t swaerste gestraft te worden, andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, gesien de informatie tot 
justificatie van dien ende voorder op alles gelet sijnde ’t geen eenichsints ter 
materie soude hebben mogen moveren, meer genegen sijnde tot clementie 
ende genade als tot rigeur van justitie, nochtans doende recht, den voor
noemden Thymen Jacobsz. gecondemneert ende gesententieert hebben, con- 
demneren ende senten tieren hem mits desen, dat hy aen den voornoemden 
Adriaen Willemsz. datelijck sal betalen ende voldoen de somme van drie 
hondert carolus guldens gereeckent tot veertich grooten ’tstuk, mitsgaders in 
’t meesterloon, ende voorders, soo den voornoemden Seeman door oorsaecke 
van den voorsz. rottingslagh sijn slincker oogh mede quame te verliesen, 
dat ditto Thymen Jacobsz. in sulcken gevalle ditto Adriaen Willemsz. alle 
sijn leven sal moeten onderhouden.

In ’t fort Jaccatra, adi 22 December anno 1620.

t V
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Alsoo Reyer Saeckelsz. van Medenblick, met het schip de Goede Fortuyn 
voor bottelier in ’t lant gecomen, tegenwoordich boomwachter deser stede 
Jacatra, op verlede Sondach 8 dagen des avonts tusschen 9 en de 10 uren door 
dronckenschap sich [soo] verre vergrepen ende te buyten gegaen heeft, dat hy 
seecker swart genaemt Salvadoor de Fonseques (hem tot hulpe bygevoecht) 
ter oorsaecke hy delinquant seyt, deselve sonder sijn consent over de riviere 
gevaren was, met een rottang geslagen heeft; dat hy delinquant, ditto swart 
hem ontloopen sijnde, de vrouwe van deselve mede geslagen heeft; item dat 
hy Antonio Vaes, calfator, van gelijcken geslagen ende daerenboven ditto 
Antonio, hem delinquant willende houden, door worstelen de vinger van de 
slinckerhant in de mont gecregen ende 2 offi3 vingers alsoo gebeeten heeft, 
dat ditto Antonio apparentelijck wel langen tijt sijn werck ter dier oorsaecke 
mocht versuymen; dat hy delinquant daerenboven sijn houwerken uutsijn 
huys gehaelt heeft, met meeninge, soo hy delinquant selffs bekent heeft, om 
ditto Antonio Vaes daermede te keer te gaen, met welck houwertgen hy 
delinquant groot rumoer maeckende ende den sabandaer tegemoet comende,
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heeft dieselve om voordel* moeyten voor te comen hem delinquant ’t voorsz. 
houwertgen ontnomen ende is hy delinquant in de corps de guarde gebracht, 
alwaer dien ganschen nacht gehouden wiert; ’twelck alles sijnde saecken van 
seer quader consequentie, noch in den persoon, noch tijt noch plaetse niet 
lydelijck, maer die ter plaetse daer men justitie is doende in ’t minsten niet 
behooren geleden, maer tot correctie des delinquants ende exempel van 
andere op ’t swaerste gestraft te worden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, gesien de informatien 
tot justificatie van dien overgeleyt, ende voorder op alles gelet sijnde daer in 
desen eenichsints op te letten stont, meer genegen sijnde tot clementie ende 
genade als tot rigeur van justitie nochtans doende recht, den voornoemden 
Reyer Sakelsz. gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneren 
ende senten tieren hem mits desen, in een amende van thien realen van achten, 
t’ appliceren een derde paert voor den advocaet-fiscael ende de reste tot be- 
voorderinge van de fortificatiën; voorders in ’t meesterloon ende twee realen 
voor ditto Antonius’ smerte; item in de voldoeninge van ’t versuym datditto 
Antonio in sijn wercken ter oorsaecke van de voorsz. beet soude mogen 
moeten doen, mitsgaders dat ingeval ditto Anthonio eenichsints aen sijn hant 
off vingeren wegen den voorsz. beet verminckt bleeff, sal hy delinquantsulcx 
ter discretie van den raet hiernaer gehouden wesen te vergoeden.

In ’t fort Jacatra, adi 22 December anno 1620.
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Alsoo Adam Pietersz. van Ditmers, borger, sich op den 13 deser buyten 
de poort by de Veltbrug door dronckenschap soo verre vergrepen heeft, dat 
hy seecker soldaet genaemt Bartelt Muller, die met sijn hoet een peert ’t welck 
langs de wech liep weyden, in 't velt joech, aengeranst heeft ende gevraecht 
off ditto Bartelt op dat peert gereden hadde, daerop alsoo ditto Bartelt ant- 
woorde jae, trock hy delinquant sijn houwer ende hieuw daermede sonder 
eenige voorder woorden den voornoemden soldaet in sijn rechter arm, ’twelck 
sijnde saecken van seer quader consequentie, smaeckende naer straetschen- 
derye ende openbaer gewelt, die in een wel gereguleerde plaetse niet behoo
ren geleden maer tot correctie des delinquants ende ten exempel van andere 
gestraft te werden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaat-fiscael ende voorder gelet op 
alles daer op te letten stont, den voornoemden Adam Pietersz. gecondem
neert ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits 
desen in een amende van negen realen van 8en, t’appliceeren een derde paert 
voor den advocaet-fiscael ende de reste tot bevoorderinge van de fortificatiën
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voorders in ’t meesterloon ende drie realen van 8en aen den soldaet voor sijn 
geleden smerte.

In ’t fort Jacatra, adi 22 December anno 1620.
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Alsoo Aliert Jansz. van Marienhoeff, onderstierman op ’t schip de Goede 
Fortuyne, sich op Sondachs morgens soo groffelijck vergrepen ende te buyten 
gegaen heeft, dat in plaetse hy met de boot van ditto schip, die geladen was, 
naer de eylanden behoorden te varen, hem in ’t quartier vervoecht ende aldaer 
droncken gedroncken heeft, sulcx soo men niet hadde naer den boot laten 
sien, apparentelijck met dat hooch water niet uutgeraeckt soude hebben, 
sulcx men noch omme des voorsz. onderstiermans dronckenschap genoot- 
saeckt was den quartiermeester met de bootafftesenden, ’twelck alles sijnde 
saecken van seer quader consequentie, die in ’t minste nietbehooren getolle- 
reert maer op ’t swaerste gestraft te worden andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, alsmede dat ditto delin- 
quant niet als syne dronckenschap t’syner defentie heeft in te brengen, naer 
rype deliberatie op alles, den voornoemden Aliert Jansz. gecondemneert 
ende gesententieert hebben, condemneren endesententieren hem mits desen, 
in een boete van ses realen van 8en, t’appliceren een derde paert voor den 
advocaet-fiscael, ende de rest tot bevoorderinge van de fortificatiën.

In ’t fort Jacatra, adi 22 December anno 1620,. /

Alsoo Heyndrick Claesz. van Arem in Vrieslant, quartiermeester op 
tingan, sich op Vrydach ’s nachts verleden door dronckenschap sooverre ver
grepen ende te buyten gegaen heeft, dat hy niettegenstaende dien nacht met 
een tingan uyt soude vaeren om hout te haelen, sich soo droncken gedroncken 
heeft dat hy onnut ende onbequaem was om met de tingan in see te gaen, sulcx 
dat men iemant van de gasten de sorge moste bevelen, ’twelck sijnde saecken 
van seer quader consequentie, die in een wel gereguleerde plaetse niet behoor
den geleden, maer gestraft te worden, andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, gc- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, den delinquant 
noemt gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneren ende 
ten tieren hem mits desen, aen de pael gestelt ende met vijfftich slagen geleerst 
te sullen werden.

In ’t fort Jacatra, adi 22 December anno 1620./
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een paer schoenen ende een cleetgen, ’t welck hem op sijn versoeck t’synen 
nootdruft ende cïeedinge van de Compagnie verstrect was, ende daerenboven 
’t geit ’t geen hy voor ’t voorsz. goet gecregen hadde verdroncken heeft, ’t 
welck alles sijnde saecken van seer quader consequentie, die in geenderley 

' manieren behooren geconniveert maer op ’t swaerste gestraft te werden, 
andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael ende dat ditto delinquant 
niet t’syner verschooninge heeft in te brengen, denselven gecondemneert 
ende gesententieert hebben, condemneeren ende sententieeren hem mits 
desen, aen de pael met veertich slagen geleerst te sullen werden.

Aldus gesententieert in ons fort Jacatra, adi 22 December 1620.

Alsoo Diego de Molyna, Spangiaert, soldaet onder de compagnie van cap- 
piteyn Jan Pae, sich opden21en deser soo groffelijck verloopen endetebuyten 
gegaen heeft, dat hy in seecker dwersstraetgen ontrent de Middelbrug een 
Chinees genaemt Coete ontmoetende (dewelcke met Diego voorsz. eenich 
verschil hadde) deselve mede aengerant [heeft], ende naer met sijn hant 
denselven Chinees geslagen hadde. heeft die met een mes in sijn slinckerarm 
ontrent de schouder een wonde geinfligeert, ’t welck alsoo saecken sijn van 
grooter moetwille, smaeckende naer schendinge van ’s heeren straten ende 
oversulcx van seer quader consequentie, die ter plaetse daer men justitie is 
doende, in ’t minste niet behooren geleden, maer op ’t swaerste gestraft te 
worden, anderen ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, gesien de informatie tot 
justificatie van dien overgeley t, ende voorder op alles gelet sijnde daer in desen 
op te letten stont, den voornoemden Diego de Molina gecondemneert ende 
gesententieert hebben, condemneeren ende sententieren hem mits desen, 
driemael gewipt te werden; voorder dat hy het meesterloon van de voorsz. 
wonde, alsmede 8 realen van achten, den voorsz. gequetsten Chinees soo voor 
sijn smerte als voor sijn versuym sal betaelen.

In ’t fort Jaccatra, adi 26 December anno 1620.

Alsoo Abraham Cornelisz. van Vlissinge, meester smith binnen deser 
forte, sich soo groffelijcken vergrepen ende te buyten gegaen heeft, te weten 
dat hy seecker werck, als 100 ysere grendels ende 200 crammen om aen het 
stadthuys te gebruycken, twee van syne cnechts in de smitse werckende tot 
buytenwerck aenbesteet hebbende, daervooren ditto cnechts souden genieten 
thien realen van achten, in plaets van ’twelcke den voornoemden meester 
smith, naer de helft van voorsz. yserwerck gedaen was, daervooren hy niet als
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vijff realen behoorden te eysschen, van den oppercoopman van ’t fort acht 
realen geeyscht heeft, welke realen alsoo ditto oppercoopman weygerich was 
te betalen sonder hy alvoren daernaer vernomen soude hebben, is naderhant 
bevonden, volgens des voornoemden meester smits eygen bekentenisse, dat 
’tgeen hy meer als ’tgeen de cnechts toequam geeyscht hadde voor sijn 
moeyte ende arbeyt toegeleyt hadde, ’t welck sijnde saecken van seer grooter 
ontrouwe ende quader consequentie, die in een welgeregelde plaetsenietbe- 
behooren geleden maer tot correctie des delinquants ende ten exempel van 
andere op ’tswaerste gestraft te werden.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde raden wegen den E. heer Generael, gehoort 
hebbende den eysch van den advocaet fiscael ende voorder op alles gelet 
dadteenichsints ter materie soude mogen hebben moveren, den voornoemden 
Abraham Cornelisz. gecondemneert ende gesententieert hebben, condem- 
neeren ende sententieeren hem mits desen in een boete ende amende van een 
maent gagie, ende voorders dat hy van syne portie, als ter quader trouwen 
geeyscht, niet en sal genieten.

In ’t fort Jaccatra, adi 26 December anno 1620.

258

Alsoo Henrick Jansz. van Schagen, schieman op ’t schip Amsterdam, sich 
op den 21 deser soo groffelijck vergrepen ende te buyten gegaen heeft, dat hy 
op dato voorsz. met de boot van ditto schip aen lant sijnde gesonden van sijn 
schipper om een mers ende eenich yserwerck voor ’t voorsz. schip te haelen 
ende hem van den oppercoopman van ’t fort belast wiert eenige manden 
aen ’t schip ’t Wapen van Amsterdam te vaeren, waerin hy delinquant seer 
weygerich was, seggende hy kisten en casten uut het quartier moste gaen 
haelen ende daerover veel woorden maeckte, sulcx hem des anderen daechs 
wederom van den oppercoopman belast wiert in de boot manden te laeten 
doen, ende daermede beneffens een memorie die haestich diende aen de
schepen bestelt te werden naer boort te vaeren, welck niettegenstaende hy 
delinquant ditto boot naer ’t quartier soude hebben laten varen, alsmede 
naderhant aen d’ oversyde van de riviere, om aldaer een mars in te nemen,
soo ’t selve van ditto oppercoopman verhindert waere geweest; waernaer hy 
delinquant de manden aen boort gebracht hebbende, met ditto boot, sonder 
aen sijn schip eens te varen, weder aen lant is gecomen, seggende dat gecomen 
was om de voorsz. mars ende yserwerck; sulcx ditto oppercoopman naer de 
boot gaende sien, bevonde dat deselve opwaerts in ’t quartier gevaren 
daervan hy delinquant seyde dat niet wiste, ’t welck alles sijnde saecken 
seer

was, 
van

quader consequentie, daerdoor des Compagnies wercken groot interest 
lyden, oversulcx in ’t minste niet behooren geleden, maer ter plaetse daer 
justitie is doende op ’t swaerste gestraft te werden, andere ten exempel.
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Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden, gehoort hebbende den eysch van 
den advocaet-fiscael, den voornoemden Heynrick Jansz. gecondemneertende 
gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits desen, in 
de verbeurte van een maent gagie.

Aldus gesententieert in ’t fort Jacatra, adi 26 December anno 1620.

Alsoo voor de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael ge- 
noechsaem ende ten vollen gebleecken is, hoe Dirck Gerritsz. Crul, schipper 
op ’t Wapenvan Amsterdam, sich op den 6cn September laestleden op de reede 
voor Japara misgaen heeft, mitsdien dat ditto Crul die in de boot van ’tvoorsz. 
schip was, met den commandeur Artus Gysels, die in de boot van 't schip 
Amsterdam, alsmede met Abraham Jansz. Dubois, schipper op ’t schip Wal
cheren, die in de boot van ’t selve schip was, naer sy uut ditto Dubois alsmede 
die in ’t schuytgen van ’t schip Amsterdam waeren, verstaen hadden hoe de 
boot van Walcheren van seeckere joncke affgeslagen was ende eenige gequet- 
sten becomen hadden, met hun allen geresolveert ende malcanderen belooft 
hebben, de joncke, te weten daer de boot van ’t schip Walcheren affgeslagen 
was, met alle de boots gelijckerhandt aen te tasten ende te aborderen, volgens 
welcke de voornoemde commandeur vooruut roeyde ende de joncque abor- 
deerde, maer alsoo de twee andere boots, namentlijck die van ’t Wapen van 
Amsterdam ende Walcheren, niet mede aenquamen volgens haer toesegginge 
ende belofte, wiert de couragie van de vyanden in de joncke sijnde, vermeer- ’ 
dert ende ter contrarie van d’ onse vermindert, sulcx dat ditto boot van Am
sterdam groot tegenstant gewaer wordende ende nu al in de 20 gequetste 
becomen hebbende, genootsaeckt is geweest te retireeren, welcke faute van 
schipper Crul in ’t naerlaten van syne toegeseyde hulpe begaen, sijnde van 
seer quader consequentie, in een schipper ende ander officieren nietlydelijck, 
alsoo daerdoor onse natie groote schande wort toegeschreven ende onse 
vyanden door [der] onser fauten haer vromicheyt ende cloeckheyt vanteren, 
oversulcx op ’t swaerste dienen gestraft te worden, andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge
hoort hebbende den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael alsmede 
de frivole defentie van den voornoemden Dirck Gerritsz. Crul, item gelet op 
seeckere attestatie ten voordeel van den voornoemden schipper Crul van 
persoonen die mede in de boot van ’t Wapen van Amsterdam sijn geweest ge
nomen, waerop de persoonen de novo voor den voorsz. rade gehoort sijnde, 
bekenden oock datter geresolveert was ten tyde voorsz. dat de voornoemde 
drie boots de voorsz. joncke souden abborderen, maer namen haeren uut- 
vlucht dat hetselve naderhant ware verandert ende geresolveert dat yder der 
voorsz. boots, d’ een naer d’ander, op ditto jonck een chargie souden doen,
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>. sulcx in geenderley manieren maer ter contrarie met de commandeur Artus 
Gysels, cappiteyn Jan Willemsz. Gomale, de schipper Abraham Dubois ende . 
Jelis van Hattem wordt bewesen datter alleen geresolveert was, ’twelckoock 
malcanderen belooft hadden, alsdat sy met gelijckerhant dïtto joncke soude 
aborderen, ende voorder op alles gelet sijnde ’t geen eenichsints ter materye 
soude hebben moveren, den voornoemden Dirck Gerritsz. Crul gecondem- 
neert ende gesententieert hebben, condemneren ende sententieren hem mits 
desen, in een boete ende amende van drie maenden gagie, t’ appliceren een 
derde paert voor den advocaet-fiscael, de reste tot bevoorderinge van de forti
ficatiën.

Aldus gesententieert in ’t fort Jacatra, adi 29 December anno 1620.

k

, i

Alsoo Jan de Brasser van Rotterdam ende Andries Gabrielsz. Schipper 
van Antwerpen, beyde vrye luyden onder de jurisdictie van Jaccatra sorte
rende, alsmede Behcon, opperste der Chinesen, voor desen verscheyde maelen 
soo uut den name van den heer Generael als uyt sijn E. selffs wel ernstelijck 
aengesproocken, vermaent ende gewaerschout waren de thienden aen den 
ontfanger te betaelen van de vruchten die sy genieten van seeckere tuack 
boomen haer te leen vergunt, welcke vruchten haer oock belast waeren ge- 
rechtelijck aen te geven, op pene soo ter contrarie deden, dat elck van sijn 
leen versteecken ende de voorsz. tuackboomen aen de meest biedende ver
pacht souden werden, des niettegenstaende de voornoemde persoonen niet 
alleen naerlatich sijn geweest de incomsten ende proffyten van haer leen ge- 
rechtelijck aen te geven, maer soo ’t scheene den heere int minste niet te 
wil en wisten voor aleer door harder proceduren daertoe gebracht werden, 
sulcx sy haer tegen den heer ten alderhoochsten ondanckbaer hebben be
toont, daerdoor sy naer recht ende redene van haer leen behoorden vervallen 
te wesen; derhalve soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer 
Generael, gehoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, naer op de 
saecken rypelijck gelet hadden, om sonderlinge redenen haer daertoe move
rende de voornoemde persoonen onder hun drien elck gecondemneert ende 
gesententieert hebben, condemneeren ende sententieeren elck van hun mits 
desen, in ses realen van 8en, t’appliceeren een derde paert voor den advocaet 
fiscael, ende de reste tot bevoorderinge van de fortificatiën; worden voorders 
de voornoemde persoonen voor de laetste mael by desen wel expresselijck 
gewaerschout yder maent precijs den thienden van haer leen te betaelen, op 
peene van daervan vervallen te sullen wesen, ende dat de heer ’t selve als 
danckbaere weder aen hem sal.nemen.

In ’t fort Jaccatra, adi 29 December anno 1620.
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Gelet sijnde by de Gecommiteerde Raden wegen den E. heer Generael, hoe 
Ewout van Dijck van Rotterdam, oppercoopman, voor desen gelegen hebben
de op de custe Cormandel op ’t comptoir tot Massalipatan, sich op de herre- 
waerts reyse van de voorsz. custe met het schip Enchuysen soo heeft verloopen, 
dat dickwylen is beschoncken geweest; item dat hy op seeckeren tijt den 
provoost van ditto schip in de galderye vastgehouden heeft, terwylen de 
schipper denselven sloech, alsmede dat hy van Dijck den voornoemden 
schipper hier ter reede voor sijn cop geslagen heeft, alsmede dat hy van Dijck 
des schippers ontochtich ende onbehoorlijck leven heeft verswegen endeniet 
aengegeven op[dat] daerin mochte voorsien worden, alles breeder blijckende 
by de informatien daervan genomen, alsmede by sijn eygen vrywillige beken- 
tenisse, ’t welck alles saeken sijnde van seer quader consequentie ende exem
pel als in desen gebleken is, oversulcx niet gedissimuleertmaer op ’tswaerste 
behoorden gestraft te worden, andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden voorsz., gehoort hebbende den 
eysch van den advocaet-fiscael, naer rypelijck op de saecken gelet hadden, 
met approbatie van den E. heer Generael den voorsz. Ewout van Dijck gecon- 
demneert ende gesententieert hebben, condemneeren ende sententieeren hem 
mits desen, in een amende ende verbeurte van twee maenden gagie, t’ appli- 
ceren een derde paert voor den advocaet-fiscael ende de reste tot bevoorde- 
ringe van de fortificatiën.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 5 January anno 1621. Was onderteeckent: 
Fredricic Houtman, A. van Ufeele, Tiivmen Michielsz., ’t mercqgestelt 
by cappiteyn Jan Pae, Cornelis de Lange, Jacob Cooper, Abraham 
Stricker.

Alsoo Jan Jansz. van Enckhuysen, schipper op het schip Enchuysen, sich 
geduyrende de reyse van de custe van Ceylon herrewaerts met gestadich 
droncken drincken soo groffelijck vergrepen ende te buyten gegaen heeft, 
dat hy niet anders als een ergernisse ende quaet exempel binnen scheeps- 
boort is geweest, ende in geenderley manieren sijn offitie sulcx als een schip
per betaemt heeft bevoordert ende waergenomen, alsoo doorsyne droncken- 
schap op ’t stuwen van de packen in ditto schip op de custe Cormandel niet 
heeft gepast, nochte oock besorght dat het goet ende de packen onbescha- 
dight mochte overcomen, maer daerinne soo onachtsaem is geweest, dat veel 
verscheyde goederen bedurven sijn, daerdoor de Compagnie seer merckelijcke 
schade heeft geleden; oock dat hy daerenboven niet als alle twist ende on- 
eenicheyt tegen syne scheepsofficieren door syne dronckenschap heeft aen- 
gerecht, alles breeder blijckende by de informatien daervan genomen, ’t welck 
sijnde saecken van seer quader consequentie, daerdoor de Compagnie al te
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grooten interest is lydende, oversulcx met rigeur behoorde gestraft te werden, 
andere ten exempel.

Soo is ’t dat de Gecommitteerde Raden wegen den E. heer Generael, ge- 
hoort hebbende den eysch van den advocaet-fiscael, alsmede de informatien 
tot justificatie van dien overgeleyt, ende voorders op alles gelet daerin desen 
eenichsints op te letten stont, den voornoemden Jan Jansz. met approbatie 

den E. heer Generael gecondemneert ende gesententieert hebben, con-van
demneeren ende sententieeren hem mits desen, dat van sijn offitie voorsz. als 
’t selve onwaerdich ende daertoe onbequaem sal worden gedeporteert ende 
alle syne gagien ende verdiende maentgelden sullen sijn geconfisqueert, tot 
reparatie voor sooveel die strecken kunnen van des voorsz. Compagnies 
schade, daerenboven dat voorsz. Jan Jansz. aen den advocaet-fiscael betaelen
sal 10 realen van 8en.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 5 January. Was onderteeckent: Fredrick 
Houtman, A. van Uffelen, Tiiymen Michielsz., ’t mercq gestelt by cap- 
piteyn Jan Pae, Cornelis de Lange, Jacob Cooper, Abraham Stricker.

\

Alsoode principalen ende overhooffiden van ’t groot eylant Banda, tegen- 
woordich gevangen, als namentlijck orangkay Jaram sabandar van Lonthor, 
Majassam alias Kalebacker, orangkay Dirck, Ayock paep van Denner, Codia 
Aly, Paty, Ciack sabandaer van Rassangijn, Soda, Paga, Maisiela-Lebamme 
de Wayer, Ratou deNera, Codia Omnian, Astan, Lebe Bousam, Bay, Boniella, 
Temin, Lias, Saem Bairo, Assan, Iderien, Maiary, Maccatite, Malimdrory, 
Maiboura, Borbounien, Iman, Kakiae, Datou paep van Slamma, Kakiay, 
Lampa, Slam, Samman, Ralou, Quiack, Sanda, Ousin, Cousan, Malim, Abda- 
ramman, Mairamman ende Assam, deheeren commissarisen, van den E. heer 
Gouverneur Generael ter tijt daertoe gecommitteert, bekent ende beleden 
hebben, ende den heer Generael mitsgaders de voorsz. commissarissen uyt 
deselve haere confessie genoechsaem is gebleken, dat niettegenstaende de 
E. heer Generael haer in genade aengenomen ende zy ’t haere zijn E 
noempt onderworpen hebben, met beloften dat haer als goede onderdanen 
van de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Neder
landen souden dragen, zy, gevangen, ter contrarie, ondertussen genaden 
wierven, onder den anderen gecombineert ende geresolveert hebben op ’t 
hoochste van ’t geberchte haer opnieus tegen ons te verstercken ende haere 
principaelste wapenen achter de handt te houden, ja, hebben deselve weder 
tegen ons in de hant genomen, de gemaecte accoorden verbroocken ende 
d’ onse sonder eenige insinuatie vyantlijcken uyt haer voorsz. versterckinge 
aen getast; voorder hebben niet alleen haeren eet van getrouwicheytende ge- 

*) V ongefolieerd.
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4pihoorsaemheyt verbroocken, maer selffs den persoon van den E. heer Gene- 
rael onderstaen te vermoorden ende ’t leger dat van zijn E. op Slamma ge
houden was, om den hals te brengen, waertoe alreede haer gantsche macht 
versamelt hadden, ende souden haer boos voornemen in ’t vverck hebben ge- 
stelt, indien die van Wayer haervrouch genoch op Slamma begeven hadden; - 
dat voorder soo trouloos gehandelt hebben dat sy, gevangenen, in ’t schip 
den Dragon gescheept sijnde, andermael geresolveert hebben den E. heer 
Generael te vermoorden met een cris die eenen genaempt Tondoute ver
borgen hadde, om vvelcke moort te effectueren soo ’t scheen elck grager dan 
den anderen is geweest; dat sy gevangenen mede voorgenomen hebben ’t 
volck vaerende op ’t schip den Dragon, als sy in zee souden sijn ende kans 
sagen om aen eenich lant te ontcomen, om den hals brengen ofte het in den 
brant te steken ende also met den anderen te sterven; dat sy gevangenen 
noch aen lant zijnde, in gemeene vergaderinge met den anderen geresolveert 
bebben de persoonen die van wegen den E. heer Generael op Wayer ende 
Ouwendenner resideerden, vermoorden, gelijck op den 25 April geschiet is, 
dat zy gevangenen met een schoon gelaet ende geveynsde woorden onder
staen hebben van d’ heer Generael te verwerven onder onse forten alhier 
te mogen woonen, met voornemen ende resolutie dat haer een maentofttwee 
wel souden dragen, om ondertusschen credit te becomen ende haer slach 
waernemende, het volck, tot bewaringe van ’t fort zijnde, te vermoorden 
ende ’t fort in te houden; dat voorts uyt der voornoemde gevangenen doen 
ende handel niet anders bespeurt wort, als haer procedueren gestreckt te heb
ben volgens haer aengeboorne boosheyt totbedroch, verraet, moort ende wat 
meer tot menschelijcke beloften endemenschen selven souden cunnen voor
dracht worden1), ende oversulcx in een plaetse, daer men justitie [is] doende, 
nietbehooren geleden maer andren ten exempel gestraft te worden; derhalven 
soo is ’t dat d’E. heer Generael mitsgaders den breeden raet van de vloote, 
met rype deliberatie doorgesien ende overwogen hebben alles ’t gene ter 
materie dienende is ende heeft mogen moveeren, doende recht, acht van de 
voornoemde gevangenen, als principale ende belhamers van de voorsz. boos
heden, gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneren ende sen- 
tentieren haer mits desen, levendich gequartiert ende haer hooffden op 
staecken gesteltte worden’; voorder dat de resteerende sesendertich onthalst 
ende haer hooffden mede op staecken gestelt sullen worden.

Aldus gesententieert op ’t schip Nieuw Iiollandia, geanckert leggende voor 
’t Casteel Nassouw op Nera in Banda, adi 8 Mayo 1621. Was onderteeckent: 
Jan Pietërsz. Coen^Martinus Sonck, Jan van Gorcum, Isbrant Cor-^a 
nelisz., Cornelis rfe Lange, Vesterman, Broer Backer, Jacob Coper,

*) Aldus de (blijkbaar corrupte) tokst.
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Marten Jansz., 'an Willemsz., Adryaen Willemsz.,Matthijs Albertsz., 
JacobJansz. Meys, Jochem Hendricksz. Sael, Hendrick Jacobsz., Wy- 
nantBrants, Claes Colff, Thijs Cornelisz. Vleyshouwer, secretarius.

Alsoo1) Willem Andriesz., schipper van ’t schip Oudt Delff} sichopsijn 
eygen aucthoriteyt ende sonder weeten van den oppercoopman ofte andre 
van denscheepsraetonderstaen heeft eenige van ’tscheepsvolckvoor de mast 
te setten ende haer zeer jammerlijcken te laeten slaen, als genoechsaem ge- 
bleecken sy aen de twee quartiermeesters ende den cock, dewelcke h)'jegen 
danck ende wil van de presente scheepsraet heeft doen voor de mast setten 
en slaen. Twelck niet alleen saeken sijn daerdeur den oppercoopman ende 
d’andere mede scheepsraden in cleynachtinge onder haer volck gebracht 
werden, maer oock van zeer groote stouticheyt by hem in desen gepleecht, 
die ter plaetse, daermen recht ende justitie administreert, niet geleden, maer 
opdat sulcx niet meer en geschiede, anderen behoorde ten exempel gestraft 
te werden, soo ist, dat den dagelijcksen raetvant fort, gehoortden eysch ende 
conclusie van den advocaet-fiscael, ende de confessie van den delinquant, 
doende recht, prefererende gratie voor rigeur van justitie, denselve gecon- 
demneert hebben, als sy hem condemneren mits desen, in een amende van 
twee maenden gaige voor den heer, ende ƒ30 voor den voornoemdenjadvocaet 
fiscael.

Actum int fort Batavia, desen 11 Januaryo anno 1622. Was onderteeckent: 
Willem van Antzen, Jaecques Coetely, Willem Conningiiem, Cor- 
nelis van Sulensteyn, Lambert Vermeer, Abraham Strijcker, W. J. 
Braseman, secretaris.t

?;

Alsoo Jan Jansz. Hoochlandt, oppercoopman, aen de schepen, jachten ende 
fregatten, dewelcke alhier haer nodighe verversinge ende behoeften gehouden 
sijn te procureeren, hem vervordert heeft totPalmban d’selve met alsulcke 
excessive ende groote oncosten te versien, dattet een groote somme van pen
ningen comt te bedragen, sulcx dat oock de contante penningen, hem tot 
coopmanschap medegegeven, daardoor seer sijn vermindert jegen de rechte 
meeninge ende intentie van den heer Generael, die wel verstaet men eenige 
nodige oncosten den schepen sal verstrecken, als niet en excedeert boven 
ordinairis, als in desen sy gepleecht. Ende want hetselvesaecken sijn, dieniet 
geleden, maer opdat andren haer van sulcx te doen oock mogen wachten, 
behoorde ten exempel gestraft te werden, soo ist, dat den dagelijexsen raet 
vant fort Batavia, gehoort den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael,

:
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265Batavia, 11 Jan. 1622.

ende de mondelinge verantvvoordinge van den voorsz. Hoochlandt, d’selve 
ten oorsaecke hy soo hogen oncosten aen de schepen gedaen heeft, daerover 
gecondemneert hebben, als sy condemneren mits desen, in een amende van 
een maent gagie voorden heer, ende drie realen van 8en in contant aen de 
voorsz. advocaet-fiscael te betaelen.

Actum int fort Batavia, desen 1 lcn Januario anno 1622. Was onderteeckent: 
Willem van Antzen, Jaecques Coeteley, Willem Conningen, Cor-
NELIS VAN SüLENSTEYN, LAMBERT VERMEER, ABRAHAM STRIJCKER, W. J. 
BRASEMAN, secretaris. ;

■k
Alsoojan Carstensz. van Obzeel in Sweeden, pro voost vantschip Groeningen, 

niettegenstaende op 16 November lestleden over syne begane faulte by hem 
jegen de schipper Gerrit Douvvensz. gepleecht, drymael van de groote ree [ge
vallen] ende met vijftich slagen gelaerst is geworden, hem echter nu onlancx 
geleden weer onderstaen heeft aen ’teylant Onrust mette botteliersmaet van 
denselven schepe aen lant eenich gevecht ende moétwille te bedryven, ende 
doordien hem delinquant daerover van sijncoopman belast werde in de boeyen 
te gaen, heeft sulcx niet willen doen, maer sich daertegen onwillich ende 
weygerich gestelt, als seggende onder andere scheltwoorden jegen denselven, 
dat hy van hem niet gecommandeert wilde wesen, ende dat hy den bruy van 
hem hadde, oock noemende denselven een Gresicksen hont, schelm ende 
dieff, ende neffens noch groote lasteringe, diehy jegen den naemeGodtsseer 
grouwelijck heeft gedaen. Ende want hetselve niet alleene saecken sijn van 
groote stouticheyt, moetwille ende ongehoorsaemheyt jegen sijnnen voor
noemden coopman (die hy hiermede seer lasterlijck heeft geinjurieert), ende 
gepleecht verachtinge van den name des Heren, maer oock van seer quader 
consequentien, die int minste niet geleden, maer opdat andren haervan sulcx 
te doen mogen wachten, opt alderswaerste behooren gestraft te werden, soo 
ist, dat den dagelijcxsen raet, gehoort den eysch ende conclusie van den ad- 
vocaat-fiscael, ende gesien de geloofwaerdige getuygenisse hiervan beleyt, 
doende recht, meer genegen sijnde tot clementie ende genade als tot rigeur 
van justitie, denselven gecondemneert hebben als sy hem condemneren mits 
desen eerst de voorsz. calomniensse ende injurieuse woorden, by hem ge- 
sproocken, eerlijck te beeteren, mits met ongedeckten hooffde ende gebogen 
knyen eerst Godt, daernaer de Justitie ende den geinjurieerde om vergiffe- 
nisse biddende ende seggende sulcx qualijck ende t’ onrecht by hem ge- 
sproocken te sijn, dattet hem van herten leet sy; ende dathy voorts voor syne 
begane misdaet aen een van de schepen gebracht, aldaer driemael onder de 
kiel doorgehaelt ende met vijftich slagen op een linne broeckgen aen heb
bende gelaerst sal werden.
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Batavia, 17 Jan. 1622.

Actum int fort Batavia, den 17 Januario anno 1622. Was onderteeckent: 
Willem van Antzen, Jaecques Coeteley, Willem Conningen, Cor- 
NELIS VAN SULENSTEYN, LAMBERT VERMEER, ABRAHAM STRIJCKER, W. J. 
BRASEMAN, secretaris.

266

■

Alsoo Olivier de Chanpagne, barbier op ’t schip Zierickzee, sich niet ont- 
sien heeft uutte barbierskiste van ’t voornoemde schip, in plaets van een we> 
nich tot verbintenisse van een dach voor ’t volck te halen gelast was, hem 
daerenboven sijn selven met diversche medicamenten geforneert, die hy 
sonder imants kennisse in sijn broeck haddde verborgen. Item omdat hy de- 
linquant met sijn vertreck uut Banda hem met costelijcke olyen ende andre 
medicinale wateren, de kist aldaer, sonder kennisse van den heer Gouver
neur, heeft ontbloot, die nochtans aldaer te blyven seer hoochnoodich van 
doen waren. Ende alsoo dit saecken sijn van seer quader consequentien, die 
ter plaetse daermen justitie administreert niet behoorde geleden, maer andren 
ten exempel, opt hoochste dient gestraft, soo ist, dat den dagelijcxsen raet, 
gehoort hebbende den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael ende 
de mondelinge verantwoordinge van den delinquant, denselven voor syne 
misgane delict gecondemneert ende gesententieert hebben, gelijck sy hem 
condemneren ende sententieren mits desen, in een amende van dry maen- 
den gagie, ende vier realen voor den voorsz. advocaet-fiscael.

Actum int fort Batavia, desen 18en Januario anno 1622. Was onderteykent: 
Willem van Antzen, Jaecques Coeteley, Willem Conningen, Cor- 
nelis van Sulensteyn, Lambert Vermeer, Abraham Strijcker, W. J.
BRASEMAN, secretaris.

:
r.

Alsoo Andries Aetensz. van Sneeck, bosschieter vant schip Delff, ende Jan 
Martensz. van Delff, bosschieter van ’t schip de Sivaen, hun verstout hebben, 
te weten: Andries Aetensz. ses weecken, ende d’voorsz. Jan Martensz. twee 
maenden geduyrlijck van hun schepen, daerop bescheyden waren, alhier aen 
lant te blyven, ende sich met droncken drincken te verloopen, dat daerdoor 
hun schepen haer ontvaren sijn. Ende alsoo ’t selve niet alleene sijn saecken 
van seer groote moetwille ende ongehoorsaemhcyt, daerdoor de Compagnie 
groote ondienst geschiet, maer oock van zeer quader consequentien, die ter 
plaetse daer men recht ende justitie administreert int minste niet geleden, 
maer andere tot een exempel behoorde gestraft te werden, soo ist, dat den dage
lijcxsen raet, gehoort den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael ende 
de mondelinge [verjantwoordinge der voorsz. delinquanten, doende recht, 
prefererende gratie voor rigeur van justitie, deselve gecondemneert hebben, 
als zy hun condemneren mits desen, elck drie mael van de groote ree te
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'4267Batavia, 4 Febr. 1622. aloopen ende voor de mast met tachtich slagen gelaerst te werden, verbeu
rende niettemin voor de voorsz. hare versuymden tijt, te weten : d’ voorsz. 
Andries Aetensz. drie maenden, ende d’ voorsz. Jan Martensz. vier maenden 
gagie, t’ apliceren de twee derde parten voor den heer, ende ’t resterende 
derde part voor den fiscaal.

Actum int fort Batavia, desen 4enFebruary anno 1622. Wasonderteyckent: 
Willem van Antzen Jaecques Coeteley, Willem Conningen, Cornelis 
van Sulensteyn, Lambert Vermeer, Abraham Strijcker, W. J. Brase-
MAN, secretaris.

Alsoo Hendrick Jansz. van Weesip, metselaer, ende Egbert Sybrantsz. van 
Flaerlem, bootgesel, hun onlancx geleden soo verre verloopen ende te buyten 
gegaen hebben met dronckenschap, dat d’voornoemde Hendrick Jansz. van 
den voorsz. Egbert Sybrantsz. eyschende een quaertgen, daermede in een 
Chinees huys binnen der stede Batavia gaende sich veynsende een rol satijn 
te coopen, dewelcke in handen gecregen hebbende dito Egbert Sybrantsz. 
toegelanght heeft, die daermede dadelijck wechgegaen is, en alsoo den 
Chinees waervan d’selve soude coopen dien vermiste, heeft hy, Hendrick 
Jansz., hem nyet geschaempt jegen den voornoemden Chinees te seggen van 
nyetteweeten waerd’ voorsz. rol satijn, by hem alsvooren aende voorsz. sijn- 
nen complice overgegeven, en was. Daer nochtans opt hart aenhouden van 
den voorsz. Chinees alhier doort nader ondersoeckvan den gerechte de voorsz. 
rol satijn niettegenstaende het hert ontkennen van den voornoemden Hen
drick Jansz. onder desselffs beddecleet gevonden ende aende voorsz. Chinees 
gelevert is, hebbende d’voorsz. Egbert Sybrantsz. wel geweten den voor
noemden Hendrick Jansz. niet meer geit hadt alst quartgen by hem geleent, 
daervoor hy wel wist geen rol satijn conde coopen, vermits twelck soowel 
aende dieverye als d’voorsz. Hendrick Jansz. schuldich bevonden wort. Ende 
want ’t selve saecken sijn van notoire dieverye, by hun beyde gepleecht, die 
een ander tot een exempel behoorde gestraft te werden, soo ïst, dat den 
dagelijcxsen raet van ’t fort, gehoort den eysch ende conclusie van den ad- 
vocaet-fiscael ende de confessie van de delinquanten, doende recht, prefere
rende gratie voor rigeur van justitie, d’selve gecondemneert hebben, als sy 
hun condemneren mits desen, beyde wel strengelijck gegeselt te worden.

Actum int fort Batavia, desen 4en February anno 1622. Wasonderteyckent: 
Willem van Antzen, Jaecques Coetely, Willem Conningen, Cornelis 
van Sulensteyn, Lambert Vermeer, Abraham Strijcker, W. J. Brase- 
man, secretaris^/

j Alsoo Dirck Joosten ’t Hooft, geboortig van der Gouwe, qjut 28 jaren, 
uytgevaren met het schip Orangien voor jongen onder de vlagge van den
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V Batavia, 5 Febr. 1622.268*
i
i: Generael Pieter de Both, ende nu burger deser stede Batavia, gewesene capi- 

teyn op een tingangh, jegenwoordich gevangene, aende achtbare heeren ge
committeerde van den dagelijcxsen raeden deses forts Batavia, by den E. heere 
Jan Pietersz. Coen, Gouverneur Generael wegen den Staet der Vereenichde 
Nederlanden in Indien, totexaminatie van sijnnen persoon, voordere kennisse

■

ende judicature van sijnne saecken gecommitteert, buyten pyne ende bande 
ysere bekent heeft ende deselve heeren volcomentlijck by sufficante at-van

testatien, ten dien eynde genoomen, gebleecken is, dat hy gevangene sich 
niets ontsiende, onderstaen heeft een seker vaartuych (balou geheeten), co-

* mende van Palimbam, alwaer die t’huys hoorde, ende willende naer Jamby, 
wesende beyde de voornoemde vrye plaetsen, onse speciale vrienden toebe- 
hoorende, vyandelijck aen te tasten, ’tvolckvan deselve, naer die handen 
ende voeten gebonden te hebben, overboort te werpen, sonder dat hem, 
’t Hooft, van sulcx te doen hebbe connen weerhouden de paspoorten welcke 
die van de balouw voornoemt van Sr Hoochlandt (te dier tijt noch coopman 
in Palimban) t’ haerder bevrydinge ende versekertheyt waeren medebren
gende ende hem verthoonende, welcke hy om sijn hooft swayende sijn volck 
(na die beneffens de gevangene op verscheyden vaertuygen verdeelt te heb
ben) toegeroepen heeft te sijn onvrye en Portugeesche brieven, om alsoo 
door sulcke ende diergelijcke onwaerachtige ende sinistre practijcquen de 
goede te abuseren, ende sijn voorgenomen quaet desseyn te bevorderen, 
waerop het overboortwerpen der gevangenen vooren aen gemelt (die der- 
thien in getale waren) gevolcht, ende t’ sijnnen begeerte geeffectueert is, 
sonder dat yemandt, oock selffs sijnnen luytenant (op wiens naern de com
missie by den heere Generael hun vergunt niet anders als op den sijnnen was 
luydende), na den voornoemden brieff hem gevangen vraegende, dien oyt 
heeft mogen cometi te sien, vermits hy in de riviere van Palimban met sijn 
tingangh ende ander vaertuych leggende, aldaer by sich selffs beslooten 
hadde, alles wat hem bij noorden Jamby soude comen te ontmoeten aen te 
tasten, alsoo sich beclaechde in langen tijt geen prijs becomen te hebben, 
ende dat sonder aensien van vriendt ofte vyant, ’t ware oock deselve pas 
hadde ofte geen, ja, dat meer is, dat hy alle degeene, die eenige vrypassen 
souden te voorschijn brengen, alle overboort soude smyten, om nyet ontdeckt 
te worden, ende alsoo den buyt goet te mapcken. Dat hy gevangene oock 
noch daerna tot meerder versekerheyt van sijn boos voornemen (waeruyt 
sijnne ontrouwe handelinge te bespeuren is) sijn bysit Macar, weduwe van 
Nachoda Santry, schipper van de balouw, onderrecht heeft ende bewillicht 
dat sy alhier tot Batavia voor den E. heer Generael verschynende, en gevraecht 
sijnde, waer na toe sy met hun balouw hadden gewilt, seggen moste, byaldien 
sy haer leven begeerde te salveren, de balou na Mallacca gedestineert
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Batavia, 5 Febr. 1622. 269

want soo sy anders verclaerde endedatnajambyhaerreyse tendeerde, soude 
haer den capiteyn Moor (meynende d’E. heer Generael) doen dooden, twelck 
hy gevangene bekende, insgelijcx door syne medegesellen aen de andere 
vrouwen bevolen te sijn, om alsoo door dese en diergelijcke middelen hare 
saecken alhier schoon te maecken, belydendedaerenboven dit alles qualijcken 
tegen den expressen wil ende meninge van den E. heer Generael ende sijnne 
medegegeven commissie gedaen te hebben, ’t welck soo hy seyde, hem van 
herten leet was.

Alle welcke proceduren daertoe gestreckt hebben om sich, soowel door 
ongeoorlooffde als geoorlooffde middelen te verrijcken, ’t ware dan hoe hy 
deselffde soude hebben connen becomen, sonder eenich onderscheyt van 
vrient ofte vyandt, met moorden, roven, pyraetschappen tedryven alsander- 
sins, gelijck hy in vrienden, persoonen en goederen alreede gedaen heeft, 
waeruyt te verwachten staet (ten ware daerinne opt spoedichste voorsïen 
werde) een uutterste gevaer van de Compagnie’s rijcke middelen ende haer- 
der dienaren, een affkeer ende generale diffidentie van alle omleggende 
princen, bontgenooten ende andere natiën t’ onswaerts, en dienvolgende 
genoechsaem een totale ende deplorable ruyniën in onsen staet, die daer- 
omme in een welgestelde regeringe niet en behooren sal geleden, maer 
andre ten exempel, gestraft te werden, soo ist, dat den E. heer Generael en 
raden van Indien, gehoort den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael 
ende de confessie van den delinquant, mitsgaders de gelooffwaerdige getuy- 
genissen hun in desen gebleecken, met rype deliberatie van rade doorgesien 
ende overwogen hebbende alle ’t gene ter materie dienende is en heeft mogen 
moveren, naer daerop gehoort te hebben de advysen van den dagelijcxen en 
breden rade, doende recht, denselvigen gevangen gecondemneert hebben, 
gelijck sy hem condemneren mits desen, gebracht te werden daer men de 
justitie gewoon is te doen ende aldaer geexecuteert te werden metten swaerde, 
datterde doot na volcht, ende verclaren alle sijnne goederen geconfisqueert, 
ende alle de navolgende persoonen, namentlijck:JanJansz. van LeydenJuj 
tenant, Foppe Foppesz., constapel, Jan Jansz. van MiddeLblirch, hoochboots- 
man, Jan Speek, Jacob de Cuyper, Hans Puylooch, Pieter van de Velde, 
Francoys Tournoy, Jan Goridet, bygevoechde capiteyn, Franciske de Menes, 
Anthony Sousa, Anthony Mogen, Anthony Gonsalves, Abraham, Chinees, 
Jan, Japon, ende Sinsilo, Japon, sijn om seeckere reedenen, alsoo het delict 
genoechsaem sonder hare kennis begaen is, ende van hunnen capiteyn sijn 
geabuseert geweest, daeromme van den E. heer Generael ende raden van 
Indien van ’t geene sy soude mogen hebben gedelinqueert begrasit ende ge- 
absolveert. Ende is mede by haer E. verstaen dat men alle de genomene goe
deren ende vrouwspersoonen by voorsz. Hooft op onse vrienden in voorsz.
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i.
■ balou gerooft ende in esse wesende, aen de geintresseerde vergoeden ende 

restitueeren sal.
Aldus gedaen int fort Batavia, den 5en February anno 1622. Was onder- 

teykent: Jan Pietersz. Coen, Pieter Carpentier, Willem van Antzen, 
CornelisReyersz. Jaecques Specx, Gerrit Fredericksz. Dru yff, Pieter 
Bosschaert, Jaecques COeteley, Willem Conningem, Cornelis van 
Sulensteyn, Lambert Vermeer, Thymen Michielsz., Hans Ruffijn, 
Abraham Strijcker, Balthasar van Eyndhoven, Cornelis van Ma- 
seyck, Pieter Cornelisz., Isaack van den Wercke, W. J. Braseman, 
secretaris.

)
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Alsoo Cornelis Cornelisz. van Leyden, ende Hendrick Thomasz. van Alc- 
maer, beyde bootsgesellen, varende mette prauwen, sich onlancx geleden 
metten andren vervordert hebben te vechten ende met bloote messen hant- 
gemeen te sijn, dat, ten ware sydaerover niet waren gescheyden geweest, den 
andren apparentelijckswaerlijcksouden gequest hebben, alles [sijndesaecken] 
van seer groote moetwille, stouticheyt ende quader consequentien, die ter 
plaetse, daermen recht ende justitie administreert, niet geleden, maer andren 
ten exempel, gestraft behooren te werden, soo ist, dat den dagelijcxsen raet 
vant fort, gehoort den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael ende de 
confessie van de delinquanten, doende recht, prefererende gratie voor rigeur 
van justitie, deselve gecondemneert hebben, als sy hen condemneren mits 
desen, elck met vijftich slagen aen de pael gelaerst te werden, ende daeren- 
boven veertien dagen aen een kettingh voor de prins te arbeyden.

Actum int fort Batavia, desen 10en February anno 1622. Was onderteyckcnt: 
Willem van Antzen, Jaecques Coeteley, Willem Conningiiem, Cor
nelis van Sulensteyn, Lambert Vermeer, I-Ians Ruffijn, Abraham 
Strijcker, W. J. Braseman, secretaris^//

7;
.
.

y
Alsoo Jan Willemsz. van Amstelredam, alias Speek, timmerman, hem in 

plaets van sich opt Wapen van Enckhuysen (waerop hy vermits sijn verminekt- 
heyt van scheursel, ’t welck alhier hadtbecomen) te begeven, omme daermede 
na ’t vaderlandt te keren, hem onderstaen heeft alhier aen lant te vervoegen, 
ende soo lange t’ onthouden, dat eyndelijck ’t voorsz. schip hem ontvaren 
sijnde, en hy met sijn stout voornemen voortvarende oock nyet geschaempt 
heeft te begeven in compagnie van den capiteyn Dirck Joosten ’t Hooft, daer
mede hy als een vryman, daer nochtans in des Compagnies dienst noch is, 
mede ter zee op avantagie is gevaren geweest, ende hier wedergekeert sijnde, 
soo lange noch buyten den dienst, daerinne noch sy verplicht, te houden, dat 
nu alreede sedert het voorsz. vertreck van ’t schip ’t Wapen van Enckhuysen
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Batavia, 10 Febr. 1622. 271

over de seven maenden geleden is hy hem uyt des Compagnie’s dienst onder 
’t voorsz. prettecxt heeft onthouden. Alle ’t welcke saecken sijn van groote 
moetwille, stouticheyt ende quaden gevolge, daerdoor de Compagnie grooten 
ondienst geschiet, die int minste niet geleden, maer een ander ten exempel 
behoorde gestraft te werden, soo ist, dat den dagelijcxsen raet vant fort, ge- 
hoort den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael ende de confessie 
van den delinquant, doende recht, prefererende gratie voor rigeur van justitie, 
denselven gecondemneert hebben, als sy hem condemneren mits desen, onder 
een van de schepen driemael gekielhaelt te worden, ende ordonneren hem 
voorts om [in] sijn voorsz. ampt, oft daertoe hy sal mogen bequaem geacht 
worden, op een van de schepen te arbeyden, sonder eenige gagie te winnen, 
den tijt van veertien maenden.

Actum int fort Batavia, den 10en February anno 1622. Was onderteyckent: 
Willem van Antzen, Jaecques Coeteley, Willem Conningen, Cornelis 
van Sulensteyn, Lambert Vermeer, Hans Ruffijn, Abraham Strijcker, 
W. J. BRASEMAN, secretaris.

Alsoo Hendrick Jansz. van Flensburch, bootsgesel, sich onderstaen heeft, 
twee dagen ende twee nachten int quartier te onthouden ende hem alsoo van 
’t werck te absenteren, tot groote ondienst van.de Compagnie. Ende, want 
’t selve saecken sijn van seer groote stouticheyt, die [men] ter plaetsedaermen 
recht ende justitie administreert niet behoort te gedogen, maer andren ten 
exempel te straffen, soo ist, dat den dagelijcxen raet vant fort, gehoort den 
eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael ende de confessie van den 
delinquant, doende recht, prefererende gratie voor rigeur van justitie, den- 
selve gecondemneert hebben, als sy hem condemneren mits desen, met ses- 
tich slagen gelaerst te werden.

Actum int fort Batavia, den I0en February anno 1622. Was onderteeckent: 
Willem van Antzen, Abraham Strijcker, Jaecques Coeteley, Willem 
Conningen, Cornelis van Sulensteyn, Lambert Vermeer, Hans Ruf
fijn, W. J. BRASEMAN, secretaris.

/
f H .• Alsoo Ebrahim van Lontor, Dupaman van Selamme, Mustoffa van Lontor, 

Mamor van Nera, Lebe Mahoe van Selamme, Lebe van Nera, Boysala van 
Lacoy, Baty Malay van Selamme, Phoenike van Miniangi, Lebe van Orentate, 
alle orangkays, Tinger Massan van Selamme ende Maybouti van Nera, beyde 
orangbayckx, gesamentlijck Bandenesen, ende jegenwoordige gevangenen, 
aende achtbare gecomitteerde van den dagelijcxsen raede deses forts Batavia, w 
by den E. heer Jan Pietersz. Coen, Gouverneur-Generael wegen denSfaetder 
Verëenichde Nederlanden in Indien, tot examinatie vande voorsz. persoonen,
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vorderekennisseendejudicaturevan heure enorme endeverradelijckesaecken 
gecommitteert, buyten pyne ende banden van yser bekent hebben, eenige 
van die vrywillich, sommige door torture van water, coorde ende vier, ende 
alle gesamentlijck, door overtuiginge van d’een aen d’ander gedaen, open- 
baerlijck in den gerechten bekent hebben, daarby sy oock persisteren, datsy 
gevangenen, hun niets ontsiende, sooverre door hunne geimmodereerdepas- 
sien hebben laeten vervoeren, dat se tersyde stellende alle eere ende eedt den 
E. heer Generael solemnelijck geswooren, van hun als getrouwe onderdanen 
van onsen Staet t’syne E. waerts voortaen te dragen, seditieuse t’samenrot
tingen hebben aengegaen, streckende, soosy meenden, tot een totale ruyne, 
ofte tenminsten tot een aldergrootste afbreucke van den welstant onser 
saecken alhier int Coninckrijcke van Jaccattra ende d’eylanden van Banda, 
om welcke te effectueeren sy aen verscheyden princen als aen den Mataran, 
Pangaranvan Bantam, ConinckvanCherabon, ende den Panabahamvan Giry, 
representerende ’t hooft dergeestelijckheytindesequartieren, diversche brie
ven hebben affgevaerdicht, om tot hun boos ende pernicieus voornemen van 
deselvige assistentie van volck, wapenen, ende vivres, zoo te lande als te water, 
te becomen, aendienende den voornoemden onse nabuyrige princen, alle 
andere middelen, waermede sy verstonden, dat men onsen staet in dese con- 
treyen, ten alderhoochstesoudeconnen verswacken ofte wel geheelijckonder- 
drucken, daersy, Bandenesen, goeden moet toe hadden ende hun als beleyders 
totte verrichtinge van dien presenteerden, dat sy, gesamentlijck met die van 
Cherabon, de stadt souden in den brantgesteecken hebben, terwyle dejavanen 
besich souden geweest hebben om die van de lantsyde te vermeesteren, op 
welcken brant de Bantamsche prauwen uyt ter zee mede aengecomen souden 
hebben, om die alsoo door moort ende brant t’ eenemael te vernielen; dat sy 
mede, alsoo den heer Generael hun dagelijckx sonder loon dede arbeyden, 
Sijnne Edelheyt derhalven souden aenspreecken ende by weygeringe van 
dien, Sijnne gemelte Edelheyt souden doorsteecken, tot welcke schelmstuck 
Ebrahim voornoemt sich als executeur was voorstellende, hetwelckevan alle 
de andere orangkays aengenomen wert, dat sy den heer Generael, om na 
Banda te mogen vertrecken, souden aenspreecken, om aldaer, naer goet 
comportement, in credit gecomen te sijn, het casteel te vermeesteren, ofte 
by faulte van dien hun by de gevluchte Bandenesen op Ceram te vervoegen, 
ende hun soo geheelijck van ons jock te ontslaen, alles breder blijekende by 
hunne gevangenen eygen bekentenissen daervan synde. Alle welcke proce- 
duren daertoe getendeert hebben, om het Coninckrijcke vanjaccatra, ende 
de stadt en ’tfort Batavia grondich te bederven, ende 
heel Indien te verswacken, der Compagnieseer rijeke middelen in een uyterste 
gevaer te brengen, generale perturbatien te verwecken, de landen tot haere
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eygenen defentie onbequaem te maecken ende in perijckel te brengen van 
ganschelijck te moeten vervallen ende ondergaen, ten ware daer opt spoe- 
dichste inne versien werde, welcke saecken daeromme in een welgestelde 
regeringe niet behooren geleden, maer een ander ten exempel gestraft te 
werden; soo ist, dat den E. heer Generael ende raden van Indien, gehoort 
hebbende den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael ende de con- 
fessien van de delinquanten, met rype deliberatie van rade doorgesien ende 
overwogen hebbende alle ’t gene ter materie dienende is ende heeft mogen 
moveren, naer daerop gehoort te hebben de advysen van den dagelijcxsen 
ende breden rade, int bywesen vande gecommitteerde van deE.Eerwaerdige 
Engelse Compagnie, de heeren Richert Furslant ende Thomas Brockedon, 
doende recht, deselvige gevangenen gecondemneert hebben, gelijcksy die 
condemneren mits desen, gebracht te werden ter plaetse daer men dejustitie 
gewoon is te doen, ende aldaer de principaelen te weten: Ebrahim, Mostaffa, 
Phoenike ende Mayboty, levendich gequartiert ende hare hooffden op staec- 
ken gestelt te werden, ende de resterende orangkays naer onthalst te sijn ins- 
gelijcx gequartiert ende hare hooffden mede op staecken gestelt te worden, 
en de vierendelen van hun allen rontom de stadt gehangen, confisquerende 
alle hunne tytelijcke besit, t’appliceren na behooren; mitsgaders dat alle 
d’andere Bandenesen, mede gevangenen, aan kettingen geslooten ende als 
slaven ten dienste van de Compagnie haer leven geduyrende gebruyckt sullen 
worden, ende Lebe van Orentate beneffens Robo Marini, [twee] der voorsz. 
Bandenesen, werden om seeckere redenen, Sijn E. daertoe bewegende, van 
den E. heer Generael ende raden van Indien van ’tgene sy in desen souden 
mogen hebben gedelinqueert, begrasit ende geabsolveert.

Aldus gedaen int fort Batavia den 11CI1 February anno 1622. Was onder- 
teyckent: Jan Pietersz. Coen, Pieter de Carpentier, Willem van Ant- 
ZEN, CORNELIS REYERSZ., JAECQUES SPECX, GERRIT FrEDERICKSZ. DrUYFF,
Arnout Croock, Abraham Strijcker, Jaecques Coetely, Willem Con-
NINGEN, CüRNELIS VAN SUYLSTEYN, LAMBERT VERMEER, HaNS RUFFIJN,
Pieter Bossciiaert, Thymen Miciiielsz., Balthasar van Eyndhoven, 
Cornelis van Maseyck. Volgen schepenen der stede Batavia: DircicJem- 
mingh, Jan deBrasser, Elye Rippon, Fredericic Christiaensz., Pieter 
Cornelisz., Isack van DEN Wercke, W. Jansz. Braseman, secretaris.
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Alsoo Laurens Helt, ondercoopman, onlancx geleden soo des savontsaen 
taffel sat, vergrampt sijnde op den taffeldienaer, naer eenigekijffachtigeende 
luytruftige woorden metten andren gehat hebbende, hem nyet ontsien heeft 
ditto taffeldienaer tot tweemael aen ’t hooft te slaen, ende vermits ’t selve 
niet alleen streckt tot groote ergernisse van andren, mede aen d’voorsz. taffel
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bescheyden sijnde, maer oock int gebiet van Sr Raeff (dewelcke alleen toe- 
staet aldaer te verbieden en d'ongehoorsamen te straffen) getreden is, dat 
int minste niet geleden behoort te werden, soo ist, dat den dagelijcxsen raet 
vant fort Batavia, gehoort den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael, 
ende de gelooffwaerdige getuygenisse ten desen fyne beleyt, doende recht, 
prefererende gratie in plaets van rigeur van justitie, denselven gecondem- 
neert hebben, als sy hem condemneren mits desen, in een amende van ses 
realen van achten, t’appliceren een derde part voor den fiscael, ende de 
twee resterende derde parten voor den heer.

Actum int fort Batavia den 19 February anno 1622. Was onderteyckent: 
Willem van Antzen, Abraham Strijcker, Jaecques Coetely, Willem
CONNINGEN, CORNELIS VAN SüLENSTEYN, LAMBERT VERMEER, HANS RüF- 
FJJN, W. J. BRASEMAN, secretaris.

Alsoo Mathijs Willemsz. uyttenJHaech.» hoochbootsman binnen ’t fort 
Batavia^onlancx geleden comende inde bottelerye alhier om een kacrs te 
haelen, die hem de jongen, vermits den bottelier uyt was, weygerde te geven, 
sich alsdoen verstout heeft, jegen danck van die, een kaers uytte ton te nemen, 
ende alsoo dito jongen daerover eenige woorden maeckte, heeft hem als
doen voort vervoordert d’selve te slaen. Ende want hetselve saecken sijn van 
groote stouticheyt ende quader consequentie, die nyet geleden, maer andren 
ten exempel gestraft behooren te worden, soo ist, dat den dagelijcxen raet, 
gehoort den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael ende de monde
linge verantwoordinge van den delinquant, denselven gecondemneert hebben, 
als sy hem condemneren mits desen, in een amende van een halve maent 
gagie.

Actum int fort Batavia, desen 19 February anno 1622. Was onderteyckent: 
Willem van Antzen, Abraham Strijcker, Jaecques Coetely, Willem
CONNINGEN, CORNELIS VAN SüLENSTEYN, LAMBERT VERMEER, HANS RüF- 
FIJN, W. J. BRASEMAN, secretaris.

Alsoo Willem Laurensz., burger der stede Batavia, hem niet ontsien heeft 
tot groote verachtinge ende nadeel van den capiteyn Strijcker denselven 
na te geven dat den Fransman Pietcr L’Echine hem capiteyn uytte coy 
Intche Paniangh, huysvrouw van Borselo, met een rottangh gejaccht hadde, 
alsmede metten voornoemden Fransman hantsgemeen waer geweest, sulcx 
hy gequest wordende voor dito Fransman hadt moeten lopen, dat nochtans 
alles by d’voornoemden Fransman ter contrarie ende met and re intentie ge- 
seyt sijnde, in desselffs delinquants presentie alhier voor rechte werde weder- 
leyt. Ende doordien hy, Willem Laurensz., als sulcx qualijck verstaen heb
bende, 't selve lichtvaerdelijck tot nadeel van den voornoemden capiteyn uyt-
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gesproocken ende onder den volcke verbreyt heeft, soo ist, dat daeromme den 
dagelijcxsen raet vant fort, na gehoort hadden den eysch van den advocaet- 
fiscael, denselve gecondemneert hebben, d’ voorsz. verachtelijcke woorden 
tot nadeel des voorsz. capiteyn Strijcker gesproocken te wederroepen ende 
in presentie van den geinyurieerde verclaren, sulcx qualijck ende t’onrechten 
gesproocken te hebben, dat hem van harten leet sy; welcke wederroepinge 
oock op huyden alhier in den raet heeft gedaen, verbeurende niettemin voor 
d’voorsz. begane faulte een amende van zes realen van achten, t'appliceren 
4 voor de arme gemeente der stede Batavia, ende 2 voor den voorsz. advo- 
caet-fiscael.

Actum int fort Batavia, desen 19 February anno 1622. Was onderteyckent: 
Willem van Antzen, Abraham Strijcker, Jaecques Coeteley, Willem
CONNINGEN, CORNELIS VAN SüLENSTEYN, LAMBERT VERMEER, HANS RüF- 
fijn, W. J. Braseman, secretaris.

Alsoo Cornelis Willemsz. van der Gouw, metselaer, hem nyet alleen weyge- 
rich heeft gestelt van te doen, tgunt hem van Mr Arent belast werde, maer 
oock verstout, denselve met een trouweel achter in des voorsz. Mr Arents 
rugh te goyen, dat die daerover een groot gat in sijn wambeys heeft becomen, 
alsmede seer moetwillichlijck den 'oven, die by een van de gasten werde ge- 
maeckt, daertegen hy veel onnutte ende twistachtige woorden hadt, ontstuc- 
ken testooten. Alle ’t welcke saecken sijn van seer groote ongehoorsaemheyt, 
moetwille ende quader consequentien, die ter plaetse daer men recht doet, 
niet geleden, maer andren ten exempel behoorde gestraft te werden, soo ist, 
dat den dagelijcxsen raet vant fort Batavia, gehoort den eysch ende conclusie 
van den advocaet-fiscael ende de confessie van den voornoemden delinquant, 
doende recht, prefererende gratie voor rigeur van justitie, deselve gecondem
neert hebben, als sy hem condemneren mits desen, twee maenden sonder 
eenige gaige te arbeyden, ende daerenboven mettachtich slagen voorde pael 
gelaerst te werden.

Actum int fort Batavia, den 26 February anno 1622. Was onderteyckent: 
Willem van Antzen, Abraham Strijcker, Jaecques Coetely, Willem 
Conningen, Cornelis van Sulensteyn, Lambert Vermeer, Hans Ruf- 
fijn, W. J. Braseman, secretaris.

Alsoo Jan ten Bergh van Amersfoort, assistent, niettegenstaende op den 
23cn November lestleden over 3es snachts uyttet fort gebleven te hebben, als
mede ter saecke den oppercoopman Willem Conningen qualijck bejegent 
hadde, gecondemneert is geweest in een amende van een halve maent gaige, 
hem, in plaetse van daermede voor gewaerschouwt te houden, tot clevnach- 
tinge van de justitie weder opnieuws niet ontsien heeft andermael des nachts
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uyttet fort te blyven. Ende doordien ’t selve saecken sijn van seer groote on- 
gehoorsaemhevt ende quaden gevolge van andren, die ter plaetse daermen 
justitie administreert niet geleden, maer andren tot een exempel behoorde 
gestraft te werden, soo is 't, dat den dagelijcxsen raet vant fort, gehoort den 
eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael ende de confessie van den 

delinquant, denselven gecondemneert hebben in een amende van een 
halve maent gagie.

Actum int fort Batavia, desen 26 February anno 1622. Wasonderteyckent: 
Willem van Antzen, Abraham Strijcker, Jaecques Coetely, Willem
CONNINGEN, CORNELIS VAN SüLENSTEYN, LAMBERT VERMEER, HANS RüF- 
fijn, W. J. BRASEMAN, secretaris.

Alsoo Gerrit Pouwelsz. van Alcmaer, bosschieter van de prijs van St. Lau- 
retis, hem niet alleen verstout heeft negen weecken alhier aen lant ledich 
buyten des Compagnie’s dienst te begeven, maer daerenboven uyt seecker 
Javaense prauw te stelen een kris ende d’ selve aen d’ Chinesen te vercoopen, 
daer dito cris noch achterhaelt ende aen deneygenaerderselvergerestitueert 
werde.

Ende want ’t selve niet alleen saecken sijn van openbare dieveryeendege- 
pleechde moetwille en stouticheyt, daerby de Compagnie seer grooten inte
rest is lydende, die niet geleden, maer andren ten exempel gestraft behooren 
te werden, soo ist, dat den dagelijcxsen raet vant fort, gehoort den eysch 
ende conclusie van den advocaet-fiscael ende de confessie van den delinquant, 
denselven gecondemneert hebben, als sy hem condemneren mits desen, ach- 
tien weecken sonder gaige te dienen, ende voor dat den voornoemden cris ge
stolen heeft gehadt driemael van de groote ree te loopen ende met tachtich 
slagen gelaerst te werden.

Actum intfortBatavia, desen 26 February anno 1622. Wasonderteyckent: 
Willem van Antzen, Abraham Strijcker, Jaecques Coetely, Willem
CONNINGEN, CORNELIS VAN SÜLENSTEYN, LAMBERT VERMEER, HANS RüF- 
FIJN, W. J. BRASEMAN, secretaris.
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I ; Alsoo Jan Aerentsz. van Delmerhorst, soldaet onder de compagnie* van
capiteyn Strijcker, op den achsten deser, des snachts tusschen thien endeelff
uyren, soo hy de schiltwacht hadde in de punt by de poort van de stadt 
Batavia, sich verstout heeft op sijnnen schiltwacht sulcx te slapen, dat hem 
van degeene dewelcke de ronde quamen doen, sijn geweer affhandich ge- 
maeckt ende een ander in desselffs plaetse gestelt werde, alles blijckende by 
de geloofwaerdige getuygenisse daervan sijnde.

Ende want [’t] selve saecken sijn, die insonderheyt hier niet geleden 
andren ten exempel, na des crijchs discipline metter doot behoorde gestraft
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?ite werden, soo ist, dat den dagelijcxsen raet, met approbatie van den E. heer 
Generael ende raden van Indien, na gehoort den eysch ende conclusie van 
den advocaet-fiscael ende de mondelinge confessie der voorsz. delinquant, 
doende recht, prefererende gratie voor rigeur van justitie, om redenen, den- 
selven gecondemneert hebben, als sy hem condemneeren mits desen, driemael 
gestroplacoort te wesen.

Actum int fort Batavia, desen 5 Marty anno 1622. Was onderteyckent: 
Willem van Antzen, Abraham Strijcker, Jaecques Coetely, Willem
CONNINGEN, CORNELIS VAN SüLENSTEYN, LAMBERT VERMEER, HANS RüF- 
FIJN, W. J. Braseman, secretaris.

!
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Alsoo Anthony Theunisz. van Hamburgh, soldaet onder de compagnie 
van capiteyn Strijcker, jehenwoordich gevangene, onlangs geleden beschonc- 
ken sijnde, soo hem van den corporaelMartijn Putger derhalven belast werde2^'' 
(om alle vordere moeyten, die hy delinquant mits sijn dronckenschap mo
veerde, voor te comen) dat hy zoude sijn rust houden ende gaen slaepen, sich 
nyet alleen ontsien heeft sulcx te weygeren, ende hem daerjegen op te stellen, 
ja, soo seer, dat hy dito corporael niet schaemde met vuysten te slaen, des- 
selffs clederen ende hemdt vant lijff te scheuren, maer daerenboven, na sulcx 
geschiet was, verstoute te seggen een ieder, die buyten de Javaense corte- 
garde quam, mette bloote houwer, dewelcke hy in de hant hadt, decop te 
willen doven, gelijck hy apparentelijck oock gedaen soude hebben aen den 
persoon van Thijs Luytgensz., die uytte cortegarde quam, hadt sulcx Hemme 
Willemsz., mede soldaet, die op schiltwacht aldaer stont, niet met sijn degen 
affgeschut, mette welcke voorts sulcx in worstelingegeraeckte, dat de voorsz. 
schiltwacht daerover een weynich aen sijn been gequest werde. Alle twelcke 
sijnde saecken van seer quaden gevolge, die men op het hoochste behoorde 
te straffen (ende oock met den doot, sonder eenige conniventie volgens de 
crijghsdiscipline souden gestraft worden, indien dito Anthony Theuninsz. 
hem tegens ’t commandement van den corporael in ’sheeren dienst weyge- 
rich ende onwillich bethoont hadde), soo ist dat den dagelijcxsen raet, met 
approbatie van den E. heer Generael ende raden van Indien, gehoort heb
bende des delinquants eygen bekentenisse ende daerop den eysch van den 
advocaet-fiscael, doende recht, nochtans prefererende gratie voor rigeur van 
justitie, denselven gecondemneert hebben, als sy hem condemneren mits 
desen, driemael gestroplacoort te werden, ende admitteren den voorsz. cor
porael, dat hy voor twee maenden gaige aen goet, op des delinquants reke- 
ninge, ten aensien van de voorsz. schade sal mogen halen.

Actum int fort Batavia, desen 5cn Marty anno 1622. Was onderteyckent: 
Willem van Antzen, Abraham Strijcker, Jaecques Coetely, Willem
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CONNINGEN, CORNELIS VAN SüLÈNSTEYN, LAMBERT VERMEER, HANS RüF- 
FIJN, W. J. BRASEMAN, secretaris.

Alsoo Dirck Reynertsz. Blauwpaert, van Munnekedam, schipper vant jacht 
den Haringh, soo hy mettet selve jacht aen ’t eylant Onrust lach, sich niet 
ontsien heeft aldaer vant schip Schoonhoven te halen sonde?eenich verloff, 
de schuyt van deselve schepe, die na gebesicht hadt, by hem gehouden heeft, 
sonder die, als behoorde, weder aen deselve schepe te brengen, maer dito 
schuyt aen ’t jacht den Groene Leeiiw heeft laten vastmaecken ende de gant- 
sche nacht laten leggen, mits ’t welck door versuym van niet wel vastge- 
maeckt te sijn, oft door quade wacht gehouden, de voornoemde schuyt wech- 
gedreven ende ’s anderen daechs vermist is geworden. Ende want [’t] selve 
niet alleen saecken sijn van seer groote stouticheyt, daermede de Compagnie 
door vermissen van de voornoemde schuyt groote interest ende schade is 
lydende; maer oock van seer groote versuymenisse, onachtsaemheyt ende 
negligentie, by hem Dirck Reyniersz. in desen gepleecht, soo ist, dat den 
dagelijcxsen raet vant fort Batavia, gehoort den eysch van den advocaet- 
fiscael ende de mondelinge verantwoordinge der voornoemde Dirck Rey- 
nersz., doende recht, prefererende gratie voor rigeur van justitie, denselven 
gecondemneert hebben, als zy hem condemneren mits desen, voor de voorsz. 
schuyt, daerby ’t voorsz. schip Schoonhoven groot gebreck is lydende, te be
talen hondert gulden, ende voorde voorsz. versuymenisse, by hem desen aen- 
gaende gepleecht, in een amende van een maent gagie.

Actum den 5en Marty anno 1622. Onderstont: WILLEM van AntzEn, 
Abraham Strijcicer, Jaecques Coetely, Willem Conningen, Cornelis 
van Sulensteyn, Lambert Vermeer, Hans Ruffijn, W. J. Braseman, 
secretaris.

Alsoo Claes Pietersz. van Waert, luytenant van de prauwen, ende Luycas 
Barentsz., meester swaertveger alhier, hun op den 24ei1 der voorleden maent 
vervordert hebben, te weeten: eerst d’ voorsz. luytenant, dat hydoen savonts 
ontrent de clocke negen uyren int prauwenhuys gecomen is, ende aldaer aen 
de swaertvegersgasten belast heeft hun lamp uy t te doen, en daerjegen ietwes 
by d’selve geseyt werde, hem voorts vervordert heeft de lampe met sijn rot- 
tangh uyt te slaen, ’t welck noch niet genoech sijnde, heeft voorts onderwon
den d’voorsz. gasten wel een bet met sijn rottangh aff te smeeren. Ende de 
voorsz. Mr. Luycas, dat hy van de gasten daerover gehaelt sijnde hem nyet 
ontsien heeft, jegen den voornoemden luytenant daerover veel luytruftige 
ende samen verwijtachtige woorden te maecken, dateyndelijck,soosy beyde 
omteclagensouden gaen, daerom hantsgemeen ende metten anderen plock- 
harende werden, ’t welck al t’saemen saecken sijn, diestrecken totergernisse
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ende quaden gevolge voor haer onderhebbende gasten, die in een wel ge
regelde plaetse, als insonderheyt alhier int fort, niet geleden, maer opdat 
sulex niet meer en geschiede, behooren voorgecomen ende, een ander ten 
exempel, gestraft te werden; soo ist, dat den dagelijexsen raet vant fort, ge- 
hoort den eysch van den advocaet-fiscael ende gesien de schriftelijcke ver- 
antwoordinge die partyen desen aengaende hadden in te brengen, doende 
recht, prefererende gratie voor rigeur van justitie, d’selve gecondemneert 
hebben, als sy hen condemneren mits desen, elck in een amende van een 
ma ent gaige.

Actum int fort Batavia, desen 5en Marty anno 1622. Was onderteeckent: 
Willem van Antzen, Abraham Strijcker, Jaecques Coetely, Willem
CONNINGEN, CORNELIS VAN SüLENSTEYN, LaMBERT VERMEER, HANS RüF- 
FIJN, W. J. Braseman, secretaris.

;

\
i

!Alsoo Adriaen Woutersz. Draeck, coopman van [’t] schip Zierickzee> ende 
Jacob Jansz. Gauw, schipper vant fergat Slc Cruys, op den 15en der maent 
February sich onderwonden hebben hun van haerluj'der respective schepen 
des snachts te absenteren ende alhier ter stede te blyven in seeckere herberge, 
ahvaer, na eenige woorden metten andren hebbende over ’t gunt dito Gauw 
verlooren hadt met spelen, gebeurt is, dat soo dito Woutersz. by den voor
noemden Jacob Gauw sich neder wilde leggen om teslaepen, hy, Jacob Gauw, 
sulex niet heeft willen gedoogen, noemende voorts denselven een jongen 
ende bengel te sijn. Daer nochtans dito Adriaen Woutersz. hem geen oorsaeck 
toe en gaff, doordien die om vordere moeyten te schouwen wechgegaen ende 
op een ander plaets om te slaepen gelegen was, ’t welck den voornoemden 
Gauw noch niet genoech sijnde, heeft sich niet geschaempt tot verscheyde 
malen te seggen: dese coopluyden ende leuren willen mede wat spreecken, 
gelijck andere persoonen; wat sijnnent doch meer als een hoop schel
men ende dieven van de Compagnie? Ende soo daerover den voornoemden 
Adriaen Woutersz. opstont ende by den voorsz. Jacob Gauw wilde gaen om 
hem vanwege d’voorsz. injurien te verantwoorden, heeft denselven Jacob 
Gauw den voornoemden Adriaen Woutersz., datelijck soo hy aen de deure 
quam, voor ’t hooft geslagen, dat hy onder de voet geraeckte te vallen, over 
welcke slagen ende gemoveerde vechteryen, hy, Adriaen Woutersz., sich ver
stoute den voornoemden Jacob Gauw met een mes in sijn syde te steken.

Ende want ’t selve alle saecken sijn da'ermede een iegelijck onder haer be- 
scheyden groote ergernisse ende quaden exempel gegeven wort, alsmede ter 
plaetse daermen recht ende juistitie administreert niet behoort geleden, maer 
opdat sulex voorgecomen werde, ten exempel gestraft te worden, soo ist, dat 
den dagelijexsen raet vant fort, gehoort den eysch ende conclusie van den
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advocaet-fiscael, ende gesien de geloofwaerdige getuygenisse hen ten desen 
fyne gebleecken, daeraen partyen hun sijn gedragende, doende recht, prefe
rerende gratie voor rigeur van justitie, deselve gecondemneert hebben, als 
sy hen condemneren mits desen, te weten : d’voorsz. Jacop Gauw dat hy de 
voorsz. injurieuse ende calumnieuse woorden, by hem tot groot nadeel van 
alle eerlijcke coopluyden gesproocken, eerlijcken sal beteren, mits alhier in 
den rade verclarende sulcx t’onrecht gesproocken te hebben, ende dattet hem 
van harte leet sy, ende causa movens is geweest der voorsz. moeyte ende 
vechterye, in een amende van twee maenden gagie, mits daerbeneffens oock 
het meesterloon selven te betaelen ende syne smarte [te] moeten dragen, 
sonder daervoren yetwas te genieten.

Ende de voorsz. Adriaen Woutersz. Draeck, voor dat hy den voornoemden 
Jacop Gauw gequest heeft, in een amende van twee maenden gaige.

Actum int fort Batavia, den 19en Marty anno 1622. Was onderteeckent: 
Willem van Antzen, Abraham Strijcker, Jaecques Coetely, Willem
CONNINGEN, CORNELIS VAN SULENSTEYN, LAMBERT VERMEER, HANS RüF- 
FIJN, W. J. Braseman, secretaris.
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Alsoo Dirck Jansz. van Maesterlandt, vant schip Enchuysen, op den 5 deses 
beschoncken sijnde, by de Pitsiaerboom sich onderwonden heeft aldaer te 
nemen tot twee reysen toe den degen van den corporael Pauwels Jansz., die 
hem d’selve oock tot twee reysen afgenomen heeft gehadt, waerop hy delin- 
quant de laeste reyse soo hem den degen affgenomen werde verstoute met 
een bloote opsteecker den voornoemden corporael sooseer heftigh te ver
volgen, dat, ten ware hy van de omstanders geschut ende gescheyden was 
geweest, hy apparentelijck d’selve seer swaerlijck soude gequest hebben. 
Ende want [’t] selve saecken sijn van straetschenderye, genoechsaem opcn- 
baer gewelt, ende van seer quader consequentien, die men ter plaetse, daer men 
recht ende justitie administreert, niet behoort te lyden, maer andren ten exem
pel te straffen, soo ist, dat den dagelijcxsen raet vant fort Batavia, gehoort 
den eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael ende de confessie van den 
delinquant, doende recht, prefererende gratie voor rigeur van justitie, den- 
selven gecondemneert hebben, als sy hem condemneren mits desen, in een 
amende van een maent gaige, ende daerbeneffens met tachtich slagen 
de pael gelaerst te werden.

Actum den 19 Marty anno 1622. Was onderteeckent: Willem van Antzen, 
Abraham Strijcker, Jaecques Coetely, Willem Conningen, Cornelis 
van Sulensteyn, Lambert Vermeer, Hans Ruffijn, W. J. Braseman, 
secretaris.
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21 DECEMBER 1617. — M 234.' 
(PER D' EENDRACHT).

Naer dat de drie schepen d’ Eendracht, Walcheren ende Enchuysen ver- 
trocken [sijn], hebben wy op desen standt van Jambi tydinge becomen, hoe 
de Spaensse vloote, [van] Manilha int mousson na de Molluccos varende, soo 
grooten storm overgecomen sy, dat meest alle de schepen vergaen, ende wel 
1000 menschen verdroncken wesen soude, sijnde van de geheele vloote niet 
meer dan 2 groote schepen in Manilha gekeert.

Ende alsoo wy achten dat onse schepen in de Straet van Sonda noch be
varen connen worden, hebben wy goetgevonden U. E. naer te senden de 
copie van voorgemelde missive door Soury van Jamby geschreven. De Heeren 
sullen daerinne sien, hoe sulcx door een Portugiesse coopman verhaelt is. 
Godt geve dat het waer sy; dan voor mijn paert en can ick de tydinge gants 
geen geloove geven, maer houde dat het een uutstroyinge sy, omme ons te 
abuseeren ende onachtsaem maecken. Derhalve neme de tydinge alsoo aen 
als oft ons expresselijck verwitticht wierde, dat den vyandt voorseecker op 
Mollucco oft op Bantam uutcomen soude, doch waer het eerst gemunt heb
ben, weet Godt. Het apparenst dunckt my op Bantam is; den tijt salt leeren. 
Volck en schepen sullen ons gebreecken; maer insonderheyt is het al te 
slecht en beclaechlijck, dat de Heeren in soo lange jaren geen provisie van 
cruyt voor de forten en schepen, in Indien varende, gesonden hebben. Het 
schijnt datter altoos iets moet gebreecken. Alle de forten ende schepen sijn 
van cruyt gants onversien, gelijck de Heeren door d’ overcomende vrienden 
wel vernemen sullen; derhalve gelieve ons daervan metten eersten te versien. 
Interim sullen wy niet naerlaten op den vyants aenslagen te letten, ende soo 
veele daertegen te doen als mogelijcksy. Aendebehoorlijckesorchvuldicheyt, 
moet ende corragie sal het van onser zyde niet gebreecken. D’Almogende 
verleene ons zynen zegen, ende U. E., erntfeste, wyse, voorsinnige, seer dis
crete heeren, naer hartelijcke groetenisse, alles goets.

In Bantam, adi 21 December anno 1617.
U. E. dienstwillige

J. P. COEN.



\



BRIEVEN UIT PATR1A 
(1614—1622)

}

/





1. — XVII, 21 NOV. 1614. — 450 f. 81.'
(TER WITTEN BEER).

I

U. E. missive van den eersten January anno 1614 uyt Bantam is ons met 
dese leste schepen wel geworden, met de memorie van de noodige behouften 
ende goederen aldaer, waervan by voorgaende schepen sooveele gesonden is 
en successivelijck gesonden wort, als de gelegenthey t van de Compagnie ende 
van de schepen sal kunnen lyden. De costen vallen overal groodtendeswaer, 
ende dat veel in al soodanige goederen ende oorlogsbehoeften, daervan geen 
retouren en komen. Oversulcx dient voortaen beter ordre gestelt als by uwen 
voorsaet Coteels is gedaen, dat wy jaerlijcx meerder retouren van peper, die 
hier overlange al te samen verkocht is tot 36 groot, ende andere waeren 
mogen krygen, jae ten minsten 70 oft 80.000 Bantammer sacken peper jaer
lijcx, om alsulcke swaere oorlochs ende andere costen te mogen vervullen, 
verhopende ende vastelijck vertrouwende, dat U. E. sich daerin sulcx sal 
aquicteren, dat wy oorsaecke mogen hebben om ons te bedancken, dat ghy 
aldaer in de plaetse van Coteels sijt gesurrogeert. De verbeteringe van gagie 
U. E. op onse aggreatie by den Gouverneur toegeleyt, valt seer groodt, doch 
vertrouwen, dat U. E. toekomende diensten soodanich sullen weesen, datwy 
in de approbatie van de toegeleyde verbeeteringhe geen swaricheyt sullen 
maecken, noclite dieshalven met U. E. eenich verschil hebben.

l.
Ont

vangen
brief.

1

Wy bevinden groote swaricheyt voor de Compagnie in de menichfuldicheyt
Menig- van alle de cantoiren in de Indien, soo overmits de groote costen in ’t onder- vuldig-

hoid dor houdt derselver alsoock in de perijckulen, die op onse in sooveel plaetsen ver- 
kantoren.

2.

t
l

stroyde goederen dagelijcx vallen, behalven dat oock door verstroyinge van 
onse middelen in sooveele plaetsen geene van al de plaetsen van soodanich 
capitael en kan geprovideert werden, als tot den nodichsten handel soude 
van noodcn wesen, want terwyle alle dese nieuwe jonge coopluyden eenyder 
practrseert, om in sijn quartieren eenigen grooten handel voorts te stellen, 
soo treckt elcx sooveel middelen naer hem, als hy kan, sonder eens te letten, 
als’t al gecocht is, off het oock ter plaetsen daer ’t gesonden werdt, in sulcker 
abondantie sal kunnen vertiert ende geconsumeert werden, nochte oock oft 
de middelen van de Compagnie bastandt sijn, om in alle de quartieren soo 
grooten handel te dry ven. Daeromme gelijck als wy hiernevens aen den Gou
verneur Generael hebben geschreven, soo willen wy u oock ten hoochsten 
recommandeeren geen nieuwe cantooren meer te laten practiseren, maer
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veeleer eenige nootloose ende wevnich profytelijcke cantoiren op te breecken, 
om alsoo te minder oosten te lyden, oock minder peryculen te loopen ende 
de noodige cantooren des te beter van capitael te mogen provideren.

De victorie van Solor magh wel eene treffelijcke saecke wesen, maer ten 
aensien dat de middelen ende forcen van de Compagnie jn de Molucques , f ^<3. 
meer dan genoech van doen sijn, is het seer bedenckelijck oTfhet niet beter 

geweest, alle de forcen aldaer by den anderen te houden, wandt de

3.
Solor.

waere
Molucques verloren gaende, wat sal ons Solor helpen? ende de Molucques 
verseeckert ende buyten perijckel gestelt sijnde, souden daernaer noch wel

4

I
t’ allen tyden aen Solor gekomen sijn.

De fondatie van ’t cantoor in Jacatra heeft ons apparentlijck de schade in 
Bantam veroorsaeckt; ende evenwëTschijnt, dat men gelijke faute in Patane, 
met nieuwe cantoren in Ligor ende Sangora te planten, sal begaen, alwaer 
volgens U. E. ende andere advisen alreede eenige diergelijcke inconvenien- 
ten begonnen te vallen, daerinne met voorsichticheyt dient geremedieert te 
werden.

4.
Jacatra.

fl 51 Wy hebben by desen brieven den heer Gouverneur ten hoochsten gere- 
commandeert de verkiesinge van een rendevous in de Strate van Sunda, om 
aldaer mettertijt eene colonie te planten volgens de resolutie van de leste 
vergaderinge van de Seventhiene, daervan wy hiernevens de copye senden, 
verhopende dat ghy daerin nevens d’andere Raden in Indien met alle voor- 
sichtichheyt sult helpen raeden ende de saecke dirigeren, dat sulcx met de 
minste ongunste ende vooral sonder eenige schade ofte verlies onser goederen 
(als voor deesen) ten effecte gebracht sal werden. Wy sullen daerop ende op 
de particuliere aenwysing van de bequaemste plaetsen ofte eylanden in de 
voorsz. Strate van Sunda U. E. advijs verwachten, daertoe ghy U. E. neer- 
stelijck op alle gelegentheden ende commoditeyten derselver meucht infor
meren ende ons particulierlijck over schryven.

Draeght goede sorge, dat ghy by opcoopinge van den peper sooveel als 
doenlijck d’Engelschen meucht prevenieren ende altijdt goede ladinge ge- 
reedt hebben, om onse aenkommende jachten van advise ende ander schepen 
met goede ladinge aff te senden, sonder wy d’Engelsen (gelijck als Coteels 
heeft gedaen) te laten inleyden met eenige contracten, ofte ook eenige al te 
groote correspondentie ende familiariteyt met haerlieden te houden.

D’Engelsen hebben dit jaer voorleden gekreegen vier schepen met peper 
ende andere goederen, ende wy zitten hier ledich, hebben nergens 
schips peperladinge gekregen, daer wy wel dry off vier van doen hadden. 
Waerder meer geweest, hadden meer kunnen vercoopen, soodat 
veel als doenlijck sal dienen op te coopen ende over te senden, alsooder niet 
te veel pepers kan gesonden werden.

5.
Itcndez-

vous.
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G.
Engol-
schen.
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By de nevensgaende extracten uyt de resolutien van de Seventhiene sult 
ghy bevinden, wat ordre de Compagnie begeert, dat onder boeckhouders 
op het overdragen van eenige reeckeningen als oock op de vercoopinge 
van reeckeningen sal gestelt worden, daernaer ghy u sult hebben te regu- 
leeren ende in alle de cantooren onder u sorterende gelijcke ordre te doen 
stellen.

Wy bevinden goedt, dat ghy voortaen eenige coopluyden ofte assistenten 
naer de custe van Coromandel sendende, haerluyden geen precisen plaetse 
ofte cantoor en sult assigneren, maer simpelijckaen den directeur van de Cust 
adresseren, omme in soodanige qualiteyt van onder-, oppercoopman ofte 
assistent geleydt te werden op alsulck cantoor als hem sal goedtduncken ende 
den dienst van de Compagnie mach vereyschen.

Wy verstaen soo uyt uwe als andere brieven, dat Japara ende andere daer- 
Japara. by gelegen plaetsen seer bequaem souden wesen, om goeden coop vivres 

aldaer voor de Moluques te krygen, daerop U.E. gelieve sonderlinge te letten 
ende soodanige ordre te stellen als den meesten dienst ende profijt van de 
Compagnie sal vereyschen.

U. E. claecht over de quade diensten van Coteels, Theunemans ende andere 
menen, dat de cleyne gagien daervan oorsaecke soude wesen. Voorwaer de 
gagien sijn overal groot ende swaer genoech voor de Compagnie om dragen, 
naer den cleynen dienst, diese van velen is treckende, ende soo wel ofte meer 
van degene, die groote als die cleine gagien verdienen, gelijck als van de 
voorsz. Coteels ende andere by u vermaendt, is blijckende, derwelckergagien 
sooveel te groot sijn geweest, als haere diensten te clein ende te schadelijck 
voor de Compagnie, soodat U. E. ende andere raden daeromme wel hebben 
te letten op de verbeteringe, die sommaels d' een oft d’ ander aldaer met 
weynich discretie werden toegeleyt.

Nopende de peuplatie van eenige plaetsen by u in U. E. brieven, als oock 
in u discours gestelt, werdt by ons oock wel ten hoochsten noodigh ge
vonden, gelijck als ghy sien kundt by de nevengaende resolutie; dan soolange 
wy in de Molucques de handen soo vol wercx ende aldaer ontrent Bantam 
geen verseeckerde plaetse ende rendevous en hebben, soo kan daerin weynich 
gedaen worden. Sullen niettemin daerop naerder dencken ende oock debvoir 
doen, om successivelijck meer ende beter predicanten te senden.

De handel van de Engelsche in de Molucques moet gelijck als tot noch toe 
met alle bequame middelen belet werden, sonder nochtans eenige handt- 
dadicheyt tegens haerlieden te plegen, ’t sy met voorkoop van nagelen te 
doen, met eenige vereeringen aen de principalen, ende vooral met goede 
jachten ende fregatten, aenhalende ende confisquerende alle de goederen 
dergener, die met d’ Engelsche sullen poogen te handelen.

7.
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De victorien in Tydoor sijn pryselijck, byaldien men deselve metvoorsich- 
Tidoro. ticheyt ende cloeckheyt mach vervolgen, om de saecken aldaer eens buyten 

perijckel te stellen, sonder onse forcen in andere plaetsen, als Solor ende 
diergelijcke te verstroyen.

Aengaende het cantoor van Patane moet by U. E. van daer geprovideert 
werden, naer gelegentheyt van de middelen aldaer, alsoo ’tselve van hier 
niet en kan geschieden. VVy hebben naer de Cormandelsche custe nevens dit 
schip een expres met 40 off 50 soldaten, vivres, amonietie ende andere be
hoeften, mitsgaders40.000realen van achten endeeenige coopmanschappen 
gesonden. Achten, dat ghylieden van daer oock de verdere provisien sult ge- 
daen hebben. Sullen met de volgende schepen noch goede partyen contanten 
senden. Senden aen U.E. met dit schip oock 40.000 realen van achten, ende 
also dit een is van de ordinarische jachten van advijs, sult wel doen ’t selve 
(als by voorgaende ordre) datelijck met goet retoer wederom te seynden 
sonder aldaer op te houden, offt elders te verseynden.

De nagelen met den Swarten Leeuw overgekommen, daervan ghy advijs 
versoeckt, sijn seer schoon ende wel geconditioneert geweest, verhoopende 
dat voortaen gelijcke ordre daerop gestelt en geene meer en sullen nat ge- 
maekt werden, daeraen de Compagnie ten hoochsten is geleegen, ende in- 
sonderheyt datse volgens U. E. belofte dit jaer noch beeter retour als voor 
deesen mochte krygen. Anders waere onmogelijcke den handel te continu- 
eeren ende een soo groot loflijck groot werck ter eeren uyt te voeren.

VVy sien de resolutie, aldaer genomen, om den vyandt in de Molucques te 
verwachten, sonder den voorgenomen tocht in de Manilhas te doen. Ver- 
hoopen, indien den vyandt gekommen is, dat hy soodanige couragien sal 
gevonden hebben, dat wy eerlange andere tydinge sullen hooren als degene 
die den vyandt over Spaengien herwaerts heeft gesonden, dathy 14 van onse 
schepen soude geslaegen, 7 verovert ende 3 in den grondt geschoten hebben, 
ende off hy schoon eenige advantagie door groote macht op d’onse mochte 
gekreegen hebben, dat ghylieden de saecken met manlijcke couragie melcan- 
deren sult helpen redresseren, daertoe wy hopen, dat den Gouverneur Gene- 
rael met syne vloote wel ten propooste sal gekommen sijn, waernaer noch 
13 goede, wel gemonteerde scheepen gevolght sijn, 7 in ’t begin van dit jaer 
den ordinarisen wegh ende 5 met een jachtgen door de State Magellanis 
onder ’tgebiet van den commandeur Joris Spilbergen.

Aengaende d’ ontboden roers, schippersmutsen ende camericxdoeck 
de coningen van Jacatra ende Bantam, sullen u eensdeels uyt Zeelandt ende 
eensdeels van hier nevens desen gesonden werden, als vinden sult by 
gaende facturen ende cognoissementen.

Wy beclagen seer d’ ongeluckige doot van den capiteyn Schotte, van de-
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welcken de Compagnie in de Molucques beter diensten als in Solor hadde 
mogen trecken.

Wy sullen de belooffde correctie van de caerten verwachten ende andere 
bevindingen, die ghy aldaer meucht geobserveert hebben.

Op het redres van de Raden in de Indien ende andere swaricheden, in u 
overgesonden discours gementioneert, sal naerder geleth ender mettertijt 
daerin soodanige ordre gestelt werden, als tot welstandt van de Compagnie 
sal bevonden werden te behoiren.

Het sal seer noodich wesen, alle d’aenkommende schepen aff teeyschen de 
ledige vaten ende ysere hoepen om aen landt in de Molucques ende andere 
plaetsen, daerder seer om geroepen werdt, te gebruycken, inplaetse datsenu 
by de schippers ofte coopluyden verquanselt ende herwaerts ginswaerts yer- 
sockelt ofte onnuttelijck verbrandt, verquist ofte overboort gesmeten wer
den, daerse ons alhier seer groodt geldt costen.

Wyders wel te letten opte advysen van de comptoiren in de Molucques, 
Amboyna ende andere te versorgen, dat op de custe van Chormandel mogen 
goede advysen by U. E. werden gegeven, omme aldaer te versorgen met in- 
coopen van goede sorteringen van cleeden, daeromme by ditto comptoyren 
wort geschreven, ten eynden daerinne nieten werde versuympt; alsmede aen 
selve ten hoochsten te recommandeeren op ’t stuck van de indigo (alsoo 
deselve een coopmanschap is van seer grooter importantie) niet teveel mach 
werden gecocht, als deselve conform de particuliere instructie voor desen 
gesonden, met goede kennisse werde gecocht. Daerop dient geleth, daervan 
aen den directeur van Berchem mede large wort geschreven.

Wy seynden U. E. een instructie, dienende voor U. E. ende andere com- 
misen ende voorts voor alle schippers, omme volgende haereonderteeckende 
cognoisementen wel over te leveren de behoeften gedestineert voor de forten, 
opdat alles sulcx naergecomen werde; oock in ’t vertrecken van daer naer ’t 
vaderlandt de schepen eerst wel te doen ondersoecken ende doen overleveren 
’t gene sy overich sullen hebben, alles conform ditto instructie, begerende 
deselve punctuelijcken soo by de schippers, als by U. E. ende andere com- 
misen, soo werde naergecomen, daertoe wy ons refereren.

Ende alsoo wy groote duysterheden vinden in ’t houden van de boecken 
B°dhig°U" c^er comm*sen daer te ^anc^e ende een seer ongelijcke maenniere daerinne 

wert gehouden, tot dien eynde wy een schriftelijcke memorie overseynden 
aen alle de voorsz. commisen, haer dienende voor instructie, met last aen 
deselve, omme haere boecken naer te redresseren ende den inhout van ditto 
memorie punctuelijcken naer te comen, ’t selve wy aen U. E. mede sijn ordon
nerende.

U.E. mede seer serieuselijcken recommandeerende, goede correspondentie
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te houden met alle comptoiren in Indien, dickwils ende met alle commodi- 
teyten aen deselve adviserende van den standt ende gelegentheyt aldaer 
ende van ’t gene dagelijcx is passerende, soo in ’t regardt van de negotie als 
anders, opdat per faulte van goede advysen de Vereenichde Compagnie niet 
en werde gefrustreert van de proffyten, die van tijt tot tijtsouden mogen voor
vallen, daervan verscheyden dachten geschieden, dat sulcx niet en wert ge- 
daen naer behooren.

Wy ordonneren U. E. van jaer tot jaer ons over te seynden den geheelen 
staet van alle de comptoiren in Indien, daervan copye op 3 a 4 schepen seyn- 
dende.

Wy willen U. E. oock mede gerecommandeert hebben de gevangenen in de 
Manilhas, dat by U. E. neffens den heer Gouverneur Generael ende den Raet 
aldaer mach werden gedaen alle behoorlijcke debvoiren omme deselve los te 
connen crygen, insonderheyt mede den persoon van den admirael van Caer- 
den, doch op redelijcke ende verdraechlijcke conditiën.

Laet ommers niet datelijck tesenden descheeps-endelogieboecken, onder 
U. E. comptoir berustende, waerinne de reeckeningen comen van de luyden, 
die ons gedient hebben van ’t jaer 1607; anders geen afrekening met de 
luyden connen doen.

Ende alzoo dit schip den Witten Beer by de vergaderinge van de Seven- 
thienen is geordonneert voor een jacht van advijs, omme alle recht deur te 
gaen naer Bantam ende datelijck van daer op het spoedichste wederom me 
afgevaerdicht te worden, ’t zelve affladende met peper ende andere gereetste 
coopmanschappen, daer gereet liggende, ende daerby ons te advyseren den 
stant ende staet van alle quartieren van Indien, ordonneren ende begeeren, 
dat zulcx naergecomen werde ende niet en werde opgehouden, ten waere 
uterlijck op 14 dagen aenquam, dat men d’advysen uyt de Molucqucs ofte 
van decustevan Cormandel binnen dien tijt hadde te verwachten. In Februari 
naestcomende sal wederomme ten einde als vooren een gelijcke jacht van 
advijs gesonden worden. Meenen zoo te continueren, omme van advysen 
beter gedient te wesen, opdat de Vereenichde Compagnie haere saecken 
hier als oock daer te lande daernaer can doen beleyden.

In Amsterdam, 21 November 1614.
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2. — AMSTERDAM, 28 NOV. 1614. — 450 f. 109.
(PER WITTEN BEER).

Wy zenden U. E. neffens desen de facture mitsgaders de cognoissementen 
van de realen, coopmanschappen, ammunitie van oorloge ende anders, in de 
voorsz. facture in ’t lange gementionneert, geladen sijnde in ’t schip den 
Witten Beer, gedestineert naer Bantam aen U.E. ommedeselve (zoo wanneer 
’t voorsz. schip aldaer met lieff sal gearriveert sijn) de coopluyden ende schip
per off te vorderen ende die te employeeren ten besten ende meesten profyte 
van de Vereenichde Compagnie, ons van den ontfangh ende overleveringe 
van dien te advyseren.

Wy hebben U. E. wel willen vermanen, dat wy met de schepen Amsterdam 
en Mauritius, ahvaer den heer Gouverneur-Generael Reynst mede gevaren 
is, gesonden hebben een goede parthye tintinago oft speauter. ’t Sal U.E. ge
lieven deselve daeruut te doen lossen ende te seinden naer de custe van Cor- 
mandel, daerop te letten dat hetselve niet en werde versuympt, als voor 
desen is geschiet door Cotteels van een partye, die ’t schip den Szvarten Leeuzv 
was medegegeven ende met het voorsz. schip sonder ’t selve te lossen hier 
te lande wederomme gecomen is, ’t welck een groote onachtsaemheyt ende 
schade voor de Compagnie is.

Wy hebben aen den heer Gouverneur-Generael ten hoochsten gerecom- 
Behoefte mandeert, dat hem gelieve daerop te letten, dat wy jaerlijcx meer retouren 

ron. (als voor desen gesonden) mogen becomen, jae ten mintsten vijff ofteses van 
onsc groote schepen met allerieye rijcke retouren, anders de Compagnie on- 
draegelijck is van te mogen continueren in zoo overgroote endeextraordinare 
oncosten ende equipagien, die deselve jaerlijcx moet doen, soo sy haere 
saecken in Indien sal willen mainteneren; ’t selve U. E. mede by desen seer 
serieuselijck recommandeerende, daerinne alle goet debvoir te willen doen, 
’t selve wy U. E. vastelijcken toevertrouwen, dat sulcx met alle vlijt en zorg- 
vuldicheyt sal naergecomen werden, insonderheyt op den peper mede te let
ten, dat wy alle jaer groote quantiteyt mogen becomen, conform onse brieven, 
waerinne ’t selve breeder extendeeren, waertoe wy ons geheel refereren. 

Neffens desen gaet een monster cattoene lijnwaet, omme vandaer na de 
Lü-a- cust van Cormandel te seynden. Wy hebben gelijcke monster met instructie 

daertoe dienende met het schip den Swarten Beer aen den directeur Wemmer 
van Berchem gesonden ende hem daerby geschreven, dat wy anders geen
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cattoene lijnwaeten en begeeren naer ’t vaderlandt gesonden te hebben, als 
conform het monster van deselve breedte, ai vallen se een weynich grover, 
alse maer te vaster ende dichter aengeslagen ende wel wit zijn, ’t selve U. E. 
in gelijcker voegen aen hem mede soo wilt schryven.

Wy senden U. E. hier beneffens copie van dc factuyre van de gesonden 
goederen met het schip den Swarten Beer, omme daeruyt te connen

U. E. den directeur ofte comptoir generael op de custe van Coro-

'

weten
waervoor 
mandei zult hebben te debiteren.

Wy hebben in U. E. generalen brieff geslooten twee memorien, d’eene van 
de goederen, die wy geraden gevonden hebben te ontbieden van de Coro- 
mandelsche custe, ende d’ander van Patani, daervan in deselve missive geen 
mentie gemaeckt en wort. U. E. sal gelieven deselve te doen copieren ende 
op de voorsz. custe ende Patane met d’ eerste gelegentheyt over te senden.

In Amsterdam den 28 November 1614.I
Apendicx aen denselven Coenen.

Voor ’tsluyten van onse brieven hebben wy wel becomen U. E. aengcnamen
Oafcvan- brieff van den 10 Febrewary lestleden, gesonden met het Engels schip ge-
ggjj bnof.

naemptden Giroffelnagel> wekken brieff eenigen tijdt is opgehouden. Daer- 
uut gaerne vernomen het behouden arrivement van onse schepen Iioorny den 
Arent ende den Valck> ’t schip Middelburck ende ’t schip Zeelandia, ende dat 
de schepen den Arent ende Valck met twee compagnien soldaten datelick 
voort waeren gesonden naerde Molucques, ende dat de schepen Hoorn ende 
Middelbiirch onderwegen maer wat rijs ende provisie zouden innemen ende 
mede op het spoedichste naer de Molucques zouden gaen. Verhoopen, dat 
alle de voorgemelte scheepen voor de aencompste van de Spaensche armade 
aldaer wel tijtlicken zijn gecomen, omme onse vloote te beter gesecondeert 
te hebben, ten eynde wy met goede hulpe de victorie mogen becomen heb
ben, dat Godt Almachtich alsoo wil geven, waervan wy met de naeste 
schepen verhoopen het goedt succes te vernemen, mitsgaeders een rijckelick 
retour conform U. E. schryven daerby te mogen becomen, waermede de 
Vereenichde Compagnie ten hoochsten can geholpen te worden. U. E. ten 
overvloet alsnoch recommandeerende alle vlyt en sorchvuldicheyt aen te 
wenden, dat wy alle jaeren van daer rijcke retouren mogen becomen, ende in- 
sonderheyt aldaer op den peper te willen letten, omme alles daer op te doen 
coopen, omme d’ Engelschen daerinne te prevenieren, die nu geheel braveren, 
omdat zy van dese jaer goede retoeren van peper hebben becomen, jae wel 
viermael meer als wy doen. Daeromme veel peper dient te zenden, al soude 
die eens tot een heele lage pryse loopen, omme d’Engelsche eens de merckt 
te bederven ende te matteren, ende al soude voor de Compagnie weynich
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profijts daeraen gedaen worden, op hetselve te letten, de Compagnie niet 
weynich daeraen geleghen is. Vertrouwen vastelicken opU. E. persoon, daer- 
inne alle debvoir sal worden gedaen. Wy sullen U met de volgende scheepen 
daertoe goede provisien van comptanten zeinden, U. E. adermael den Al
mogende in genaden bevelende.

Uut Amsterdam, datum als vooren, ende was onderteyckent: LowiJS DEL 
Beecque, Jacob Reepmaker, Jan Jansz. van Helmont, Symon Jacobsz. 
Schoonhoven ende Outger Jacobsz.
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3. _ XVII, 30 APRIL 1615. — 450 f. 148.
(PER SWABTEN LEEUW').

By onse voorgaende sal U. E. verstaen hebben ’t gene tot dien tijdt in de 
saken van den lande als in de negotie ende specialijck in de saken van de Com
pagnie, was gepasseert. By desen hebben geraden gevonden, U.E. wat naerder 
ende particulierdcr te schryven van ’t gene ons tsedert, soo in de conferentie 
metd’Engelsche (van welcker aencompste alhier vvy U. E. by onse voorgaende 
advijs gaven) gepasseert is, alsoock ’t gene wy van ’t voornemen derselver, 
mitsgaders oock van de toerustinge van eenige Frangoyse ofte veeleer van 
eenige nieuwe Neerlandsche, onder Fransche namen schuylendeCompagnien, 
verstaen hebben.

Naerdat d’Engelschen hier te lande waren gearriveerdt, te weten eenen 
Engel- Clement Edmons, clerck oft secretaris van des Conincx priveen raet, met 
pagaie. twee bewinthebbers Robert Middelton ende Maurice Abots, des bischop van 

Cantelbergs broeder, met ample commissie van syne Majesteyt, omme nevens 
den heer ambassadeur Wotton met onse gecommitteerde in onderhandelinge 
te treden, hebben de Hooch Mogende Heeren Staten General den heer burge
meester Bas, den heere Joachimi ende den heere de Groot, nu pensionaris van 
Rotterdam, mitsgaders noch op de nominatie van de Zeventhiene den heer 
Boureel, Srs. Dirck van Os, DirckGerritsz.JMeerman ende AlbertFransz. Sonck 
meteen ample procuratie van gelijcken teneur als d’Engelsche geauthoriseert, 
om op d’accommodatie van alle differentie ende op eenich goet accoort met 
d’Engelsche commissarissen in conferentie te treden. Oversulcx onse gecom
mitteerde naer gedaene gewoonlijcke begroetinge ende complimenten niet 
anders verwachtende, dan dat d’Engelsen (deur ernstigen last ende begeerte 
van de Compagnie soo verre over zee gecomen sijnde, om met ons te accor
deren) oft eenïgen voorslagh van accordt souden doen, ofte ten minsten 
ons eenigen voorslagh versoecken, hebben van haerlieden niet anders als een 
cort geschrift gekregen, daerby sylieden onder pretext van de vryheyt alle 
natiën naer ’t recht der volckeren competerende ende by eenige andere frivole 
redenen versochten ende concludeerden, dat wy haerlieden den vryen handel 
in de Indien ende namelijck in de Molucksche eylanden Amboyna ende Banda 
souden laten genieten, waertegens alsoo sylieden versochten, dat de conferen
tie soude schriftelijck gehouden werden, ende met eenen vooreerst een ge
schrift van haerder syde hadden overgegeven, van onser syde eene corte

*) Deze is gericht „aen den Gouverneur-Generael ende Jan Pietersz. Coenc.”
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schriftelijcke antwoorde ingestelt sijnde, daerby naer cort verhael van ’tgene 
in de conferentie over ’t selve stuck in Engelandt gehouden, was gepasseert, 
voorts aengewesen sijnde, dat het noch redelijck noch rechtmatich nochte 
eyntlijck oock eenichsints mogelijck was, haerlieder sonder totale ruine 
ende verderff van den geheelen handel, soowel voor haerlieder als voor ons, 
den voorsz. vryen handel toe te laten. Niet redelijck, omdat syluyden in sul- 
cken gevalle de vruchten ende proffyten souden genieten van ’tgenedaer- 
van wy alleene de overgroote costen, schaden ende peryculen hadden ge
dragen. Niet rechtmatigh, omdat men in sulcken gevallede Indianen soude 
doen breken de contracten, die sylieden met ons tot bescherminge van haer 
land, lij ff ende goettegens de tiran nye van deSpagniaerden hadden gemaeckt 
ende met solennele hooge eeden ende belofften bevesticht, oversulcx naer 
rechte niet en mochten vercoopen aen ander, daeraen sylieden geen voor- 
gaende verbond noch obligatie en hadden, ’t gene sylieden nae soo recht
matige ende ons soo beswaerlijcke ende kostelijcke lasten te voren aen ons 
eens hadden vercocht ende verbonden, ende dat sy hun met de vryheyt van 
den handel een yeder naer ’t algemeyne recht der volckeren compterende 
souden willen behelpen, naerdat sylieden deselfde vryheyt eens hadden ge- 
bruyct ende ons haere goederen soo diere vercocht.

Niet mogelijck, overmidts het onmogelijck sonde wesen, eenen sooswaren 
oorloge (die tot noch toe meest alle onse effecten heeft geconsumeert, terwyle 
wy de vruchten genoechsaem alleene gehadt hebben) te continueren, byaldien 
de vruchten ende proffyten van die landen aen anderen werden gecommuni- 
ceert, die in de costen niet dragende, terwyle sy hunselven daermede souden 
verrijcken, ons alhier den handelsouden verderven ende door gebreck van ge- 
noeghsame middelen deselve doen verlaten, die in sulcken gevalle(midts der 
Indianen insuffisan tie om den Spagniaert te wederstaen) nootlijck in der Spag- 
niaerden handen souden moeten vallen, versoeckende oversulcx, dat haere 
E. souden gelieven op eenige andere middelen te dencken, daermede wy met 
den anderen vereenight sijnde, te beter d’opgeblasentheyt ende groote macht 
van den Spagniaert mochten wederstaen ende uut d’Indien verdryven.

Waertegens by d’Engelsche wederom by een nieuw geschrifte gerepliceert 
[ende] gesustineert sijnde, soo overmidts de vryheyt van ’t recht allen vol
ckeren competerende, als overmidts haere met den Coninck van Ternate 
(aleer wy noch in de Moluques geweest waeren) gemaeckte contracten ende 
andere frivole redenen, dat haerlieder den vryen handel behoorde toegelaten 
te werden, sonder yets anders voor te slaeti, hebben onse gecommitteerde 
goetgevonden deselve replycque wederom schrifftelijck te beantwoorden ende 
aen te wysen, dat hare contracten nochte ons nochte andere uut en sluyten, 
dat se daervoren geen soodanighe costen, lasten, peryculen ende bloetstor-
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tinge als wy en hadden geleden, nochte oock den Coninck in synen noot 
tegens de vyanden geassisteert, met meer ander wel gefondeerde redenen, 
daerby alle haer geallegeerde genoechsamelijck is wederleyt geweest, ende 
voorts wederom op eenige andere voorslach tot vereeniginge geinstisteert.

Naerdat sylieden daerop wederomme vele frivole redenen by geschriffte 
hadden overgegeven, die by onse gecommitteerde schriftelijck werden beant
woord, hebben sylieden eyntlijckby hun vijffdegeschrift, niet besonders tegens 
onse redenen meer wetende te seggen, naer eenige voorgaende cavilatien 
gesej’t, alsoo sy van soo verre waren gecomen ende van ons (naer hun seggen) 
ontboden, dat het dan redelijck soude wesen, dat sy van ons eenige voorslagh 
souden verwachten, versoeckende ten dien evndeeene mondelinge conferen
tie, overmits de saké met over ende wederschryven soo weynigh was gead- 
vanceert, waerop by onse gecommitteerde goedgevonden sijnde, noch eens 
schriftelijcke te antwoorden ende te versoecken dat eerst ende alvorens d’En- 
gelschen hun rondelijck souden willen verclaren, off sy den oorloge tot 
bescherminge van de Indianen niet absolutelijck noodigh en achten, om den 
handel aldaer tegens des vyandts aenslagen te mainteneren, met eenen off 
sylieden geresolveert souden sijn, denselven oorloge met ende nevens ons 
aen te nemen, sonder welcke verclaringe wy niet en konden sien, nochte ver- 
staen, dat van de mondelinge by haerlieder versochte conferentie eenige 
vrucht soude wesen te verwachten, te meer overmidts sylieden in eenige van 
haere voorgaende schriftueren, doch met seer frivole ende blauwe redenen, 
hun hadden gelaten, alsofft sylieden den oorloge noodloos achten ende 
meynden, dat den handel sonder denselven oorloge wel behouden ende ge- 
continueert soude kunnen werden.

Ende daerop by d’Engelsche een schriftelijck antwoort daerop gestelt 
sijnde, vol frivole middelen ende cavilatien, waerinne sylieden op de voorge
stelde vrage niet anders en antwoorden, dan dat sylieden last hadden ons te 
vragen, oft wy niet en hadden voor te slaen, dan alleen dat sylieden met ons 
in societeyt van offencive wapenen souden comen, meteenen alle verdere 
schryvens affsnydende ende insisterende op de versochte mondelinge 
ferentie, soeckende alsoo het eerste ende leste schryvens te behouden.

Is daerop by onse gecommitteerde goetgevonden eene corteschrifftelijcke 
antwoorde te stellen ende met deselffde tot voldoeninge van de versochte 
mondelinge conferentie ende tot besluyt van desen handel by d’Engelschen 
te gaen, ende naer eenige mondelinge discoursen deselffde aen haerlieder 
over te leveren nevens eenige extracten van brieven ende andere documen
ten, soo uyt de coninck van Spagniens eygen brievenmals van den bisschop 
van Malacca ende anderen, daerby sylieden sien moëliten, dat wy tot den 
oorloge by de Spagniaerden soo voor als naer den Treves waren geforceert.
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ende dat het volgens onse iterative conclusie by dit leste geschrifte niet mo- 
gelijck en was, den handel sonder denselven oorloge te mainteneren.

VVaerop dry mondelinge conferentien ende verscheyden discoursen ten 
wederzyden gevallen sijnde, alsoo d’Engelse eyntlijck verclaerden, dat by- 
aldien wy geen anderen voorslach tot vereeniginge wilden doen, als om ge- 
meynderhandt den oorloge tegens den Spagniaert aen te nemen, datsylieden 
daertoe geenen last en hadden, nochte eenichsints daertoe en konden resol
veren, vragende oversulcx andermael off wy dan geresolveert waren, haer- 
lieden den vryen handel in de Moluques niet toe te laten, tenwaere sylieden 
hun met ons tegens den Spangniaert wilden voegen. /

Hebben onse gecommitteerde daerop geantwootr, dat wy by experientie 
hadden bevonden, dat den handel in de Indien niet en konde behouden wer
den, tenware degene die aldaer handelen, degene daermede wy handelen 
ende degene, die ons den handel toelaten, met de wapenen werden beschermt 
endegedefendeert, sooals ’tselve by de Hooch Mogende Heeren Staten oock 
is verstaen, ja selffs by de coningen van Vranckrijck ende Groot-Britaignen 
in het tractaet van alliantie naer deTreves met deselanden gemaeckt, waerop 
by d'Engelsche commissarissen geseyt sijnde, dat sy dan het eerste poinct 
van haere commissie nopende den Indischen handel volbracht hebbende, dese 
vergaderinge voor de leste hielden ende tot een besluyt van desen handel, 
bedanckende onse gecommitteerde van de genomen moeyte.

Sijn alsoo onse gecommitteerde van hunlieden gescheyden ende alle voor- 
dere handelinge afgesneden, sonder apparentie datter met haerlieder eenigh 
accoort sal vallen, tenwaere syne Majesteyt van Groot-Bretaignen de saké 
door anderen ende op andere mannieren als dese by der hand wilde nemen, 
daertoe wy alsnoch weynigh apparentie sien, dan vermercken ende verstaen 
uut verscheyden particuliere discoursen, datd’Engelsen hun daerop verlaten, 
gelijckalsoock de voorgaende advysen uytdelndienschenen medetebrengen, 
dat sylieden met 3, 4 ofte 5 schepen derwaerts sullen komen ende eenigen 
hoeck ontrent Lohou ende Cambello alsoock in Puloway, Puleron oft andere 
plaetse van de eylanden van Banda meynen in te nemen, ofte ten minsten 
d’Indianen, ’t sy met gifften ende gaven, met vermeerderinge van prijs ofte 
met gewelt van wapenen, tot den handel te brengen.

Waeraen alsoo de totale ruine ende onderganck van onsen handel depen- 
deert, soo willen wy U. E. ende den Raet van d’ Indien by desen nochmaels 
ernstlijck vermaendt hebben, niet alleenlijck de voorgaende voordesen by den 
heer Gouverneur Real ende Raden voorsichtelijck gebruyckte middelen, als
oock degene die wy U. E. by onse voorgaende ende nevengaende brieven heb
ben gerecommandeert, by der handt te nemen, maer oock daerbenevens gere- 
commandeert hebben, d’Indianen, byaldien haer d’Engelschen tegens haren
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danck ende wille met gewei t van wapenen tot den handel wilden constringeren, 
volgens de gemaeckte contracten met wapenen te defenderen, ende byaldien 
sylieden d’Indianen met giften, gaven, vermeerderinge van prijs offtandersints 
mochten verleyden om met haerlieder gewillichlijck te handelen, dat ghylie- 
den in sulcken gevalle met aenhalinge van haereschuyten ende correcorren 
ende met castydinge ende rigoureuse straffe dergener, diemetd’Engelsen han
delen, naer gelegentheyt van tijtende concurrentie van saken sulcke vreese 
ende ontsicht onder haerlieder mocht maken, dat sy hun namaels ontsien 
diergelijcke te doen, dragende vooral sorge met occupatie van plaetsen ende 
besettinge derselver, dat sy geenen voeth aen land en mogen krygen nochte 
aldaer eenige forten maken, ende dat ghylieden soo met schepen te water, 
als oock met volck ende geschut te lande de sterckste mochtet wesen ende 
overal inde voorbate geraken, sonder haerlieden eenichsints te verschoonen, 
byaldien sy hun niet en ontsien, u volck offt schepen ofte oock de persoonen 
ofte goederen van onse geallieerde ende bontgenooten met gewelt van wa
penen aen te tasten, doende niettemin bytijts, aleer eenige handtdadicheyt 
mochte gebeuren, haerlieder een schrifftelijcke waerschouwinge ende insi
nuatie ende haerlieder daervan latende ende overleverende de copyen, by 
dewelcke blijcken mach, dat ghy hunlieden by tij ts hebt gewaerschouwt ende 
gebeden geen oorsake te geven om tot bescherminge van uwe geallieerde, 
tot voorstand van de gemaeckte contracten ende ’t recht van uwe meesters 
tegens haerlieder eenige hostile procedueren te gebruycken, gelijck als ghy
lieden sult moeten doen, byaldien sylieden uwe bontgenooten eenigh gewelt 
oft overlast sullen doen ofte eenigh volck buyten ulieder wille ende kennisse 
in eenige plaetsen aen land stellen ende laten, om u den verbonden ende by 
d’Indianen alleenegeaccordeerden endebelooffden handel te benemen; doch 
byaldien sylieden eenige ververschinge van doen hebben, dat ghylieden hun 
(midts van die plaetsen vertreckende ende van alle attentaten tot nadeel van 
den handel aldaer desisterende) daervan tot redelijcken prijs soo veel sult 
assisteren als ghylieden selfs eenighsints sult kunnen missen.

By hoedanige middelen (indien men deselve ommers, ’t welck wy lieffts 
anders sagen, nootlijck sal moeten gebruycken) offschoon eenige schade by 
d’Engelsche mochte geleden werden ende dat sylieden daerover hier te lande 
clachtich werdende op ons eenige groote pretensien mochten maken, soo 
hebben wij ons evenwel derselver veel beter als het total verlies ende verderff 
van den gantschen handel te getroosten, ende verhopen dat nochte de Hooch 
Mogende Heeren Staten den Engelsche soodanigen moetwil en sullen toe- 
staen, nochte dat oock selffs syne Majesteyt van Groot-Bretaignen hem dier 
saken sal willen aentrecken oft haerlieder dachten eenigh gehoor geven, 
terwyle hy selffs niet aen en neempt eenige dachten van schaden die sylied
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door de vyanden mochten lyden, ende dat syne Majesteyt apparentlijck niet 
anders en sal verstaen, dan datsylieden groot ongelijck hebben d’aenneminge 
van den oorloge nevens ons te weigeren, sulcx dat wy hopen, datsylieden (als 
dese saké tegen des Conincx advijs dryvende) by hem oockin cas van schade 
weynich troosts sullen vinden, ende wy ter contrarie sullen by de Hooch 
Mogende Heeren Staten wel gemainteneert werden, gemerckt haere Hooch 
Mogende, hoorende ’t rapport van onse gecommitteerde, verclaert hebben 
in alles wel ende conform haere intentie ende wille gebesoigneert te sijn, 
ende dat haere Hooch Mogende niet en verstaen, dat men eenigen anderen 
voeth met d’Engelse soude kunnen oft behooren t’accorderen, dan midts, 
dat sylieden met ons den oorloge tegensde Spagniaerden aen souden nemen. 
D’Engelsen geven uyt, dat sv in Cambaia, Suratte ende daerontrent met de 
Portugesen in oorloge sijn ende alreede over de 300 Portugesen op eenen 
tijdt souden verslagen hebben. Ons waere lieff daervan eenige particulariteyt 
te verstaen. ïndien sulcx is ende dat sylieden daer sooveel schepen hebben 
als sy seggen, sullen te minder macht ende lust hebben, om ons in de Molu- 
ques te quellen.

Terwyle onse gecommitteerdens in denJHage-mette voorsz. conferentie 
Uitrustin- besich waeren, is tot kennisse van de Heeren Staten gecomen, dat eenige hier

rr<2II te
Dioppc cu te lande hun onderstonden, onder Fransche namen eenigheschepen naer Oost 
St. Mal o.
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Indien toe te maken; hebben oversulcx eenige gecommitteert met brieven, 
soo aen de heeren burgermeesteren van Amsterdamals Horen,,om hun op die 
saké t’ informeren ende soodanigh voornemen met alle mogelijcke middelen 
te beletten, ende is by deselve informatie bevonden, dat Jan Benninck een 
van de principale rockers van dese saké is geweest; datter twee schepen, een 
groot ende een cleyn, sijn gecocht ende op Diepen gesonden, om van daer 
het groot naer Bantam om peper, het cleyn na de Moluques te varen, daertoe 
sylieden tot Horen een oppercoopman ende assistent, twee opperstierluyden, 
twee onderstuerluyden, ende een bottelier hadden aengenomen, denwelcken 
altsamen uyt crachte van 't nevensgaende placcaet ende der Heeren Staten 
brieven belast is, van deselve reyse te desisteren, daertoe sy den eedt aen 
handen van den officier solemnelijck hebben gedaen.

Doch alsoo wy verstaen, dat deselve persoonen, ommers eenige derselver, 
hun souden laten verluyden,datsylieden diesniettegenstaended’aengenomen 
reyse meynden te volbrengen, seggende eenen gedwongen eet leedt Godt te 
sijn, ende dat wy verstaen, datter tot St. Malo oock eenige op Oost Indien toe 
souden maken, daertoe sy apparentlijck alle de principale officiers uyt dese 
landen mede sullen nemen, dewelcke hun in vilipendie van der Hooch Mo
gende Heeren Staten bevel op soodanige reysen begeven, soo souden wy goet- 
vinden, dat ghylieden aldaer overal soodanige ordre dedet stellen, dat men
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alle Nederlanders, insonderheyt degene, die voor desen in dienst van de Com
pagnie uyt dese landen gevaren sijn, met eenige finesse ende practyken, soo 
niet met gewelt ende dwanck, uyt de schepen aen land mochte krygen ende 
aen U. E. ende den Raeth naer de Moluqnes overseynden, om daertegens 
uyt crachte van de nevengaende placcaten aldaer te doen procederen soo- 
als bevonden sal werden te behooren, alsoo alle der Heeren Staten officieren 
ende justicieren (daeronder ghylieden soowel als degene hier te lande we- 
sende gerekent wordt) by den voorsz. placcate belast werdt tegens de contra- 
venteurs de voorsz. straffen te vervolgen, decreteren ende doen executeren, 
ende al waer ’t, dat soodanige persoonen hun mochten beroepen op eenige 
brieven van naturalisatie, ’t sy van de Majesteyt van Vranckrijck of Enge- 
landt verkregen, ja al waer ’t oock soo, dat sylieden deselve mochten vertoo- 
nen, nochtans alsoo het seker is, dat sylieden deselve alleenlijcken tot een 
deckmantel van hun voornemen hebben verkregen, ’t weick eenen indirec- 
ten middel is, by ’t voorsz. placcaet mede verboden, souden wy verstaen, dat 
men evenwel de peinen van den placcate by sententie op den eysch van de 
fiscalen aldaer tegens haerlieder behoort te decreteren, te meer daer noch 
den coninck van Vranckrijck noch Engeland en verstaen, dat eenige van hare 
ondersaten, met hun onder de gehoorsaemheyt van andere princen te be
geven, hun daermededegehoorsaemheytvanhaernatuerlijcken princemogen 
eximeren ende ontrecken ; doch in plaetse van lijfstraffe souden beter vinden, 
dat men, prefererende gratie voor rigeur van justitie, soodanige persoonen 
soude condemneren in eenige vile offt cleyne ampten het land eenigen lijdt 
van jaren aldaer te dienen, ende deselffde op eenige van de verste afgelegen 
forten te bannen, daerse minst schade konden doen ende de minste gelegent- 
heyt hadden om wegh te loopen, ons by alle vlote advijs gevende ende de 
procedueren overseyndende, die tegens soodanige aengehaelde persoonen 
sullen gehouden sijn.

D’Engelsche commissarissen sijn noch hier te lande handelende met de 
Groenlandts offt walvischvaerders (’t weick het tweede poinct was van haer
lieder commissie) nopende den handel aldaer, dien sylieden geeren met ge
welt voor haer alleen souden houden ende hun genoeghsaem de geheel e zee 
alleen toeeygenen, gelijck als sylieden poogen te doen in de harinekvaert 
onder pretext, dat sulex op haerlieder custe soude geschieden, waerover den 
coninck aen syne coninginne voor haer spellegeld een octroy heefft gegeven 
om van elck schip een roosenobel van tol te ontfangen, soodat byaldien den 
coninck daerinne persisteert, wy apparent sijn, alhier met d’Engelsche 
differenten als van wegen de Compagnie alleene te krygen. Godt geve d’uyt- 
komste van alles beter magh wesen, als het hem laet aensien ende als vele ver- 
resiende luyden vreesen.
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Spignola ofte veeleer d’ ertshertogen ende den coninck van Spagnien heb-
Nxouws- bgj-j sonder het accort van Cleeff naer te komen tot noch toe desaken met 

tijdingen. ——

4.

negotiëren opgehouden, sijnde (naer ’them laetaensien) van meyningesulcx 
noch desen geheelen somer te continueren ende de plaetsen, die hy heeft 
(daeronder WeseljT importanste is) te behouden. De Heeren Staten behouden 
Gulick, Embrick, Rees^ende andere plaetsen. Vranckrijck is door de minori- 
teyt van den coninck vol jalousien, confusien ende oneenicheden, soodat den 
coninck van Spagnien daervoren (als bytyde van den Grooten Hendrick) geen 
vreese en heeft. Den coninck van Engeland wordt met schoone presentatie 
ende vreedsamige discoursen (daertoe syne Majesteyt seer genegen is) opge
houden, ende de Heeren Staten en suilen apparentlij'ck niet licht resolveren 
om den oorloch alleen te voeren, soo lange den vyand ons offt onseplaetsen 
nieten attaqueert, te meer nademael deDuytschevorsten,die totNeurenberch 
vergadert sijn geweest, alsnoch geen volck noch macht te velde en brengen. 
Ondertusschen maeckt den coninck van Spagnien groote preparatien totden 
oorloge van Savoyen, hebbende over de 50.000 man daertoe aengenomen, 
meynende den Savoyaert te verdryven, denwelcken van den coninck van 
Engelandt, van Venetië, van de Switsers ende andere groote secours heefft 
vercregen ende aen andere vorsten meer hulpesoeckt. Soolangedien oorloge 
duert sullen wy apparentlijck alhier ruste hebben. Het succes van alles wil 
den tijt leeren, ’t welck ons Godt gunne soodanigh te wesen als de welstant 
van dese landen is vereyschende.
Dato 30 April anno 1615 in Amsterdam.
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Voor het affseynden van desen soo is op den 24en April in deMaze totRot- 
terdam wel gearriveert Godt loff ’t jacht ’t Hardt, daerby ontfangen U. E. 
brieven van den 10 November lestleden alsmede van den Gouverneur-Generael 
Reynst ende meer andere brieven, waeruut verstaen ’t arrivement van den- 
zelven aldaer, alsmede van alle de schepen, die voor ende naer hem in den- 
selven jaere 1613 zoo van hier als uut Zeelandt, de Maze ende uut het Noor- 
derquartier zijn naer Indien gesonden, doch heel veel volcx hebben verloren 
door de langhdurige heenreyse. ’t Selve wy meenen ’t veel vervarschen ende 
aendoen van verscheyden plaetsen sulcx heeft veroorsaeckt ende nu tot 
grooten nadeel van de Vereenichde Compagnie is streckende; doch tegen 
Gods wille en is niet te doen, maer sullen dese ende de volgende schepen in 
bevel geven (omme ’t selve voor te comen) geene vervarschplaetsen dan tot 
aen de Cape de Bona Esperance toe aen te mogen doen, te meer wy vermer- 
cken by de Engelsche noch Portugesen sulcx oock niet en wert gedaen.

Wy sullen U. E. brieven alsoock van den heer Gouverneur ende alle andere 
alleenlijcken 't notabelste nu ten deele beantwoorden om de cortheyt des 
tijts, ende oock doordat de schepen den Swarten Leemv, ’t Bargerboot ende 
’t schip de Galiasse van Hoorn in Texel zeylreed liggen, doch hiernacr met 
de volgende schepen, die op den herbstuutgaen, naerder beantwoorden, ende 
deselve alles ondertusschen rypelijeken examineren ende ons goetbevinden 
dan volcomelijck adviseren.

In den eersten hebben wy met lieff verstaen den stand van Indien in alle 
quartieren ende bysonder in de Moluques (daer wy de meeste vrese voor 
hadden) wel was staende, de forten allomme in goede defentie, ende dat U. E. 
meende, dat men yet notabels met al onse forcen en schepen nu soudeby der 
hant nemen, tot affbreuck van den vyand, ’t sy om de Strate van Sincapura 
oft Mallacca te besetten, ofte de baye oft stadtManilhas', alsoock om de plaet
sen van Amboyna offt eylanden van Banda beter te doen versekeren. Wy 
verhopen hiernaer het goet succes van ’t selve offt tenminsten eeniger der- 
selver te vernemen, waertoe wy wenschen Godt synen segen wil verleenen, 
ten eynde de Vereenichde Compagnie eens mocht ontlast worden van de 
overgroote ende extraordinaire oncosten der oorloge in de Moluques, ende 
dat de negotie in ’t regard van de Vereenichde Compagnie met meerder ad- 
vance mocht werden gedreven.
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De generale balance alsmede de journalen van de generale ende particu
liere comptoiren van Indien by U. E. gesonden, sijn ons wel geworden. Zullen 
deselve met commoditeyt examineren ende de bevindinge hiernaer met de 
volgende schepen adviseren. Wy bevinden den staet naer U. E. calculatie (te 
weten, alleen nemende de partye daer men ten aensien van de negotie reke
ning op hoort te maken) te bedragen tersomme van ƒ3.255.447 — 0 — 2,be- 
staende meest in coopmanschappen, uutstaende schulden alsoock ten deele 
in comptanten in de Moluques ende andere plaetsen sijnde, doch U. E. be- 
clagen hem, dat de meeste comptoiren ontbloot sijn van comptanten; ’tselve 
ons heel vrempt is om te hooren geweest, want wy wel verhopet hadden, dat 
U. E. uut Japon ten deele van Japons silver zoudt hebben geprovideert connen 
werden, oversulcx by ons in ’t voorleden jaer als daer te voren zoo weynich 
comptanten sijn gesonden; doch hebben tsedert December lestleden der- 
waerts ende alsnu met dese schepen verscheyden ende vele comptanten ge
sonden offte seynden, tesamen wel 36 kistenjrealen, yeder van 8000 realen 
van achten, als te weten in December metten'kwitten ende Swarten iWrelck 
5 kisten realen voorsz., ende den 5 April lestleden met ’t jacht den Dolphijn 
uut Zeelandt 2 kisten, met ’t schip Der Veerl kisten ende den Swarten Lee uiv 
9 kisten, ’t Bargerboot 5 kisten jende met de Hoornsche fluyt genaempt de 3$ f ** 2 
GaliasseS kisten, monterende alsvoren 36 kisten, ende meynen tegens den 
herbst met de volgende schepen noch te seynden boven die voorgenoemde 
wel 300.000 realen van achten, ende voorts jaerlijcx zorge dragen van vele 
comptanten te seynden, daerop verlaten sult mogen; dan dat U.E. vermanen 
van alle jaren 1.200.000 realen te seynden, zoo men den handel alomme rijcke- 
lijcken naer synen eysch soude willen continueren, endeyet, bysonder in de 
fyne, ruwe Chinesche zyde wat groots ende extraordinaire te doen van 1000 
offt 2000 picol te coopen, daerop sal desen dienen voor ons advijs, dat de 
meyninge van de Vereenichde Compagnie zulcx niet en is, dat men alsulcke 
groote quantiteyt jaerlijcx sal aenslaen, want men hier alsulcken groote partije 
jaerlijcx niet en soude connen vercoopen; inaer begeerenjaerlijcxwel2a300 
balen elcx van twee picol fyne, ruwe syde conform de memorie op ’t stuck 
van de coopmanschappen gemaeckt, die wy ten selven eynde overseynden, 
om te letten op de quantiteyt van alle spetien, die wy ontbieden, uutgesondert 
den peper, daervan, omme andere te prevenieren, sooveel te coopen als sult 
connen becomen, als in onse voorgaende breeder wordt geschreven. Doch 
dat alle de nagelen, noten ende macis alleen in onsen handen mogen comen, 
tot wekken eynde sekere aparte brieven in ’t regard van de Engelse ende 
andere natiën, die indirectelijcken comen te handelen op plaetsen daer wy 
contracten ende fortressen hebben, aen den heer Gouverneur-Generael, aen 
U. E. ende andere comptoiren in de Moluques, Banda en Amboina worden
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geschreven, omme te weten hoe hem deselve in desen sullen hebben te regu
leren, om denselven handel te beletten, waertoe ons dienaengaende zijn refe
rerende, ende begeren ’t selve alsoo mach naergecomen worden.

Voorders tot onsen leetwesen verstaen, dat de Chinescnjin de Moluques^-/y 
en Amboina ons treffelijcke groote schade doen in ’t brengen ende vercoopen 
van haerecleeden, gelijck U.E. schryven.Den vice-gouverneur Real adviseert, 
de Chinesen daer doen ter tijt wel 35.000 realen souden uut het landt voeren.
Wy verstaen, dat men sulcx met alle mogelijcke middelen behoort te beletten, 
van tegens deselve te procederen bvforme van confiscatie als anders; doch al
vorens deselve ter eerster aencompste geïnsinueert hebbende, van datelijcken 
van daer te vertrecken. Tselve wy niet alleen van de Chinesen verstaen, maer 
oock van alle vremde natiën, soo Javanen, Maleyen en Clingen, oock die van 
Macassar. Grece ende andere plaetsen daerontrent gelegen, diealdaercomen 
handelen, tot welcken eynde wy mede met U. E. ende andere van dien advyse 
sijn van de comptoiren in Macassar ende Grece te doen lichten, te meer soo 
wy verstaen uut Japara genoegh van rijs ende lijfftocht, ja meerder als van 
devoorsz. plaetsen, connen geprovideert werden, ende voor de Compagnie 
zeer weynigh anders in ’t regard van de negotie is te doen.

Wy begeeren, dat men voorts sal continueren om van de custe van Chor- 
mandel met alle gelegentheden van schepen te ontbieden soo van touwen, 
cabel, garen, lynen, seylen, spijckers, als andere spetien, die daer te becomen 
sijn, om tot provisie voor de schepen, jachten ende anders ten deele mede 
te connen gebruycken.

Wy en vinden niet geraden, omme voortaen aen de Chinesen op voorcoop 
van fyne rouwe Chinesche zyde eenigh geit te voren op de hand te geven, 
maer vinden best geraden, soo wanneer de Chinesen groote partye fyne rouwe 
Chinesche zyde brengen, dat men van deselve zoo mocht coopen van de helfft 
comptant aen haer te betalen ende dat sy de andere helft ons borghden tot 
op ’t volgende jaer, dat sy wederom daer quamen, al soude men in sulcken 
gevalle dan 200 picol meer van haer nemen, als wel voor desen is verhaelt,
’t selve ende in dier voegen alsoo mocht continueren ende in treyn brengen, 
doch dat den prijs daervan niet en werde geexcedeert. Den prijs van 181 £ 
real t picol is seer hooch. ’t Ware goedt, dat men die allenskens tot wat minder 
pryse conde brengen, alsoo die hier tot 36 sch. ende onder de 40 sch. moet 
vercocht worden.

Dat men oock doet letten op het was, dat op Thimor is te becomen. Soo 
het droogh was is ende men het picol tot 5 a 6 realen van 8cn conde beco
men, can tot sulcken pryse niet te veel herwaerts gesonden werden, doch 
most droogh ende onvervalst wesen. U. E. ’t selve recommanderen, daervan 
ordre te willen geven.
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Dewyle wy verstaen, dat ons forten in de Moluques nu genoegh in defentïe 
sijn ende nu eene groote quantiteyt van schepen by den anderen sijt heb
bende, zouden nu geraden vinden, soo het onse gelegentheyt eenichsints 
coste lyden, dat men nu deselve onse forcen en schepen mochte gebruycken 
omme yets groots tot affbreuck van den vyand daermede uut te mogen 
rechten ende de Bandanesen te vermeesteren, de principale uut te doen 
roeyen ende verjagen, ende ’t land liever met heydenen wederom te doen 
peupleren. ’t Selve den heer Gouverneur-Generael, U. E. ende den Raedt van 
Indien ten hoochsten recommanderen, omme daerinne ’t beste te willen aen- 
wenden, sulcx ten meesten dienste van de Compagnie is vereyschende, al 
soude men aldaer eenige boomen doen uutroeden ende den voorsz. lande 
desert maken.

Voorder hebben wy met onlust verstaen, dat tsedert ’t vertreck van den 
gouverneur Both uut de Moluques door den vice-gouverneur Real verschey- 
den veranderingen sijn gedaen in ’t vercoopen van den rijs aen de Ternatanen, 
te weten, daer te voren 7 a 8 rijs voor \ van een real was vercocht, nu sulcx 
soude hebben tot 11 ^ geaugmenteert; ’t selve een notabelen intrest voor de 
Compagnie is; oock de capiteynen voor de coopluyden groote preferentie 
wordt gegeven ; in plaetse de coopli^den voor plegen tegaen, de capiteynen 
sulcx nu doen; op alle ’t welcke, om alle voordere onlust, confusie ende 
schade te voorcomen, wel dient prompte ordre gestelt ende ten selven eynde 
den Gouverneur-Generael ende Raden van Indien ordonneren, dat alles in 
voorgaende termines wederom mach op het gevoechlijcxte gerepareert wer
den ende voorder geleth op alle hetgene, wes tot meesten dienste van de 
Vereenichde Compagnie is streckende; ’t selve wy U. E. neffens andere mede 
ten hoochsten zijn recommanderende, ende verstaen expres, dat de coop
luyden in ’t presideren voor capiteynen sullen geprefereert werden, ende zoo 
eenige aldaer in deze onse ordre onwillich waeren omme deselve alsoo naer 
te willen comen, ordonneren, dat men deselve datelijcksal doen overseynden.

Wy verstaen, datter opnieuws naer Japon een goet capitael oft cargasoen 
was gesonden. Godt geve, daermede als met het voorgaende goede profyten 
voor de Compagnie mach werden gedaen ende vandaer een treffelijcke partye 
silver in retour mocht becomen; ende in gevalle sulcx soude missen, oordeelen 
dan denselven handel de Compagnie in ’t eynde wel heel schadelijck mocht 
vallen, daerop zonderlinge mede wel dient geleth, omme zonder voorder tijdt- 
verlies de capitalen, die men daertoe employeert, op een ander te mogen 
gebruycken. Dat daerop alsulcke ordre mach worden gegeven, als ’t meeste 
profijt ende dienst van de Compagnie is vereyschende; ende alsoo wy door 
de cortheyt des tijts aen alle commisen ende comptoiren voor desen tijt niet 
en connen schryven, als aen den heer Gouverneur ende synen raedt ende
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aenU.E., oversulcx aen U. E. serieuselijcken recommanderen den inhouden 
van desen aen alle de andere comptoiren ende plaetsen van Indien alomme 
daer ’t noodich sal wesen over te schryven, waeraen ons vrintschap ende de 
Compagnie dienst sal geschieden.

Wy sullen in conformité van U. E. schryvens met een vaste hope verwach
ten de volgende 5 schepen als namelijck de Geünieerde Provinciën, Banda, 
Gelderlant, Delffznde Rotterdam, die U. E. schryven met een schoon retour 
soudet affladen. Godt geve deselve met lieff haest in salvo hier te lande mogen 
arriveren, verhopende jaerlijcx in ’t zeynden van rijcke retouren sult conti
nueren, omme te mogen vervallen de overgrooteendesware equipagien ende 
andere excessive oncosten, die de Compagnie jaerlijcx heeft te supporteren; 
’t selve U. E. ende alle andere comptoiren by desen ten hoochsten noch sijn 
recommanderende ende dienaengaende veel breederin onse voorgaende mis
siven doen, waertoe ons voorder refereren.

Wy seynden U. E. neffens dese schepen den Swarten Leeuzv ende Barger- 
boot verscheyden vivres, admonitie van oorloge ende andere noodlijcke be
hoeften voor de forten gedestineert, alsoock eenige goederen tot coopman- 
schappe, omme in Solor ende Timor te mogen gebruycken, alles conform de 
nevengaendefactueren, endedatondergeteeckendecognoissementen deselve 
den schippers, aldaer met lieffcomende, gelieve affte voorderen, ende deselve 
te doen distribueren met advijs van den heer Gouverneur ende Raedt ter 
plaetsen daer deselve meest van nooden sullen wesen.

Hiermede gaen oock 228 stucx oliphantstanden van ontrent twee in ’t 
hondert, wegende tsamen 11.139 <®, in den Swarteji Leeuw, ende 260 stucx 
ditto tanden van stijff dry in ’t hondert, wegende 8745 f®, in het Bargerboot, 
alles volgens de nevengaende facturen ende cognoissementen. U. E. gelieve 
deselve ten meesten proffyte van de Compagnie te benificeren, ende ons sal 
vrintschap ende de Compagnie dienst geschieden.

Desen 30 April anno 1615.
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5. — AMSTERDAM, 30 APRIL 1615. — 450 f. 180.
(PER S WAR TEN LEEUW).

Nevens desen senden U. E. de cognoissementen, soo van de contanten 
die met de schepen den Swarten Leeuw ende Bargerboot worden gesonden, 
te weten 9 kisten realen van achten, elck van 8000 realen, gescheept in den 
Swarten Leeuw, ende 5 voorsz. in ’t Bargerboot. Noch in den Swarten Leeuw 
gescheept dese naervolgende goederen: in den eersten 100 dubbeltonnen 
vleysch, 120 dubbeltonnen speek, 19 amen olie, 17.000 hardt broot uut 
de brootcamer te leveren, 6 toelasten asijn, 6 toelasten Spaensche wijn, 2 
pijpen voor de tafel van den heer Gouverneur-Generael Reynst, 60 halve 
vaten buscruyt, 3yserestucken methaergereetschappen,elcxvan24<ffiysers, 
omme te gebruyken op de custe van Choromandel ofte elders daer men die 
meest van doen heeft, 10 cassen, daerinne elck een bale kanifas, sijnde be- 
cleet met terige doecken voor verderff, 228 stucx oliphantstanden, die schoon 
sijn, van twee in ’thondert, 16 cassen met coopmanschappen voor Solor ende 
Timor volgens de factuere, noch een besegeltdoosken, daerinne dry urwercx- 
kens geteeckent met W.

In ’t schip ’t Bargerboot gescheept 80 dubbeltonnen vleysch, 91 dubbel
tonnen speek, 18.000 *5? hart broot uit de brootcamer te leveren, 3 toelasten 
Spaenschen wijn, 20 amen olie, 3 toelasten asijn, 30 tonnekens off halff- 
vaten buscruyt, 39 cassen canifas, inhebbende elex een bael, becleet met 
terige seyldoeck off presennighen, daerinne mede gepackt 4 lijeken tot seylen, 
260 oliphantstanden, schoon goet van de 3 in ’t hondert, alles conform de 
nevengaende factueren ende cognoissementen voorsz., alle welcke voorsz. 
coopmanschappen ende goederen U. E. gelieven sal den schippers (aldaer 
met lieff gecomen sijnde) aff te voorderen ende ons van den ontfanek ende 
welbevinden mette eerste commoditeyt van schepen te adviseren, deselve 
alles met advijs van den E. heer Gouverneur-Generael ende synen Raedt te 
doen distribueeren ende verdeelen aen de forten, schepen ende jachten in In
dien sijnde, daer deselve meest van doen sullen wesen, opdat alles ordentlijeken 
ende tot meesten proffyte van de Compagnie mach strecken, ende verhopen 
dat de forten ende schepen in Indien nu eens treffelijck sullen wesen versien, 
alsoo door onsen equipagiemeester noch sijn affgesonden, omme in de voorsz. 
twee schepen te verdeylen, de nombre van 29 stucx soo groote touwen als 
cabeltouwen, als mede ander loopende ende staende want, die U. E. mede
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gelieven sal de schippers van de voorsz. schepen afF te voorderen, alsoo wy 
niet connen weten, in wat manieren deselve op de schepen verdeelt sijn.

Nevens desen seynden wy U. E. een extract uut de resolutie van de 17e, 
waerby sy verstaen, dat men een schip sal coopen omme met vivres, zeylen, 
touwerck ende andersints naer Indien te seynden, ’t welck alsoo geschiedt is, 
ende gaet ditto schip beneffens den Swarten Leeuw, genaempt het Barger- 
boot, waerinne de voorsz. goederen gesonden werden; ’t selve met lieff daer 
gecomen sijnde, dat men ’t voorsz. schip datelijck wederom met peper ende 
andere gereetste waren van daer naer ’t patria soude affladen. Tselve wy 
U. E. ende den heer Gouverneur-Generael endesynen Raet recommanderen, 
dat hetselve alsoo mach werden volbracht ende geëffectueert in conformité 
van de voorsz. resolutie van de 17e, te meer U. E. sien mogen, wat groote 
excessive costen jaerlijcx sijn doende.

Den lesten April 1615 in Amsterdam.
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6. — XVII, 6 MEI 1615. — 450 f. 170. 
(PER SWABTEN LEEUW1).

De voorgaende sijn copyen van onse twee voorgaende, soo aengaende de 
saké van de Engelsche als van degene, die hun uyt dese landen in der Engel- 
schen off Frangoisen diensten sullen begeven, om met eenige schepen der- 
waerts te reysen, die wy by desen confirmeren ende U. E. endeRaden aldaer 
andermael ten hoochsten recommanderen, dat den inhouden derselver magh 
werden naergecomen ende goede sorge te dragen, dat by de middelen daer- 
inne verhaelt oft andere die ghylieden aldaer noch beter offte bequamer 
mochtet vinden, soowel de Engelsen als Frangoisen ende insonderheytoock 
de Chinesen, Maleyen, Javanen ende alle andere vreemde natiën aldaer geen 
handel nochte in nagelen nochte oock in cleeden oft andere noodigebehoeff- 
ten langer continueren, veel min yemanden toe te laten eenigen nieuwen 
handel aldaer te krygen, alsoo ons andersints onmogelijck sal wesen den oor
loge aldaer te continueren.

Wy hebben by de voorgaende cortelijck U. E. brieven beantwoordt ende 
naer de cortheyt des tijts geschreven ’t gene wy tot dienst van de Compagnie 
noodich vonden, ende alsoo de schepen overmits contrarie windt alsnoch in 
Texel liggen, hebben wy, in dese onse tegenwoordige vergaderinge van Seven- 
thiene de vorige brieven van 30 April (wekker copyen hiervoren gaen) gere- 
sumeert hebbende, goetgevonden U. E. noch by desen het naervolgende 
ernstlijck te recommanderen.

Eerstelijck alsoo wy by alle d’ advysen uyt Banda ende Amboynaverstaen,1.
Amboina dat de Bandanesen wederom tegens den onsen in oorloge sijn ende vele van 
en Banda. den onsen hebben overvallen ende dootgeslagen, dreygendesulcx meer ende 

meer te doen, ende willende, soo ’t schijnt, sonder eenich regardt onser con
tracten met d'Engelse ende andere vremde natiën handelen, gelijck oock 
doen die van Hitto, Lohou, Canbello, Licidi ende andere daerontrent gelegen 
plaetsen, hebbende alreede vele insolen tien tegens onse coopluyden geple.ech t, 
haere nagelen langen tijt op hope van de aenkomste van de Engelsen opge
houden ende geweygert aen ons te leveren, schynende denselven voethende 
wegh in te willen gaen, dien de Bandanesen tot noch toe tegens ons hebben 
gehouden, soo achten wy, dat het een van de aldernoodichste ende voor de 
Compagnie dienstichste saken soude wesen, terwyle U. E. nu soo grooten

*) „Gouverneur Generael Gerard Roynst ende Jan Pietersz. Coene, directeur.”
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macht aldaer by den anderen heeft, eens den standt van Banda in versekert- 
heyt te stellen, haerlieder te dien eynde affnemende ende destruerende alle 
haere correcorren, ende is’tdoenlijck belettende, dat se geenemeeren mogen 
maken, maer alleenlijck soodanige cleyneschuytgens als sylieden tot hun vis- 
scherye ende andere nootdruft nootlijcken van doen mochten hebben, ende 
soodanigh dat se daerin niet veel volcx en konden stellen, nochte daermede 
eenigh efort doen; dat voorts d’affliggende eylanden van Pouleway, Pouleron 
ende andere, die men altsamen niet en kan met forten besetten, nochte 
sonder forten beletten met den vremden te handelen, mochte destrueren, de 
menschen in Lontor oft andere eylanden oversetten, ende alle de boomen 
destrueren, houdende voorts een goet garnisoen, naerdat alles geëffectueert 
is, om hunlieden in dwank en ontsicht te houden^?>

Wy en twijfelen niet, off soodanige straffe van de Bandanesen, welcker 
tot noch toe ongestrafte moetvvillicheytdie van Lohou, Cambello ende andere 
Molucksche eylanden tegens ons te moediger maeckt, sal een ontsicht overal 
geven ende mogelijck beletten, dat die van Lohou, Cambello ende Hitto hun 
wel ontsien sullen den gecommineerden handel met de vremdelinghen aen 
te gaen.

Doch om ’t selve op haerlieder beleeftheyt oock niet te laten aencomen, 
souden goetvinden (indien ’t voor desen niet alreede en isgedaen, als wy ver
hopen ja) datter metten eersten een goet bequaem fort op Lohou offte Cam
bello moght geleyt werden, tot alsulcke plaetse als U. E. bequaemst sal vin
den, om alle de voorsz. plaetsen in dwanck ende ontsicht te houden ende der 
vreemden handel te beletten.

Ende byaldien d’inwoonders van Lohou, Cambello, Lucidi ende omlig
gende plaetsen, soo eenige alhier meynen, daerdeur oorsake mochten nemen 
om haere woonplaetsen te verlaten ende in andere quartieren te trecken, 
souden goet vinden soodanige plaetsen, daer se mochten trecken, te doen 
destrueren ende alle de boomen te vernielen.

Doch dit alles soude mogen dienen met consent, authoriteyt ende op den 
name van den coninck vanJTernate te geschieden, omme hem alsoo van de 
gehoorsaemheyt syner ondersaten ende ons van d’onderhout onser contrac
ten te versekeren.

Want byaldien der Bandanesen moetwil met den eersten niet en werdt 
gestrafft ende haerlieder middel benomen, om ons hiernaer meer te bescha
digen ende in prejudicie van hare contracten met den vremden te handelen, 
ende dat de plaetsen van Lohou, Lucidi, Cambello ende Hitto tot den 
handel van de vremdelingen langer open souden blyven, soo waere het voor 
’t proffijt van de Compagnie beter alle forten te verlaten en gelijck als allen 
anderen op gelijcke avontuere te handelen, dan dat wy de costen van den
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:/foorloge alleene ende d’Engelsen, Frangoysen, Maieyen, Chinesen, Clingen 

nevens ons den handel overal sullen hebben. 1
Soodat wy dese saké een van de allerimportanste houden voor den dienst 

van de Compagnie, ende daerop voor alle werck behoort ordre gestelt te 
werden, ’t welck wy U. E. ten hoochsten recommanderen.

VVy hebben U. E. voor desen hooghlijck gerecommandeert het verkiesen
Rendez- ende versekeren van een rendevous. Alle de leste advysen discoureren vele vous.

2.

van de plaetse op een eyland in de stratevaiySunda, ende dat daervan soude 
inspectie genomen sijn; maer hoe deselve bevonden off watter verders in ge- 
daen is, hebben noch niet vernomen; achten nochtans ’tselve een poinct te 
wesen tot groot prouffijt ende versekering van de Compagnie dienende, soo
dat wy ’tselve U. E. nochmaels recommanderen. Van 'tgene daerinne gedaen 
is, sullen ad vijs verwachten.

De versekeringe van den handel in Lohou enjCambello tot uytkeeringe 
van alle vremde natiën, als het meeste perijckel loopende, schijnt wel dat 
vooreerst by der hand behoort genomen te werden; daernaer de saké van 
Banda, ende dan oock eyntlijck het rendevous.

<r

Want om alles teffens te doen, causeert te groote verstroyinge onser forcen, 
ende om verre van huys te loopen naer de Manilhas, Macao, de Straete van 
Sincapura offt andere plaetsen, ende middelertijt onse saken iriXohou, Cam- 
bello ende Banda in soodanige desordre ende open voor allen vremden te 
laten, waere seer ongeraden ende tot verderff van den Moluckschen handel 
streckende.

Ende om alles tot den uyteynde van de Molucksche oorloge ende totdat 
wy aldaer volcomen meester souden wesen, te differeren, gelijck als tot noch 
toe schijnt gedaen te sijn, is een soo langende onseker dilay (alsoo ’t niet 
apparent is, dat dien oorloge noch in vele jaeren ten eynde gebracht sal 
werden), dat wy middelertijdt wel den geheelen handel van noten, nagelen 
ende macis in alle d’andere plaeten mochten verliesen.

Wy stellen U. E. dese ordre voren by forme van advijs, als uyt de leste 
advysen van daer bericht sijnde, dat de plaetsen van Lohou, Hito endeCam- 
bello het meeste perijckel loopen van bij den Engelsen ende andere vremde 
natiën geïncorporeert te werden, ende dat men daerom deselffde wel eerst 
behoort te versekeren; daernaer d’eylanden van Banda.

Doch byaldien door veranderinge van tijdt ofte occasien tsedert de leste 
advysen yets mochte voorgevallen wesen, waerdeur beter ware offt het ren
devous offt de saké van Banda eerst by der handt te nemen, stellen ’t selve 
tot U. E. ende Raets discretie, midts dat het eene gedaen sijnde het ander 
niet en werde vergeten ende naergelaten, sonders nochtans alles overhoop 
ende teffens by der handt te nemen*£>
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Plet rendevous alsoo apparentlijck sonder vyandtschap ende apparente oor
loge met die van Bantam niet en sal kunnen gemaeckt nochte byderhand ge
nomen werden, ende dat oversulcx ’t selve sal moeten gedaen werden als wy 
goede voorraet van peper hebben in onse schepen, weynich effecten aen land 
ende een tamelijcke macht van schepen te water, ende dat ons niet wel en 
en dient nieuwe vyandschap met die van Bantam alleer de plaetsen van Banda, 
Lohoe, Cambello, PPitto ende Lucidi in versekeringe sijn gesteit, soo achten 
wy op U. E. ende des Raets advijs, dat men het verkiesen ende versekeren 
van een rendevous soolange sal moeten differeren ende uutstellen.

Als wy U. E. recommanderen de saken van Lohou, Banda ende andere 
plaetsen te versekeren, daertoe U. E. apparentlijck meest alle onse macht in 
de Moluques wesende sal moeten gebruycken, is evenwel ons verstand ende 
meyninge, dat U. E. geene plaetsen van de Moluques ende insonderheyt 
de plaetse van Maleyen van geen noodige provisien van volck, vivres ende 
ammonitien en sal ontblooten, maer deselffde sulcx geprovideert ende voor- 
sien ende overal soo goede ordre laten, dat deselve by den vyand oft door d’ in
landers selffs niet en werden verrast, overvallen offt met gewelt ingenomen, 
terwyle U. E. met de Bandanesen oft elders geoccupeert mochten wesen, 
daerop wy vertrouwen U. E. met alle behoorlijcke voorsichticheyt sal letten.

Een schipper op het jacht Nassouw, by U. E. naer Arabien gesonden, was 
expresselijck voor oppertimmerman aengenomen om in de Indien eenige 
galeyen ende ander roeytuygh op te setten, als daerin wel ervaren ende seer 
expert sijnde. PPadden oversulcx wel gewenscht U. E. ’t selve jacht met een 
ander schipper haddet uutgesonden, ’t welck alsoo niet en is geschiedt, recom
manderen U. E. denselven tsyner eerster wedercomste aen ’t werck te stellen, 
daertoe hy aengenomen ende eygentlijck derwaerts gesonden is. Van ge- 
lijcken oock alle andere timmerluyden, die voor desen daertoe sijn gesonden 
ende namaels te dien eynde derwaerts sullen gesonden werden, opdat sy deur 
soodanighe verbeteringe van hun conditiën hun timmerampt tot groot nadeel 
van de Compagnie niet en verlaten.

Wy bevinden, dat vele schepen ’t sy deur sloffheyt oft andersints wederom 
brengen de goederen hunlieden medegegeven, om aldaer te laten ende die al- 
daersoohoochlijckvan noodensijn: den eenen cabels, den anderen tintinago, 
d’ andere loot, andere steen; dese leste jacht ’t Iiardt 3 vaten spykers. Daer ó 
sal beter ordre op de visitatie ende ontladinge van de schepen gesteit moeten 
werden, opdat gelijcke faulte hiernaer niet en geschieden, daertoe voor desen 
goede instructien met hooge peinen sijn gesonden.

De comptoiren van Greci ende Macassar ende alle andere onnutte ende 
weynich profijts gevende comptoiren dienen hoe eer hoe liever opgebroken, 
indien sulcx voor desen niet is geschiet, soo ten aensien dat het sijn comp-
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toiren van oncosten ende van geen proffijt ende daer men in Japara van alles 
beter kan werden geprovideert, alsoock insonderheyt, omdaFcliecomptoiren 
ons tot noch toe beleth hebben d’aenhalinge van de Macassarsche ende Ja- 
vaensche fregatten ende correcorren in de Moluques, Amboyna ende Banda, 
onsen handel bedervende ende onderkruypende.

De verlossinge van de gevangenen in de Manilhas, Maldives ende andere 
plaetsen wordt U. E. gerecommandeert door d’aenhalinge vansooveleSpag- 
niaerden als doenlijck sal wesen, te procureren, deselve tracterende sooalssy 
onse gevangenen tracteren.

Ende aengaende d’overloopers, waerdoor menichmael groote inconve- 
nienten gevallen sijn, recommanderen U. E. daerop te letten, deselve niet te 
vertrouwen ende successivelijck met de schepen, naer huys comende, van der 
hand teseynden, te weten de witten; maer aengaende de swarte, en dienen 
herwaerts niet gesonden.

Wy hebben alhier verscheyden advysen, datter in deZuydtzee vier, andere 
seggen vijff groote schepen (die de advysen zeeroovers noemen) souden ge- 
sien sijn. Achten ’tselve de schepen, onder den commandeur Spilbergen deur] .Z. 
de Strate gesonden, sullen wesen. Indien sulcx waer is, verhopen, dat den- 
selven haest by U. E. sal wesen.

Op de saken van Solor met verdryvinge van den gebleven paep ende andere 
mestices recommanderen U. E. in alles het beste te doen,, alsoock tot ver- 
hinderinge van den handel der vremden igpJTimor, dat de Compagnie door 
d’ een ende d’ ander geen meerder schade en lyde, ende den staet onser saken 
in Solor in goede versekertheyt mochte gestelt worden.

Wy bidden U. E. serieuselijcken te letten op d’ advysen, die wy U. E. by 
onse voorgaende hebben gegeven nopende seker eylandt by Terre Altajje- 
legen, ende den corten cours die men van daer besuyden d’ëylanHen van 
Java naer huys soude connen nemen.

Wy sien, dat vele Indianen onse schepen dagelijcx, insonderheyt van de 
Choromandelsche kuste naer Bantam ende van daer op ander plaetsen varen
de, met eenige particuliere cargasoenen belasten. Wy souden goetvinden 
sulcx mette bequaemste middelen aff te schaffen.

Wy sien oock, dat men aldaer de schepen in d’ affladinge naer maelcanderen 
doet wachten, ’t welck'wy voor de Compagnie een schadelijck ende pericu- 
leuse saké achten ende daeromme goetvinden, dat men voortaen de schepen 
d' een voor d’ ander naer, soo haest alsse geladen sijn, ten hoochste, als ’t 
eenichsints wel te passé comt, met twee teffens doet affveerdigen, sonder na 
elckanderen als voor desen te doen wachten, waerdeur gemeynlijck gebeurt, 
dat se geheel laet hier te lande komen, veel peryculen ende ongelucken sub
ject sijn.
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Het is eenen grooten last ende schade voor de Compagnie geweest, dat 
sooveel treffelijckeschepen soolange aldaer in deMoluques ledich endesonder 
eenich effect hebben gelegen, ende datmen hem met de valsche geruchten van 
den vyand soolange heeft laten amuseren, daer men met deselffde schepen 
off ommers het meerendeel derselver middelertijt de plaetsen van Lohou, 
Cambello ende Hitto hadde kunnen versekeren ende de saken in Banda 
buyten perijckel stellen, ofte den vyandt in de Manilhas off elders wel eenen 
merckelijcken affbreuck hadde kunnen doen, waerop hiernaer tot dienst van 
de Compagnie beter dienen geleth, datmen, midts de Moluques wel metvolck 
ende eenigh matelijck getal van schepen versekert latende, met het surplus 
van de schepen de Compagnie in eenige andere plaetsen beteren dienst soeckt 
te doen, sonder onse schepen ende middelen met soolange vergeefs wachten 
te consumeren; doch als men geraden soude vinden met eenige bequame 
macht naer de Manilhas te gaen, ’t ware dan om den vyand eenigen affbreuck 
te doen, offt om te hervatten den goeden ende soo wel geluckten aenslach van 
Wittert, sal ’t selve met beter ordre ende meerder voorsichticheyt als by den 
voorsz. Wittert moeten gedaen werden, sonder den vyand te cleyn te achten, 
maer wel geprepareert te gaen ende altijts wel op sijn hoede te wesen.

By dese letste schepen worden met de schepen van Zeelandtgesonden 110 
ende van hier 100 soldaten, alles onder sergeanten, om d’advysen van aldaer, 
desen aengaende, naer te comen, waerinne wy naer desen verhopen te con
tinueren.

VVy souden niet ongeraden vinden, dat men tot bemanninge van deJapon- 
sche galeye (die wy verstaen ledich te liggen) ende andere galeyen ofte roey- 
jachten, die men aldaer namaels mochte maken, alsoock tot voorderinge van 
de forten ende andere wercken aldaer noodich wesende, indiender geen ge
vangens van Spagniaerden genoegh en sijn, eenige slaven (sooals by eenige 
advysen van daer voorgeslagen werdt) soude doen coopen, alsoo het niet wel 
doenlijck is, daerin van hier ter nood te provideren, doch vinden goet, dat 
men de gevangenen tot die diensten eerst ende vooral gebruycken sal, ende 
de slaven alleenlijck ter nood ende tot supplement coopen ende gebruycken, 
sonder desel ve wederom te vercoopen oft eenigen handel daermede te dry ven.

Van hoeden,schoenen, Slesiger lijnwaet,yser musquetten,roers, pedarmes, 
schoppen, houweelen, spaden ende andere hebben wy goede partye met de 
schepen van Spilbergen gesonden; sullen met de naervolgende schepen 
tinueren.

By dese schepen gaet een gaüasse off pinasse, wesende een lanckworpich 
schip, b}' die van Hoorn tot een proeve gemaeckt, om aldaer binnenslands 
tot een proeve te gebruycken, ten welcken eynde by ’t selve schip oock riemen 
sijn, om daermede ter noot te behelpen. U. E. sullen ons gelieven te aviseren

■-

?•

4.
Slaven.I

;

con-



6 Mei 1615. 317

Iwat diensten hetselve schip aldaer doen sal ende off ghylieden u daervan 
beter als van andere jachten gedient vindt, opdat wy ons na U. E. advysen 
mogen reguleren, om noch meer van deselffden slach te seynden, oft hier
mede op te houden; ten welcken evnde ons oock sal dienen geschreven te 
werden, hoe hem dit schip in zee deurgaens ende insonderheyt by de Cape 
gehouden salhebben.

Wy recommanderen U.E. andermael hetstuckvan den peper, metbevoor- 
deringe, dat alle den peper in handen van de Compagnie mach geraken, op
dat daerdoor d’ Engelschen ende alle andere natiën in deselve mogen werden 
geprevenieert, alsoo andersints de Compagnie daerdoor trefifelijcke schade 
soude comen te lyden.

In ’t verkiesen van een rendevous geven wy U. E. aldaer te bedeneken off 
Japara, de plaetse van Japara niet bequaem en soude wesen, alsoo wy verstaen, de 

reede aldaer niet alleenlijck seer goed tesijn, maer oock abondantie van alder- 
ley vivres, ende dat ons den Mattaram wel toestaen soude, aldaer een fort te 
maken, ja, selffs alle hulpe ende assistentie belooft. Weten evenwel niet, off 
de mousons tot uyt- ende inkomen bequaem souden wesen, nochte oock off 
de reeden bequaem genoech sijn, ende dat men de forten, die men leggen 
mochte, altijts oock te water in cas van inlandschen oorloge soude connen 
ontsetten, ende off den handel van peper, alsoock den Chineschen handel 
ende andere commoditeyten aldaer soo goet als tot Bantam soude vallen, 
daerop wy per naesten U. E. advijs sullen verwachten, ende hoe U. E. meynen, 
dat het in sulcken gevalle met den peper soude gaen, die op ’t eyland van 
Java ontrent Bantam wast, sonder dat wy nochtans U. E. met dit ons advijs 
willen retarderen in 't verkiesen ofte versekeren van eenigh ander rendevous, 
byaldien ghylieden daertoe middel ende goede gelegentheyt mochtet vinden, 
want deur over ende wederschryven al te veel tijts verloren soude gaen.

Den 6cn May anno 1615. Was geteeckentby de vergaderingederSeventhiene.
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7. AMSTERDAM, 6 MEI 1615. — 450 f. 182.
(PER SWARTEN LEEUW).

I Desen dient tot couverte van de inleggende, sijnde copye van den brieff, 
die in ’t regard van d’Engelse ende andere neffens desen aen den heer Gouver- 
neur-Generael Reynst werdt gesonden, om U. E. ende de Raden aldaer tot 
naerrichtinge te dienen, U. E. recommanderende alles soo voorsichtelijck 
ende neerstichlijck naer te willen comen, als ’t selve noodich ten dienste van 
de Generale Compagnie is bevonden, ons voorder daertoe gedragende.

Wy hebben ons geïnformeert op de proeve van sangui draconis, tot23£ 
stuyvers het een pont 11 oneen by U. E. gesonden. Souden niet ongeraden 
vinden, dat U. E. ons vijff of ses picol met de naeste schepen soudet senden, 
doch moste van den besten wesen, niet slechter als dese proeve geweest is, 
maer eer beter, is ’t doenlijck.

Hiernevens gaen dry boecken, te weten een Herbarium Dodonaei, een Schip- 
^ vaert van Jan Huygen, ende een medicijnboeck van Christophorus Wirtsung 

door Carel Batum verduytscht, in een pacxken, geteeckentC. Heda, dieU. E. 
gelieve mette eerste gelegentheyt naer de custevan Choromandel teseynden 
aen den directeur Wemmer van Berchem, met ordre, dat hy deselve t’ samen 
alsoo (neffens onse groetenisse ende recommandatie van der Compagnie’s 
saken) overseynde ende ter handt doet stellen aen Cornelis de Heda in Nasar- 
pour, alsoo den voorsz. Heda aen ditto van Berchem heefft versocht, men 
hem ditto boecken uut patria soude ontbieden. Den inliggenden aen Cornelis 
de Heda gelieve U. E. neffens'tvoorsz. pacxken aen van Berchem te seynden.

Den 6 Mey anno 1615 in Amsterdam.
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8. — XVII, 30 NOV. 1615. — 450 f. 269.
(PER D’ EENDRACHT).

De voorgaende sijn copyen van onse leste brieven, die wy hiermede con
firmeren ende met eenen versoecken, dat by u tot verversinge uwer memorie 
wederom mogen herlesen ende geresumeert werden, opdat d’ordre daerinne 
by ons in verscheyden importante saken gegeven en den dienst van de Com
pagnie ten hoochsten betreffende (daer sulcx voor desen niet en mochte ge
schiet sijn) alsnoch eerstdaechs mochte geëffectueert ende ter executie ge- 
stelt werden, sonder dat wy genoodicht werden, telkens onse brieven met 
rediten t’eslargeren ende U.E. daermede verdrietich te vallen. Insonderheyt 
hebben wy den Gouverneur ende Raden van Indien gerecommandeert, ge- 
lijck wy U oock by desen doen (voor sooveel als ghy daerinne doen cont) de 
goede handt daeraen te houden, dat de vorige resolutien tot verhinderinge 
van den handel in de Moluques aen alle vremde natiën, Chinesen, Maleyen, 
Clingen, Japonesen ende andere, insonderheyt aen de Engelse ende vooral 
aen degene, die daer op Fransche-namen ende schepen mochten comen, 
mogen gevoordert werden, alsoock de versekeringe van Lohou, Cambello, 
Hitto, Lucidi ende d’eylanden van Banda, waeraen, soo ghy weet, debehoude- 
nisse ofte verlies van onsen handel dependeert.

Het verkiesen ende versekeren van een rendevous, d’oplichtinge van de 
noodloose comptoiren op Greci, Macassaj'.ende andere plaetsen, ’t redres van 
’t gene tsedert het vertreck van den gouverneur Both by den commandeur 
Real tot nadeel van de Compagnie was verandert, de verlossinge van de ge
vangens, d’oversendinge van de overloopers, ’t versochte advijs van de ge- 
legentheyt van ’t eylandt by Terra Alta ontrent Timor gelegen, ende andere 
noodige saken in de voorgaende brieven verhaelt, en dienen oock geensints 
versuympt noch vergeten. VVy sullen metten eersten punctuele antwoorde 
verwachten, op alles wat sulcx sal gedaen ende verricht wesen.

Tsedert het schryven van de voorsz. onse leste brieven sijn ons by ’t jacht 
het Hardt alsoock by ’t schip Delff znde noch lest met het Engels schip de 
Globe wel behandichtU.E. brieven van den 10e November, 27 December ende 
3 Meert lestleden. D’eerste hebben wy by onse brieven van den 30cn April 
ten volle beantwoordt, waervan de copye hiernevens gaet, daertoe wy ons 
refereren. Op de tweede, die in der haeste ende met heeten sinne oft colere 
schijnt geschreven te sijn, alsoock de leste, de saké niet veel verbeterende, 
sult hiermede de noodige antwoorde vernemen.
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Ende vooreerst dat U. E. ons imputeert, dat wy genoechsaem willens ende 
Verdedi- wetens naer de Nederlantsche ruine (soo U. E. woorden luyden) souden

het^beleid trachten, als den eersten gouverneur ongewapent ende den tweeden sonder 
derZeven- 
tienen.

2.

geldt oft noodige provisie derwaerts gesonden hebbende. Daerop sult weten, 
dat alsoo ten tyde van ’t afseynden van den eersten den Treves oock in de 
Indien soowel als hier met den coninck van Spagnien waren gesloten ende 
geaccordeert, dat wy oversulcx (om onse onschult voor alle dewerelttedoen 
blyken van de swaricheyden, dieder namaels souden volgen), niet anders en 
konden doen, noch te ons oock by de Heeren Staten anders te doen toegelaten 
is, als denselven gelijck als men in tyde van vrede gewoon is te doen aff te 
seynden, alhoewel hy nochtans soo van wapenen ende andersïnts is geprovi- 
deert geweest, dat hy Don Jan de Silva (hoe sterck dat hy oock te water ge- 
comen was) door Godes gratie met schande van Ternate heeft doen wyken 
ende de saken van de Moluques tot noch toe (door onse successive secoursen) 
in redelijcke versekeringe ende in goede ordre heeft gehouden.

Ende aengaende den tweeden gouverneur, denselven hebben wy met een 
soodanich getal van goede ende van alles wel geprovideerde schepen afge- 
sonden ende successivelijck van jaer te jaere andere gelijcke geprovideerde 
schepen naergesonden, dat wy meynen, dat men niet als met onreden ende 
misverstandt daerover van ons en heeft te dagen, ja, dat men ons met meer
der reden (gelijck oock by eenige alhier gedaen wordt) soude mogen impu- 
teren, dat wy naer de macht ende middelen van de Compagnie al te vele doen, 
ende in alles noch wat spaerlijcker behoorden te handelen.

Ende aengaende de comptanten, dat deselve niet grooter en sijn geweest, 
is niet alleene geschiet, omdat wy by den staet, deur uwe voorsaten over- 
gesonden, konden bevinden, datter noch vele compfafnten in de Indien ende 
namentlijck in de Moluques waren, ende overal vele effecten ende coopman- 
schappen, maer oock omdat men ons advyseerde, datter uyt Japan een goede 
partye silvers worde verwachty^

Is nu aen d’eene syde het eene gemist, ende sijn aen d’ander zyde de comp
tanten soo in de Moluques als in Bantam, Johor, Paleacatte ende andere 
plaetsen, soo door d’overvallinge van den vyand als ’t afbranden van de 

t blyven van Aeolus ende andere desordren ende inconvenienten ge- 
meert ende te niete gecomen, hoe hebben wy daerinne eerder ordre 

kunnen stellen, als wy van soodanige accidenten ende ’t manquement van 
de comptanten advijs hadden, ’t welck namaels t’onser kennisse gecomen 
sijnde (gelijck het ten tyde van 'taffseynden van den gouverneur Reynst noch 
niet en was), soo en hebben wy niet gelaten, successivelijck de Indien by alle 
schepen (als U. E. sien mach by onse voorgaende brieven) met comptanten 
te provideren, daerinne wy oock by de schepen van den voorsz. gouverneur
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«niet en souden gemanqueert hebben, byaldien ons de voorgaende advysen 
niet en hadden geabuseert ende dat \vy daerenboven nieten hadden verstaen 
het groot perijckel, ’t welck ons comptanten onderworpen waren, soo aldaer 
tot Bantam_als oock op de cust van Chormandel ende andere plaetsen, soo- 
dat men genoodight was gewe'est, deselve soo verre van der handt naar de 
Moluques ende Amboina te seynden. Doch byaldien men noch evenwel wil 
seggen datter in desen deel eenige faulte soude vvesen, ’t selve gelijck het 
U. E. (als
niet aen ons, maer aen uwen soo gansch onbesorchden ende de Compaignie 
schadelyken voorsaet Matthéo Coteels, in wiens plaetse wy blyde sijn een 
soo goeden successeur gekregen te hebben, verhopende dat hy in synen 
goeden yver, sorge ende neerstigheyt sal continueren.

Ende aengaende de vivres, ammonitien van oorloge ende scheepsgereet- 
schappen, daervan U. E. claecht, dat de schepen van den gouverneur Reynst 
sulcx gedisprovideert souden geweest sijn, dat deselve in plaetse van de 
forten ende schepen aldaer te provideren (gelijck als men was verwachtende 
ende daernaer verlangende) ter contrarie selfs van U. E. ende de schepen 
aldaer van vele nootsakelijckheden ende behoufften hebben moeten versorcht 
ende voorsien werden, daervan en is oock de schuit niet by ons, maer offt by 
’t ongeluck offte by de quade ordre van den gouverneur offte degene, die by 
hem waren, die met het aendoen van soovele, ja van alle ververschplaetsen 
onderwegen, de reyse sop lanck hebben gemaeckt, dat alles onderwegen is 
geconsumeert ende affgesleten, daer de schepen van alles by ons ende de 
gouverneur selffs soo wel ende soo ruym waren geprovideert ende met soo- 
veel behoeften geladen, als men daerinne eenichsints hadde kunnen stouwen, 
gelijck wy oock noch t’elkent doen in alle de schepen, die wy derwaerts seyn
den, soodat wy niet anders nochte meerder en kunnen doen, ende hierinne 
niet alleene en doen soo veel als de middelen van de Compagnie kunnen lyden, 
maer oock verre boven onse machten, daer wy tot noch toe (Godt beter’t) 
minachtinge op hebben gehadt, als op ’t genen ghylieden en uwe voorsaten 
van ons waert vereyschende.

Doch om wat naerder op het poinct van de excessive comptanten, die 
ghylieden van alle quartieren sijt ontbiedende, te discoureren, kunnen wij 
niet laten te seggen, dat wy meynen, dat ghylieden aldaer het oogh soo seer 
hebt op eenen grooten employ ende om alles op te coopen, dat ghylieden 
niet eens en denekt, als alles gecocht ware, wat wij daermede doen souden, 
nochte hoe, waer ende wanneer wy soovele retouren alhier met prouffijt 
souden kunnen vertieren, om U. E. telkens daervan wederom nieuwe provisie 
soo tot den handel als oorloge te seynden.

Want gelijck wy U. E. voor desen hebben geschreven, alsoo wy hier te

synen tijt geschiet sijnde) niet en kan geweten, soo oockvoor
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lande jaerlijcx niet over de 80.000 Bantamschesacken soo groven als cleynen 
peper, 1000 bharen nagelen, 1000 bharen noten, 300 bharen macis ende voors 
van alle andere Indische waren niet meer als in de bygaende memorie ge- 
specificeert staet en konnen vercoopen, die wy by de voorgaende gesonden 
factueren ende cargasoenen bevinden, dat aldaer om 400 ofte 500.000 realen 
van achten kunnen ingecocht werden, waertoe souden dan de voordere by 
U. E. excessive ontboden comptanten dienen, anders dan om aldaer in groote 
perykel van brand ende overval van de vyanden ende andere inconvenienten 
ledich ende vruchteloos te liggen ?

Soodat wy (wetende wat men alhier vertieren magh) geheel een ander over- 
legh maken ende meynen, dat wy, soo by de voorgaende als by de jegenwoor- 
dige schepen (die 432.000 realen van achten [in hebben] ende daerenboven 
soobydese als voorgaende schepen over de/100.000 aen coopmanschappen, 
2000 roosenobels in spetie daerin begrepen, ende t’samen van den Witten ende 
Smarten Beer aff tot dese tegenwoordige schepen incluys ontrent de 800.000 
realen) d’Indien voor dees tijt genoechsaem van comptanten hebben gepro- 
videert, ende dat wy daerinne jaerlijcx op dien voeth continuerende, als oock 
in ’t affseynden van de schepen metsooveel volcx, vivres, ammonitien ende 
behoeften, alsse eenichsints laden kunnen (gelijck als tot noch toe geschiet is) 
jaerlijcx van daer goede, ryke ende treffelijcke retouren behooren te crygen, 
om alsoo eens te compenseren d’ overgroote ende de Compagnie schier onver- 
draechlijcke schaden, die wy soo in de voorleden jaren alsoock nu lest deur 
't verlies van de Provinciën ende Banda op Mauritius hebben geleden, gelijck 
als wy niet en twijffelen, o ff U. E. en sal voor desen verstaen ende met eenen 
ordre van daer gestelt hebben, om de ladinge van Gelderland, dat aldaer 
opgeleyt ende gelost is, met d’ eerste gelegentheyt herwaerts aen te doen 
seynden.
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Den peper, in 't jacht ’t Hardt geladen, is seer schoon ende wel gecondi- 
tioneert geweest, ende heeft sijn gewichte seer wel ende ruym uytgelevert,

3.
Bevin

ding van
retoeren. niet twyfelende, off dengenen van ’t schip Deljf (die noch niet al en is vol

levert) en sal van gelijcken doen, alsoo hy mede seer schoon ende wel gecon- 
ditioneert is, als oock sijn de nagelen. U. E. gelieve te procureren, dat daerinne 

nopende de suyverheyt als gewichte mach werden gecontinueert, daeraen 
de Compagnie sonderlinge dienst sal geschieden ende U. E. (gelijck als by 
desen) groote eere behalen. U. E. beclaecht hem, dat men in plaetse van 380 
(per faulte van comptanten) geen 1000 packen indigo en heeft kunnen coopen, 
maer deselfde in der Engelschen handen moeten laten comen. Wy wenschten 
(gemerct de slechticheyt van ’t goet, daer wy tot geenen prijs aff en kunnen 
geraken) datse altsamen in der Engelsen handen waren geraeckt, en dat wy 
niet een pack en hadden gekregen; ende byaldien voortaen den indigo met
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geen beter ordre ende verstand en soude gecocht werden, willen wyvoortaen 
geenen indigo gesonden hebben, maer als men eenigen coopt, om aen ons te 
seynden, moet de nevengaende monsters gelijck wesen, te weten in deucht, 
substantie ende principalijcken in hooch couleur, fijnte van masse ende 
sachticheyt in ’t breecken, volgens de nevengaende instructie, daerop degene, 
die wy voor desen tot incoop van den indigo derwaerts gesonden hebben, 
preciselijck dienen te letten. Anders sal men de middelen van de Compagnie 
in onnutte ende vruchteloose retouren consumeren, maer byaldien men soo- 
danige indigo kan krygen, als onse voorsz. instructie ende monsters mede
brengen, willen wy daervan jaerlijcx wel 800 ofte 1000 packen hebben.

Den gesonden gember moste oock anders en beter wesen als devoorgaende, 
daer wy qualijcken met proufijt kunnen afraken. ’Tselve seggen wy van ^ele 
andere voor desen gesonden waeren, daerinne voortaen moeten gevolcht 
werden de monsters, memorien ende instructien, die wy te dien eynde hier
nevens andermael senden, ende voor desen tot meermalen gesonden hebben. 
Van peper, gelijck als wy voor desen in alle brieven geschreven hebben, en 
kan men ons niet te veel seynden, al waert ’t 80 jae 100.000 Bantamsche 
sacken alle jaers, ende insonderheyt nu vooreerst, alsoo wy nu vele jaren 
daeraen grootelijcx te cort sijn gecomen, ende dengenen die met het jacht 
als oock het schip Delff aengecomen is, altsamen telkens in eenen coop tot 
seer goeden pryse ende comptant vercocht hebben.

Deur ’t verongelucken van den Gouverneur Both blyven wy gefrustreert 
van vele goede advysen, die hy ons apparentlijck thuis comende mondelinge 
hadde mogen geven, alsoock van seer vele boeken, rekeningen endeschriflten, 
daer wy seer mede verlegen sijn, oversulcx alsoo U. E. hem daertoe by de 
syne in vele saken refereert, dient by de naeste daerin wat largo te schryven 
ende vastelijck te gelooven, dat de brieven niet en worden aen d’een syde 
geleyt, vergeten noch te (soo U. E. by synen lesten schrijfft) by ons niet geacht 
ofte genegligeert, maer dat wy in alle mannieren sullen soecken t’accom- 
plieren ’t gene ghylieden met eenige apparentie van voordeel op ons sult 
versoecken ende wy eenichsints sullen connen oordeelen tot den dienst ende 
welvaren van de Compagnie noodich te wesen; ende daeromme U oock bidden 
in uwen goeden yver niet te verflauwen, al is ’t, dat onse opinien juyst in alle 
poincten met d’uwe niet en accorderen, want in allen gevalle als ghylieden 
u advysen hebt geschreven, soo sijt ghylieden geëxcusccrt ende hebt uampt 
ende eedt voldaen.

De zyden, als voren geseyt is, dienen fijn, with, rouw ende Chineschesyden 
te sijn, niet groff, geen swarte noch getwernt, maer sooals in de nevengaende 
memorie, op dewelcke U. E. ende andere coopluyden aldaer wel dienen te let
ten, alsoock dat deselve voortaen tot soo hoogen prijs niet en werden gecocht;
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anders kunnen wy (midts de syden van Levanten jaerlijcx alhier comen, ende 
de groote costen, dieder op loopen), daeraen weynich voordeels doen.

Noten ende macis, gelijck als wy ooclc schryven aen den heer Gouverneur- 
Generael, dienen per d’eerste schepen gesonden, alsoo de vorige meest wegh 
sijn ende daerinne noch goeden aftreek bevinden, doch moeten wel gesuy- 
vert ende gegarbulccrt sijn, om de schepen met onnutte stucken, rompen 
ende vuylicheyt niet te laden; ende in ’t afschepen dienen wel van den peper 
ende nagelen gesepareert, insonderheyt den macis, alsoo wy andersints daer
aen groote schade ende verderff bevinden.

’t Voornemen van op Johor een nieuw fort te maken, kompt ons vremdt 
voor, omdat wy in dien hoeck geen voordeel en sien ende voor desen aldaer 
grefote schade hebben geleden, als oock omdat het beter ware eenige nood- 
loose forten ende comptoiren op te breken, als de middelen ende forcen van 
de Compagnie noch meer ende meer te verstroyen.

Wy verwonderen ons, gemerekt het cleyn, ja quaet succes van den handel 
op Japon, dat men aldaer noch continueert met sooveel cargasoen van syden 
ende andere waren te seynden daer wy geen retouren noch van silvernoch 
anders en vernemen, ende de vivres, volck ende jachten, soo U. E. schrijfft, 
ons soo excessivelijeken veel costen.

Joost Pietersz. van Vlissingen, diens goede diensten U. E. in ’t afladen van 
de schepen prijst ende ons recommandeert, hebben wy (alsoo hy met het 
schip Delff is gebercht ende overgecomen) sijn dry geberchde balen syde 
sonder eenige vracht offt oncosten (midts deselve uwe recommandatie) vry 
laten volgen, op hope dat hy de Compagnie hiernaer van eenige goede ad- 
vysen soude mogen dienen.

Daer dient wel debvoirgedaen om afslach van de tollen aldaer te verkrygen, 
daertoe het accoort met d’Engelse ons seer noodich ende dienstich soude 
wesen, doch en weten niet, watdaervan noch sal vallen. Daer en is tsedert onse 
voorgaende niet anders gepasseert, als ’t gene hiernevens aen den heer Gou
verneur schryven, daertoe wy ons om der cortheytswille by desen refereren 
ende te dien eynde de copie derselver hiernevens aen U senden.
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Varia.
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De dryerley soorten van schepen, daerom U. E. schrijft ende meynt, dat wy 
jaerlijcx derwaerts behooren te seynden, wy hebben daerinne van jare te jare 
sooveel gedaen als doenlijck is geweest, ende soo als by de respective 
ren is goetgevonden. Achten oock, datter aldaer onder

;'\ came-
een soo groot getal 

van schepen (alser jegenwoordelijck in de Indien is) genoech van alle soorten 
kunnen gevonden werden, om elck tot sulke diensten tegebruyckenalsebest 
ende bequaemst sijn, maer dat het aen de ordre gebreeckt, die men (gelijck wy 
aen den Gouverneur schryven) daerinne wat beter behoort te stellen.t

Ende insonderheyt behoort men sorge te dragen, dat de grootste ende be-
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quaemste schepen tot de ladinge van de retouren soo lange als voor desen 
aldaer in ’t landt niet en werden gehouden, offte met degene, dïeder nu soo 
lange gesworven hebben ende de leden genoechsaem gebroken sijn, soo coste- 
lijcke retouren eenen soo verren ende swaren wegh niet naer huys en werden 
gesonden, maer dat de grootste ende tot de ladinge bequaemste schepen, oft 
datelijck van Bantam met de retouren wederom naer huys, ofte ten langsten 
niet dan eens naer de Moluques gesonden en werden, als sulcx den noot 
mochte vereyschen; te meer dat ghylieden nu van allerley soorte van schepen 
by dese ende vorige vloten genoech sult geprovideert ende voorsien wesen. 
Wy meynen, dat ons leste ongeluck ten deele deur gebreck van de voorsz. 
ordre is gecauseert, alsoock dat men contrarie onse vorige ordre de schepen 
volladen sijnde naer den anderen aldaer doet wachten, om in vloten naer huys 
te komen; want hadden dese schepen soo oudt ende afgesleten niet geweest 
(ende insonderheyt ’t schip Banda, ’t welck onderwege gansch innavigabel 
werde bevonden), ’t en ware niet van doen geweest, de schepen naer ’t eylandt 
Mauritius te doen loopen, daer se den swaren storm ende een soo groot on
geluck hebben aengetroffen, ende byaldien de twee schepen, die al acht oft 
thien weken voor d’ andere geladen waren ende aen de waterplaetse lagen en 
wachten, datelijcken voorts waren gevaren, souden oock naer alle apparentie 
bytijts hier in ’t land geweest ende in ’t ongeluck met d’ andere niet gevallen 
sijn. Doch des Heeren wille heefft alsoo moeten geschieden, die ons onse 
schade wilt versetten, daertoe wy U. E. oock recommanderen u beste te doen, 
om ons met goede, rijcke retouren te helpen, ende vooral nu voortaen,soo in 
’t affveerdigen als in ’t aldaer houden ende ’t gebruycken van de schepen, 
beter ordre te helpen stellen.

D’ oncosten van de comptoiren, soo huyscosten als andersints, vallen seer 
hooge ende swaer. Daerop dient oock wat beter geleth ende den staet overal 
(soovele den dienst van de Compagnie sulcx lyden kan) wat vermindert.

Boeken, pampier ende goede schryvers sullen, soo wy hopen, by dese 
schepen in overvloet aen U. E. gesonden werden. Draecht sorge, dat de boeken 
ende pampieren wel geoorboort ende de schryvers wel geemployeert mogen 
werden, ende dat wy d’effecten daervan gevoelende, voortaen beter van de 
copyen van alle de noodige boeken, pampieren ende schrifften mogen gedient 
wesen, alsoock insonderheyt van alle soodanige sententien, stucken ende 
attestatien als noch aldaer gebleven mogen sijn tot laste van eenige, die hun 
in dienste van de Compagnie hebben misdragen, daervan hetmeerendeelmet 
de schepen den Witten Leeuwy Bantam, de Provinciën ende Ba?ida veronge- 
luckt ende gebleven sijn, ende met naemen de stucken tegens CornelisFrancx, 
lest met den schepe ^//‘gevanklijck overgesonden, alsoock van Carel de la 
Noy, die eenen Philips Corbet aldaer oft in Ceylon hadde doen doorschieten,
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ende van allen anderen, die onder u oft in d’andere comptoiren mogen
waervan altijt een dubbelt by u behoort te blyven, alsoock van dewesen,

rekeningen ende particuliere boeken, om by verlies van schepen (als Godt 
betert jegenwoordelijck geschiet is) wederom van nieuws aen onsteseynden, 
by gebreck van dewelcke wy anders alhier seer verlegen sijn, veel onlust ende

..
t
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swaricheyt moeten uytstaen.
De cognoissementen alsoock de facturen van de victualiën, ammonitien 

ende ander behoeften sullen hiernevens gaen met partinentespecificatie, wat 
deselve costen, om alles aldaer d’accord te boeke te stellen, gelijck wy oock 
vooral sullen verwachten de continuatie van de boecken aldaer, om alles al-

r
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hier mede te boeke te stellen.
De balance, by U. E. gesonden, vinden wy wel correct, doch alsoo daerinne 

vermengt ende onder den anderen gestelt sijn alle d’ effecten, die wy aldaer 
hebben, soowel schepen als geschut, ammonitien van oorloge ende andere 
behoefften, souden niet ondienstich vinden, dat men ons jaerlijcx daeren- 
boven oock eenen bysonderen ende aparten staet sonde van de effecten, daer- 
van wy eenige retouren hebben te verwachten; te weten van de goederen ende 
coopmanschappen in de respective comptoiren ende packhuysen noch on- 
vercocht liggende, van de uytstaende schulden ende comptante penningen, 
ende wy sullen by onsen boeckhouder-general doen instellen de partyen by 
U. E. overgesonden ende die noch successivelijck by U. E. gesonden sullen 
werden, om van alles soo hier als daer d’ accoort te gaen.

Op ’t verdeylen van de ampten ende het employeren van de coopluyden, 
die aldaer sijn, alsoock die derwaerts successivelijck gesonden werden, dient 
oock wat beter ordre als voor desen gestelt, opdat een yeder in sulcke plaetsen, 
comptoiren ende ampten magh gestelt werden, daer hy de Compagnie den 
meesten dienst kan doen, sonder soodanige persoonen als Brouwer voor een 
voyagier over ende weder te seynden, ende andere onbequame, oft ten minsten 
ongelijck onbequamer, op de comptoiren ende in groote ampten te stellen, 
waerby den dienst ende groote gagien van de eene de Compagnie vruchte
loos ende van d’ander (midts derselver insuffisantie) schadelijck moet vallen, 
waerinne ghylieden te beter macht hebt, soodanige ordre te stellen als den 
dienst van de Compagnie is vereyschende, alsoo wy alle de coopluyden, 
van den minsten tot den meesten, met die expresse conditie aennemen, dat 
sylieden overal hun sullen moeten laten seynden, stellen ende gebruycken, 
daer ghylieden sulcx geraden ende tot dienst van de Compagnie noodich 
sultachten, ten welken eynden ghylieden de schrijvers, die wy by dese schepen 
in goet getal seynden, eerst meucht beproeven endedienvolgende, alsgeseyt 
is, by u houden offt versenden daer ghy ’t selve noodich sult vinden.

Van de schepen onder ’tbeleyt van den commandeur Spilbergen in Augusto
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anno 1614 door de Strate van Maggelanis gesonden, hebben advijs van den 
26cn Marti lestleden, dat deselfde al vier mylen met goet weder, gesont volck 
ende wel geprovideerde schepen in de Strate waren gekomen, verhopende 
dat deselve lange voor desen by den Gouverneur sullen gearriveert ende 
yets goets tot dienst van de Compagnie ende affbreuck van den vyandt uyt- 
gerecht hebben.

Met dese brieven hopen wy dat aldaer by U sullen arriveren dese navol
gende schepen, die wy Godt bidden goede reyse te verleenen, te weten van 
dese stadt een schip, genaempt d' Eendracht^ groot omtrent 350 lasten, met 
noch een ander genaempt de Trouwe, groot 250 lasten; van Seelant een 
schip genaemt het Wapen van Zeelandt, groot ontrent de 400 lasten; van 
Delft het jacht ’tHardt, ’t welck voor desen een reyse aldaer gedaen heeft; 
van Rotterdam een schip groot 350 lasten, genaempt den Gouden Leetiw; van 
Hoorn het schip Westvrieslandt, groot 500 lasten, ende van Enckhuysen het 
schip Bantam, groot 400 lasten, op alle welke schepen by de vergaderinge 
van de Seventhiene goet is gevonden te stellen 400 soldaten, alle onder ’t 
gebietvan sé’g'eanten sonder eenige hooger officieren, volgens U. E. gesonden 
advysen, ende voorts op elck schip sooveel bootsgesellen, vivres, ammunitien 
ende behoefften als eenichsints mogelijck is geweest daerop te stellen ende 
daerin te laden.

Wy recommanderen U. E. van ’t bootsvolck ('t welck op de schepen in 
seer groot getal is gestelt ende veel meer als de schepen tot de reyse behoeven) 
sooveel te lichten als eenichsints geraden wesen sal, ende andere behoeftige 
schepen offt plaetsen daermede te doen voorsien.

Ende dat met eenen alle schepen voortaen beter mogen gevisiteert ende 
deursocht werden van ’t gene deselve in overvloet soo van touwen, anckers, 
seylen als insonderheyt seyldoeck medegegeven is, om het overschott aen 
U. E. aldaer overgelevert ende daer 't beter van noode is, versonden ende 
gebruict te werden, daerinne wy (gelijck als by onse vorige brieven sien 
cont)seergrootefaulten vinden, overandts vele schippers offte soo sloffende 
lui oft soo onverstandich sijn, dat se ons vele behoeffte, insonderheyt touwen, 
seylen ende seyldoeck, geheel verdorven, vergaen ende verrot wederom bren
gen, ’t welcke ghylieden aldaer soo grootelijcx van doen hebt, om d’andere 
behoeftige schepen daermede te provideren.

Wy verstaen ende weten wel, dat den handel ende dagelijcx voorvallende 
saken u sooveel wercx geven, dat het niet mogelijck en is, dat ghy alles alleen 
kont doen, ende souden oversulcx goetvinden, dat ghy van de medegaende 
oft voorgaende gesonden coopluyden eenige van de bequaemste by u be- 
hielt, die niet (als voor desen by velen gedaen is) deur haer knechts, ja knechs 
knechts, maer selver in persoone d’aencomende schepen mochten visiteren,
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de schippers offt commisen te dien eynde de medegegeven inventarisen, fac- 
tueren ende cognoissementen affvoorderen, deselve neerstelijckexamineren, 
omme daeruyt te onderstaen, wat huys een yeder gehouden heeft, hoe de 
vivres gebruyckt ende gemenageert sijn, ende vooral om daeruyt tot provisie 
van de behoeftige schepen ende forten te lichten de behoefften ende provisien, 
die derwaerts met alle schepen gesonden ende als geseyt is tot overgrooten 
cost, ondienst ende schade van de Compagnie menichmael verdorven weder- 
omme terugge gebracht werden.

Dese commisen, die ghy tot u behulp by u soudet mogen nemen (als de 
schepen affgevaerdicht sijn) souden u oock kunnen helpen visiteren de reke
ningen van de andere comptoiren, daertoe ghy niet sonder reden en claeght, 
dat aldaer by u voorsaet geen ordre en is geweest ende seer wel verstaet, dat 
voortaen alles soo blindelijck niet en behoort overgeloopen, maer met goede 
ordre by der hant genomen te werden, om de generale boecken in goede 
perfectie te brengen, ’t welck alles wy u by desen mede recommanderen. 

Dese schepen hebben in alles mede 432.000 realen van achten, behalven 
Kapitaal. de coopmanschappen, die omtrent de ƒ70.000 (met de 2000 roosenobels 

daerin begrepen) sullen bedragen, ende sijn verdeylt als volcht: op de twee 
schepen van Amsterdam d’een 48.000 d’ander 64.000, op ’t schip van Zee- 
landt72.000, Rotterdam 72.000, Hoorn 72.000 ende Enckhuysen mede 72.000 
realen van achten, ende 32.000 op ’t jacht van Delff.

Waermede ende mette voorgaende by de leste schepen gesonden comp- 
tanten wy niet en twyfelen, offt ghylieden en sult genoech geprovideert sijn, 
om ons goede ende ryke retouren te mogen seynden ende met een en den 
inlandschen handel met 2 oft 300.000 realen te verstercken; ende daerinne 
by ons (gelijck wy hopen te doen) successivelijck van jaer te jaer gecontinueert 
sijnde, sal denselven handel groot genoech vallen, soo om den oorloge aldaer, 
alsoock om den handel alhier te continueren ende jaerlijcx sooveel ende meer 
retouren te seynden, als wy eenichsints met proufijt sullen kunnen vertieren. 
Oock soo moet in regard van den inlanschen handel (die ghyluyden endein- 
sonderheyt eenige andere coopluyden op de respective comptoiren aldaer 
soo geheel groot ende breet schynen te willen begrypen) niet alleenlijck op de 
macht ende middelen van de Compagnie wat meer regards genomen werden, 
maer oock dat de goederen ende coopmanschappen in soo groote menichte 
overal niet en worden gecocht offt gesonden, dat se in de comptoiren ende 
packhuysen vergacn, ofte ledich ende vruchteloos vele jaren blyven liggen.

Wy en hebben in gcheele veerthien jaren tsedert den aenvanck van de 
Compagnie aen de participanten tot noch toe niet meer als een capitael uyt- 
gedeelt, ’t welck noch meest is opgenomen ende tot last van de Compagnie 
noch jegenwoordich op intrest loopende, ende diesniettemin hebben wy alle

'

7.
i

\\

-̂ v

)
\

:
1

ï
J

i



30 Nov. 1615. 329

jaers sooveel schepen ende comptanten gesonden, dat daerinne niet alleen- 
lijck (midts het verongelucken van de vier schepen den Witten Leeuw, Ban
tam, Banda ende de Provinciën) alle de retouren sijn geconsumeert, maer oock 
noch daertoe merckelijcke partye tot laste van de Compagnie opgenomen, 
soodat het soo verre van daer is, dat men van onse debvoiren soude dagen, 
dat men ter contrarie alle uyterlijcke debvoiren moet doen, om ons voortaen 
jaerlijcxvijff,sesofteseven schepen met rijcke retouren teseynden, offt anders 
sal ’t onmogelijck wesen d’affsendinge van jaerlijcxsche versochte schepen, 
cargasoenen ende comptanten langer te continueren, ende onse overgroote 
lasten aff te doen.

Wy en vernemen by geene brieven eenich advijs van den handel in Bouton, 
ende evenwel is aldaer gesonden/den coopman Gruel, die in eenich ander fi/L , 
comptoir goede diensten hadde mogen doen. U. E. gelieve daerop te letten 
ende indien daer geen ander voordeel (als wy tot noch toe vernomen hebben) 
soude willen vallen, dat onse effecten ende dienaers in andere proffytelijcker 
plaetsen mochten geemployeert ende gebruyckt werden.

Wy hadden met de schepen van den Gouverneur 180.000 ponden tintinago 
gesonden, die wy niet en vernemen, dat uyt de schepen gelicht ende naer de 
eust van Chormandel (alwaer denselven gedestineert was) soude gesonden 
sijn, als oock dengenen, die in Amboyna ende de Moluques vruchteloos soo- 
lange heeft gelegen. Is het voordesen niet geschiet, recommanderen U daerin 
beter ordre te stellen, ende ons daervan per naesten advijs te geven.

D’uytkomste van den Savoyschen oorloge, den standt van den oorloge in 
Gulick ende Cleve, den standt van Bruynswijck ende andere gelegentheyden 
onser landen alhier, alsoock van den standt van Vranckrijck.ende Engelandt, 
hebben wy aen den Gouverneur Generael geschreven, daertoe wy ons by 
desen refereren.

I
(

:

Wy bevinden uyt het journael van Bantam, dat aldaer aen de Chinesen, 
Javanen ende andere natiën uyt de logie foulie, noten ende nagelen vercocht

8.
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Javanen ende gelevert sijn, ende presumeren, ja bevinden by de cargasoenen van de 
geonspo- 
corijen to
▼erkoo- by de Chinesen voor haerlieden gecocht oft aen hunlieden tot Bantam over

pen.

Engelse schepen, dat deselfde in handen van de Engelse gecomen ende offt

gelaten sijn, waerdoor alsoo wy groote schade alhier lyden, al waer ’t ook soo, 
dat deselve goederen by U. E. tot groot proffijt, ja tot twee capitalen ende 
meer advance verhandelt offt vercocht waren. Gemerckt d’Engelse, onver- 
midts onse groote oorloghskosten, daeraen alhier noch echter meer als wy 
kunnen profiteren, soo dient in alle manieren goede sorge gedragen, dat 
soodanige Moluckschc waren ’t sy aldaer oft oock op de cust van Chorman
del by soodanige indirecte middelen in der Engelser handen niet en mogen 
geraken, ende aen geene Javanen, Maleyen offt Chinesen soodanige waren
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te leveren, die men weten oft presumeren kan, dat met cl’Engelse handelen 
offte corresponderen, maer alleenlijck aen dengenen, die se naer China oft 
andere landen vervoeren, daerse de Compagnie geen schade en kunnen doen, 
want dese waren vooralle in onsen handen alleene dienen te blyven, gelijck 
als hiervoren geseyt hebben, oft anders en sal ons niet mogelijck wesen, den 
oorloge ende handel aldaer te continueren.

Wy recommanderen U. E. het schip Westvriesland soowel als het jacht ’t 
Hardt, met dese vlote derwaerts comende, soo haest als doenlijck met peper 
wederomme terugge te seynden ende naer 't patria aff te vaerdigen als oock 
alle andere, die men in de Moluques eenichsints sal connen missen ende tot 
het overbrengen van de retouren bequaem sullen wesen, sonder de bequame 
coopvaerdyschepen sulcx tot eenigen aenslach oft oorlochsexploicten te ge- 
bruycken, dat wydaerdoor van denoodigeretouren soudengefrustreertblyven.

Wy bevinden, dat d’Engelsen doorgaens tusschen September ende April 
haere schepen afvaerdigen ende met peper herwaerts aen seynden, daer wy 
tot noch toe geen ander als in November, December oft Januari en krygen, 
ende sien, dat naer dien tijt onse schepen innewaerts aen naer de Moluques 
ende andere plaetsen gesonden werden, daer wy liever hadden dat ons naer 
’t exempel van de Engelse mede tot ultimo Martio (als de schepen niet al te 
groot en sijn) toe, doch liever in September ende October offt soo vrocch als 
doenlijck, de schepen gesonden werden, sonder eenige ladinge aldaer te hou
den liggen ende de schepen elders te seynden I).

Dient geleth op ’t overseynden van de retouren, dat men daertoe neme de 
bequaemste schepen, die navigabel sijn ende die aldaer langst in ’t landt sijn 
geweest; met eenen, dat in ’t seynden van de retouren werde geleth, dat de 
goederen werden gesonden in de schepen van de respective Cameren, sooveel 
doenlijck is, immers als men vier schepen naer ’t vaderlant seynt, een aen de 
Camer van Zeelandt overcome.

De schepen d’ Eendracht ende de Trouwe sijn gesuccedeert in plaetse van 
de twee fluyten, die men van meyninge was, indiender te bekomen waren ge
weest, tot een proeve volgens de resolutie van de Seventhiene derwaerts te 
Seynden, om gins ende weder naer Bantam om peper te gaen. Oversulcx sal 
U. E. deselfde mede op het spoedichste met de gereetste ladinge wederom 
seynden, oft indien de Trouwe bequaem ende noodich tot de Moluques oft 
binnemvaert mochte bevonden werden, een ander bequaem schip in de 
plaetse van dien, ’t sy by de Camer van Amsterdam offt by andere Cameren
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*) «Nota. Het onderstaende is door do Camer in Zoelandt gevoechtin margine van fcwoo 
brieven, soo baer om te teeckenen gesonden waren, van de bant van Neulgem, ende sijn ditto 
brieven gegaen met de schepen d’ Eendracht ende Trouwe'. — De passage waarop deze aan- 
teekening betrekking beeft, eindigt met „ovorcomo” 6 regels verder,
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uytgereet, ende vooral te gedencken (indien ’talswy verhopen, ja, voordesen 
niet en is geschiet) dat de reste van de ladinge van ’t schip GelcLerlant op ’t 
eylandt Mauritius liggende met de geberchde goederen van de twee veronge- 
luckte schepen de Provintien ende Banda, alsoock het ebbenhout, ’t welck 
aldaer noch gebleven mach wesen, by eenige van de eerste naerhuyscomen- 
de schepen mochte ingenomen ende medegebracht werden, te meer dat wy 
verstaen, datter eenige schepen van Vranckrijck naer ’t voorsz. eylandt van 
Mauritius sijn gedestineert, die anders ’t hout voor ons wel mochten lichten.

Alsoo wy in de ne.vengaende memorie U. E. alsoock den heer Gouverneur 
ende Raden van Indien hebben gerecommandeert sorge te dragen, dat alle 
vremde natiën uyt de Moluques mochten gehouden werden ende dat geene 
noten, nagelen nochte macis in derEngelsen oftFrancoisen handen en moch
ten geraken, om ons de merckt alhier te verderven, soo is onse meyninge, dat 
byaldien aldaer sooveel comptanten offt goederen niet en mochten voor
handen wesen, omme daermede alle deselfde Motucksche waren te verhande
len ende op te coopen (als wy verhopen, dat ja), ende daerdoor te meer perykel 
soude wesen, om deselve waren in der vreemden handen te doen vervallen, dat 
U. E. in sulken gevalle liever sooveel te minder empleo in de andere in onse 
nevengaende memorien gestelde waren ende goederen soude laten doen, dan 
dat eenige van deselve Molucksche waren uyt onse handen souden geraken.

Ons sijn gansch noodich de boecken ende rekeningen, hiernaer gespecifi-9.
Gevraag- cecrt, te meer dat vele derselver by de verongelucte schepen mede veronge- 
do bookon 
en roke- luckt ende gebleven sijn ’t welck alhier vele desordren, onlusten ende confusien 

causeert; ende oversulcx de copyen derselver met den eersten by diversche 
schepen dienen gesonden, als van de comptoiren van Tacomi, Tidoor, Mothier^ 
Maquian. Batsian, Jacatra, Grece, Macassar, Atchin, Johor endePatana, van 
’t begin aff, dat de voorsz. comptoiren by den onsen voor dethienjarigereke- 
ninge sijn beseth geweest, alsoo hier geen boeken van en hebben. Bantam: 
de copyen van de boeken ’t sedert vertreck van Jaques 1’ Hermite de Jonge; 
voorts van de jachten ende schepen, die daer in ’t landt blyven ende gebruyckt 
werden. Mede copie van de boeken van de Cust van Chormandel van ’t be
ginsel af; van de forten Nassou ende Belgica op ’t eylandt Nera in Banda 
't sedert ’t vertreck van den Gouverneur Willem van der Voort, te weten van 
14 Juni anno 1611; ende van ’t comptoir van Maleyen in Ternate tsedert ’t 
vertrek van capiteyn Adriaen Woutersz., als te weten van Juni 1612.

Wy hebben volgens ’t versoeck ende d’ advysen, ons by verscheyden brie
ven van daer gedaen, goetgevonden, alle de soldaten by dese ende eenige 
voorgaende schepen onder geen hooger officier als sergeanten derwaerts te 
seynden, waermede, alsoo derselver last swaerder is dan offter oock hooger 
officieren medegingen, hebben wy deselfde sergeanten geduerende ende

ningen.
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soolange totdat sylieden aldaer ter gedestineerder plaetse sullen gekomen 
ende in garnisoenen geleyt sijn, toegeleyt/30 ter maent, met die conditie 
nochtans, dat sylieden aldaer op den voeth als andere sullen getracteertende 
niet meer als/18 ter maent hebben, daerop U. E. ende Raden aldaer gelieven 
te letten, dat daeruyt geen misverstant aldaer tot nadeel van de Compagnie
en ryse.

Wy vinden noodich U. E. als in ’t eerste ende in ’t middelste soo oock in
„rriuci- ’t leste van dese onse brieven andermael ten hoochsten te recommanderen 

paelhooft- 
poinut 

van onsen 
handel”.

"« 10.

. het principael hoofftpoinct van onsen handel, dat is dat men niet alleenlijck 
de Chinesen, Javanen, Clingen, Maleyen ende andre vreemde natiën, maer 
oock insonderheyt dfEngelse, Frangoisen ende andere wie se oock sijn, die 
ons den handel in de Moluques, Banda ende andere plaetsen, daer wy forten 
ende contracten hebben, sullen soeken te verderven, sal sien daeruyt te hou
den ende ten dien eynde (naer eenige vriendelijcke waerschouwinge ende 
vermaningen vermogens onse vorige ordre, in de copien hierby gevoecht), den 
middel van de wapenen daertegens te gebruyken ende haerlieder metgewelt 
te doen vertrecken, sonder daerinne langer te simuleren offte te civiliseren, 
gelijck als voor desen gedaen is, alsoo de verder conniventie de ruine van de 
Compagnie soude medebrengen, ende dat voorts oock den Portugesen ende 
Spagniaerden overal met de bequame oorlochschepen ende jachten, die wy 
daer hebben, sooveel affbrecx by alle occasien ende in alle plaetsen mach 
gedaen werden, als doenlijck sal wesen, sonder nochtans de bequame schepen 
tot de ladinge van de retouren daermede t’occuperen ende ons alsoo van de 
noodige ryke retouren te frustreren.

Vooral moet oock ordre gestelt werden, dat de Chinesen, Maleyen Javanen, 
Clingen in de Moluques, Amboina ende andere plaetsen, daer wy forten off 
contracten hebben, geen cleetgens, sattynen, damasten, nochte andere Chi- 
nesche waren en brengen, daermede sylieden off het geit (soo den comman
deur Real schrijfft) oft oock de nagelen, noten ende macis uyt den lande 
voeren, maer dat deselfde natiën soodanigen handel (naer voorgaende waer
schouwinge) by aenhalinge ende confiscatie van haere schepen ende goederen 
mach beleth werdem^/

i* 2 'Wy sullen verlangen te verstaen, wat de schepen den Aeolus, Neptunes, 
Groenen Leen, ende andere, die op de wachten voor Gresick, Macasser ende 
andere exploicten gesonden waren, sullen uytgericht hebben.

Wy en vinden in geene boeken, rekeningen nochte brieven, watter gepro- 
cedeert is van sooveel gegraveerde lange vogelroers, musquetten, pistolen, 
morioenen, courtelassen, espedarmen ende andere, die wy tot den handel 
derwaerts gesonden hadden; sullen daervan per naesten advijs verwachten.

Wy sien by eenige memorien, dat eenen Pieter van Raey, die voor coopman

i

\

t/

\

\

\

iS
i

T



*

33330 Nov. 1615.

met ’t jacht den Ar ent van hier gevaren was ende van de indigo ende andere 
waeren goet verstand heefft, op Sabouge is gestelt, alwaer wy nietensien wat 
diensten hy voor sijn gagie de Compagnie kan doen, als alleen 30 o ff 40 sol
daten te betalen, ’t welck by eenen assistent van löoft 16 gulden even soowel 
soude kunnen gedaen ende desen op eenen comptoir gestelt werden, daerhy 
beter dienst konde doen, waerop ende op andere dergelijcke faulten ander 
ordre dient gestelt.

Wy seynden U. E. hiernevens de rolle ende onderscheydinge van onse 
oorlochschepen, coopvaerdyeschepen ende jachten, opdat ghylieden op het 
gebruycken derselver elck tot ’t gene, daer se bequaemst toe mochten sijn, 
te beter mochtet letten, sonder nochtans U. E. t’obligeren, om ons juyst 
alle coopvaerdyschepen in de voorsz. rolle oft memorie vermeld naer huys 
te seynden, maer dat ghylieden, in conformité van onse menichvuldige ordre 
by de nevengaende brieven, wel sult letten op de bequaemheyt derselver, 
ende liever eenige van welker suffisantie mochte getwyfelt werden, aldaer te 
houden ende in anderen dienst aff te slyten, als dat men onse retouren al te 
licht soude pericliteren ende in gelyke ongelucken als de leste schepen te 
laten vervallen.

Den cataloge oft namen van alle de timmerluyden, metselaers, smidtsende 
andere ambachtsluyden, soowel die voor desen gesonden sijn, als die noch 
met dese schepen sullen komen, gaet mede hiernevens, opdat ghylieden al
daer op het employeren derselver te beter ordre meucht stellen ende in soo- 
danige plaetsen te lande gebruyken, daer se best van nooden mogen sijn, 
sonder tot meer diensten offt ampten te promoveren.

Wy seynden oock eenige van de voornaemste artyculen uyt den artykel- 
brieff ende andere memorien getrocken, teneynde deselve by U. E. op de 
respective comptoiren, schepen ende forten aldaer mogen gedestribueert 
werden, om den in hout derselver te doen effectueren.

Hoewel wy U. E. in dese missive verhalen van jaerlijcx 80 a 100.000 Ban
tammer sacken peper te willen seynden, soo vinden wy raetsaem, dewyle 
wy nu hier gansch ledich sijn van peper ende omme alhier een goede partye 
in voorraet te hebben, dat men vooreerst aldaer alle den peper opcoope, 
omme d’Engelse ende ander natiëndaerinne te prevenieren;'tselvewy U.E. 
by desen noch seer ernstlijck recommanderen, ende soo U. E. ons ryke re
touren jaerlijcx overseynd, wy sullen van onser syde niet nalaten, omme 
U. E. met vele comptanten daertegens te doen versien, daerop verlaten sult 
mogen.

Actum in Amsterdam, desen lesten November anno 1615.
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9. — AMSTERDAM, 19 DEC. 1615. — 450 f. 283.
(PER D'EENDRACHT).

%
Desen sal alleen dienen tot couverto van deingeleydecognoisementen, by 

ons doen maken in ’t regard van de 4 kisten realen voor de comptoiren, mits
gaders lonten en asynen, die by ons ten behoeve van de forten ende schepen 
in Indien sijn gescheept in ’t schip Bantam, dat van Enckhuysen is naer 
Indien gegaen, volgens welke cognoisementen U. E. gelieven sult deselve 
partyen den schipper, met lieff daer gearriveert sijnde, af te voorderen ende 
daermede te doen sulcx ten meesten dienste van de Vereenichde Compagnie 
sal vereyschen, deselve op rekeninge te stellen daer en soo ’t behoort, ende 
ons van den ontfanck derselver met d’eerste commoditeyt van schepen ad- 
vijs te geven; hieraep ons vrintschap ende de Vereenichde Compagnie dienst 
sal geschiedern^L;

Het schip dèn Orangieboom is Godtloff totj-loorn wel gearriveert, dan van 
syne ladinge in spetie en weten alsnoch geen recht bescheyt.

Op 20 November is tot Lixbona gearriveert een caraque comende van Goa, 
ende een is ontrent Mosambique gesoncken, ’t volck alleene gesalveert, 
behalven 10 a 12 man, die mede gebleven sijn. De derde, die mede van Goa 
is vertrocken, is op Alderheyligen van degene, die gearriveert is, gescheyden 
ontrent ’t eylandt van Tercera, seer leek, sijnde met veel cranck volck belast, 
ende was op 27 November te Lixbona noch niet gecomen.

Wy bevinden door de overgesonden carga uyt Lixbona, dat de gemelte 
caraquen goede partye nagelen en macis innehadden, waerdoor wy groot 
nadeel in de vente van onse macis ende nagelen sullen hebben, waeromme 
seer hoochnoodich alomme in Indien dient geleth, dat overal de Maleyen, 
Clingen, Javanen ende andere natiën werde beleth, dat deselve spetien in 
handen van de Portugesen en Europische natiën niet en geraken; ’tselve wy 
U. E. mitsgaders den heer Governeur-Generael en Raden van Indien ten 
hoochsten alsnoch zerieuselyken recommanderen, omme op ’t geene voorsz. 
is overal prompte ordre te stellen, anders de ruïne van de Vereenichde Com
pagnie sal veroorsaken, te meer wy de ondragelyke oncosten van ’t onder
houden der forten moeten supporteren, ende andere de vruchten souden 
genieten; ’t selve voor ons niet te continueren en is.

Wy seynden U. E. neffens desen sekere gedructe bilietten nopende de
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conspiratie, muytenatie ende rottinge, die eenige quaetwillige op de schepen 
aenrichten; deselve U. E. sal gelieven op de forten overal in Indien, alsoock 
op de schepen herwaerts naer ’t patria comende, te distribueren, ommealsoo 
allen ondienst van de Compagnie voor te comen.

Den 19cn December anno 1615. In Amsterdam.
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10. _ AMSTERDAM, 6 JAN. 1616. — 450 f. 284.
(PER D’ EENDRACHT).

V
Dewyle door contrarie windt ende weder onse schepen lange sijn opge-

Gezonden houden, soo hebben wy niet connen laten U. E. by desen noch te adviseren, 
contan- 

ten.

1.

dattertsedertonse vorige brieven eenige veranderinge is gevallen in ’t repar- 
teren offt seynden van de realen offt comptanten, die gesonden werden met 
de schepen van de respective Cameren, die ten deele wat sijn contrariërende 
de vorige resolutie van d^e 17e, om oorsake, eenige Cameren qualijcken hare 

2. ^realen conden furneren^hls principalyken de Camer Enckhuysen die door de 
Amsterdam met vijff kisten sijn versorcht, sulcx dat de repartitie 

offtsendinge van de comptanten nu geheel anders is uytvallende, als voor 
desen geschreven is, in voegen als hiernaer verclaert wordt. Te weten, met de 
schepen van Amsterdam, als namelijck d'Eendracht, werden gesonden 10 
kisten elck van 8000 realen van achten ende met ’t schip de Trouwe 8; met ’t 
schip ’t Wapen van Zeelandtxn Zeelandt geëquipeert 9; met ’t jacht ’t Hard by 
die van Delff geëquipeert 6; met den Gouden Leeuw, tot Rotterdam geëqui
peert 9; met ’t schip Westvriesland tot Hoorn geëquipeert 8J; met ’t schip 

2^/ ï 9 ^ Nieuw Bantam tot Enckhuysen geëquipeert 5, comt te samen, dat in boven
gemelde schepen gesonden werden 54| kisten, elck van 8000 realen van ach
ten, comt 436.000 realen van achten a 48 stuyvers ’tstuck. Bovendien werden 
noch gesonden in ’t schip de Trouwe 1800 roosenobelen ende 4000 leeuwen- 
daelders, mitsgaders alsulke coopmanschappen als de nevengaende factueren 
ende cognoisementen sijn mentionerende. Godt geve, dat alle de voorsz. par- 
tyen aldaer wel behouden mochten arriveren ende ten meesten profyte van 
de Vereenichde Compagnie alomme mogen geëmployeert werden, teneynde 
deselve successivelyken daervoor ryke retouren mach becomen, gelijckalsin 
onse voorgaende brieven ampel ende breedtU. E. ende den heer Gouverneur- 
Generael ’t selve serieuselyken recommanderen, daervoor sorge gelieven te 
dragen, tot welke brieven wy ons sijn refererende.

Het schip den Orajigieboom is, Godtloff, tot Hoorn wel gearriveert, geladen 
met alle de nagelen en porceleynen uut ’t schip Gelder landt met ontrent J 
van den peper van ditto schip, oock noch een weynich ebbenhoudt. Verhopen 
by U. E. voor desen aldaer ordre sal wesen gestelt, om een schip aff te vaer- 
digennaer’teyland Mauritius, om den resterende peper van ditto schip ende 
geberchde goederen van de verongeluckte schepen Banda ende Provintien,
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!als ebbenhout daer liggende, voorts in te nemen en in ’t patria te brengen.
’t Succes van dien verhopen wy met den eersten hierna te vernemen.

Hoewel de Vereenichde Compagnie door ’t verongelucken van de voorsz. 
twee schepen op Mauritius treffelijcke schade heefft geleden, soo sullen de 
Portugesen niet vry gaen, maer hebben mede twee van haere caraquen, coste- 
lijck geladen, comende van Goa naer Lixbona, onderwegen verloren, te weten 
een byoosten de Cabe de Bona Esperance offt ontrept Mosambique, en de 
tweede caraque ontrent d’eylanden van d’Assorespfft Tercera; sijn beyde 2.k2~~c1 2 ■ 
gesonken, niet van gebercht, als alleen, soo van Lixbona werdt geschreven, 
wat cleynicheden van gesteenten, endede derde caraque is tot Lixbona alleen 
gecomen; ’t selve U. E. wel hebben willen adviseren.

D’ Engelsen hebben oock noch een scheepken, genaempt de Marchants 
Hope, aengecregen, comende van Suratte, geladen meest met indigo, cat- 
toene lijnwaten en cattoene garen. Hoe deselve op de voorsz. custe hebben 
gehandelt ende gevaren, verhopen ’t selve hiernaer te vernemen.

Voorders sal U. E. gelieven daerop te letten, hoe dat de coopmanschappen, 
soo oliphantstanden, loot, yser, stael, lakenen, carseyen, glaeswerck ende 
voorts alles, dat met de schepen nu warden gesonden, aldaer vercocht worden 
ende aen welcke de meeste profijt in ’t vercoopen aen gedaen werden, ende 
oock welcke dat meest in quantiteyt willen vercocht worden, daervan ons met 
alle commoditey t van schepen gelieve te adviseren, wat advance elck is geven
de, ende jaerlijcx met alle schepen ons een nieuwe lijste te seynden van alle 
de coopmanschappen, die alsdan daer best sullen begeert wesen ende tot wat 
pryse aldaer connen vercocht worden, omme hier wat staet te maken in ’t 
coopen van yeder, soo aldaer [als] op de custe van Chormandel, te meer jaer
lijcx in eenige derselver veranderinge can vallen.

Actum in Amsterdam desen 6en Januari anno 1616.

2. =Nieuws
tijdingen.

f
f:

:

:

>
1

!
|

:■

1j|

i
/;

■1

i-

fS

22

i

I
)

*

j



I ■ 1

ü. — Amsterdam, 14 jan. 1616. — 450 f. 268.
(PER D’ EENDBAGHT1).

\
f

Doordien den wind in langen tijt niet en heeft willen dienen, soo hebben 
onse schepen in zee niet connen geraken. Oversulcx hebben wy onsebrieven 
van date den lesten November aen U. E. ende den heer Generael geschreven 
noch eens geresumeert ende bevinden, dat deselve mentioneren endeeenich- 
sintstoestaen, dat men aldaer wel aen de Chinesen, Maleyen oft Javanen par- 
tye macis, noten ofte nagelen soude mogen vercoopen, als men volkomentlijck 
daervan versekert is, deselve spetien naer China oft andere landen zullen ge- 
voert werden, daer se de Vereenichde Compagnie geen schade mogen doen, 
ende dat deselve niet in handen van deEngelsen oft andere Europische natiën 
en sullen comen.

Ende alsoo wy vreesen, dat de Vereenichde Compagnie door het toestaen 
van aen de Chinesen, Maleyen en Javanen de voorsz. spetien te mogen ver
coopen, eenichsints noch soude connen bedrogen worden, niettegenstaende 
men vastlijck presumeert, dat deselve spetien naer China ende andere landen 
sullen vervoert worden, soo hebben wy raetsaem bevonden desen aengaende 
aen den heer Gouverneur-Generael ende aen U. E. te schryven, dat wy ver- 
staen, dat men in genige manieren eenige macis, noten ofte nagelen aen de 
Chinesen, Javanen, Maleyen oft oock aen eenige andere natiën, wie het oock 
soude mogen wesen, sal vercoopen oft vermangelen, ’t sy onder wat pretext, 
schijn oft couleur het soude mogen genomen worden ; ’t selve alsoo tot Ban
tam ende oock op alle andere plaetsen van Indien alomme gelieve te ordon
neren ende te verbieden; alleenlijck wy in desen uytsonderen de custe van 
Chormandel, dewyle men gewoonlijck is, aldaer voor coopmanschap partyen 
van ditto gemelte spetien te verhandelen, soo dunekt ons (onder correctie) 
dat men om den handel aldaer in ’t regard van de Vereenichde Compagnie 
niet te vercorten, daerinne sal moeten continueren, in voegen als men tot 
desen tijt heeft gedaen, doch dat men met alle commoditeyt van schepen, die 
na de voorsz. cust sullen gaen, aen den directeur ende alle coopluyden, die 
aldaer sijn residerende, sal serieuselyken recommanderen deselve spetien 
niet te vercoopen, offt aldaer te verhandelen, als alleen aen degene, die se te 
landewaerts inne sullen voeren ende niet aen dengenen, wacrvan men eenich-
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sints presumeren mocht, dat deselve in handen van d’Engelse oft andere 
Europische natiën mochten geraken; ende vinden geraden, datmen alle de 
noten, macis ende nagelen successivelijck met alle commodite)*t van schepen 
naer patria sende, eer dat se aldaer souden mogen in de logien bederven, doch 
als voor desen geschreven schoon goet van macis ende noten te seynden, 
alle rompen ende stucken daer wel uy t te doen nemen, deselve te verbranden, 
want de vracht niet waert en sijn, gelijck als wy desen aengaende in ’t lange 
hebben geschreven, waertoe wy ons .refereren. Doch dat men partye van 
deselve noten ende macis als oock nagelen voor de custe van Chormandel 
sal behouden, ten eynde alsvoren gementioneert.

Alle ’t gene voorsz. is wy U. E. ten hoochsten recommanderen ordre te 1 
stellen, dat in desen alomme onse goede intentie mach naergecomen worden, 
waeraen ons vrintschap ende de Compagnie sonderlinge dienst sal geschieden.

Den 14e Januari anno 1616 in Amsterdam. Was onderteeckent: SCHOON
HOVEN, Raey, Harmansz., Reepmaker, Helmont, Jonckheyn, Carel, 
Hongers.
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12. — AMSTERDAM, 5 MAART 1616. — 450 f. 343.
(PER ’T HART').

t Alsoo ’t jacht van advijs ’t Hardt door den continuelen vorst tot nochtoe
en^Gerrit n‘et en u)rt kunnen geraken, soo hebben wy goetgevonden U. E. ander-

Frede- mael by desen het punctueel achtervolch onser by de vorige ende neven gaende 
ricksz.
Druyff.;

1.

brieven gegeven ordre andermael ten hoochsten te recommanderen, ende met 
eene noch t’ adverteren van ’t gene ons naer ’t schryven van deselve brieven 
voorgecomen is: als vooreerst dat ons naer ’tvertreck van onse leste schepen 
is geraporteert, dat eenen Jan Steyns (die door de goede recommandatie van
eenige aensienlijcke persoonen op ons schip d’ Eendracht voor ondercoopman 
is geraeckt) een gansch gedebaucheert ende tot onsen dienst onnutten quant 
soude wesen, die hem niet alleenlijck met verscheyden vroupersoonen alhier 
verloopen, met trouwbeloften ende andersints geëngageert, maer oock selffs 
hem by den vyand oft aen de andersyde onthouden, ja in Jesuiten cloosters 
soude gewoont hebben; van gelyken oock dat den oppercoopman, op het 
schip Nieuw Bantam van Enckhuvsen uytgevaren, met namen Gerrit Frede- 
ricxsz. Druyff, gansch onbequaem ende in den coophandel onervaren, daeren- 
boven tot den dronck genegen soude wesen. Oversulcx vinden wy ten hooch
sten noodich, dat U. E. ten aencompste van de schepen sich naerstelijck op 
het comportement van dese ende van alle andere op de respective schepen 
doet informeren, aleer deselve voorder te seynden, oft in eenige plaetsen oft 
comptoiren in onsen dienst t’employeren; ende bevindende, dat hun com
portement op de reyse met de voorsz. aen ons gedane rapporten, soo van de 
voorsz. twee persoonen als anderen, mochte accorderen ende dat wy dien- 
volgende van deselve persoonen soodanigen neersticheyt, sorchvuldicheyt 
ende goede diensten en souden kunnen trecken, als den noot ende gelegent- 
heyt van onse negotie aldaer sijn vereyschende ende sooals sylieden ende 
hare vrinden hun hebben verhuert ende uytgegeven, soo souden wy gansch 
noodich ende geraden vinden, gelijck wy U. E. ’t selve oock belasten ende 
ordonneren by desen, dat men den voorsz. Steyns, Druyff ende alle andere 
haersgelyken met de eerste schepen (nevens de genomen informatien van 
hun comportement op de reyse, gesententieert ende gemulcteert naer de 
meriten ende gelegentheyt van de faulten oft delicten, die se onderwege

\t
H

k

V,

I s

en den Gouverneur Reynst ende Raden van Indien; item van gelijcken aen Jan 
Pieteraz. Coene.’’1 *

:

ii
\

I
?

■

i
■■

3



\

o Maart 1616. 341

mochten bedreven hebben) wederom terugge soude seynden, opdat de Com
pagnie door derselver ongeregeltheyt ende insuffisantie geen verder schade 
en lyde.

Ende alsoo door ’t lange liggen van onse schepen in Texel ende insonder- 
heyt ten tyde alse van hun anckers geraeckten ende naer land dreven, veel 
volcx van de schepen affgeloopen is, sulcx de schepen veel vivres, wijn ende 
ander behoeften t’over sullen hebben, sal ter aencompste van de schepen 
daerop wel dienen geleth te worden, dat d’overige wynen ende victualiën 
daeruyt mogen gelicht ende op d’andre schepen, jachten oft forten in de 
Moluques bestelt mogen werden, om derselver gebreck te suppleren ende 
niet onnuttelijck te vergaen oft geconsumeert te werden, daer se niet van 
nooden en sijn.

Wy bevinden by d’annotatie in de rekeninge van den oppercoopman Hen- 
drick Colijn, den 18en April 1614 in de logie tot Bantam overleden, dat den- 
selven in sijn cas ƒ 2028 — 1 — 13 te cort soude comen, daer hy per slot van 
rekeninge niet meer als /911 — 4 — 13 te goede en heefft, dewelke wy tot 
U. E. naerder advijs ende onderrichtinge hebben ingehouden. Versoeken 
oversulcx, byaldien ’tselve voor desen niet en is geschiet, dat men ons met 
den eersten alle bescheyt ende volkomen onderrichtinge doet overseynden, 
opdat wy met de vrienden ende erfgenamen van den voorsz. Colijn (die daer- 
ommeseer aenhouden) een eyndeende finael slot van rekeninge mogen maken.

Van gelyken sal men ons (indien ’t, als wy verhopen ja, voor desen nieten 
is geschiet) met den eersten het dubbelt moeten seynden van alle de rekenin
gen, bescheyden, brieven ende andere documenten ende sententien, die met 
de schepen Banda, Provinciën ende den Witten Leeuw gesondcn waren, alsoo 
wy door ’t missen derselver met vele luyden geen finale afrekeninge en konnen 
maken, ende de Compagnie door ’t langer missen derselver apparentlijck 
groote schade sal lyden.

Men sal oock van de custe van Chormandel moeten ontbieden de rekeninge 
van Jan Gerritsz. Ruyl, met advijs hoe’t met desselfs nagelaten dochterken is, 
ende wat costen de Compagnie daervati jaerlijcx te dragen heeft, opdat wy 
met den vader alhier oock een finale rekeninge mogen maken.

Daer sal oock naer Banda met den eersten ordre moeten gegeven werden, 
dat se in ’tontfangen van de foulie oft macis beter opsicht nemen, alsoo wy 
daerinne groote faulte ende fraude bevinden, ende met namen in de 1000 
sockels foulie met den Swarten Leeuw anno 1614 overgecomen, dewelcke 
aen de hooffden oft eynden ende voorts rontom wel redelijck schoon valt, 
maar een handtbreedt offt daerontrent innewaerts komende, soo valt het goet 
heel zwart ende bruyn, soodatter van 1000 sockels geen derde paert schoone 
foulie en sal comen, ’twelck een groot bedroch ende merckelyke schade voor
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de Compagnie is, daeromme men de coopluyden in Banda moet waerschou- 
daerop beter te letten ende de sockels wel te besichtigen off de fouliewen,

binnen ende overal soo goet is als buyten.
Gelijcke ordre sal men tot verhoedinge van de fraude in den indigo aen de 

coopluyden op de custe van Cormandel moeten schryven, dat se, den indigo 
volgens onse vorige ordre ende instructie goetvindende, de vellen, fardeelen, 
packen off cassen altijt op een cleet doen uytstorten ende neerstelijck toe- 
sien, off den indigo niet vermengt en is met eenigh quaet goet, want men 
bevindt dat in de fardeelen ende cassen dry off vierderley goet is, ende som- 
mich soo slecht, dat het geen geit weert en is; welcke visitatie ende uytstor- 
tinge moste gedaen werden in presentie van de verkoopers, in den ontfanck 
van ’tgoet ende aleer men eenige betalinge doet, om alle cracqueelen ende 
verdere schade te verhoeden.

F

Op het laden ende stuwen van de goederen sal oock in alle plaetsen beter 
ordre moeten gegeven werden, dat de schepen soo wan ende onvolladen als 
eenige voor desen niet over en komen, insonderheyt degene, die peper, noten 
ende andere stortgoederen medebrengen, te welken eynde men tusschen de 
scheerstocken ende aenboord in elck pare gaten dient te houwen, om alsoo 
overal vol te stouwen, gelijck als by eenige schepen tot grooten dienst van de 
Compagnie gedaen is, waervan U. E. sal gelieven aen de schippers ende com- 
misen overal ad vijs ende ordre te geven.

Voorder hebben wy U. E. voor desen wel ten deele gerecommandeert te 
^sch?" letten °P de deyne proufyten van den Japanschen handel, maer vinden ge- 
handel. raden U. E. deselve saké by desen noch andermael ende naerder te recom

manderen, ten eynde U. E., lettende op de retouren, die ten ontfanck van 
desen van onse seer costelyke ende groote derwaerts gesonden cargasoenen 
mogen overgecomen sijn, ende deselve wel examinerende ende niet beter be
vindende als wy sien dat se tot in Martio 1615 toe geweest sijn, gelieve op 
het opbreken van ’t comptoir aldaer met den anderen eene goede resolutie 
te nemen, want het ons bedunekens de Compagnie nutter ende prouffyter- 
lyker ware, hoe eer hoe liever alle.onse resterende effecten ende goederen op 
’t bequaemste doenlijck sijnde, van daer te trecken sonder eenige nieuwe 
cargasoenen derwaerts te seynden, ende liever het huys off gebouw (hoe coste- 
lijck het oock mach wesen) tot sulcken prijs als doenlijck sal wesen te ver- 
koopen, ende het comptoir geheel ende al te lichten, dan dat men de voor- 
dere effecten ende die men van nieuws noch derwaerts seynd, in intresten, 
onkosten van ’t comptoir ende vruchtloose maentgelden van de officiers 
ende dienaers' langer sal consumeren; oversulex recommanderen wy U. E. 
ende de Raden van Indien ten hoochsten hierop serieuselyken te letten ende 
met den eersten daerop soodanige goede resolutie te nemen ende prompte
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ordre te stellen, als U. E. naer gelegentheyt van saken tot den meesten dienst 
ende proufijt van de Compagnie bevinden sullen te behooren.

By de leste brieven uyt Sevilleh werdt ons geadviseert, dat aldaer met de 
lestebarqued’aviso tydinge ende brieven van Mexico waren gecomen, waer- 
van hier ter stede oock extract is gesonden, medebrengende dat Spilbergen 
met vijff schepen wel gemonteert ende geprovideert voor Aquapulca geset 
was; dat hy vele gevangenen by hem hadde, die hy presenteerde te laten 
lossen, midts dat men hem vivres ende ververschinge souden laten volgen, 
ende alsoo sy daer geen middelen hadden om hem te resisteren, dat sy, den 
Raet vergadert hebbende, goet hadden gevonden, hem sijn versoeck te con
senteren, daerby voegende dat se verstonden, dat hy tegen de Spaensche 
armade slaechs was geweest ende den vice-admirael in den gront wasgeraect. 
Achten d’andere schepen oock al schade moeten geleden hebben, alhoewel 
de Spaensche brieven daervan geen mentie en maken, maer alleenlijcken van 
den vice-admirael, daer byvoegende dat se oock verstaen hebben dat ditto 
Spilbergen een barque met 6 a 7000 realen van achten ende verscheyden 
andere barquen soude [hebben] verovert, ook verscheyden plaetsen op de 
cust afgebrant heeft, ende dat hy aldaer noch bleeff cruysende om de schepen 
van de Manilhas te verwachten, doende al dat hy wilde, alsooder geen macht 
noch middel voorhanden was om hem te resisteren. Godtgeve, desetydingen 
(die voor seker gehouden werden) een goet vervolch mogen hebben, waervan 
wy verlangen sullen, van U. E. advijs te hebben.

D’Engelsen hebben in de voorleden maent vijff schepen ende een jacht 
met een red el ij ck capitael ende vele goederen affgesonden, verhopende dat 
U. E. onse plaetsen in de Moluques alsoo sullen voorsien, ende by opcoop 
ende andersints soo in peper als andere waren hunlieden alle voordeel affge- 
sien ende overal in de voorbate geweest sijn, ’t welck wel den soetsten ende 
bequaemsten middel ware, om haerlieder entreprinsen te breken; doch liever 
dan dat sylieden in de Moluques oft Banda eenen voeth souden krygen, ver
hopen wy dat se U. E. volgens onse vorige ordre met gewelt van wapenen 
uyt sullen houden ende keeren, straffende vooral wel rigoureuselijckd’India
nen, die met hunlieden eenige collusie oft correspondentie sullen houden.

De saké van Brunswijck sy by accoordt geaccommodeert ende tusschen 
de Hooch Mogende Heeren Staten ende alle de Hansesteden is eene vaste 
alliance van defensive ende offensive oorloge gemaeckt. In ’t landt van Cleve, 
hier te lande ende in Engeland is alles noch in stillicheyt, maer de Fransche 
troublen tusschen de coningin ende d’ princen sijn noch niet geappaiseert. 
Den tijt sal ons d’uytcomste leeren, dewelke Godt geve, dat tot deser landen 
welvaert mach gedyen.

De sprake gaet seer sterck, dat Graeff Hendrick met d’ eenige dochter van
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den landgravevan Hessen desen somersoude trouwen, ’twelckmen acht voor 
hem ende dese landen eene goede alliantie soude wesen.

Adi 5 Martio anno 1616. Geteekent Willem van Sipensteyn, Jan Jansz. 
Carel, Hans Hongers, Jonckheyn, Jacop Reepmaker, Verburch ende 
Helmont.i
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13. — AMSTERDAM, 11 APRIL 1616. — 450 f. 348.
(PER D’ ORANG-IEBOOM.J)

De voorgaende is copye van onse leste aen UE. gesonden methetjaght 
’t Hart van Delff (’t welck op den 19en der voorledener maendt uyt de Maze 
geloopen is) die vvy hiermede confirmeren ende U. E. bidden noch eens te 
herlesen ende neerstelijck te resumeren, ten eynde den inhoudt derselver 
punctuelijcke mochte geëffectueert ende naergecommen werden.

Wy hebben sedert verstaen, dat 5 van onse leste schepen al op den 14 Fe-
bruary in compaignie van eenige andere schepen van dese landen op de
hoochte van de Canarische eylanden souden geweest sijn. Verhopen, ’tselve 1
alsoo wesen sal, ende dat deselve, alsoock ’t schip van Zeelandt ende ’t jaght
van Delff voor den ontfanck van desen by U. E. wel in salvo gearriveert
sullen sijn; ende alsoo wy door brieven van de Camer van Zeelandt bericht
werden, dat sy 25 man boven hun getal met hun schip gesonden hebben,
overmids sylieden verstonden, dat van de andere schepen in Texel vele volcks
verloopen was, waerdeure sylieden beducht sijn, dat de victuaillen op hun
schip ’t Wapen van Zeelandt wat cort uyt mochten commen, soo sal noodigh
wesen, haerlieder schip van de overige victuaillen van de andere schepen tot
Bantam commende te provideren, ende voorts oock het overige volck op d’an-
dere schepen ofte plaetsen teverdeelen, daerse best van doen mochten wesen/'

2/. f; T' Syne Princelijcke Excellentie heeft nevens oversendinge van de brieven
Philips van voorschrift van syne Doorluchtige Ceurvorstelijcke Genade de Paltsgrave 
Tetzner. , . .aen den Rijn aen ons versocht, dat wy met d eerste naer huys commende

schepen souden willen terugge ontbieden eenen Philips Tetzner van Straes- 
burgh, met het schip Banda anno 1611 van hier gevaren ende op 12 Juli anno 
1612 tot Macquian aen landt aldaer gecommen. Oversulcx sullen U. E. den- 
selven (indien hy noch in ’t leven is) nevens sijn affrekeninge tot dien tijdt 
toe ende een paspoort van sijn capiteyn, daeronder hy gedient heeft, met 
d’eerste schepen naer huys laten commen, sonder hem eenige verdere be
lofte van gage te doen, alsoo hy ten respecte ende op ’t versoeck van syne 
vrienden voor sijn bedongen tijdt thuys comende, geen gage van de weder- 
reyse en heeft te pretenderen, maer als passagier moet overcommen, ofte 
synen tijdt uytblyven.

l) „D’Hecr Gouverneur Genoracl Gerard Reynst onde do Raden van Indien, ende aen 
Jan Pietcrsz, Coene”.
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Wy bevinden uvt de voorgaende advysen van deMolucques, dat den over
leden gouverneur Bot voor sijn vertreck hadde bestelt, dat hem 30 bhaeren 
nagelen souden onder pretext van een vereeringe naergesonden werden, te 
weten 15 bhaeren voor hem selven ende 15 voor syne Excellentie, apparen- 
telijck om denselven daermede te vriende te hebben ende deur desselfs inter
cessie te beter aen de syne te geraken, die hy wiste, dat volgens den artijckel- 
brieff, by hem besworen, de Compaignie ende geensints hem toekommen 
mochten;endealsoosyne weduwe ende de vooghden van syne kinderen dies 
niettegenstaende hun niet en hebben ontsien daerop noch eenige pretentie 
te maken, alhoewel naermaels beter onderright sijnde naergelaten, souden 
wy gaerne weten, hoe ende in wat voegen ofte manieren hy dese saké aldaer 
besteken heeft ende by wat middelen ofte wegen hy den coninck van Terre- 
nate heeft weten te bewegen, om hem dese 30 bhaeren naer sijn vertreck 
naer te senden, daer hy veeleer ons behoorde te betalen de groote menichte 
van bhaeren, die hy de Compaignie schuldich is, ende alsdan van sijn over
schot vereeringe doen; ende alsoo wy twijffelen, off de voorgeschreven nage
len by den Coninck ofte in betalinge ende in minderinge syner schuit mogen 
gegeven, ofte in recompense van eenige reciproque vereeringe uyt onse goe
deren, wilden wy wel ende soude ons aetigenaem sijn, dat U. E., ’t sy door 
Adriaen Woutersz. ofte yemand anders, aldaer dede vernemen ende ons 
met den eersten advijs ende bescheet oversenden, hoe dat het met deser saké 
toegegaen is, daeraen ons vrientschap ende de Compaignie dienst sal ge
schieden.

Sedert onse voorige brieven hebben wy alhier boven onse opinie ende 
Indigo, buyten apparentie noch vercocht alle den indigo, die met het Wapen van 

Amsterdam, Smarten Leeuw ende met het schip Delff overgecommen is, doch 
tot seer leegen prijs, overmidts in twee jaeren tijdts niemand daeraen heeft 
dorven commen, om de groote hardicheyt, quade mina, eerdachticheytende 
onsuyverheyt, soodat men ons met den eersten wel goede partye ende meer
der als wy voor desen ontboden hebben, jae tot 900 oft 1000 fardeelen toe, 
jaerlijeks dient te seinden, als ’talleenlijckgoed, suyver, fijn goedt, hooch van 
coleur ende voorts conforme de voor desen gesonden leste monsters ende 
instructien magh wesen, waervan U. E. gelieve aen die van de custe van Co- 
romandel met den eersten advijs ende ordre te geven, opdat wy daervan alhier 
niet en blyven gedisprovideert tot groote schade van de Compaignie.

Wy hebben voor desen geschreven om jaerlijeks voor 10.000 realen aen 
Porcelein. porceleinen te hebben, maer alsoo deselve seer duer vallen, groote laccage 

onderwege lyden ende alhier tot vilen prysesijn ende deinen afftreck hebben, 
ende wy in alle cameren, soo in Zeelandt als tot Delff ende Hoorn, noch wel 
geprovideert sijn, soo vinden wy beter, dat men tot naerder ordre niet over
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1000 ofte 2000, ten hooghsten 3000 realen in ditto porceleynen jaerlijcks en 
sal besteden.

Wy verstaen oock van ’t volck, uyt Oost Indien commende, dat het tot 
Bantham seer onordentlijck toegaet in ’t affladen van ’t porceleyn, met dat 
men ’t selve in de joncken, sloepen oft barcken, daer men ’t mede aen boort 
van de schepen brenght, soo hooch op malcanderen stout ende opset, dat 
het seer veel breeckt ende in stucken raeckt, alleer men ’t in de schepen over 
crijght, soodat daerop voortaen moet gelet worden, dat mén het porceleyn 
ordentlijck van malcanderen sette in de joncken oft andersints, daer men ’t 
mede aen boort brenght, opdatter geen gebroocken goet in de schepen en 
compt; ende dat men oock geen gebroocken goet aff en scheept, want het is 
schande dat het porceleyn soo ongeschickt overcompt, dat men hier niet min 
als de helfft d’ een door d’ ander gebroken goedt aen de marckt en crijght.

Maer aengaende de witte, fyne, rouwe syden, daervan wy in de leste ge- 
sonden memorie van de coopmanschappen schreven om me jaerlijcks incoop 
van 600 picol te doen, souden wy wel geraden vinden 1000 ofte 1200 picol jaer
lijcks te doen coopen, als men deselve om 160 tot 170 realen van achten het 
picol van de fijnste, beste ende gansch suyvere, schoone soorte mochten heb
ben, waerop aldaer tot Bantham dient gelet te werden, ende met eenen oock 
aen die van Patania ende Ligor dienaengaende ampelder ordre (als by onse 
leste brieven) te geven, doch met die conditie, dat men ons niet dan goedt, 
fijn ende suyver goed en seinde, als vooren geseyt is.

Wy verwachten met een goede hope ende vast vertrouwen op U. E. goede 
sorge ende neersticheyt voortaen, ende insonderheyt noch dit jaer ende de 
naervolgende jaeren, successivelijcke-goede, rijcke retouren te crijghen, opdat 
wy de courage ende met eenen oock den middel mogen hebben, om den 
handel te continueren ende U. E., gelijck als by de leste schepen gedaen is, 
successivelijck met goede comptanten te provideren, ’t welcke sonder rijcke 
retouren onmogelijck sal wesen te doen, ende verhopen oversulcx, dat U. E. 
ons alle de schepen met retouren naer huys sal seinden, die bequaem sijn ende 
aldaer lot den oorloge ende andersints niet nootsakelijck van doen en sijn, 
insonderheytgroote partyen peper ende andre goederen, volgens de gesonden 
instructien ende memorien.

Wy meynen noch dit jaer twee ofte dry schepen met een goede partye 
comptanten te seinden, byaldien wy desen somer (als wy vastelijck verhopen) 
oock eenige goede retouren crygen.

Dit schip den Oraignenboom gaet van hier naer Mauritius, omme aldaer in 
te nemen het ebbenhout, ’t welcke ’t selve schip aldaer gelaten hadde om 
de nagelen ende eenige andere goederen uyt het schip Gelder landt herwaerts 
aen te brengen, ende sal met hetselve ebbenhout aldaer voorts naer Bantam
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vaeren om ’t selve aldaer te lossen ende alleenlijck sooveel in te houden ende 
onder sijn grenier te bergen, als het schip tot noodige ballast van doen sal 
hebben, ende sal voorts het surplus van ’t ebbenhout aen andere d’ eerste naer 
huys kerende schepen tot ballast ingegeven ende mede onder derselver gre
nier geberght werden.

Ende ingevalle ter aencompste van den Oraignenboom tot Bantham geen 
schepen en lagen, om het voorsz. ebbenhout in te nemen, sal men ’t selve tot 
Bantam lossen ende goede opsicht daerop laten nemen, dat hetselve dan 
vervolgens aen de herwaerts comende schepen ingegeven worde, als vooren 
is verhaelt. Ende naerdat dit schip den Oraignenboom het voorschreven ebben
hout aldaer tot Bantam sal invoegen voorsz. gelost hebben, sal men ’t selve 
met alle dilligentie voorder laden met peper ende ’t selve alsoo wederom 
datelijck herwaerts aen laten comen, medeseindended’advysen ende brieven, 
die aldaer uyt de Molucques ende andere quartieren van d’Indien mogen sijn, 
daeraff in geen gebreck wilt blyven, alsoo de Compaignie daeraen ten hoogh- 
sten gelegen is.

By dit voorschreven schip seinden wy twee kisten realen van achten, ende 
voorts tot supplement van de anckers, die de leste schepen in Texel hebben 
laten staen, 10 anckers ende 10 cabeltouwen met 10 grove touwen, om aldaer 
te verdeylen onder de schepen ende jaghten, die se meest gebreck mogen 
hebben, insonderheyt degene die se alhier hebben laten staen ende meest ge- 
disprovideert mogen wesen.

Wy verstaen, datter van St. Malo twee schepen al naer Oost-Indien uytge- 
tydingen ^00Pen sÜn» enc*e noc^ meer gereet liggen om met den eersten uyt te vaeren, 

daertoe alhier vele volcks soo nu soo dan steelsche wyseaengenomen is ende 
secretelijck uyt den lande vertrocken, waerover alsoo de Heeren Staten sijn 
beweeght geweest, omme haer voorige aen U. E. by de voorgaende gesonden 
placcaet op den 7cn deser wederom alhier ende in alle steden ende provinciën 
deser Vereenighde Nederlanden te doen renoveren, aenslaen ende opentlijck 
publiceren, soo vinden wy in alle manieren geraden, dat U. E. uyt crachte 
ende conformité van den voorschreven placcate ende van onse voorgaende 
last ende ordre aldaer, ’t sy met gemoede ofte met gewelt, uyt de schepen 
doet lichten ende aenhouden alle Duytschen ende Nederlanders, die ghy- 
Heden aldaer op de Fransche schepen sult vinden, insonderheyt degene, die 
ghy bevinden sult, dat t’andren tyden in onsen dienst gevaeren hebben, 
sonder nochtans oock te verschoonen d’ andere die uyt dese landen gegaen 
sijn, al waer ’t dat se noeyt in dienste van de Compaignie geweest en waeren.

Alsoo door den subyten harden vorst de schepen d’ Eendraght, Trouwe 
ende Wesivrieslandt in zee geraeckt sijn, sonder datmen tijdt hadde, de mon- 
steringe in ’tuytloopen te doen, ende alsooder veel volcx doen ter tijdt is ge-
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absenteert, soo dienen ons de perfecte monsterrollen gesonden te worden, in 
forma gelijck se door de oppercoopluyden, doen ter tijdt in zee sijnde, sullen 
mogen opgenomen sijn.

Actum in Amstelredamrrie den llcn April anno 1616. Was onderteikent: 
Egbert Dueringh, Jan Jansz. Kaerel, Jan Harmansz., Leonart Raêy, 
Jacob Reepmaker ende Arent Pietersz. Verburgh.
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14. _ AMSTERDAM, 19 APRIL 1616. — 450 f. 353.
(PER D’ ORANQIEBOOM1).

Alsoo ons schip den Oraignenboom noch voor desen nieten is uytgeloopen 
Expeditie encje Wy naer ’tschryven van onsevoorgaende geadverteert sijn, datter eenige
valschto schepen uyt Vranckrijck ofte andere plaetsen van meyninge souden wesen 
brieven 
van den 
Prins.

1.

naer Oost-lndien te vaeren, onder pretext van eenige gefabrikeerde ende in
de Spaensche, Portugesche ofte andere tale gestelde brieven ende bestellingen 
van syne Princelijcke Exellentie, hebben wy goedgevonden U. E. daervan by 
desen ten overvloet te waerschouwen, opdat U. E. sich door soodanige val- 
sche brieven niet en mochte laten abuseren, maer dien niettegenstaende de 
vertoonders derselver, ommers alle degene die in soodanige schepen van 
onse natie bevonden werden, uyt crachte van de gesonden placcaten dedet 
aenhouden ende uyt de schepen lichten.

Wy seinden U. E. hierby oock d'acte van belofte ende cautie juratoir van 
eenen Jan Paviot, denwelcken t’andren tyden in dienst van de Compaignie 
in Indien geweest ende over syne dieveryen (als sien meught by d’ inleggende 
sententie) gestraft sijnde, geseyt werdt alhier eenigh volck aengenomen te 
hebben ende selffe van meyninge te sijn met de Fransche schepen naer Oost- 
Indien te vaeren ƒ ende alsoo wy hem, in apprehensie gestel t sijnde, door ge- 
breck van genoeghsaem bewijs onder de voorsz. belofte ende cautie juratoir 
hebben gerelaxeert, ende beducht sijn, dat hy dien niettegenstaende hem op 
de voorgenomen reysesoude mogen begeven, hebben wy goedgevonden U.E. 
daervan mede te waerschouwen ende de voorgeschreven acte, mitsgaders de 
tegens hem t’andren tyden op onsen schepe den Swarten Leeuw gegeven 
sententie, te seinden, opdat U. E. ordre magh stellen, om hem, soo hy daer 
comt, naer meriten in conformité van de voorsz. placcaten te doen straffen.

Actum in Amstelredam desen 19en April anno 1616. Was onderteikent: 
Hillebrant Schellinger, Jan Poppe, Lucas van Essen, I-Ians Hongers, 
AlbertSimonsz. Joncheyn, Jacob Reepmaker Jan Jansz. van Helmont 1).
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V *) * Aen den Heer Gouverneur Generael Gherardt Reynst ende de Raden van Indien, ende 

den Heer Jan Pietcrsz. Coene, directeur en boechouder generael over de comptoiron in 
Indien”.

*) „Volght d'acte van belofte ende cautie juratoir, mitsgades de sententie van Hans Paviot 
in den bovenstaenden brieff gementionneertf'.
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15. — XVII, 26 NOV. 1616. — 450 f. 490.
(PER GOEDE FOBTÜYN).

By de schepen den Groenen Leeuw, den Witten Beer, den Dolphijn, Mau- 
Ontvan- ritius ende Rotterdam, die altsamen (Godt loff) ’t syner tijt alhier wel ende 
brieven. ln salvo gearriveert sijn, hebben \vy ontfangen uwe distincte brieven van den 

22en ende 27cn October, van den 25 December, 5 ende 15 Januari, mitsgaders 
oock van den lesten Marti naest voorleden, op alle dewelke U. E. in ’t generael 
ter antwoorde sal dienen d’ inliggende generale missive aen U. E. ende d’an
dere uwemederaden geschreven, waervan U. E. gerecommandeert wert, den 
inhout te doen notificeren, executeren ende naercomen by dengenen, die be
vinden sult ’tselve belast te sijn ende eygentlijck aen te gaen, boven ende 
benevens welke generale brieven, voor sooveel den noot vereyschen sal, desen 
oock dienen sal tot particuliere ende naerder punctuele antwoorde van uwe 
voorsz. brieven.

Ende eerst soovele belangt d’arrivement van de negen Engelse schepen, 
als oock dat het schip Enckhuysen sonder geit aengecomen is, gelijck U. E. 
aenvanckelijck in den synen schrijft ende sich daerover beclaecht, is ons mede 
leet genoech allen ’t selve te verstaen. Dat d’Engelse vele schepen seynden, 
kunnen wy niet beletten; sullen per avonture daervan, midts haer cleyn capi- 
tael, met der tijt gelijeke effecten als wy vernemen, ende te beter tot accoort 
mogen verstaen. Alleenlijck beclagen wy dat onse schepen soolange op den 
wech blyven ende de hare soo spoedich overcomen, omme ’twelcke tereme- 
dieren wy soovele gedaen hebben ende doen sullen, als doenlijck sal wesen 
ende U. E. sien sal by de nevengaende brieven, U.E. recommanderende dien- 
volgende aldaer oock op ’t excuteren van onse resolutie alle mogelyke goede 
ordre te helpen stellen.

Het manquement van ’t geit ende daerdeur gemisten handel, soo in desyden 
als peper ende andersints, is ons mede leet geweest te verstaen; verhopen allen 
’t selve by de volgende schepen geremedieert sal sijn. Ondertusschen is ons 
seer aengenaem ende bedaneken u van de goede sorge ende neersticheyt by 
u aengewent, om niettegenstaende de schaersheyt onser capitalen sooveel 
incoops ende provisie tot de noodige ladinge van de voorsz. schepen te doen 
als naer gelegentheyt van saken heeft konnen geschieden, daerinne wy U.E. 
bidden te willen continueren, ende wy en sullen aen onser syde niet manqueren 
’t selve danckbaerlijck t’ erkennen.

1.
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Wy sijn blyde geweest door U. E. naerder brieven te verstaen, dat des 
Pangorams hevicheyt over ’t manquement onser comptanten, daervan U. E. 
in synen van den 22cn October vermaent, door ’t arrivement van de schepen 
was geappaiseert, endedathy nu volkomentlijck (ommers naer ’t uytwendich 
gelaet) onsen vrind was geworden. Men dient hem altijts met discretie in goede 
debvotie te houden, is ’t niet om groot profijt van hem te trecken, ten minsten 
om geen schade te lyden, oft oock om sommaels met de cleyne schade een 
meerder te voorcomen ende aff te coopen, ’t welck wy wenschten, dat uwen 
voorsaet Coteels soowel als U. E. hadden weten te practiserenf 

tp - De schade by de Chinesen (daervan U. E. schrijft) aen onse cleeden gele
den, sal met discretie moeten versachtet werden, ’t sy dan, dat men haer- 
lieden daerinne met prolongatie van wat tijts oft met wat beteren koop van 
andere goederen te geven te gemoete kome, opdat deur derselver ruïne de 
Compagnie geen meerder schade en lyde, daerinne U. E. naer syne gewoon- 
lijcke discretie ende voorsichticheyt mach handelen, sooals hy naer gelegent- 
heyt van saken ten meesten dienst van de Compagnie bevinden sal te be- 
hooren.

Nopende het versekeren ende verkiesen van een rendevous ende het mis- 
contentement van den Pangoram ('t welck wy met U. E. verstaen, dat men 
niet al te groot moet achten) refereren ons dienaengaende tot hetgene wy 
in onse nevengaende generale brieven geschreven hebben.

Tot hoepen seynden wy by dese schepen provisie, alsoock sooveel cuypers 
ende alderley andere ambachtsluyden als wy krygen konnen, als by de ne
vengaende brieven ende memorien sien sult.

Het voornemen van den Pangoram, om 5 ten hondert op d’incomende 
goederen te stellen, moet U. E. met alle bequame middelen beletten, ende 
met syne vreese voor den Mattaram u profijt sien te doen.

D’opbrekinge van de comptoiren in Grece, Macassar ende andere plaet- 
sen hebben geerne verstaen, ende refereren ons wyders dienaengaende tot 
de nevengaende brieven.

Wy hebben geerne verstaen de goede uytkompste van den aenslach der 
Portugesen op het schip Enckhuysen gedaen, alsoock de waerschouwinge, 
die wy uyt de copyen van uwe brieven sien, dat U. E. aen de schippers gedaen 
heeft, om beter als die van ’t voorsz. schip op haer hoede>te wesen.

Der Engelse ondanckbaerheyt voor de weldaet van den onsen in Macassar 
ontfangen, sal ter gelegener tijt ende plaetse kunnen dienen, om ons profijt 
daermede te doen.

Op den particulieren handel van Solor op Timor, daervan U. E. in den 
synen vermaent, kunnen wy (overmidts cfé veranderinghe, tsedert in Solor 
door afbreken ende verlaten van ’tfort gevallen) niet resolveren, maer staet
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aen Ü. E. ende andere Raden daerin sulcx te doen, als ten dienste van de 
Compagnie volgens onse vorige op den particulieren handel gesonden in
structie bevinden sult ten meesten dienst van de Compagnie te behooren.

Nopende ’t gene U. E. schrijft in Puloway, Lohou ende Combello gepasseert 
te sijn, alsoock met Hitto in Amboina ende van de tocht naer de Manillas by 
Real (veel te laet in ’t jaer) aengevangen ende sulcx met weynich vruchten 
ende groote peryculen gesuccedeert, hebben vvy in onse nevengaende ge- 
noech geschreven, daertoe wy ons refereren.

Van de groote costen in de Moluques in de leste 19 maendengesupporteert, 
hebben wy ons genoech te beclagen. Vinden oock seer goet de vermaningen 
ende waerschouwingen by U. E. in sync particuliere brieven daerop aen Real 
ende Westerwoltgedaen. Verhopen ’t effect derselver hiernaer gewaer te wer
den, ende dat wy van die plaetsen beter retouren ende minder oncosten sullen 
hebben te verwachten, alsoock dat den handel der vreemden, die ons soo 
grooten schade gedaen heeft, volgens U. E aen den heer Real gegeven advis, 
’tsy by den middel door hem voorgeslagen, oft (als ’t anders niet wesen en 
mach) door gewelt beleth sal werden, liever dan den onderganck van den 
handel te gedoogen, doch dat alles met goede discretie ende voorsichticheyt 
mach gedaen worden, sulcx dat wy daerdoor ons de vyantschap van alle d’In- 
dianen op den hals niet en halen ende occasie tot eenige generale revolten 
geven, bysonder in dese occurentie van saken met d’Engelse, Francoisen 
ende andere natiën. Cunnen oock geensints goetvinden, datmen de Terna- 
tanen sooveel als voor desen sal toegeven, ja toestaen, dat sy ons de weth 
souden stellen om predicanten aldaer aen ’tland te hebben oft niet, welken 
aengaende wy oock hiernevens serieuselijken aen den vice-gouverneur Real 
sullen schryven dat hy daerin by tij ts voorsie ende behoorlijcke ordre stelle.

Nopende de versochte intercessie tot vrede by die van Puloway aen deTer- 
natanen gedaen, alsoock den Japanschen handel, daerU.E. nu goede retouren 
van daen schijnt te verwachten, hebben wy genoech by de nevengaende brie
ven geschreven, alsoock van de saken van Johor, Atchin, den handel op 
Arabien ende de misverstanden tusschen ons en d’Engelse, daertoe wy ons 
refereren, om u met geen noodloose rediten te vervelen.

De faulten by U. E. in syne voorsz. brieven in de schaersheyt ende verderff- 
lijckheyt van de Indische vivres, in ’tgebreck van goede dienaers, pennen, 
papier ende inct aengewesen, sijn by de vorige ende dese schepen gereme- 
dieert, gelijck als sien sult by de nevengaende brieven.

Aengaende den Siamschen handel stellen denselven tot U. E. ende andere 
raden discretie, behoudelijck dat onse capitalen niet te seer en worden ver- 
stroyt, ende dat wy daerdeur geen vercortinge oft nadeel in den Moluckschen 
ende peperhandel en lyden.
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Den Jambischen handel, daervan U. E. in den synen vermaent, willen wy 
U. E. gerecommandeert hebben, met alle goede ordre ende discretie te be- 
voorderen.

6.
Jambi.

Den aengewesen tijt ende cours om onse schepen tijdtlijck aldaer te doen 
sullen wy sooveel doenlijck naer doen komen ende de schippersarriveren,

ende commisen daertoe alle noodige instructien medegeven.
• » Dat de forten nu meest in behoorlyke defensie sijn gebracht, ende ’t verder 

op 'tbeleyt van den oorloge in de Moluques ende Banda, hebben
■

voornemen
wy geerne verstaen.

Godt geve, dat wy van ’t goet succes derselver met den eersten advis mogen 
hebben, ende dat vooral de Moluques, Amboina ende Banda tegens d’ Engelse 
mogen versekert sijn.

De voorgenomen aenslach op Malacca hebben wy geerne verstaen, ende 
noch veel liever uyt de naerder brieven het geluckich succes van dien, daer
van wy Godt niet ten vollen en kunnen gedancken.

Wy wenschten wel, dat wy volgens u versoeck meer gelts ende minder sclie-
Engol- pen mochten seynden, maer hoe sal men sonder veel schepen aldaer sooveel 
sohen.

7.

volcx, vivres ende behoeften krygen, daer ghylieden soo seer als van ’t geldt 
om schrijft ende die wy oock verstaen, dat aldaer nootlijck moeten wesen, 
want om (volgens u seggen) d’Engelsen den spits te laten afbyten en kan 
sonder verlatinge van de Moluques (alwaer d’ oorloge ende periculen op 't 
heetste sijn) niet geschieden, ’twelck doende, vreesen wy, dat se d’Engelse 
tegens den vyandt qualijck souden connen bewaren ende dat se alsoo voor 
beyden verloren souden gaen, soodat uwen raet dienaengaende (naer de tegen
woordige constitutie ende gelegentheyt van saken aldaer) meer te wenschen, 
als te volgen is. Wy hebben den wolff (gelijck men seyt) by der ooren ende 
moeten oversulcx ons de swaricheyt van de Engelse (die wy met u oock wel 
genoech apprehenderen) getroosten, van Godt de Heere een andere goede 
uytkompste verwachten, endeondertusschen alle voorsichticheyt tegens hun
lieden gebruycken ende haer gewelt met onse wapenen afkeeren, volgens 
d’ordre voor desen ende in de nevengaende brieven gegeven.

Nopende de versochte provisien, volck, vivres, goede officiers, etc. refereren 
ons tot de nevengaende brieven.

Aangaende de suykeren daervan U. E. advis versoeckt, alhoewel de pro- 
fyten daerop soo groot als op de andere goederen niet en vallen, alsoo wy 
deselve maer tot 14 a 15 grooten op langen tijt kunnen vercoopen, nochtans 
liever als de schepen daer te houden oft niet volladen te seynden, souden wy 
goetvinden telkent by fauite van andere ladinge partye derselver te seynden, 
doch dat deselve wat blancker ende drooger als dese gecocht mogen werden.

Van de schepen, die d’Engelse voorleden jaer gesonden hebben ende dit
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jaer meynen te seynden, hebben in onsen nevengaenden breeder geschreven, 
alsoock op de valsche geruchten by d’ Engelsche van ’t breken van den Treves 
aldaer gestroyt.

Nopende uwe boeken daervan U. E. ons advijs op het bevind derselver 
versoeckt, diesaengaende kunnen niet anders alsnoch voor dees tijt seggen, 
dan dat wy seer goetvinden dat daerinne werde gecontïnueert, ende dat wy 
jaerlijcx gelijck als by de leste brieven eenen perfecten staet uyt de balance 
mogen hebben, waerin d’effecten van de Compagnie aldaer bestaen.

Het seynden van de jachten van adviso sal volgens U. E. versoeck ende 
advijs alle ses maenden gecontinueert werden. U. E. gelieve ons deselve als
oock d’ andere groote schepen tijtlijck met soodanige ryke retouren wederom 
te seynden, als U. E. weet, dat den noot van de Compagnie ten hoochsten is 
vereyschende.

Waermede comende tot U. E. tweede missive, van den 27 deselver maent, 
ende eerst sooveel belangt de schippers, daer U. E. over claeght, refereren ons 
tot hetgenedienaengaendein onse nevengaende brieven geschreven hebben.

De resolutie by U. E. met den Gouverneur ende andere Raden tegens 
d’Engelse genomen, hebben wy geerne verstaen, ende sooby onse vorige als 
nevengaende brieven geconfirmeert ende geapprobeert, confirmeren ende ap- 
proberen by desen, verlangende te weten, wat d’effecten derselver resolutie ge
weest ende hoe de saken aldaer tusschen ons ende haer sullen afgeloopen sijn.

De lichtinge van ’t guarnisoen van Solor ende de voorgenomen oft gegeven 
hope van verminderinge van costen in de Moluques is ons aengenaem geweest 
te verstaen.

Ende aengaende ’t geit ende ’t volck by u versocht, hopen wy, dat ghylieden 
by de vorige ende nevengaende schepen volkomen contentementsult nemen 
ende met eenen oock ons in recompense van dien wederomme ryke retouren 
overseynden.

By den uwen van den 25 December hebben seer geerne het arrivement van 
den Witten Beer, ’t Wape7i van Amsterdam, den Engel, Walcheren, Vlissmgen 
ende Der Goes van de Custe verstaen, doch met droeffheyt den soberen staet 
van ’t schip Vlissingen vernomen, ’t welck wy qualijckgelooven kunnen door 
gebreck van water geschiet te sijn, maer veeleer door faulte van goede gou- 
verne oft door eenige pestilentiale sieckte, die ’t schip overgecomen is. De 
Heere wil onse andere schepen van gelijeke ongelucken bewaren, daertoe de 
corte ende spoedige reysen veel souden kunnen helpen.

Dat d’Engelse door schaersheyt van onse comptanten hare ladinge ge
kregen hebben, is ons leet. Verhopen daerinne tsedert versien sal wesen, ende 
dat wy volgens U. E. beloften, in dese syne brieven gedaen, 70 a 80.000 sacken 
peper dit jaer sullen krygen.

!
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Den doot van den sone van den Gouverneur Reynst, maer insonderheyt 
van hem selfs, was ons eene droeve tydinge uyt dese U. E. brieven te verstaen, 
die ons evenwel eenichsints getroost hebben met de goede resolutien by 
U. E. aldaer tot versekeringhe van de Moluques ende Banda genomen, daer- 
toe Jan Dircksz. Lam voor oversten was geëligeert; verhopende, dat Godt 
hem bewaren ende sijn goet voornemen een geluckich succes sal gegeven 
hebben.

Het arrivement ende de cargo van Der Goes hebben geerne verstaen, te 
meer overmidts het perykel in de strate van Malacca geloopen.

Het is seer goet, dat Hans de Hase naer de Custe voor directeur gesonden 
is; verhopende dat soodanige ordre sal stellen, datter beter soorten van cleeden 
als by tyde van Berchem ende tot beteren prijs sullen ingecocht werden, ende 
dat wy alhier oock beter soorten van goederen ende insonderheyt van indigo 
sullen krygen.

Nopende ’t gene U. E. discoureert op de plaetse van een rendevous ende 
van den Coninck van Palimban, refereren wy ons tot de nevengaende generale 
brieven, alsoock aengaende d’onbequame officiers voor desen naer d’ Indien 
gesonden.

Wat aengaet U. E. groote moeyten, getrouwe diensten ende cleyne gagien, 
G((foeJan ^aerover U. E. claecht, seggen daerop, dat gelijck ons deselve uwe diensten 

seer aengenaem sijn, ende oversulcx ons (niet sondcr reden) van de groote 
verbeteringen, aen andere gedaen, hebben te beclagen, dat wy ter contrarien 
alle de verbeteringe aen U. E. voor desen gedaen approberen ende met eenen 
tevreden sijn, dat U. E. naer dato deses ƒ300 ter maent sal genieten, midts 
de Compagnie noch dry jaren naer d’expiratie van de lest verbonden tijt 
aldaer dienende. Verhopende dat U. E. in synen vorigen yver, sorchvuldicheyt 
ende neersticheyt t’ onsen proufytesal continueren, ja denselven, soo ’t doen- 
lijck ware, noch jaerlijcx vermeerderen, ende vooral goede sorgen dragen, 
dat wy toch jaerlijcx goede ryke retouren mogen krygen.

Wy sien wat U. E. segt van eenige colonien in Amboina ende Banda te 
planten, ’t welck wy tot versekeringe van onsen staet aldaer oock gansch
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Banda te 
planten. ende Raden gedaen worden, soo met degene van onse als van andere natiën 

die men daertoe sal kunnen venvilligen met den vryen handel, uytdeylingc 
van de landen, boomen ende andersints, ’t welck tot U. E. ende des Raets 
discretie werdt gelaten.

De slappe ordre tegens d’Engelse, daer U. E. over claeght, is voor desen 
geremedieert. Hebben oock sooveel geldts gesonden, dat wy hopen, den 
middel daer U. E. in den synen van schrijft, nu niet en sal manqueren.

De nagelen met dese leste schepen gesonden, sijn mede seer goet ende
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wel geconditioneert geweest. Men sal ordre moeten stellen, om op dien voeth 
te continueren.

Van de versochte goederen voor den Coninck van Bantam ende andere 
is naer gelegentheyt by de vorige schepen gesonden.

Dat den spiaulter ende tintinago uyt de schepen Mauritius ende Amster
dam gevonden ende gelicht is, hebben geerne verstaen. Wenschen dat goede 
ordre gestelt mach worden om voortaen alle soodanige, als oock het loodt, 
steen ende andere sommaels onder de grenieringe geberchde goederen, by- 
tijts daeruyt te lichten.

Den dieren inkoop van den peper daervan U. E. in den synen van den 5en 
Januari schrijft ende sich daervan poocht t’excuseren, is ons aengenaem ge
weest, alsoo wy wel verstaen kunnen, dat het beter geweest is wat meer te 
geven als sonder ladinge te sitten en deselve noch daerenboven in handen 
van onse partye te laten vervallen; verhopende, dat U. E. van ’t groot aen- 
staende gewas met capitael by de vorige schepen geprovideert sijnde, (volgens 
de gegeven hope) hem van goede partye van 70, 80 of 100.000 sacken, oft 
sooveel meer als onse capitalen eenichsints kunnen lyden, geprovideert ende 
d’Engelsen, Frangoisen ende alle andere geanticipeert, ende den sijdhatidel 
sooveel doenlijck met de Chinesen aen de hand sal gehouden hebben.

Dat men aldaer soo groote capitalen van 700.000 realen tot den binnen- 
Kapitaal, landtschen handelende 1.200.000 realen tot den buy tenhandel jaerlijcxsoude 

connen verteeren, willen wy wel gelooven; kunnen oock seer wel verstaen, 
dat de profyten van soodanich groot capitael veel beter de sware lasten van 
sooveel schepen, forten, comptoiren ende guarnisoenensoudekunnen dragen 
als de cleyne capitalen, die wy voor desen gesonden hebben ende nu noch 
jaerlijcx derwaerts seynden; maer behalven dat wy tot overvoeren van ’t 
noodige volck, vivres ende behoeften veel schepen moeten seynden, daerinne 
een groot deel onser middelen geconsumeert werden ende ons oversulcx 
niet mogelijck en is jaerlijcx soo groote capitalen als ghylieden sijtverey- 
schende te seynden, dat oock onse capitalen (solange wy geen versekerde 
plaetse ende vast rendevous en hebben) al te groot perykel souden loopen, 
soo weten wy oock beter als ghylieden, wat ende hoeveel goederen dat men 
hier jaerlijcx vertieren kan, gelijck wy U. E. voor desen oock geschreven 
ende by een speciale lijste ende memorie aengewesen hebben, daervan de 
copie wederomme nevens de generale brieven gaet, ende oversulcx, al waer ’t 
dat de gelegentheyt van de Compagnie soodanigh ware, dat men jaerlijcx 
soo groote capitalen van 1.900.000 realen konde seynden, als neen, soo sou
den de goederen hier vele jaren ende tot grooten intrest, perykel van brand, 
verderff ende afslach in de packhuysen blyven liggen ende een groot deel 
der profyten op de goederen, die men jaerlijcx vertieren soude, consumeren,
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soodat men veeleer den handel aldaer moet besnoeyen, eenige plaetsen ende 
comptoiren verlaten ende sich naer de gelegentheyt onser middelen ende van 
’t gene hier jaerlijcx met profijt kan vercocht werden, reguleren, altijts daerop 
lettende datter voor d’Engelse ende Frangoisen soo weynich mach over
schieten als doenlij ck sal wesen.

Van de plaetse, nootwendicheyt ende andere consideratien, het rendevous 
Eendez- betreffende, daerop U. E. in den synen seer wel discoureert, hebben wy in 

onsen nevengaenden genoech geschreven, daertoe wy ons refereren ende 
U. E. ende andere Raden nevens den heer Gouverneur die saké (als een hooft- 
poinct van onsen handel) ten hoochsten recommanderen; want byaldien dese 
plaetse eens wel verkoren ende voor alle vyanden ende benyders onser saken 
genoechsaem versekert ware, souden U. E. aldaer ende wy alhier op ’t in
voeren ende vermeerderen van den Chineschen handel ende op de vergroo- 
tinge van ons capitael naer vereysch van denselven handel naerder kunnen 
resolveren ende de Chinesen eerlange doen gelooven, dat wy onse schepen 
(niet op de vrybuyterye, gelijck U. E. schrijft, dat sylieden noch gelooven) 
maer tot eenen sinceren ende loyalen coophandel derwaerts seynden ende 
omme daermede onse vrinden te beschermen ende den vyanden te resisteren.

Van de poilzyde, getweernde syde ende porceleynen hebben wy by onse 
nevengaende genoech geschreven, alsoock op d’ordre, die wy verstaen dat 
men voortaen in ’t verhooren, absolveren ende condemneren van soodanige 
de Compagnie onnutte dienaers als Le Mair, Ellert Ellertsz., Berchem ende 
andere haers gelyken sal houden, sonder deselve ongesententiecrt aen ons 
over te seyndery'

De lanckw>4ige patiëntie ende sachtmoedicheyt, soowel van ons alhier, 
als van U. E. aldaer in ’t regard van de Engelse gepleecht, daervan U. E. in den 
synen van den 15 January vermaent, sal t’ syner tijt tot onser meerder ont- 
schuldiginge ende tot haerlieder belastinge mogen dienen, byaldien tusschen 
haer ende ons eenich ongeluck compt te vallen, te meer gemerct sy tevoren 
by U. E. door d’overgesonden insinuatie sijn gewaerschouwt.

Dat ghylieden de brieven van addres op Amboina, de Moluques oft Banda 
aen des Pangorams volck hebt geweygert, houden wy voor wel ende wijslijck 
gedaen, ende dient daerby alsoo gepersisteert te werden, opdat andre de 
vruchten niet en plucken, terwyle wy de groote lasten van den oorloge moeten 
dragen.

’t Voordeel, dat d’ Engelse by den slach ende rescontre van de Portugesche 
oorlochschepen in de Strate van Mallacca gehadt hebben, sal ons kunnen 
dienen, om syne Majesteyt van Groot-Bretaignen tot onser saken te meer te 
doen inclineren ende de vereeninge>van ons ende syne ondersaten te doen 
voorderen, ten welken eynde wy aen den heer ambassadeur Caron als oock
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aen den ambassadeur van syne Coninldyke Majestey t hier te lande d’ extracten 
uyt U. E. ende des heer admirael Verhagens brieven gesonden hebben, om 
aen syne voorsz. Majesteyt te vertoonen.

Wat resolutie by ons op u versoeck van eenige platgaende schepen tot 
den Jambischen handel genomen is, sult by de nevengaende brieven kunnen 
verstaen.

Seylen, seyldoeck, loot, mosch, hair, spykers sijn in abondantie gesonden 
by de vorige schepen, ende gaet hierby oock goede partye van elck.

Wy willen op de dry verraders, die u aldaer van den Engel ontloopen sijn 
ende hun by d’Engelse hebben begeven, alhier doen letten ende ons t’syner 
tijt met dese quade proceduren van de Engelse tegens haerlieden behelpen, 
daer sulcx te passé sal mogen comen.

Van de gene, die ’t cleynste jacht van Spilbergen hadden afgeloopen (ge- 
lijck aldaer namaels verstaen sult hebben) is een van de principaelste deur 
last van de Heeren Staten ende syne Exellentie tot Middelburch geexecuteert; 
een van de jongers (die aen de conspiratie mede schuldich was) in het tucht- 
huys gestelt; d’andere houden hun noch buyten ’slandts by de roovers. Ons 
sal aengenaem wesen, datmen sonder eenige gratie oft conniventie aldaer 
mede tegens soodanige conspirateurs in alle rigeur doet procederen.

U. E. goeden yver tot het meeste profijt ende voordeel van de Compagnie 
ende den goeden moet ende courage, dien wy uyt den aenvanck van U. E. 
missive van den lesten Marti vernemen dat U. E. heeft, om den handel met 
de nieuwe provisïen van gelde, voor desen gesonden ende by ons(metGodts 
hulpe) successivelijcken te seynden, niettegenstaende der vyanden gevvelt 
ende der Engelse ondercruypinge in haer vorige fleur te brengen, doet ons lich- 
telijck vergeten de passie ende hevige propoosten by U. E. tegens ons in syne 
vorige brieven gebruyct, soodat het onnoodich was, deselve by dese leste brie
ven t’excuseren, want van soodanige trouwhertige dienaers lichtelijck yets 
sulcx te verdragen is, ’twelck men uyt de daet ende wercken bevindt, niet 
uyt eenige grootsheyt oft quaetsprekentheyt, maer uyt eenen enckelen goeden 
yver ende lust tot des Compagnies welvaert te spruyten; dewelke ghy evenwel 
oock gelooven moet, dat wy (als naer behooren) naer den staet ende gelegent- 
heyt onser saken alhier, ja verre boven ons vermogen ende de middelen van 
de Compagnie, gesocht hebben jaerlijcx met nieuwe secoursen te voorderen, 
ende gelijck wy U. E. soovele treffelijeke schepen hebben geprovideert, sou- 
den oock ’t geit niet hebben laten manqueren, indien wy daervan soowel ende 
soo grondich van den eersten aff deur uwe voorsaten (als ’t sedert door u ge
schiet is) waren onderricht ende gewaerschout &eweesV^j/

Nopende de directie ende ’tbeleyt van den Siamscnen, Patanischen ende 
Japanschen handel, om met een groot schip een deurgaende reyse te doen,
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stellen ’tselvetot U. E. ende der andere Raden goede directie ende discretie, 
want wy daerop van soo verre geen ordre weten te geven.

Wy hebben geerne verstaan de retouren by Specx alreede soo in silver als 
coper naer Patane gesonden, ende insonderheyt de goede hope, die U. E. 
schrijft, noch te hebben, van meerder retouren eerlange van daer t’ ontfangen. 
Godt geve, dat alsoo sy ende dat se by U. E. in salvo mogen arriveren.

De gelegentheyt ende goede hope tot den handel van Jambi hebben seer 
geerne verstaen. Godt geve het succes met U. E. goede hope mach accor
deren.

Dat den tocht in de Strate van Malacca juyst alle d’ effecten niet en heeft 
gehadt, die U. E. gemeynt ende wy met U. E. tesamen wel gewenscht hadden, 
hebben wy ons wel te getroosten, gemerct ons Godt een soo heerlijcke victorie 
heeft verleent.

Met den tegenwoordigen soberen staetvan den Coninck van Johor moeten 
U. E. haer profijt sien te doen, ende sooveel doenlijck het voordeel van de 
Compagnie weten te procureren, sonder datwydiesaengaendeeenigeprecise 
ordre kunnen geven.

Wy sullen verlangen te verstaen, wat van Don Jans voorgenomen tocht 
naer der Moluques gevallen sal sijn, verhopende dat door Godts segen ende 
U. E. ende der andere Raden goet beleyt de saké ten besten van de Com
pagnie sal afgeloopen sijn, te meer dat oock den admirael Verhagen met syne 
schepen naer Amboina getrocken was.

Hoe de verkiesinge van den nieuwen Gouverneur sal toegegaen sijn ende 
watcontentementoftjalousiedaeruytgevolcht mach wesen,sullen pernaesten 
verwachten te verstaen, omme daerop alsdan naerder resolutie te nemen ende 
ordre te stellen.

Het different tusschen Bantam ende Jacatra, ende insonderheyt de victorien 
van ’t verder voornemen van den Mataram hopen, dat ons eenige occasie sal 
geven, om tot een bequaeme plaetse van een rendevous oft tot eenich ander 
merckelijck voordeel te geraken, verhopende U. E. de selve occasien sullen 
weten waer te nemen ende t’onsen meesten proufyte te menageren.

De faulte in ’thueren van ’tvolck op de Dolphijn begaen, daer U. E. over 
claecht, sal hiernaer geremedieert ende alle het scheepsvolck op eenen een- 
parigen voeth ende tijt aengenomen werden, om alle onlusten te verhoeden.

Volgens U. E. versoeck sullen jaerlijcx naer de Custe een schip seynden, 
waervan het eerste in den aenstaenden herfst afgesonden sal werden, als by 
den nevengaenden breeder hebben geadviseert.

Met de gesonden gevangens hopen wy ons profijt te doen ende d’ onse, in 
Portugael ende Spagnien gevangen liggende, te redimeren, waerinnebyaldien 
den Coninck van Spagnien langer difficulteert, sullen wy se hier in het tucht-

*

*

ti

i
*

}

•;
f \
i>

*

I .

H
i:

J
'

/

:i



26 jS[ov. 1616. 361

huys doen raspen, opdat hare vrinden te meer om de verlossinge van onse 
gevangens mogen aenhouden.

’t Versochte geit, volck, vivres, ammunitien ende behoeften sijn by de voor- 
gaende schepen gesonden ende gaet wederomme van alles by dese schepen 
goede quantiteyt; sullen daervan goede retouren verwachten.

’tls ons wel leet te verstaen d’overgroote ende ongelooflyke dispence in 
de Moluques gedaen, ende dat deselve in soo weynich tijts over de/225.000 
meer als alle de conquesten by den inlantschen handel gedaen bevonden wert 
te bedragen, daer U. E. den inlantschen handel altijt bastant gehouden heeft 
ende alsnoch by dese brieven houdt, om d’ oncosten aldaer te dragen.

De lichticheyt van de realen, daer U. E. over claeght, connen wy seerqua- 
lick remedieren, overmidts deselve jaerlijcx meer ende meer gesnoyt werden 
ende seer schaers ende qualijck te becomen sijn. Doen evenwel daertegens 
sooveel debvoirs als wy kunnen; maer overmidts de groote menichte, die wy 
jaerlijcx seynden, moeten ons dit abuys getroosten.

Wy verstaen geerne by U. E. voorsz. missive de groote hope, die U. E. heeft, 
om uyt de Moluques, Timor, Japan, van de Custe ende van Arabien dit jaer 
een goet retour te krygen. Godt geve alsoo gevolcht mach sijn, ende dat wy 
daervan d’effecten mogen gevoelen.

Dat d’Engelse aldaer veel schepen ende weynich gelts hebben, sal seer 
goet wesen, om haer alhier met der tijt te beter tot de reden te doen verstaen, 
als sy d’effecten van soodanige van geit ongeprovideerde schepen (soowel 
als wy gedaen hebben) sullen beginnen te gevoelen.

De vrage, die U. E. in den synen doet, is ongetwyfelt van seer groote swa- 
richeyt ende consideratie, daerop wel dient geleth te werden, hoe ende in

16.
Uitgaven 
in de Mo- 
lukkon.

17.
Hoe zich
den Ma- welker manieren hem U. E., den Gouverneur ende Raden aldaer tusschen den 
tarara en 
Bantamte
gedragen. Wy hebben daerop in de nevengaende brieven wat gediscoureert ende seg- 

gen alsnoch, dat wy sooverre van de handt wesen de, de gelegentheyt van 
den tijt ende occurcntie van saken niet wetende, in dewelke dese saké voor 
mochte vallen, U. E. aldaer geenen precisen last nochte ordre en kunnen 
geven, nochte oock goetvinden dat ghyiieden, ’tselve van ons verwachtende, 
de goede occasien ondertusschen soudet laten verloopen, die men per avon- 
ture namaels wederom nieten soude kunnen krygen. Oversulcx moeten U. E. 
aldaer alles met den anderen wijslijck ende wel overleggen, ende naer U. E. 
verstant het beste verkiesen. Alleenlijck souden wy in ’t generael mogen seg- 
gen, dat men sicli (soo ’t doenlijck ware) wel soolange neutrael ende buyten 
schoots soude mogen houden, totdat men sage, aen welke syde apparenst 
ware dat de victorie soude willen vallen, ende dat U. E., hun alsdan met die 
partye voegende, alvoren soodanige voordelyke conditiën sage te bedingen

Mataram ende die van Bantam in cas van oorloge sullen hebben te dragen.
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(van een versekerde plaetse, vryen handel met exclusie van anderen ende 
diergelijcke) sooals ghylieden ten meesten dienst van de Compagnie soudet 
kunnen bedingen, opdat wy namaels op niemants genade en behoeffden te 
leven. Vooral dient sorge gedragen, datter in soodanige conjuncture van 
tyden van onse effecten, comptanten ende goederen soo weynich als doenlijck 
aen landt mocht blyven.

Onse residentie, de bedongen voordeelen ende groote commoditeyten van
ons be-

!

I ) £ .. alderley lijftochten in Japara^ende des Matarams groote macht doet
dencken, dat als men schoongeen apparentie en sage, dat den Mataram soo 
haest noch geen meester van Bantam_soude werden, ende dat oversulcx by 
U. E. niet en conde geraden gevonden werden, hem by te vallen ende t’ assis
teren tegens die van Bantam, oft evenwel in sulcken gevalle niet beter en 
ware sich neutrael ende geheel uyt den wege te houden als met groot perykel 
onser effecten van den eersten aff de beste ende sterckste partye te kiesen; 
doch stellen alles tot des Gouverneurs, U. E. ende der andere Raden discretie

2

ende dispositie, dien wy vertrouwen, dat in alles het beste van de Compagnie 
weten te besorgen.

Nopende ’t gene tsedert onse voorgaende soo hier te lande als in d’ omlig
gende Europische ryken ende landen gepasseert is, hebben wy in den neven- 
gaenden generalen brieff geschreven, daertoe wy ons refereren.

In ’t schryven van desen werden wy aengesproken van U. E. goeden vrindt 
Aan Coen Abraham Lambrechts, dien wy onse vorige resolutie nopende de verbeteringe 
eeringtoe- van U. E. maentgelden aengeseyt hebben, ende dat wy daerenboven U. E. in 

synen goeden yver ende diligentie als tot noch toe continuerende, t’syner 
wedercompste soodanige vereeringe sullen doen, dat hy hem daervan sal 
hebben te bedancken, waermede wy verhopen dat U. E. groot genoegen sal 
nemen ende dienvolgende noch den tijt van vijff jaren naer dato deses, dat 
is noch dry jaren naer den alreeden verbonden tijt, in onsen dienst aldaer sal 
blyven continueren, daeraen de Compagnie dienst ende ons vrintschap sal 
geschieden.

Wy en vernemen in geene brieven yets meer van Cornelio de Heda uyt 
Naserepour, oft hy noch int leven is ende onse vorige brieven ontfangen heeft, 
ende off aldaer op de Custe met hem noch eenige correspondentie gehouden 
wert, ’t welck wy wenschen, dat gedaen mach werden voor sooveel de dienst 
van de Compagnie ’t selve sal mogen vereyschen, waervan U. E. den direc
teur de Hase by occasie mede sal gelieven te vermanen.

De heer Raetsheer Lodensteyn heeft ons seer ernstlijck versocht, dat wy 
^hee^lfo * bevoorderinge van de verlossinge van synen sone, in de Manillas ge- 
densteyn. vangen, U. E. mede in ’t particulier souden willen recommanderen, ende met 

eenen, dat hy, verlost sijnde ende lust hebbende, de Compagnie aldaer noch
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te dienen, in eenich syne meriten ende bequaemheyt gelyke ampt mochte 
gestel t werden, sooals ten dienst van de Compagnie bevonden sal werden te 
behooren, ’t welck wy U. E. by desen ooclc alsoo recommanderen; ende vooral 
tot desselfs verlossinge, soo hy noch gevangen sitt, alle mogelijck behulp, 
debvoir ende intercessien by den Gouverneur-Generael te doen, daeraen ons 
ende den voorsz. heer Raetsheer sonderlingen dienst ende vrintschap sal 
geschieden.

Wy hebben seer geerne verstaen uyt de copien van de particuliere brieven,21.
Coen on instructicn ende memorien by U. E. aen alle onse commissien, dienaers ende Beael. officiers op de respectieve comptoiren gesonden, de goede onderrichtinge 

ende vermaninge, die U. E. hunlieden ende met name den vice-gouverneur 
van de Molucques Laurens Real gedaen heeft, soo nopende de verminde- 
ringe van de overgroote ende excessive dispence, huyscosten ende presen
ten als andersints, verhopende dat sylieden deselve uwe vermaninge naer 
behooren naercomende, de Compagnie van soodanige excessive endeonver- 
draechlyke lasten voortaen verlicht sal werden, ende dat den heer admirael 
Verhagen U. E. seer goede ende voorsichtige by syne brieven aen hem ge
geven ordre ende instructie in ’t affseynden van ses groote schepen in twee 
distincte ende wat van den anderen verschillende tyden gevolcht hebbende, 
wy deselve met een goede partye ryke retouren tijdtlijck in den toekomende 
somer alhier sullen hebben te verwachten. Godt de Heere wil deselve ende
alle andere schepen ende retouren, die by U. E. afgesonden sullen werden, 
met synen heyligen Engel geleyden ende alhier in salvo te laten arriveren, 
opdat U. E. nevens den danck (die U. E. evenwel oock altijt in allen gevalle 
’t sy van goet oft quaet succes, soo als ’t Godt beliefft, nietensalmanqueren) 
met eenen oock de vreucht ende blyschappe van synen arbeyt, ende (als nu 
mede een goet participant in de Compagnie geworden sijnde) oock nevens 
ons de goede vruchten ende effecten derselver mach genieten.

Ende alsoo wy alle te samen sterfflijck sijn, op avonture o ff het Godt den22.
Hot kan- Heer believen mochte tot uwer salicheyt alsoo te disponeren, dat U. E. in toor Ban
tam in 
goedo 

handen te 
laten.

onsen dienst aldaer mochte comen t’overlyden, ’t welck wy Hem bidden, ge- 
nadelijck te verhoeden, offt dat U. E. ter expiratie van synen verbonden tijt 
(dat wy niet en hopen) mochte resolveren, eerder als wy wel geerne hadden 
ende den dienst van de Compagnie soude mogen vereyschen naer ’t vader- 
landt te keeren, soo willen wy U. E. (als de beste kennisse van onse coop- 
luyden ende dienaers aldaer hebbende) altijts gebeden ende ten hoochsten 
gerecommandeert hebben, eenige uyt d’alderbequaemste opper- ende onder- 
coopluyden, alsoock eenige cloecke ende vlytige assistenten, byu te houden, 
opdat sy u insonderheyt by sieckte, noodige absentie voor eenigen tijt ende 
andere occurentie van saken niet alleenlijck in uwen grooten last mogen ge-
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trouwelijck helpen ende assisteren, maer dat sylieden oock in onse saecken 
ende den handel aldaer by U. E. geinstrueert endegeoeffentsijnde, yemandt 
van deselve, die U. E. bequaemst soude achten, op U. E. advies ende recom
mandatie (volgens d’ordre dienaengaende aen den Gouverneur-Generael 
medegegeven) by denselven heer Gouverneur ende Raden van Indien in U. E. 
plaetse gesurrogeert mochte werden, alsoo d’overgroote schade deur d’on- 
bequaemheyt, sloffheyt ende quaet gouvernement van uwen predecesseur 
aldaer geleden, ons altsamen genoech heeft doen verstaen, hoe hoochlijck de 
Compagnie daeraen gelegen is, dat het comptoir aldaer met soodanighen 
yver, verstandt, goet beleyt ende neersticheyt als nu eenige jaren herwaerts, 
t’onsen seer grooten contentement, by U. E. gedaen is, geregeert mach wer
den, daeromme U. E. dese saké andermael ten hoochsten recommanderen.

In Amsterdam, desen 26en November 1616.

De vrinden van Wouter Symonsz. hebben ons seer instantlijck gebeden, 
dat den voorsz. Wouter toch daer te lande soude mogen gehouden werden, 
sonder hem wederom naer huys te laten keeren, opdat sy deur hem alhier 
niet en werden geschandaliseert, ’t welck wy u recommanderen alsoo te doen, 
ende den heer Gouverneur-Generael ende andere, onder welker gebiet hy nu 
wesen mach, te laten weten.

Wy seynden U. E. onder sijn couverto onversegelt verscheyden brieven, 
omme by U. E. gelesen sijnde, versegelt ende voorts gesonden te werden aen 
degene, daer sy aen houden. Senden oock copie van zeynbrieven 
brieven ende andere acten, dese schepen medegegeven, volgens den inven
taris daervan gemaect ende nevens dese uwe brieven gevoeght, opdat U. E. 
ter aenkompste van de schepen daerop mochte lette ende goede informatie 
doen nemen, hoe deselve onse ordre mach geëffectueert ende naergecomen 
sijn, bysonder in ’t houden ende copieren van de scheepsboeken.
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16. — XVII, 6 DEC. 1616. — 450 f. 503.
(PER GOEDE FORTUYN).

Nevens desen gaen de cognoisementen van de comptanten, die met de 
schepen de Goede Fortuyn, den Eenhoren ende den Groenen Leeuw werden 
gesonden, omme dïenvolgende de voorsz. comptanten de respective commi- 
sen, met lieffarriverende, aldaer aff te voorderen; verhopende, dat noch boven 
de 35 kisten, in de voorsz. cognoisementen gementioneert, by de Camer van 
Zeelandt in haer schip Zierickzee sal gesonden sijn 17 kisten, ende by de Ca
mer Enckhuysen met haer jacht ’tPostpaertl kisten elcx van 8000 realen, con
form de resolutie van de 17c daerop genomen. ’Tselve U. E. sal dienen voor 
ad vijs.

Desen 6 December 1616.
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17. — XVII, 9 DEC. 1616. — 450 f. 504.
(PER GOEDE FORTÜYN).

Wy hebben U. E. nevens onse voorgaende van der voorledener maend 
meest open ende onversegelt ingesloten gesonden alle de brieven ende papie-

1.
Onver
zegeld

gezonden rCn naer Indien gaende, ten eynde U. E. deselve als voor sijn eygen houdende 
brieven. mochte lesen ende wederom gecachetteert ende versegelt voorts seynden aen 

dengenen, daeraen deselve gedirigeert sijn, makende off by d’assistenten 
ende clercken aldaer doende maken sooveel copyen van den generalen brieff 
aen de Gouverneur ende Raden van Indien, alsoock van d’andere schriften 
ende papieren, oft veeleer soodanige extracten derselver, als U. E. noodich 
sal achten, om op eenige comptoiren aen de commisen oft coopluyden aldaer 
te seynden. Ende alsoo wy in denselven onsen generalen brieff vele poincten 
van importantie hebben aengeroert, daerop goede ende prompte ordre dient 
gestelt, sult denselven als aen u eygentlijck geschreven houden ende ’t gene 
aldaer oft van daer verricht kan werden promptelijck in ’twerck doen stellen, 
bysonder ter aenkompste van de schepen wel lettende ende alle goede ende 
noodige informatie nemende op ’t comportement dergener, die derwaerts 
komen ende d’onnutte, die hun (als voor desen gebeurt is) op de reyse soo 
grofflijck verloopen ende tot onsen dienst onnut ende onbequaem getoont 
hebben, met raedt ende advis van de Raden aldaer liever datelijck ende met 
d’ eerste schepen nevens haer sententien ende informatien naer huys seynden, 
dan dat wy door derselver quaet comportement by continuatie in onsen dienst 
eenige verder schade souden lyden. Vooral sal U. E. gemerckt onse leste ge
geven ordre by de zeynbrieven ende bygevoechdc instructie hem neerstelijck 
informeren op den cours, comportement ende gelegentheyt van de commisen, 
schippers ende schepen, die voortaen soolange als voor desen op d’ uytreyse 
sullen blyven, dragende oock goede sorge, dat de schippers toch alle overige 
behoeften ende provisien voor de comptoiren ende forten aldaer mogen afge- 
voordert ende hunlieden daervan acte ende recipisse gegeven werden, ten 
welken eynde wy U. E. hierinne gesloten seynden de cognoisementen ende 
facturen van de goederen ende andere provisien, deseschepen medegegeven, 
gelijck wy u oock voor desen apart ingesloten hebben de cognoisementen van 
de comptanten. Godt late alles in salvo wel arriveren ende verleene u in goe
der gesontheyt een lanck salich leven ende een gelucksalich nieuwe jaer.

In Amsterdam, desen 9 December 1616.
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3679 Dec. 1616.

!’t Gene wy voor desen uyt eenige quade raporten van Gerrit Druyffgeschre
ven hadden, hebben wy midts contrarie alhier gegeven beter onderrichtinge, 
als sien meucht by onsen nevengaende generalen brieff aen den Gouverneur 
ende Raden van Indien, gerevoceert, daernaer U. E. hem mede sal geliev.en 
te richten.

2.
Druyff.
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18. — AMSTERDAM, 17 DEC. 1616. — 450 f. 505.
(PER GOEDE FORTUYjV).

Desen dient alleenlijck tot couverto van de nevengaende brieven, dewelkel.
Berin- U. E. naer gelegentheyt van tijdt deursien ende geresumeert hebbende, sal 

dindigo.n gelieven aen degene te bestellen, daer se aen gedirigeert sijn, daerby voe
gende soodanige naerder ordre ende advijs tot naerkominge van onse by de 
generale brieven gegeven ordre, aen elcx van ’t gene hem concerneert ende 
aengaet, als U. E. naer gelegentheyt van tijdt ende van saken bevinden sal te
behooren. Daer gaet onder anderen oock by een cleyn brieffken aen den 
directeur de Hase, alsoock aen de coopman Baron, nopende den indigo, dien 
wy naer ’t affseynden van onse voorgaende brieven naerder gevisiteert heb
bende, beter bevinden ende daerinne oock meerderen aftreek ende hooger 
prijs, als wy gemeynt hadden, soodat wy daeromme oock onse vorige aen 
den voornoemden Hase gegeven ordre diënaengaende wat verandert ende 
hem alsoock den voorsz. Baron gerecommandeert hebben, jaerlijcx groote 
partye te seynden van den besten, die hy krygen kan, ende liever oock van 
den slechte, dan dat wy ongeprovideert souden blyven, als sien sult by de- 
selve onse brieven; tot dewelke ons refererende, willen wyu recommanderen 
daerby alle goede ordre te geven, dat ons versoeck dienaengaende voldaen 
mach worden, ende ten dien eynde die van de Cust sooveel [te] provideren 
als den handel aldaer eenichsints sal kunnen missen, want alsoo den cleynen

2. peper nu hier altsamen ten pryse van 44 grooten op 9 maenden te rabatte- 
pdgzen ren vercoc^ *s» den Jambischen tot 45 ende den Priamanschen tot 50 grooten

op gelyken tijt, ende wy nu van de peper gansch onvoorsien sijn, soo sal wel 
noodich wesen, dat wy dit jaer alsoock de volgende jaren met goede partye 
geprovideert mogen werden, al waer ’t van 100.000 sacken ’s jaers oft meer, 
want het seer apparent is, datter grooten opslach in den peper soude mogen 
vallen, ’t welck offschoon niet en geschiede, soo moeten wy evenwel by op- 
coop d’Engelsen, Frangoisen ende andere natiën sien te prevenieren.

In Amsterdam, desen 17 December anno 1616.



19. — AMSTERDAM, 17 DEC. 1616. — 450 f. 505.
(PER GOEDE FORTUYN).

Desen dient, om t’ accompagneren de medegaendé copie van sekeren brieff, 
by den heer commissaris Carel Cracou uyt Sevilien (in dato 25 October) aen 
ons geschreven, die wy goetvinden, u ten dien eynde by desen te seynden, 
opdat ghy van de aenslach ende voornemen van de Spagniaerden méucht 
vervvitticht sijn ende met eenen over daertegens alle noodige ordre helpen 
stellen, ’t welck wy u nevens den heer Gouverneur ende ander Raden van 
Indien op ’t hoochste recommanderen, daeraen ons vrintschap ende de Com
pagnie sonderlingen dienst sal geschieden.

Desen 17 December anno 1616 in Amsterdam.
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20. — AMSTERDAM, 12 JAN. 1617. — 450 f. 506.

(PEK GOEDE FORTUYN).

!•
Den brenger deses, genaempt Claes Minnis van Doccum, sijnde een panne* 

backer van sijn ambacht, hebben wy alhier aengenomen voor een onbevaren 
man tegens ƒ6 ter maend, doch met die conditiën, in gevalle denselven ten 
dienste van de Vereenichde Compagnie aldaer in Indien can geemployeert 
werden in ’t regard van ’t pannebacken, daer men huysen oft logien mede 
kan decken, dat men in sulken gevalle hem alsulke verbeteringe sal doen, als 
den Gouverneur ende Raet van Indien in alle billicheyt sullen bevinden te 
behooren, oversulcx U. E. ende Raden van Indien recommanderen, daerop 
gelieven te letten, off men in eenigé bequame plaetsen van Indien eenige 
commoditeyt is hebbende omme het pannebacken in treyn te brengen, 
waeraen ons vrientschap ende Vereenichde Compagnie dienst sal geschieden.

Actum in Amsterdam desen 12 Januari anno 1617.
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21. — XVII, 27 JAN. 1617. — 450 f. 507.
(PER GOEDE FORTÜYN).

Wy hebben niet connen naerlaten, dewyle den Oostenwint niet en heeft 
willen dienen, waerdeur onse schepen lange werden opgehouden, U. E. noch 
met desen te adviseren, als dat wy alle onsen peper jongst overgecomen met 
de schepen Mauritius, Rotterdam ende den Dolphijn te samen hebben ver- 
cocht, te weten den groven Priamantschen peper tot 50, den Jambischen tot 
45 ende den cleenen tot 44 grooten ’t pondt, alles op 9 maenden te rabatteren 
tegens 8 ten hondert in ’t jaer. Den voorsz. peper is oock alle te samen al aff- 
gelevert ende is heel goet gevonden, oock geheel wel in ’t gewicht heeft ge- 
rendeert, U. E. bedanckendt ten aensien van ’tgoed debvoir ende opsicht by 
U. E. in ’t incoopen ende ontfangen is gedaen, versoeckende datter alsoo 
continuelyken mach op geleth werden, ’t selve wy U. E. ten hoochsten recom
manderen ende oock volcomentlyken toevertrouwen. Ten eynde alle fraude, 
voor desen by de Chinesen gepleeght, soo in ’t vervalschen van den peper als 
wanleveringe ten tyde van uwen predecesseur Matheo Coteels mach voorge- 
comen werden, oock mede niet connen nalaten (hoewel in onse voorgaende 
brieven breed geschreven) U. E. alsnoch ten hoochsten te recommanderen 
op den peper te willen letten, omme groote quantiteyt te coopen, sooveel 
eenichsints sult connen becomen ende onse capitalen oft comptanten sullen 
connen lyden, ende d’ander Europische natiën, soo Engelse, Francoisen als 
andere daerinne te prevenieren, sooveel eenichsints doenlijck sal wesen, waer- 
aen de Vereenichde Oost-Indische Compagnie ten alderhoochsten gelegen 
is, die ons anders de marckt hier sullen bederven. Verders U.E. in ’tgenerael 
recommanderen den stant van Indien, ten aensien van de negotie als anders, 
met toesendinge van ryke retouren, waerdeur de Vereenichde Compagnie 
ten opsien van alle hare voorgaende rescontren ende treffelyke schaden we- 
deromme mach gesolageert werden ende te beter geanimeert, omme succes- 
sivelyken te continueren met seynden van vele comptanten, want wy nu wel 
bemercken, dat sonder deselve den treyn van negotie nietbehoorlijcken can 
gemainteneert werden.

Actum in Amsterdam desen 27 January 1617.
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22. — AMSTERDAM, 12 APRIL 1617. — 450 f. 585.

(PER ’T POSTPAERT).
■

U .
r.■

■

Alsoo door cortheyt des tijts ende dat hem den wint seer goet was presen- 
teerende, geenen tijt hebben gehad, omme de innegeleyde missive, addres- 
serende aen den Gouverneur-Generael ende gesamentlijcken aen de Raden 
van Indien, te connen copieren, omme aen U. E. dubbel daervan te mogen 
seynden, hebben wy raetsaem bevonden, de voorsz. missive ongesloten onder 
dese couverte te besluyten, opdat U. E. deselve aldaer met de presen te Raden 
connen communiceren ende rypelijcken alles te overleggen, ’t gene tot wel- 
stant ende conservatie van de Generale Oost-Indische Compagnie hare saken 
noodich sal wesen, de voorsz. missive aldaer doen copieren ende de principale 
geteeckende voorts aen den Heere Gtmverneur-Generael ende synen Raet 
doen bestellen, opdat tydelijck volgende den inbonden van dien op alles 
goede ordre mach werden gestelt; ’t selve wy U. E. mede nevens de Raden 
aldaer ten hoochsten by desen sijn recommanderende.

Actum in Amsterdam desen 12 April anno 1617. Was onderteeckcnt: 
SimonJacobsz. Schoonhoven, EliasTrip,ArentVerburciï,Hillebrant
SCHELLINGER, JACOP REEPMAKER, WlLLEM VAN SlPENSTEYN.

1- f \

' C-

!i

f
■

f
■

)



23. — AMSTERDAM, 14 APRIL 1617. — 450 f. 586. 
(PER ’T P08TPAEBT).

■

i

iv'

Desen dient alleenlijck tot couverto van de inliggende missive, wesende 
eene copye oft dubbelt van degene voor desen onder eene andere couverto 
aen U. E. gesonden, by die van de Camer van Zeelandt onderteeckent, opdat 
ghylieden daerby sien meucht, dat d’ordre daerinne gegeven niet en is parti
culier, nochte van dese Camer alleene, maeroock van alle d’andereCameren, 
soo van Delff, Rotterdam als Horen_ende Enckhuysen, die deselve mede 
hebben gevisiteert ende met hare daerop aen ons geschreven brieven geap- 
probeert, verhopende dat oversulcx in ’t naercomen derselver ommers geen 
manquement en sal vallen, nochte by yemand eenige difficulteyt oft swa- 
richeyt gemaeckt, veel min eenige excuse oft uytvlucht gesocht en sal werden.

Ons ware aengenaem, soo ’t doenlijck ware ende den tijt ende U. E. occu- 
patien ’t selve lyden konden ende dat ghylieden aldaer van genoechsame 
schryvers voorsien mocht wesen, dat ons met alle schepen, soo van U. E. 
brieven als oock van den Gouverneur-Generaal, van den directeur op de Custe 
ende andere generale brieven ses copien mochten gesonden werden, om ten 
arrivement van de schepen aen elcke Camer een teseynden, alsooeen yeder, 
als U. E. wel denckcn kan, ten arrivement van de schepen seer haestich is, 
om den standt ende gelegenthey t van de saken aldaer te weten ende de princi
pale brieven selver te sien ende te lesen, ende alhoewel ons niet mogelijckis, 
daervan soo haest als d’andere Cameren geerne hadden, de copyentemaken 
ende dat men daertoe allerley schryvers niet en mach gebruycken nochte 
den inhout derselver alle man vertrouwen, soo causeert nochtans ’t selve al 
cenigen onlust ende ombrage, die wy geerne sooveel doenlijck verhoedet 
sagen.

Den 14cn April 1617. In Amsterdam. Was onderteeckent Bas, Of.TGENS, 
Reepmaker, Verburch, During, Brouwer.
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24. — AMSTERDAM, 15 APRIL 1617.,— 450 f. 587.
(PER 'T POSTPAEBT)./

n /1.2-**^' Met het jacht den Swarten Beer hebben ontfangen een partye van 517 
packen cattoene garen, wegende 77.125 <8, daermede voor eenigen tijt ge- 
noech sullen hebben, duchtende deselve in lange jaren niet quijt sullen connen 
geraken. Oversulcx sult met d’ eerste gelegentheyt naer de Chormandelsche 
custe adviseren, dat ons tot naerder ordre geen meer en seynden, tenware 
eenich slecht ende cort tot monsters.

De 80 packen Guinesche lijnwaten bevinden wy goede sorteringe te sijn, 
insonderheytde soorte die tot Tirepopelier opgecocht is, dewelke doorgaens 
wel een halve span breeder valt, als d’andere van dese sorteringe. Van Tire
popelier wat grover van draet ende vaster geweven mogen vooreerst noch 
wel 3 oft 400 balen gesonden werden, die wy met de eerste gelegentheyt 
sullen verwachten.

’t Selve sullen wy oock naer de Custe adviseren met een jacht, dat tegen 
September toekomende van hier derwaerts recht toe recht aen sijn geresol- 
veert te seynden, voorsien met een redelijck capitael, ’t welck de reyse van 
de Custe herwaerts aen dan sal dienen te doen, om tijt te winnen, gelijck met 
desen Swarten Beer, nu jonqst gekomen, is geschiet. De bovengemelde Gui
nesche lywaten moeten sijn de eene helfift gebleyct ende d’ ander helfft rouw 
oft ongebleeckt.

Actum in Amsterdam den 15 April anno 1617. Was onderteeckent: DlRCK 
Bas, Louis de la Beque, Arent Verburch, Albert Simonsz. Joncki-ieyn, 
Jaques Reepmaker, Hendrick Brouwer.
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25. — AMSTERDAM, 20 APRIL 1617. — 450 f. 588.
(PER ’T POSTPAERT).

Met het schip den Swarten Beer hebben wy verscheyden soorten van cat- 
toene lijnwaten ontfangen, doch meest van alsulke groote soorte, als wy ont
boden ende de monsters tot dien eynde derwaerts gesonden hadden, omme 
alhier aen degene, handelende op de custe van Guinea te verkoopen. Wy be
vinden, dat ditto Guinesche lijnwaten, die op ’t comptoir van Tirepopelier 
gemaeckt sijn, die van ’t comptoir Maslipatan, soo in deucht als in breedte, 
verde overtreffen. Derhalven sal geraden sijn, die op’t voornoemde comptoir 
tot Tirepopulier te doen maken ende principalijck dienen daerop te letten, 
dat se H elle breedt, van 50 tot 70 ellen lanck werden gemaeckt, vry wat gro
ver ende vaster als degene, die Franco van der Meer aldaer heeft doen maken, 
die ons beter sullen dienen ende oock apparentlijck betercoop als voordesen 
sullen connen ingecocht werden. Men dient oock deselve aldaer te laten 
bleyken, overmidts gevoechlyker ende beterkoop als hier kan geschieden, 
ende maken ontrent gissinge, dat men deselve niet boven 1-| oft 1-j-stuyver 
sal coopen, ende begeiren daervan jaerlijcx wel 2 a 300 packen te hebben. 
U. E. sal gelieven dese onse ordre op het spoedichste aen den directeur ende 
alle de commisen op de cust van Chormandel te adviseren ende daerby recom
manderen daerop wel te letten, opdat wy daervan alsvoren geseyt goede 
partye mogen becomen. Op den herbst sal uyt Zeelant een jacht recht der
waerts gaen, als wanneer wy hun ’t selve andermael ten hoochsten sullen 
recommanderen. Middelertijt gelieve U. E. het beste te doen.

Actum20 April anno 1617. In Amsterdam. Was onderteeckent: VerbüRCH, 
Reepmaker, Schoonhoven ende Duringh.

Verhopen by ’t genoemde jacht, naer de Custe gaende, mede een goede 
partye comptanten te seynden.
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26. — XVII, 25 OCT. 1617. — 451 f. 128.
(PER THOLEN).

■

Dese nevengaende sijn copye van onse dry leste brieven, den 14, 15 ende 
CoenGou- 20en April aen U. E. geschreven, die wy by desen confirmeren, ons vvyders 
Generaal refererende tot de bygaende generaele brieven aen U. E. ende de raden van 

Indien op de bevoorderinge van onsen dienst in ’tgenerael geschreven, den- 
welcken U. E. als voor den synen sal houden, te meer nademael U. E. (als by 
deselve ende nevengaende commissien sien meught) nu het generaele gou
vernement ende opperste gebiet over alle onse forten, comptoiren, plaetsen 
ende dienaers aldaer, by eenparige stemmen t’ onser lester vergaderinge van 
de Seventhiene is toegeleyt, daermede wy u by desen veel gelucx wenschen, 
Godt biddende, dat hy u ’tvoorsz. ambt vele jaeren in goeder gesontheyt tot 
uwer eeren ende tot profijt van de Compagnie wilt laten bedienen, ende uwen 
arbeyt ende goede debvoiren sulcx segenen ende voorspoedigen, dat wy eer
lange deur ’t redres van vele aldaer ingecropen disordres, ende bysonderdeur 
goede ende rijcke retouren, d’effecten mogen gevoelen.

Ten welcken eynde, ende om u nevens d’ eere, die soodanich hooch ampt 
medebrengende is, oock door de profijten van eene goede gagie tot den arbeyd 
des te williger ende vlytiger te maecken, soo sijn U. E. toegeleyt ƒ600 ter 
maent, ingaende soo haest als uwerlieden commissien nevens onse generaele 
brieven ende den particulieren brieff aen den gouverneur Reael, ofte by syne 
afflyvicheyt aen d’andere raden van Indien, by U. E. wesende, vertoont, ende 
den eedt aen syne ofte derselver handen gedaen sal hebben, als wanneer wy 
verstaen, dat hy van sijn ampt ende bedieninge van ’t gouvernement generael 
sal ontslaegen wesen ende onder u gebiet ende commandement, nevens andere 
onse dienaers, moeten staen. Oversulcx achten wy dathetnoodich sal wesen, 
dat uwerlieden dese onse brieven ontfangende, selver in persoone naer de 
Moluques sal reysen om ’t gouvernement aen te nemen, ende met uwes pre- 
decesseurs advijs ende goeden raet, in de Moluques alle goede ende behoor- 
lijclce ordre te stellen, ende dat soo haest als de schepen met hare ladinge 
herwaerts aen gedepescheert ende affgeveerdicht sullen sijn, off aleer d’aff- 
schepinge gedaen wert, byaldien onse brieven soo vroegh (dat is, in Julio off 
Augusto) aldaer mochten arriveren, dat U. E. midlertijt een reyse naer de 
Moluques soude kunnen doen ende bytijts wederomme naer Bantam comen- 
de, om d’ affvaerdinge van de noodige retouren (daeraen de Compagnie meest 
gelegen is) te procureren.
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25 Oct. 1617. 377

Wy hebben den gouverneur Reael ende den admirael Verhagen, op het 
versoeck by haere brieven aen ons gedaen, geconsenteert, dat sylieden beyde 
met d’ eerste naer den ontfanck van desen naer huys keerende schepen sou- 
den over mogen comen, gelijck als U. E. sien kan by onse generale brieven 
aen U. E. ende de raden van Indien geaddresseert, als oock by de brieven die 
wy aen elcx van hunlieden diesaengaende in ’t particulier hebben geschreven, 
waervan de meyninge niet en is dat het in des voorsz. Reals keuze ende optie 
soude staen om aldaer noch te mogen blyven ende synen verbonden tijt uyt 
te dienen, maer begeeren wel expresselijck ende belasten u dienvolgende 
nochmaels by desen, dat ghy den voorsz. Reael, al waer ’tdathy noch verder 
in onsen dienst versochte te continueren, met d’ eerste schepen sult over- 
seynden, sonder eenichsins te gedoogen dat hy aldaer langer soude blyven, 
om vele pregnante redenen ende consideration ons daertoe mouverende, die 
wy niet geraden vinden hierby te voegen, maer evenwel expresselijck begeren 
dat onse ordre desen aengaende preciselijck sal achtervolcht ende naergeco- 
men werden.

Het sal noodich wesen dat U. E. in de Moluques wesende ende in de be
dien inge van sijn ampt getreden sijnde, dienvolgende oock den eedt aen de 
presente raden gedaen ende van deselve wederomme den eedt in conformite 
van den artykelbrieff genomen hebbende, voor alle werck met de presente 
raden procedere tot verkiesinge van de andere dieder aen ’t getal van de negen 
raden noch soude mogen gebreecken, onder deselve verdeylende d’ampten 
ende bedieningen, naerdat ghylieden (regard nemende op der persoonen 
qualiteyt ende meriten) ten meesten dienst van de Compagnie bevinden snit 
te behooren, ten welcken eynde ’t naer den gedanen reciproquen eedt van 
nooden sal wesen, dat onse nevengaende instructie voor den raet van Indien, 
mitsgaders den artykelbrieff ende andere instructicn ende ordonnantiën, voor 
de breede als particuliere raden rypclijck gelesen ende geresumeert mogen 
werden.

Ende alhoewel den voorsz. heer gouverneur Reael ende admirael Verhagen 
van dien tijt aff eygentlijck in ’t getal van de negen raeden nieten mogen 
wesen, soo verstaen wy evenwel ende begeren midts desen, dat sylieden, soo 
lange alse noch daer te lande sullen wesen, overal als raedtspersoonen erkent, 
in alle vergaderingen naest u de tweede ende derde plaetse ende stemme 
sullen hebben, ende voor alle andere raden sitten, ende dat alle saecken van 
eenige importantie met derselver advijs ende stemmen mede gedaen ende 
geresolveert sullen worden.

D’ ampten, officien ende bedieningen in de Moluques, Amboina ende Banda 
gedistribueert, ende op alles den oorloge ende handel aengaende vooreerst 
alle noodige ordre gestelt hebbende, achten wy dat het best sal wesen, dat
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25 OCT. 1617.378

ghy met den voorsz. Reael, Verhagen ende uwe andere raden (die aen geen 
vaste plaetse off gouvernement gebonden en sijn) wederomme keert naer 
Bantam, omme aldaer, soo op de comptoiren van die plaetse dependerende, 
als oock op de saecken van Arabien, Suratte, de cust van Chormandel, Patane 
ende Japan, misgaders oock ende insonderheyt op d’ affsendinge van onse 
retouren, alle noodige ordre te stellen, sonder nochtans op ’t comptoir in Japan 
voordere costen te doen, alsoo wy niet en bevinden eenige prouffyten uytdat 
quartier te haelen sijn.

Ende alhoewel wy U. E. niet meer als andere onse voorige gouverneurs 
aen eenige seeckere plaetse en kunnen nochte en willen binden, soo meynen 
wy evenwel dat U. E. persoon ende tegenwoordicheyt ons in geene plaetsen 
beteren dienst en kan doen als in Bantam off daerontrent, ende dat alle 
andere plaetsen beter als dese by uwe directie door brieven, ende sommaels 
door speciaele gecommitteerde (in eenige saecken van importantien) verricht 
kunnen werden, maer in dese plaetse (daer ons jaerlijcx alle de retouren ende 
d’effecten vandaen moeten comen) vreesen wy, dat uwerlieden niet lichte- 
lijck, ommers niet soo haest nochte vooreerst, soodanige bequame persoonen 
sal kunnen vinden die de saecken soo wel als U. E. selfs souden kunnen diri
geren, daerop wy u recommanderen serieuselijck te letten ende in alles (sonder 
aenschou van u eygen gemaclc, minder moeyte oft particuliere sinnelijckheyt) 
te doen soo als den meesten dienst van de Compagnie sal vereyschen ende 
wy U. E. by desen volcomelijck toevertrouwen.

Op het restablissement van de saecken in Amboina, als oock bysonder in 
PCUvantie ^anc*a’ en<^e ’t incorporeren van ’t eylandt Puloron (om die van Puloway be- 
Amboina quamelijck van versch water te mogen provideren) hopen wy, dat voor desen 

Banda orc^re S£d ges telt sijn ende dat ghylieden de verder peuplatie van die landen 
met Chinesen (volgens den voorslach ons van U. E. wegen door Spilbergen 
gedaen ende by ons niet dan seer goetgevonden) mede by der hand sult ge
nomen hebben.

Maer aengaende het ander poinct, nopende het incorporeren van seeckere 
aldaer by U. E. gelegen plaetsen om tot een rendevous te maecken, daervan 
ons den voorsz. Spilbergen van uwerlieden wege mede particuliere openinge 
heeft gedaen, ’t selve vinden wy van grooten bedeneken ende perijckel, hoe 
men soodanige plaetse tegens een soodanich machtich ende peupleus volck 
souden kunnen maintineren, ende den vryen handel evenwel met profijt con
tinueren.

Wy hebben uyt uwe brieven van den 10 December 1616 seer geerne ver- 
staen d’arrivement van de leste schepen van de vlote van ’t jaer 1615, de 
Trouwe, den Gouden Leeuw, Westvrieslandt ende Bantam. Verhopen dat 
pock tsedert aldaer wel gearriveert sullen wesen d’ Eendracht ende ’t Waf en
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van Zeelandt, d’eene met deselve schepen uyt Texel, d’ander van Zeelandt 
uytgeloopen, als oock de schepen die in ’tjaer 1616, endenu lestin Eebruario 
en de April lestleden uytgevaren sijn:

Naer ’t stael in de Troziwe ende de 20 leggers Spaenschen wijn, in West- 
vrieslandt geladen ende by u in ’t lossen van deselve schepen gemist, heben 
wy vernomen, ende by onse generaele brieven daerop naerder advijs gegeven.

Wat in der saecke van Le Maire gepasseert is ende wat hy pretendeert, sal 
U. E. by ’t gene in den generaelen brieff geschreven is konnen verstaen. 
Indien by U noch eenige papieren sijn dienaengaende, sult wel doen ons 
deselve met den eersten over te seynden. Wy hoopen wel te beletten datter 
geduerende ons octroy geen soodanige voyagien meer van hier en sullen 
aengeleyt werden, ende indien ons eenige alhier ontsluypen, sult daermede 
doen gelijck als voor desen hebben geordonneert, ende dienvolgende by u in 
regard van dit schip van Le Maire seer wel is gedaen ende naergecomen.

Wy sullen verlangen het succes van den tocht naer de Manillas, daervan 
U. E. schrijft, te verstaen, te meer dat alhier over dry maenden loopende 
tydinge uyt Spagnien gecomen is, dat onse schepen de vlote van Don Jan 
in de Manillas gedestrueert ende de stadt selver ingenomen souden hebben, 
’t welck Godt geve alsoo wesen mach.

Op het affschaffen van de cladderye in de cleetgens, verhinderinge van 
den handel der vremde in de Moluques, daerover U. E. niet sonder reden in 
den synen claeght, sal vooral by U. E. prompte ordregestelt moeten werden, 
als oock op het verlaten van alle verdere noodeloose ende de Compagnie 
onnutte forten, soodanige geseyt werden die in MothirJBatchian ende eenige 
andere te wesen.

’t Verongelucken van den Aeolus, komende van de cust van Chormandel 
met eene soo costelijcke ladinge, is ons eene seer droeve tydinge geweest. 
De Heere wil ons schade in een ander verbeteren.

Nopende de schepen van hier recht toe naer de Custe gaende, off deselve 
Coroman- vandacr wederomme recht door herwaerts aen, off over Bantam naer huys 

sullen keeren, kunnen wy van hier geen precise ordre geven, alsoo wy niet 
en weten wat ladinge off retouren, voor dese off voor diequartieren noodich, 
de schepen aldaer mochten vinden, maer staet U. E. toe met advijs van den 
directeur op de Cust dienaengaende te disponeren, sooals ghylieden naerge- 
legentheyt van saecken bevinden sult ten meesten dienst van de Compagnie 
te behooren, sonder nochtans onse effecten te vergeeffs van de Custe naer 
Bantam te pericliteren, alse bequamelijck van de Cust naer huys toe souden 
kunnen gesonden werden, daerop U. E. gelieve te letten ende behoorlijcke 
ordre te stellen.

Van den handel in Tegnampatnam, als oock met diamanten in Singier,
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daer U. E. mede van mentionneert, is ons door Franco van der Meer groote 
hope gegeven. Resteert alleenlijck daerop soodanige ordre te stellen als wy 
by onsen generaelen brieff breeder hebben geadviseert, mitsgaders oock op 
decontinuatieendebevoorderingevan denwel aengevangen handel in Suratte, 
Arabien, ende de plaetsen gelegen aen de Roode Zee, ahvaer wy uyt uwe 
missive geerne verstaen het goet acceuil ende tractement den onsen in Scena 
ende andere plaetsen gedaen. Wy vinden volgens u advijs seer goet, dat men 
de Portugesen den Arabischen handel naer vermogen belette, gelijck als by 
onse generale brieven mede geordonneert hebben ; als oock dat men tegens 
den Engelse ende alle anderen die ons den vryen handel in Suratte soude 
willen beletten, denselven met macht ende reputatie soude sien te main
teneren.

D’alliance van Calicut en moet niet geheel vergeten nochte verlaten, maer 
by eenige occasie ende gelegenthcyt mede gevoordert ende onderhouden 
werden, soo verre als met eenige advantagie ende voordeel, ende met aff- 
breuck onser vyanden, sal kunnen geschieden.

Wy hebben uyt den uwen mede geerne verstaen de veroveringe van ’tPor- 
r, tugesche scheepken met canneel, onder Ceylonby ons jacht Nassou verovert

ende in Mocha vervoert, als oock van een fregat met eenen paep ende 23jon- 
gers, gaende naer Goa, ende bysonder dat U. E. schrijft, datter op de cust 
van Arabien fregatten ende slaven genoech souden te crygen sijn; daerop 
mede dient gelet ende goede ordre gestelt.

Als oock op den handel van peper in Cheleber, daerin onsen commis Deyns 
groote faulte gedaen heeft met soo haest buyten ordre ende onverrichter 
saken wederomme naer Bantam te keeren.

Wy verhopen, gemerckt de goede partye comptanten by u nu jongst naer 
de Moluques, Amboina ende Banda gesonden, dat wy dit jaer goede retouren 
vandaer sullen krygen, ’t en ware de comptanten al wederomme in ’t bouwen 
van nieuwe forten ende huysen ende in overdaet van tafel ende andere on
nutte costen, geconsumeert souden werden; daertegens wy verhopen dat 
bytijdts alle behoorlijcke ordre gestelt sal sijn ende dat met eenen oock onse 
ordre tot uytweringe van de Engelse in de Moluques (volgens U. E. gegeven 
hoope by syne leste brieven) beter als .voor desen geeffectueert ende naer- 
gecomen sal werden, opdat sy de vruchten van onsen arbeyd ende groote 
costen niet langer en mogen plucken.

Gemerckt de 88.000 realen by u, soo ghy schrijft, nu lest naer de Custe ge
sonden, verhoopen wy eerlange vandaer oock eenich goet retour te krygen, 
ten welcken eynde ende om den handel te beter te continueren, wy recht toe 
recht aen van hier (als sien mcucht by de generale brieven) nu wederomme 
twee schepen derwaerts senden,
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Wy connen met u seer wel verstaen, ende apprehenderen genoech, de 
Peper, schade die ons t’eenigen tyde by soodanige monopoliën als degenen van 

voorleden jaer (daerover U. E. claecht), souden mogen aengedaen werden. 
Sijn oock niet weynich beducht dat ons den dagelijcx toenemende schat ende 
rijckdom van den pangoram den eenen oft anderen tijt merckelijcke schade 
soude mogen doen, maer evenwel moeten de remedien by uytvindinge van 
andere bequame peperplaetsen, by tydelijcken voorcoop ende voorraet van 
peper ende andere genoechelijcke middelen aldaer gesocht werden, daerinne 
wy li recommanderen, met advijs van uwen raet te doen sulcx als wy u toe
vertrouwen ende sooals ghylieden verstaen sult ten meesten dienst van de 
Compagnie te behooren, alsoo wy van hier op alle soodanige perticuliere 
saecken geene precise ordre en kunnen geven.

Wy hoopen dat ommers nu voortaen in Banda soodanige ordre sal vvesen, 
datter geen nooten nochte folie meer in der Javanen ende andere vreemde 
handen sullen komen, ende dat wy oversulcx oock niet en sullen genoodicht 
wesen deselve, gelijck als 't voorleden jaer geschiet is, aldaer op te coopen.

Dat den vryen handel aen verscheyden haren tijt uytgedient hebbende 
vergunt is, om alsoo de Moluques, Amboina ende Banda met der tijt te peu- 
pleren ende deselve door ons eygen volck ende landssaten (ter uytweringe van 
alle andere vremde natiën) van alle behoeften ende nooddrufticheden tepro- 
videren, is seer wel ende conform onse meyninge gedaen. Recommanderen 
u daermcde jaerlijcx (volgens den voeth ende ordre in onse nevengaende in
structie gestelt) te continueren, doch vooral wel lettende ende behoorlijcke 
ordre stellende, dat onsen eygen handel daerdeur niet en werde bedorven.

De cleyne schepen tot den handel in Jambi versocht, sijn u tot twee toe, 
den Tiger ende ’t Vosgen, gesonden. Sullen daerinne noch verder continueren 
ende sommaels eenige cleyne schepen nevens d’andere derwaerts seynden.

’t Gewichtc van den peper (daervan U. E. de bevindinge by synen lesten 
versoeckt) hebben wy seer wel gevonden, doch den peper is met meer stoffs 
als de voorgaende vermenght, ende niettemin sijn gewichte wel renderende; 
recommanderen U. E. ordre te stellen, dat daerop voortaen oock alsoo (by- 
sonder als U. E. absent mochte wesen) behoorlijcken werde geleth.

Wy hadden wel gemeynt noch voor ’t sluyten van desen tenminsten een 
schip vandaer te hebben, daertoe U. E. ons groote hope gaff maer en hebben 
alsnoch, Godt beter 't, niet vernomen, niet wetende off het aldaer aen de 
ladinge, oft onderwegen van weder en wind gemanqueert mach hebben. 
D’Engelse (die nu twee schepen, d’ eene vandaer, d’ ander van Suratte, met 
indigo, aengecregen hebben) seggen dat het schip Westvrieslandt indeladinge 
lach ende in weynich daegen naer hunlieden vollaeden soude wesen, ende 
dienvolgende oock met hunlieden in compagnie soude gecomen sijn, maer
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alsoo ’t voorgaf in Mauritius te willen verwinteren, dat sy vooruyt waren ge- 
seylt, sonder daernaer te wachten. Watter van is, sal ons den tijt ende U. E. 
naeste schryven volcomelijck onderrichten.

U. E. refereert sich in ’t eynde van synen brieff tot het mondelinge raport 
van den commandeur Spilbergen, ernstlijck versoeckende dat wy denselven 
souden willen hooren, om van hem vele particulariteyten te verstaen, die 
•U. E. segt te verswygen. Wy hebben hem tot meermaelen lange ende breed 
gehoord, maer en heeft ons van U. E. wegen geene andere saecken van eenige 
importantie oft consideratie geopenbaert, als de twee daervan wy in onse 
generaele brieven mede mentie hebben gemaeckt, waervan wy d’ eene, te 
weten de peuplatie van de eylanden van Banda met Chinese families, seer 
goet ende dienstich, doch het andere, van ’t rendevoes, seer bedenckelijck 
ende vol perijckels vinden, soodat ghylieden, aleer sulcx te beginnen, wel 
rypelijck ende wyselijck niet alleen het begin, maer oock het succes ende ’t 
geheele gevolch van eene soos ware saecke met den anderen hebt t’ overleggen.

Uwe toesegginge van ons het naeste jaer, door Gods genade, een heerlijcke 
vlote met een treffelijck rijck retour toe te seynden, met verseeckeringe dat 
wy ons daertoe mogen verlaten, sal ons doen hoopen dat wy dit naevolgende 
jaer eensuyt alle onse lasten ende swaricheden alhier sullen mogen geraecken, 
ende U. E. wederomme een goedt, rijck cargasoen toesenden, om den handel 
verder te continueren. Godt den Heere wille de schepen soo hier als daer in 
salvo laten arriveren.
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Op ’t gene ons in verscheyden brieven vandaer, soo by den gouverneur10.
Geld van Reynst, als eenige particuliere commisen, van ’t geit van de Arabiers, in banco 
Arabie- deser stede gedepositeert liggende, geschreven is, hebben wy goclgevonden 

aleer dienaengaende eenige resolutie te nemen, oft daerop eenige ordre te 
stellen, uwerlieden naerder advijs te verwachten, want alsoo wy vastelijcken 
houden dat de rechte eygenaers van de goederen, daeruyt dese penningen 
gesproten sijn, verre te soecken ende per avonture al overlange overleden 
sijn, ende sulcx niet sonder reden beducht sijn, dat als men schoon eenich 
geit derwaerts mocht seynden, ’t selve ter rechter handt niet en soude comen, 
ende evenwel sooveel geruchts daer te lande soude mogen maecken, dat 
andere haer voor de naeste tot deselve penningen uytgevende, ons ander- 
mael daeromme moeyelijck souden mogen vallen, soo vreesen wy oock ende 
en sijn niet geheele buyten presumptie, datter desen aengaende tusschen 
eenige Arabiers ende onse commisen eenich verstant ende collusie soude 
mogen wesen, ende dat syluyden alsoo den buyt met den anderen deylende, 
oft d’ eygenaers (sooder eenige sijn) met een cleyntgen paeyende, de reste 
voor haer souden mogen behouden, ’t welck alsoo niet en behoort, ende dat 
het accoort (sooder om een cleyntgen yets te doen is) veeleer tot profijt van
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’t land oft van de Compagnie alhier behoort te comen, soo willen wy U. E. 
by desen vermaent hebben, daerop wat naerder ondersoeck te doen ende ons 
mette naeste brieven van U. E. verder bevind in deser saecke te dienen, opdat 
wy ’t selve gesien hebbende, op alles naerder resolutie mogen nemen ende 
op deser saecke soodanige ordre geven, als in alle reden ende billicheyt ver- 
staen sal werden te behooren.

Desen soo verre geschreven sijnde, is alhier in de Wyelingen op den vijffde 
stanti (Godeloff) wel ende in salvo gearriveert het schip Westvrieslandt, 
medebrengende uwe brieven van den 22 ende 30 Marty lestleden, by de- 
welcke seer ongeerne verstaen hebben, dat de twee schepen d'Eendracht 
ende ’t Wapen van Zeelandt tot dien tijt toe noch aldaer niet en waeren ge
arriveert. Verhopende niettemin corts daernaer behouden aengecomen sullen 
sijn, gemerekt dat nochte wy alhier, noch te ghylieden aldaer tot noch toe 
van deselve schepen eenige quade tydinge en hebben vernomen, ende dat 
voor desen wel meer gebeurt is dat eenige schepen soo lange onderwege sijn 
gebleven, daertegens wy, volgens uwerlieden advijs, al voor desen genoech- 
same ordre hebben gegeven, gelijck als by de naegevolchde schepen gesien 
sult hebben. Wy en laeten oock niet, de capitaelen in de respective schepen 
naer gelegentheyt derselverte verdeylen, opdat deur manquement van eenige 
derselver, uwelieden de contanten by d’andere mogen gewerden, daerinne 
wy (gelijck als oock by dese schepen geschiet) noch verder hopen te conti
nueren.

Het quaed tractement den onsen in Maslipatan aengedaen, hebben uyt de 
nevengaende brieven van de Haze verstaen; oversulex vinden goed (gelijck 
wy hem mede schryven), dat hy met de voorgenomen remedien voortsvaere, 
daertoe hem de twee nu derrewaerts gaende schepen (soo ’t voor desen niet 
en mochte geschiet sijn) oock wel te passé sullen komen.

Wy verstaen seer geerne by den uwen de goede apparentie van eenen 
treffelijeken handel in Jambi ende ’t gene aldaer nu alreede was gecocht. 
Godt geve de saecke alle voorder goed succes, ende laete ons d’effecten in 
salvo ter hand komen.

Wy verstaen by dese uwe brieven het arrivement van twee Fransche sche
pen aldaer, ende hoe uwelieden tegens de Nederlanders in deselve schepen 
bevonden, in conformité van der Hoochmogende Heeren Staten placcaten 
ende onse daerby gegeven ordre, hebben geprocedeert. Hierby senden uwe
lieden copie van de informatie door onse gecommitteerde uyt crachte van 
der Hoochmogende Heeren Staten in copie mede hier nevensgaende brieven 
genomen, daerby niet alleenlijck sien sult wat d’intentie ende meyninge is 
van de voorgemelte Heeren Staten nopende d’onderhout van de voorsz. plac
caten, maer oock hoe ontrouwelick hem Melis Remmertsz. (een van de aen-
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gehouden persoonen), contrarie der heeren burgemeesteren bevel ende synen 
gedanen eed, in den dienst van de vremden heeft begeven. Wy sullen dit 
alles ende 't gene hierin by U.E. is gedaen ende gepasseert, d’hoochgemelte 
Heeren Staten met den eersten verthoonen ende derselver naerder vercla- 
ringe versoecken, die wy U.E. alsdan per de naeste schepen sullen toesenden. 
Ondertusschen meucht in aller discretie ende sooals naer gelegentheyt ende 
constitutie van saken, mitsgaders oock van de aenkomende, soo Fransche 
als andere vremde schepen, bevinden sult te behooren, procederen tegens 
d’ingesetene deser landen, die ghy op soodanige schepen sult vinden, sonder 
nochtans eenige Denen, Dansvvykers, Embders, oft andere naburige natiën 
(gelijck als eenige van de aengehouden persoonen sijn) van de schepen te 
halen, oft deselve op te houden, ’t en ware sylieden hare vrouwen, kinderen 
oft actueele residentie hier te lande noch waren houdende, maer andersints 
souden wy beter vinden deselve op hare schepen te laten, al waer ’t oock 
soo, dat se vrywillichlijck haer by U. E. in dienst hadden oft wilden be-
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Den Japanschen handel blijft nochal eene negotie van ydele hope sonder 

Japansohe effect, soodatwy U.E. recommanderen met d’andere raden van Indien op 
d’ affschaffinge oft verder continuatie van dien soodanige ordre te stellen, dat 
wy de verdere effecten aldaer met eene ydele hope in onkosten niet langer en 
consumeren, ja, ten lesten noch het goet geit naer ’t quade en werpen, want 
om op d’onsekere kompste van de caraquen te wachten ende daerop jaerlijcx 
soo verde van de handt soo groote costen te doen, dunckt ons ongeraden, al
sook selve met beter apparentie in de Strate van Malacca, by de Manillas, 
ende in andere plaetsen gedaen kan werden.

U. E. claecht, niet sonder reden, tot tweemael toe in den synen over d’on- 
bequame dienaers aldaer, meynende, dat sulcx door de clcynicheyt van de
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dienaarB. gagien toe soude komen; maer gelijck wy degene die wy geerne hadden juyst

tot onsen dienst niet en kunnen verwilligen, ende ons beste alhier genoegh 
doen, om uyt degene die wy krygen konnen de beste te verkiesen, soo be
vinden wy oock, dat wy dickwils met dengenen soo wel ende meer bedrogen 
werden, die, soo hier als daer, de meeste gagien bedongen hebben, als met 
degene die de minste gagien bedingen, soodat het noodich is, datghyluyden 
uyt degene die wy daerom oock in soo veel te meerder getal jaerlijcx der- 
waerts seynden, de beste verkiest, de quade ende ondienstige, gesententieert, 
gestraft ende gennilcteert naer meriten, wederomme terugge sendt, ende uyt 
het groot getal van de jongeluyden de beste ende bequaemste siet aen te 
focken om onse comptoiren aldaer te bewaren, sonder cygcntlijck te letten 
op de groote oft cleyne gagien die yemandt, ’t sy door vrinden, faveur, 
schoone apparentie oft groote recommandatien van ons alhier mochten be-
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dongen hebben, maer alleenlijck op desselfs bequaemheyd, goet comporte- 
ment ende suffisantie.

Ende alsoo wy midts het gedesbaucheerde leven ende quaet comporte- 
ment van vele onser dienaren ende principale officieren aldaer, geensints 
geraden en vinden, datby U. E. afflyvicheytyemandtby pluraliteyt van stem
men in U. E. plaetse soude succederen, ende dat wy weten dat U. E., nu soo 
lange jaren daer te lande in onsen dienst geweest sijnde, de beste kennisse 
sal hebben wie aldaer de bequaemste ende suffisantste soude mogen wesen 
om by uwer afflyvicheyt in het gouverneurschap te succederen, soo hebben 
wy op een goet vertrouwen, dat ghy daerinnesinceerlijckendesondereenich 
respect oft onbehoorlijck faveur aen yetnand te dragen, daerinne sulex sult 
weten te disponeren als bevinden ende verstaen sult tot den meesten dienst 
ende profijt van de Compagnie te behooren, soo hebben wy goetgevonden, 
uwelieden by d’inliggende onse commissie t’ authoriseren, om by uwe indis
positie vemand te nomineren ende met een schriftelijck billiet in uwe com
missie te leggen, off in de marge van dien aen te teykenen den naem van 
dengenen die by uwe afflyvicheyt in uwe plaetse soude mogen succederen, 
daeraen ons vrundtschap ende de Compagnie sonderlingen dienst sal ge
schieden.

Adi 25 October anno 1617.
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De Bewinthebberen van de vereenichde geoctroyeerde Oost-Indische Com- 
paignie in de vrye Vereenichde Nederlanden, allen dengenen die dese onse 
opene brieven sullen sien oft hooren lesen, saluyt. Alsoo door ’toverlyden 
van den lesten naer Oost-Indien gesonden gouverneur-generael, den E. Ger- 
rard Reynst, ende door ’t expireren van den verbonden tijt van den E. Doctor 
Laurens Real, op ons behagen ende tot der tijt dat wy dienaengaendenaerder 
souden hebben gedisponeert by provisie in des voorsz. overleden Reynst 
plaetse geeligeert, het voorsz. ambt ende offitïe (midts des voorsz. Reals ver- 
sochte ende voorgenomen wedercompste) tot grooten intrest, perykel ende 
schade van de Compaignie eerlange soude comen te vaceren, ende dat over- 
sulcx ten hoochsten noodich is eenen nieuwen gouverneur-generael te ver- 
kiesen, soo is ’t dat wy, ontslaende alvoren den voorsz. Real van ’t voorsz. ampt 
ende den eedt by hem dienaengaende gedaen, al waer ’toock soo dat synen 
verbonden tijdt op den ontfang ende verthooninge van de copie deser com
missie ende van onse bygaende brieven noch niet en ware geexpireert, ende 
ons ten vollen houdende geinformeert, genoecht ende gecontenteert van de 
getrouwicheyt, goede ervarentheyt, cloeckheyt ende cloeckmoedicheyt van
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den erentfesten ende manhaften Jan Pietersz. Coene, tegenwoordich raed in 
de Indien ende directeur-generael over allen den handel ende comptoiren 
aldaer, door de goede ende getrouwe diensten by hem in verscheyden ambten 
ende bedieningen aen de Compagnie gedaen, denselven Jan Pietersz. Coene 
t’ onser vergaderinghe van de Seventhiene by eenparige stemmen tot het 
voorsz. gouverneurschap hebben geeligeert, gepromoveert ende geauthori- 
seert, soo wy denselven eligeren, promoveren ende authoriseren midts desen, 
hem gevende volcomen macht, last ende authoriteyt omme in de voorsz. 
qualiteyt van gouverneur-generael alle saken (soo wel den oorloge als den 
handel ende negotie van de Compagnie concernerende) in de Indien te doen, te 
dirigeren, te dryven ende verrichten, over alle de forten, comptoiren, schepen, 
dienaren ende officieren van de Compagnie te commanderen ende alles te 
doen dat eenen oversten ende gouverneur-generael soude konnen behooren 
oft vermogen te doen, volgens de naerder last ende instructie die hem daertoe 
by geschrifte gegeven ende successivelijck toegesonden sullen werden. Be
velen voorts oock alle officieren ende dienaren, vice-gouverneurs ende raden 
van Indien, coopluyden, ondercoopluyden, capiteynen, schippers, assistenten 
ende andere officieren, soldaten, bootsgesellen ende allen anderen in d’ Indien 
in eeniger qualiteyt, ’tsy te water oft te lande, in den dienst oft oock buyten 
den dienst van de Compagnie, in desselfs eed ende onder de gehoorsaemheyt 
van de E. hoochmogende Heeren Staten ende syne princelyke Exellentie we- 
sende, den voorsz. Jan Pietersz. Coene als gouverneur-generael t’erkennen, 
te obedieren ende te gehoorsamen, sonder eenige oppositie oft tegenspreken, 
sooalsbyde nevengaende commissie van de voorgemelte doorluchtige hooge 
ende grootmogende Heeren Staten-Generael ende van syne princelyke Exel
lentie belast ende bevolen werd, in oirconde van allen ’twelcke wy dese onse 
tegenwoordige commissie ende acte van authorisatie met onser aller gewoon- 
lyke signaturen ende 't segel van de Compagnie hebben bevesticht. In Mid- 
delburgh t’
onderteeckent: JacobBoreel, Dirck Bas, Jan Lambrechtsz. Cool, Ouïger 

ƒ ^ V Jacobsz., Andries Rykaert, J. SciiotteIdirck Hasselaer, Arent Lo- l) 1
DENSTEYN, JAN HERMANSZ., EVERARD BECKER, ALBERT SlMONSZ. JONCK-
heyn, Arent Pietersz. Verburcii, Adriaen van Sandvoort, Symon 
Jacobsz. Schoonhoven, Daniël van der Lecic, Elias Trip, Lucas Ger- 
RITSZ., hebbende onder in ’t spatium in rooden wasse onder een wit papier 
gedruct het segel van de Compagnie.
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vergaderinge, desen den 23 Augusty anno 1617, ende wasonser
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De Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden allen dengenen die desen 
sullen sien oft hooren lesen, saluyt; doen te weten, alsoo wy dienstelijck be
vonden hebben voor den welstandt der voorsz. Vereenichde Nederlanden,
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versekeringe ende goede regeringe van de landen, fortressen ende plaetsen 
die wy ende de onse in de Oost-Indien houden ende besitten, met de inge- 
setenen, soo soldaten als andere onder onsen gebieth aldaer wcsende, oft 
die naermaels comen sullen, oock tot voorderinge, behoudenisse ende ver- 
meerderinge van de vruntschap, alliantie, handelinge ende commercien 
met verscheyden coningen, regenten ende volkeren in de voorsz. Oost-In- 
dien aldaer, te stellen, te committeren ende houden eenen gouverneur-ge- 
nerael ende eenige raden neffens denselven, soo is ’t, dat wy overmidts het 
overlyden van onsen vorigen gouverneur-generael Reynst saliger ende de 
voorgenomen ende versochte wedercompste van Laurens Real (by provisie 
ende tot naerder ordre in desselfs plaetse gesuccedeert), hem, Real, totsyner 
begeerte alvoren, ontslaende van den eedt die hy ons ende den lande als 
gouverneur-generael soude mogen gedaen hebben, ende willende dat synen 
dienst ende gebieth op ’t vertoogh van dese onse commissie sal cesseren ende 
ophouden, al waer’t oock soo dat synen verbonden tijt noch niet en ware ge- 
expireert, op ’tgoet aenbrengen ende de presentatien tot dien eynde aenons 
gedaen vanwegen de bewinthebberen van de generale Oost-Indische Com
pagnie, van den persoon van onsen lieven ende getrouwen Jan Pietersz. Coene, 
tegenwoordich raet van Indien ende directeur-generael van alle de negotien 
aldaer, denselven Jan Pietersz. Coene gestelt, gecommitteert ende onthouden 
hebben, stellen, committeren ende onthouden by desen, tot gouverneur-ge
nerael in de Oost-Indien, omme voortaen mette raden neffens hem gestelt 
ende noch te stellen, het voorsz. ambt van gouverneur-generael in Oost-Indien 
te bedienen, ende'in deselve qualiteyt over alle eylanden, landen, steden, for
ten, plaetsen, comptoiren, persoonen ende negotien van de geoctroyeerde 
Oost-Indische Compagnie te commanderen, alle saken, soo den handel als 
oorloge aengaende, te dirigeren, mitsgaders alles aldaer in goede ordre, tot 
dienst der Vereenichde Nederlanden ende de generale Oost-Indische Com
pagnie, te onderhouden, op de versekeringe van de landen, fortressen ende 
plaetsen van onsentwegen aldaer gehouden, ordre te stellen, ende recht ende 
justitie, soo in ’t crimineel als civil te administreren, ende voorts alles te doen, 
sijn ampt ende offitie aengaende, volgende de generale ende particuliere in- 
structien hem gegeven ende noch te geven, dat een goet ende getrouw gou
verneur-generael behoort ende gehouden is te doen, op den eedt die den 
voorsz. Jan Pietersz. Coene aen ons in handen van den voorsz. Real, oft andere 
raden aldaer, sal gehouden sijn te doen. Ontbieden, ordonneren ende bevelen 
daeromme alle ende een yegelijck dien desen aengaen mach, dat syliedenden 
voorsz. Jan Pietersz. Coene als onsen gouverneur-generael in de Oost-Indien 
erkennen, respecteren, gehoorsamen ende in ’t volbrengen van desen alle 
hulpe, bystant ende assistentie doen, een yeder voor soo vele hem aengaen r
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sal; op de penen in ’tregard van onse ondersaten in de voorsz. ordonnantiën 
ende artykelbrieff gementioneert, alsoo wy sulcx ten dienst van den lande 
ende van de voorsz. Compagnie hebben bevonden te behooren. Gegeven in 
onsevergaderingein’s-Gravenhage.onderonsen contrasegel, paraphureende 
signature van onsen griphier, op den derden dach der maent van November, 
in'tjaeronsHeerenJesuChristi 1617. Was geparapheertE.J. VAN DER DüSSEN, 
noch lager op d’omgevouwen pliquestont: Ter ordonnantie van de hoochge- 
melte Heeren Staten-Generael, ende was onderteyckent C. AERSSENS. ,

Maurits Prince van Oraignen, Grave van Nassau, Catsenellebogen, Vlamden, 
Dietz, Meurs, Marquis van der Vere ende van Vlissingen, gouverneur ende 
capiteyn-generael van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Westvrieslandt, Zut- 
phen, Uytrecht ende Overysel, admirael-generael etc., allen dengenen die 
desen sullen sien oft hooren lesen, saluyt; alsoo ons by de generale Oost- 
IndischeCompagnie van dese Vereenichde Nederlanden te kennen is gegeven, 
dat sylieden, midts d’overlyden van den voorgaenden, uyt dese landen met 
onse commissie naer d’Oost-Indien gesonden gouverneur-generael, den E. 
Geerard Reynst, ende door d’ expiratie van den verbonden tijd ende versochte 
wedercompste van den E. Laurens Real in des voorsz. Reynst plaetse gesuc- 
cedeert, tot de bedieninge van ’t voorsz. ampt hadden versocht ende gecom- 
mitteert den E. Jan Pietersz. Coene, hier te voren raet van Indien ende direc- 
teur-generael over allen den handel, comptoiren ende negotien van de voorsz. 
Compagnie, omme in de voorsz. qualiteyt van gouverneur generael over de 
voorsz. landen, steden, forten, schepen, luyden ende goederen, soo daer als 
elders, waer die souden mogen wesen, die onder haer gebieth ende besoldinge 
sijn, soo te water als te lande te commanderen, ende oversulcx aen ons ver- 
sochten, dat wy den voorsz. heer Jan Pietersz. Coene met onse commissie 
daertoe noodich souden willen versien, doen te weten, dat wy ’t selve, als ten
derende tot voorderinge van de gemeyne traffique ende welstant deser landen, 
in consideratie genomen hebbende ende daerbeneffens geinformeert wesen- 
de van de bequaemheyt, vromicheyt ende goede experientie van den voorsz. 
heer Jan Pietersz. Coene, ontslaende alvoren den voorsz. Real van den eedt 
dien hy ons ende den lande als gouverneur-generael sonde mogen hebben 
gedaen, denselven Jan Pietersz. Coene als gouverneur-generael over de voorsz. 
landen, steden, forten, schepen, luyden, goederen, comptoiren ende negotien 
gestelt ende gecommitteert hebben, stellen ende committeren midts desen, 
met last ende commissie, binnen de voorsz. landen, steden, forten ende sche
pen alsulcke officieren ende andere persoonen te stellen, als hy tot welstant 
van de landen ende de voorsz. Compagnie sal bevinden dienstlijck ende noo
dich te wesen, ende dat hy voorts in de voorsz. Oost-ïndien ende allomme
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elders sal negotiëren, trafficqueren, handelen ende doen handelen, gelijckhy 
tot meesten proffyte ende volgende den last van de voorsz. Compagnie ende 
d1 instructie hem daertoe by deselve Compagnie hierbenevens gesonden, oft 
namaels te seynden, sal goet ende oïrbaerlijck vinden, wel verstaende dat hy 
niemand, van wat natie o ff conditie deselve soude mogen wesen, met dese 
landen in alliantie off vruntschap sijnde, vyantlijcken sal mogen aentasten 
off doen aentasten, ’t en ware yemandt by wege van hostiliteyt hem de voorsz. 
navigatie, traffique ende handelinge soude willen beletten, oft andersints be- 
rooven off beschadigen; ende sal hem voorts reguleren volgens de resolutie 
ende instructien van mijnheeren de Staten-Generael van dese voorsz. provin- 
tien, in dato 24 Marty, anno 1611 ende den 4cn Maert, anno 1614, respective 
aen de generale Oost-Indische Compagnie verleent ende noch te verleenen, 
omme soo wel defensive als offensive hem daernaer te reguleren ende hem 
meester te maken van deselve oft haere consoorten, als oock van degene die 
tegens ’t octroy ende daerop gevolchde placcaten door de Strate Magellanes 
oft beoosten de Capo de Bona Esperance geseylt sijn, off aldaer eenigen 
handel sullen diyven; behoudelijck dat soo wanneer hy eenige goederen in 
der mannieren ende uut oorsake voorsz. sal commen te veroveren, dienstich 
ende bequaem om herwaerts overgesonden te werden, deselve gehouden sal 
wesen te brengen ofte doen brengen in dese landen, omme als goeden buyt 
ende prinse by de Raden ter admiraliteytdacr die innegebracht sijn, verclaert, 
ofte daerinne anders gedisponneert te werden naer behooren,ende van degene 
die niet bequaem nochte dienstich en sijn om herwaerts overgesonden te 
werden, goeden inventaris ende notitie doen maken ende jaerlijcx oversenden, 
ende op deselve goederen by de fiscalen aldaer doen procederen, in confor- 
mité van syne instructie, ende dat hy voorts sal doen wes een goet ende vroom 
Gouverneur-Generael over de voorsz. landen, steden, forten, luyden ende goe
deren, soo te water als te lande, schuldich ende gehouden is te doen*£6idden 
ende versoccken derhalven allen coningen, potentaten, princen, republiquen 
ende alle andere persoonen, van wat staet, digniteyt, ampt ofte conditie deselve 
soude mogen wesen, een iegelijck naer sijn hoocheyt, staet ende qualiteyt, 
ordonneren ende bevelen daerbeneffens wel expresselijeken allen oversten, 
colonellen, admiralen, vice-admiralen, capiteynen, bevelhebberen ende voorts 
allen anderen in dienst van dese voorsz. provintien ende onder onse gehoor- 
saemheyt wesende, den voorsz. heer Jan Pietersz. Coene voor Gouverneur 
Gencrael over de voorsz. landen, steden, forten, schepen, luyden ende goede
ren te houden ende erkennen, ende hem oversulex met des voorsz. Compag
nies schepen, officieren, andere persoonen, scheepsvolck ende goederen, niet 
alleen vry ende vranek te laten varen, keeren, stilleggen, affseylen ende traf- 
fiqueren, alomme daer ’t van noode wesen sal, maer hem oock alle genade,
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faveur, bevoorderinge ende gehoorsaemheyt te vertoonen, ’twelck wy tegens 
eenen iegelijcken, gelijck dat naer een iegelijcx hoocheyt, digniteyt, staedt, 
ampt ende conditie gebeurt, bereytsijn te verschuldigen, ende geschiet ons 
ten respecte van degene, in deser landen dienst ende onse gehoorsaemheyt 
sijnde, daeraen een sonderlinge welgevallen ende onse dienstige mevninge. 
Des ten oirconde hebben wy dese met onsen name ondertekent ende onsen 
segel daeronder doen aenhangen. Gedaen in ’s-Gravenhage, den 14 Septem- 
bris 1617; was ondertekent MAURICE DE NASSAUw. Onder stondt geschreven: 
Ter ordonnantie van syne Exellentie, ende was ondertekent in absentie van 
den Secretaris, ANTHONY van Hilten, ende hebbende onder aenhangen sijn 
Doorluchticheydts groote segel in rode wasse met uythangende staerten.
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27. — AMSTERDAM, 10 APRIL 1618. ~ 451 f. 239.
(PÉR ZEEWOLF).

Onse voorgaende, met den Zeewoljf', Tertolen ende Mauritius aen U. E. 
s'oo in ’t particulier, als oock aen U. E. ende de raden van Indien in ’t generael, 
sijn geweest van den 25 October, ende alsoo Tertolen op den 7en November 
met den Dolphijnjznde thien dagen daer te vooren den Swarten Beer uythet 3 
Tecxel uytgeloopen sijnde, wy noch tsedert op eenige poincten naerder on- 
derrichtinge hebben gecregen, heeft ons goedgedocht U. E. daervan by den 
Zeewoljf {die voor zee ligt, alleenlick naer den wind wachtende), als oock met 
de schepen Mauritius ende Deljf (die wy hopen dat oock eerlange sullen 
volgen) naerder ad vijs ende ordre te geven.

Als vooreerst nopende den Jambischen peper, daeronder wy bevinden dat 
zeer vele licht ende bol goed loopt, ’twelcke, naer men ons secht, aldaer 
(segge in Siam, daer se by de mate ende niet by ’t gewichte vercocht werdt) 
ten naesten by, ommers op eenen reael naer op yeder baere, soo vele als den 
anderen swaeren ende vasten peper vercocht can worden, ende hier te lande, 
soo door ’t lossen, laden als ’t verhandelen ende verleggen, meest in stoff 
ende poeder werdt geconverteert ende tot niete geraeckt. Oversulcx, naerde- 
mael wy verstaen, dat se in Patane sekere soorte van meulens met breede 
bladen van gehele dunne plancken souden hebben ende boven deselve vlo- 
gels eenen viercanten back, daer den peper ingegoten werdt, ende onder den- 
selven back een lanckworpich gat ofte gote, daer den peper doorloopt, voorby 
de vleugels die gestadelijck omgedraeyt werden, sulcx dat den lichten peper 
door den wint aen d’eene syde affwaeyt ende den swaeren recht neder valt, 
souden niet ongeraden vinden diergelijcke ofte eenige andere instrumenten 
toe te stellen, om denselven lichten ende bollen peper uyt den swaren tegar- 
belleren, alsoo ons daervan alhier niet eenen stuyver teprofyteen komt, ende 
gansch ongeraden is onse costelijcke schepen daermede te belemmeren. Over
sulcx recommanderen wy U. E. hierop te letten ende met den eersten alle 
noodige ende behoorlijcke ordre te stellen dat ons, gelijck wy voor desen 
van ’t garbelleren van de nooten mede geschreven hebben, soo oock voortaen 
niet dan gegarbelleerden ende van soodanigh licht ende bolle goed gesu) 
verden peper gesonden mach werden.

Onsen equipagemeester, Mr. Dirck Gerritsen, heeft ons, naer ’t schryven 
van onsen voorgaenden, bericht, dat hy wel sekerlick weet, dat het vermiste
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stael in de Trouwe geladen is. Oversulcx sal noodich wesen daernaer te doen 
sïen, off het (gelijck als voor desen ooclc eens van de tintinago gebeurt is) in 
eenige plaetse van ’t schip (daer men ’tnietsoecken en soude) versteken, ofte 
by yemandt verduystert ofte verandert mochte sijn, ende ons per naesten 
van ’t bevind van dien naerder advijs te geven.

Het sal oock seer dienstich ende noodich wesen, dat men ons jaerlicks eenen 
perfecten ende by U. E. ofte by eenige van de raden ofte coopluyden aldaer 
onderteyckenden staet oversende van alle de prinsen die aldaer te lande by 
eenige schepen gedaen mochten wesen, met de perfecte ende particuliere 
taxatie derselver naer de weerdye aldaer, om daermede de Hooch Mogende 
heeren Staten ende syne princelijcke Exellentie, als oock d’overcommende 
officieren contentement te doen, ende een ydersijn part, contingent ende por
tie (daerover wy nu van eenige alhier gequelt werden), goed te mogen doen.

Wy hebben by onse voorgaende seer ampel ende breedt op het stuck van 
’t rendevoes gediscoureert, ende met eenen oock aengewesen het eyland 
Banca, tot hetwelcke (als sien sult-by deselve onse brieven) wy oock meest 
schenen t’inclineren, doch alsoo wy de saken naerder geexamineert ende 
eenige andere die aldaer te lande mede geweest sijn daerop gesproken heb
bende, groote fauten bevinden in ’t gene ons tevooren dienaengaende was 
aengedient ende wijs gemaeckt, ende namentlijck, dat onse schepen met het 
westlijck mouson aldaer arriverende, seer qualick ter plaetsen daer de beste 
reede op ’t voorsz. eyland schijnt te wesen met hetselfde mouson souden 
cunnen geraecken, ovcrmids den wind ende stroom aldaer ten selven tyde 
meest uytden noordwesten valt, soo als de strate ofte engte tusschen ’t eyland 
van Banca ende Summatra is streckende, als oock, dat het een heel groot, woest 
ende apparentelijck van een armen, berooyt ende barbarisch volck bewoond 
eyland sal wesen, ongelijck verder (dan men ons wijs maeckte) gelegen van 
de plaetsen daer onsen meesten handel aldaer valt ende daer wy altijdts, soo 
in regard van Francoisen, Engelsen ende andere vreemde natiën, als oock 
van wegen onsen eygen handel meest ontrent ende byderhand moet wesen, 
soo meynen wy, dat ons het voorsz. eyland gansch ondienstich soude wesen 
ende sulex oock onnoodich met het besichtigen van dien eenigen tijdt te ver- 
suymen ende meer geruchts te maecken, te meer dat wy oock noch naerder 
van eenige die aldaer mede geweest sijn, van de goede gelegentheydt van 
Otongh Java, by uwelieden aengewesen ende tot een rendevoes gedesseig- 
neert, werden bericht, ende oversulcx per naesten (nevens eene naerder bc- 
schryvinge ende affteyckeninge van de situatie, gelegentheydt ende andere 
onstandicheden van de voorsz. plaetse) seer geerne sullen verstaen wat by 
uwelieden desen aengaende verder sal gedaen, ende nopende den coop van 
de plaetse met den coninck van Jaccatra getracteert ende verhandelt sijn;
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ende byaldien voor desen noch daerinne niets en mochtegedaen wesen, ende 
dat ghylieden de plaetse soodanich ende soo bequaem vindt als ons deselve 
hier wort aengepresen ende by U. E. in de leste brieven werdt beschreven, 
willen wy uwelieden gerecommandeert hebben (gelijck als oock by de gene- 
raele ter vergaderinge van de Seventhiene geschreven is), de saeckesonder 
eenich langer dilaey ofte versuym byderhand te nemen, sonder eenige goede 
occasien, die daertoe mochte presenteren, voorby te laten gaen.

Wy hoopen noch uwelieden met de schepen Mauritius ende Del ff het 
advijs van de heeren Staten-Generael ende syne Exellentie tesenden, met 
desselfs advijs op de forme, grootheyt ende plante van ’t selfde, alsoock hoe 
ende waer men ’t fort ende ’t begrijp ende afsonderinge van eene toecomende 
stadt best soude mogen leggen.

Den candysuycker, met het schip Westvrieslandt lest overgecommen, vin
den wy soodanich van soorte ende van soo goed profijt, dat wy daervan wel 
goede partye jaerlijcx souden begeeren, als men andersints gene volle ladinge 
van speceryen en soude cunnen crygen, mits dat denselven voor lackage 
ende spillage bewaert ende drooch gehouden mach werden, opdat oock 
d’andere goederen daerdeur niet en werden bedorven, dan het moste witte 
soorte, gelijck als de leste, wesen ende tot den prijs als den voorigen, ofte 
daerontrent, maer geen poedersuyckeren en dienen ons gesonden, als van 
genen ofte cleynen profyte wesende ende groote laccage subject.

Campher, van soorte als dengenen met het voorsz. schip gesonden, ende 
tot denselven prijs, ofte daerontrent, willen wy oock jaerlicks wel 50 ofte 
60.000 ponden hebben.

Curcuma, tot den prijs van 2\ ofte 2\ reael het picol, kan oock een goede 
partye van 30 ofte 40.000 ponden niet te vele wesen.

Salpeter en dient men ons van Japan niet meer te senden, alsoo hy schier 
soo duer als hier te lande compt te costcn.

Ende aengaende den sanguis draconis, alhoewel redelicke profyten geeft, 
soo en cunnen daervan gene quantiteyt vertieren, soodat wy aen 6, 8 ofte 
1000 ponden jaerlicks genoech sullen hebben, dan moste wesen van de soorte 
als dengenen lest met het schip Westvrieslandt overgecommen, want den 
anderen, in Zeeland aengecommen, gansch niet en deucht.

Wy hebben tot meermaelen in onse brieven vermaend ende niet sonder 
reden geclaecht, dat alle onse schepen soo wanlaeden vandaer komen; kunnen 
niet laten daervan wederom by desen te vermanen ende U. E. serieuselijeken 
te recommanderen daerop toch beter ordre mach gestelt werden, ende mey- 
nen, dat ten dien eynde, als de schepen in de ladinge leggen, iemand expres- 
selijck behoort gecommitteert te werden om gestadelijck t' schepe te blyven, 
op de stouwinge van de goederen te letten ende te besorgen datter ommers
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geen ledige plaetsen in de schepen en blyven, alser anders ladinge genoech 
voorhanden is omme de schepen te volladen.

Van de boecken hebben \vy ooclc dickwils geclaecht, ende beduchten dat 
ons daerin noyt terdege contentement en sal gedaen werden, tensy datter 
yemandt expresselijck in alle comptoiren als visitateur werde gesonden, omme 
de respective coopluvden onse ordre desen aengaende grondelijck t’onder
richten ende alle soowel voorgaende oude, als de jongste, soo guarnisoen- als 
logieboecken, scheepsboeken van de binnenlandts jachten ende andere on- 
costboecken, daertoe in de scheeps- oft logieboecken eenige relatie mochte 
gemaeckt werden ende die van den anderen dependeren, naer hem te nemen 
ende de copie derselver by verscheyden schepen aen ons te seynden, want 
het qualijck te schryven is, wat al moeyten ende quellingen dat wy alhier by 
gebreck van deselve boecken lyden. Oversulcx gelieve U. E. hierop ende op 
het beter ende perfecter houden van de voorsz. boecken in alle comptoiren 
als tot noch toe gedaen is, in conformité van onse voorige menichfuldige 
vermaningen, met den eersten alle noodige ordre te stellen, ende meteenen 
oock, dat op ’t arrivement van onse schepen aldaer deselve neerstelick ge- 
visiteert ende alles dat voor de forten ende andersints, om daer te lande over
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te leveren, medegegeven werd endesommaels uyt de factueren oft cognos-- 
sementen vergeten is, daeruyt gelicht ende overgenomen mach werden, daer
toe wel mede yemandt ten arrivement van de schepen expresselijcken be
hoorden gelast ende geconnnitteert te werden, alsoock om informatie te 
nemen, wat huys datter onderwegen gehouden is, offde rancoenbaenen be- 
hoorlijck sijn gevolcht ende naergecomen, ende generalijck hoe hem een yder 
op de reyse mach gecomporteert ende gedragen hebben, ten wekken evnde 
wel yemand als fiscael met twee ofte dry van de aensienlijckste officieren aen 
boord gesonden behoort te werden, om van allen ’t gene hy by examinatie 
van ’t volck, soo nopende een yders comportement, als van ’t menageren ofte 
verquisten van de medegegeven victualiën souden mogen verstaen, een per
fect schriftelijck verhael oft raport te maecken, ende ’t selve aen U. E. ende 
de raden over te leveren, omme verder daerinnegedisponneert te werden soo- 
als ghylieden in alle reden ende billicheyt t’ onsen meesten dienst ende tot 
proufyte van de Compagnie verstaen ende bevinden sult te behooren.

Wy verstaen in ’t schryven van desen, dat d’Engelsen al wederom thien 
schepen toe souden rusten, dry met een jacht om te gaen naer Suratte, ende
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Engel- de ses grootste om recht toe recht aen besuyden Java door de Strate van Bal)', 
sohon. oft andersints, te gaen naer de Moluques ende aldaer, ’t sy met gewelt oft 

vruntschap, tot den handel te geraecken. ’t Is wel waer dat dit maer geruchten 
en sijn ende dat d’Engelsen wel meer soo hoge opgegeven hebben ende even
wel niet vele daernaer en is gevolcht, doch alsoo men het quaeste altijt moet
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vreesen, kunnen wy niet laten, U. E. van sulcxals\vy dienaengaende verstaen 
hebben te verwittigen, opdat ghylieden daerop verdacht wesende, de Molu- 
ques te meer verseeckert meucht houden met een goet getal van schepen, die 
suffisant mogen wesen omme deselve tegens d’Engelsen, soo wel als de vy- 
anden, te verseeckeren, sonder met eenige tochten, ’t sy naer de custe van 
Arabien, naer Suratte, Malacca, de Manillas oft andere plaetsen, de Molu- 
ques, Amboina ende Banda sulcx van de noodige schepen t’ ontblooten, dat 
d’Engelsen ergens aldaer onsen handel souden mogen ondercruypen ende 
ecnigen voeth in d’ eylanden crygen, daer men se namaels qualijcker uyt 
soude connen dryven als men se nu wel daeruyt sal cunnen houden, waerop 
ghylieden als op eene van de importanste saecken ende daeraen de Compag
nie meest gelegen is, ten hoochsten hebt te letten ende alle goede, prompte 
ende voorsichtige ordre te stellen, want alsoo ’t apparent is, dat (midts de 
concurentie van de Engelsen, Francoisen, Deenen ende andere natiën), den 
peperhandel ende van andere goederen aldaer eerlange gantsch verdorven 
sal werden, soo sullen de Molucksche, Amboinesche ende Bandanesche 
eylanden onsen plichtancker moeten wesen, daermede wy soo lange (totdat 
den handel geredresseert werdt) ons sullen moeten behelpen, om daeruyt 
onse groote costen te vervallen.

Wy sien uyt de brieven van den gouverneur-generael Reael, dat de wape
nen, soo van degene die overlyden, als die vertrecken, haerlieden afgenomen 
werden, waerover wy oock niet sonder reden bv d’overcomende soldaten, als 
ooclc by de vrienden ende erffgenamen dergenen die overleden sijn, gemoles- 
teert ende aengesproken werden om vergoedinge van deselve wapenen te 
hebben ende affschry vinge derselver op de reeckeninge, sooals deselve daer
op t’ haerder vertreck van alhier gestelt sijn geweest; dan alsoo wy daerinne 
twee inconvenienten vinden, eerst dat wy niet seecke’r en sijn (alsoo men de 
soldaten geen acten mede en geeft) wie de wapenen overlevert ofte niet, 
d' andere, dat oock in allen gevalle de wapenen negens naer soo goed en cun
nen wesen alse waren ten tyde als de soldaten deselve alhier ontfingen, ende 
dat oock den eenen syne wapenen beter als den anderen bewaertende onder
houdt, soo sal ’t noodich wesen, datmen in ’t af ofte overnemen van deselve 
wapenen deselve aldaer priseert ende op der soldaten reeckeninge stelt ende 
ons deselve reeckeninge met den levenden, ofte van dedooden met de boecken 
o versend, opdat wyclaerlick sien ende verstaen mogen, hoe daerinne gehandelt 
wert ende waernacr wy ons alhier in de betalinge sullen hebben te reguleren.

Ende alsoo wy telckens de soldaten gewapent derwaerts senden ende nu 
soo veel duysenden soldaten soo gestorven als wederomme naer huys gecom- 
men sijn, sal men ons per naesten oock laten weten waer de wapenen, die 
men de soldaten affgenomen heeft, bewaert sijn, wat men daermede gedaen

-7.
Wapouen 
van over
leden of 
thuisva
rende sol

daten. 5

1

/

I
1

i



10 April 1618.396

heeft, ende wat daervan is geprocedeert, dan offse aldaer tot e^nen nood in ’t 
magasijn bewaert ende behoorlijcke onderhouden werden, daerop uwelieden 
gelieve te letten, alle behoorlijcke ordre te stellen ende ons met den eersten 
daervan bescheet te laten hebben.

'tEn is ons niet mogelijck van alhier juyst soodanige bequame persoonen 
ende dienaers te senden als wy wel souden wenschen, nochte oock van de 
bequaemheydt, suffisantie ende comportement dergenen die wy senden soo
danige goede kennisse ende verseeckertheydt tekrygen, dat wy nimmermeer 
geen misslagen en souden doen, nochte in onse goede meyninge bedrogen 
werden, sonder dat wy ’tselve met alhier groote gagen uyt te loven (’t welcke 
uwelieden by syne leste brieven recommandeert ende meynd den besten 
middel te wesen) kunnen remedieren ofte voorcommen, want als men de 
gagen groot voorstelt, soo worden ons van alle cantensoo velegerecomman- 
deert ende by een yder sijn favoriten geobtrudeert, dat wy in ’t verkicsen ende 
onderscheyden derselver noch veel eer, ommers wel soo lichtelick als met 
degene die tot cleyne gagen aengenomen werden, misslagen souden doen, 
gelijck als oock voor desen gedaen is in regard van verscheyde persoonen met 
groote gagen derwaerts gesonden. Oversulcx meynen wy, datter geen ande
ren beter, nochte seeckerder middel en is om aldaer goed volck ende getrouwe 
dienaers te hebben, dan dat ghylieden ten arrivemente van de schepen aldaer 
door eenige speciale gecommitteerdens op een yders comportement goede 
informatie doet nemen ende ons datelick, sonder eenich respect van persoo
nen ofte oock van eenige brieven van recommandatien die liaer medegegeven 
sijn, wederomme send met hare sententien ende informatien die ghylieden 
bevinden sult hetselve te meriteren, ende tot onsen dienst onnut ende onbe-
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quaem te wesen.
Ende dat ghylieden voorts uyt het groot getal dergenen die wy uwelieden 

met alle schepen toesenden, (daeronder wy ommers hoopen, dat eenige eere 
ende eedlievende ende haer eygen profijt ende advancement soeckende per
soonen gevonden sullen werden,) by uwelieden behoudt, employeert ende 
advanceert dengenen die ghy daertoe bequaem ende dienstich sult vinden, 
een yder in ’tgene daer ghylieden bevinden sult synen geest endecapaciteyt 
best te strecken ende bequaemst te wesen, ’t welck niemandt (onses oordeels) 
beter als uwerlieden bekent en kan wesen, denwelcken wy oock vertrouwen, 
dat sonder cenig respect daerinne sal doen, sooals hy ten meesten dienst ende 
profijt van de Compagnie verstaen sal te behooren.

Wy hebben door onse gecommitteerde aen de Hooch Mogende Heeren 
Staten-Generael ende syne princelijcke Exellentie gecomuniceert de brieven
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de leste schepen ontfangen hebben, mitsgaders oock d’ordre by ons daerop 
in onse voorgaende brieven gegeven, waerop alsoo hareHooch Mogende(als 
sien meuchtby ’t nevengaende extract uyt haerder Hoog Mogende resolutie) 
verstaen hebben by U. E., soo velebelanghtd’aenhoudinge van de Nederlan
ders in de Fransche schepen gevonden) hare goede me)’ninge ende voorige 
daerop geemaneerde placcaten niet geexcedeert te sijn, ende soo vele belanckt 
de plaetse van ’trendevoes, dat hare Hooch Mogende verstonden, uyt alle de 
aengewesen plaetsen Otong Java, off eenich eylandt daerontrent gelegen, de 
bequaemste te sijn, ende datmen dienvolgende met het verkiesen ende ver- 
seeckeren van dien metten eersten voort behoort te gaen, soo willen wy U. E. 
andermaelgerecommandeert hebben, (gelijck als wy oock by onse voorgaende 
gedaen hebben) dat ghylieden, sonder u met d’ ondersoeck van het eylandt 
Banca ofte andere plaetsen, als alleenlijck met ’t voorsz. eylandt van Otong 
Java, ofte eenige van de eylanden daerontrent in zee gelegen, t’ occuperen, 
hoe eer hoe liever de saké by der handt wilt nemen ende ten effecte sien te 
brengen, ’t welck oock d’ advijs is geweest, soo wel van syne princelijcke Exel- 
lentie, als oock van den heer advocaet van ’t Landt ende andere voorneme 
persoonen van qualiteyt ende van state hier te lande, doch meynde syne 
princelijcke Exellentie, dat byaldien eenige van de eylanden voor Otong Java 
liggende groot genoech mochten wesen omme daerop een bequaem fort te 
maken tot een magasin, ende omme daerinne 5 ofte 600 man te leggen ende 
daerbuyten oock noch een proper stedeken tot inhabitatie van degene die by 
ons mochten comen woonen, ’t welck men alsdan met redouten endecontre- 
scherpen mochte verseeckeren, dat sulcx noch beter ende seeckerder ware, 
als hem op ’t vaste land te begeven.

Doch alsoo wy syne Exellentie ende de voorsz. andere heeren van de ge- 
legentheyt, grootheyt ende situatie van de voorsz. eylanden geene seecker- 
heyt en konden geven, nochte oock oft d’eylanden door de zee by eenige 
winden oft stroomen geen affspoelinge en lyden, sulcx dat men deselve met 
groote costen tegens de zee soude moeten houden; dat wy oock niet en conden 
seggen, oft men aldaer altijdts, ’t sy met eenige putten te graven oft met 
booren (soo veel als hier te lande op 50, 60 ja 70 ende 80 voeten gedaen 
werdt), oft ten minsten met het opmaecken van goede ende groote cisternen 
versch water souden kunnen hebben, ende dat wy oock van de diepte van de 
riviere in Otong Java ende bysonder van der inganck oft uytval derselver in 
zee geen seeckere kennisse en hebben, soo is syne voorsz. princelijcke Excel
lentie, als oock alle der voorsz. andere heeren advijs, dat de verkiesinge van 
de plaetse in U. E. discretie moet gestelt werden, gelijck wy dcselvenochmael 
stellen by desen, U. E. alleenlijck recommanderen, dat het werck nu doch 
eens sonder veel meer over ende wederschryvens (daermede veel tijts ver-
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looren werdt), in conformité van onse voorige ordre ende der voorgemelte 
Heeren Staten advijs, als oock van syne prinselijcke Excelentie, by der handt 
genomen ende met aller voorsichticheyt ende spoedicheyt in bequaeme 
vestinge ende verseeckertheyt gebracht mach werden. Ten wekken eynde 
wy U. E. hiernevens mede senden twee projecten van de planten die syne 
princelijcke Excelentie heeft doen stellen, d’eene wesende een quaré gelijck 
als het casteel van Gulick, d’andere een vijffhoeck, geaproprieert met twee 
lange gordynen, d’ eene tegens de rïviere ende d’ ander tegens de zee, ende de 
dry corter aen de landtsyde, alwaer by belegeringe ’t meeste perijckel soude 
wesen, ende sulcx de bequaemste flanckeringe noodichst is. U. E. kunnen 
hunlieden daermede naer gelegentheyt van tijdt ende plaetsen behelpen. Den 
vijffhoeck soude ongetwyfelt veel langer ende costelijcker werck vallen, maer 
alser materialen genoech by der handt waren ende geen vrese van in den tijt 
geprecipiteert, oft by yemandt verhindert te werden, soo soude ongetwyfelt 
den vijffhoeck het seeckerste werck vallen, daerop in een soodanige plaetse 
van importantie aldaer meest dient gelet te werden.

Wy meynen oock, byaldien ghylieden het evlandt Otong Java verkiest ende 
in coop van den coningh van Jaccatrakuntkrygen, dat het noodich sal wesen, 
soowel om de misquiten, apen ende tygers te verdryven (die men ons seydt 
dat aldaer in seer groote abondantie souden wesen), als oock om de plaetse 
te verseeckeren, alle de boomen ende ruychten (ten minsten ende vooreerst 
alle degene die in een quartier mijls oft meer in ’t ronde ontrent ons fort ge
legen sijn) aff te houden, uyt te royen ende een cael, open velt te maecken, 
daerinne met eenen gracht ende eenige cleyne redouten oftecontrescharpen 
besluytende vooreerst eene tamelijcke plaetse voor diegene, ’t sy Chinesen 
oft andere natiën, die by ons ende onder onse bescherminge aldaer hun resi
dentie souden willen nemen, ende onse colonien met der tijdt toenemende, 
can men de plaetse vergrooten, oft oock het gehele eylandt (indien ’t niet al 
te groot en is) daertoe approprieren, ende om by inondatien van de riviere 
oft aenpars van der zee drooch te houden, met een bequame kade rontom aff- 
dijcken, schietende daerinne bequaeme slootcn, grachten ende andere wate
ringen, omme de commoditeyten, gelijck als in de steden hier te lande, van 
d’ een plaetse tot d’ ander te vervoeren, ende om d’ inwoonders, deur benefitie 
van de rivieren, met verlaetgens oft slu)rskens van versch water voor hun 
huysen ende deuren t’ accomoderen, ’t welcke wy (als van de gelegentheyt 
van 't landt geen eygentlijcke kennisse hebbende) alleenlijckbj'discours seg- 
gen, maer ghylieden, die alle omstandicheden best weet, moet in alles doen 
sulcx als naer gelegentheyt onser saecken ende van alle omstandicheden ten 
meesten dienst, profijt ende verseeckeringe van de Compagnie bevinden snit 
te behooren ende eenichsints sal kunnen geschieden.
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Wy hebben by occasie van de aenhoudinge van eenige Nederlanders uyt 
de Fransche schepen, nu oock meteenen van de Hooch Mogende Heeren

10.
Neder

landers in
vreemden Staten vercregen renovatie ende ampliatie van t placcaet, daervan wy U. E. 

dienst. de gedruckte copyen, om aldaer verder ter executie te stellen, hier nevens 
seynden, waervan evenwel de meyninge is, dat ghylieden eenige persoonen 
deser landen, ondersaten oft inwoonders aldaer aenhoudende ende uyt de 
vreemde schepen lichtende, ons daervan met den eersten advijs sult geven; 
stellende deselve soo lange op onse schepen, in soodanige diensten daertoe 
ghylieden deselve bequaem sult vinden, sonder hunlieden nochtans eenige 
gagen toe te leggen ofte beloven, alsoo ’t wevnich genoech is dat sylieden, 
lijff ende goet verbeurt hebbende, tot de redemptie van dien de Compagnie 
eenigen tijt voor niet, ommers op pure discretie van ons ende van de Hooch 
Mogende Heeren Staten, mogen dienen. Dese placcaten sijn op ons versoeck 
aen syne Majesteit van Denemarcken mede gesonden, om aldaer t'affigeren, 
gelijck als voor desen de Heeren Staten Syne Majesteits gelijcke placcaten op 
desselfs versoeck hebben geaffigeert.

VVy verstaen dat eenen Herman Dircxsz. Roosecrans van Amsterdam, 
Hans Bouwer, Mercelis Michielsz. ende eenen Pieter van Santen die alle dry 
aldaer genoech bekendt ende in onsen dienst lange geweest sijn, tegenwoor- 
delijck in Denemarcken besich sijn om dry schepen uyt te rusten, daertoe s> 
lieden alrede ontrent de 100.000 stucken van achten versamelt hebben, ende 
alhoewel den voorsz. Bouwer is een cessionant ende banckeroutier, ende den 
voorsz. Marceliseen godtloos, gedebaucheert ende daertoe een gansch plomp, 
onnut ende tot allen handel onbequaem persoon, sulcx, dat sylieden daervan 
niet lichtelijck eenigen goeden dienst en sullen hebben te verwachten, nochte 
oock van den voorsz. Pieter van Santen, die noyt anders als voor siecken- 
trooster heeft gevaren ende sulcx van den coophandel geen verstanten heeft, 
nochtans alsoo de dry eerste sijn naturelen ende ingeboren ondersaten deser 
landen, ende den lesten mede een inwoonder, diealtsamen nu cortelijck eerst 
(om de placcaten, soo sylieden meynen, illusoir te maecken) haer woonstede 
alhier hebben verlaten, soo sullen U. E. deselve, aldaer arriverende, in con- 
formité van onse voorige ordre ende nevengaende placcaten, mede aenhouden 
ende op onse schepen, forten oft comptoiren in eenige minder ampten, oft 
als passagiers stellen ende aldaer te lande houden, sonder nochtans hunlieden, 
oft oock eenige andere anghchouden persoonen, eenige administratie te 
trouwen, oft in eenige diensten oft plaetsen te stellen oft t’employeren daer 
sylieden de Compagnie eenigen ondienst souden kunnen doen, oft weder- 
omme by hun volck, oft oock by den vyandt mogen loopen; ende van der- 
selver aenhoudinge U. E. advijs hebbende, sullen wy met den eersten uwer- 
lieden der Hooch Mogende Heeren Staten naerder ordre laten weten hoe

i

ï

ver-

I

I 1



10 April 1618.400

ghylieden verder aldaer, ’t sy tot executie van de placcaten oft andersints, 
tegen hunlieden sult hebben te procederen, ’t welck allen ’t gene is dat ons 
de hoochgemelte Heeren Staten belast hebben desen aengaende aen uwer- 
lieden te schryven, ende daernaer gylieden u dienvolgende sult hebben te 
reguleren.

By de leste brieven van Londen werdt ons geschreven dat d’Engelsche van 
9 derwaerts nu gaende schepen, de dry naer Suratteende deses naer Ban ta.ni, 
souden senden, om met de verdere schepen die sylieden aldaer souden vinden 
te samen in compagnie naer de Moluques te gaen ende eenige plaetsen aldaer 
met macht ende gewelt t’ occuperen, ’t welck U. E. diene voor advijs, opdat 
ghylieden in allen gevalle sorge meucht dragen ende (naer d’ apparentie die 
ghylieden aldaer tot het volbrengen van ’t desseing meucht vernemen) alle 
behoorlijcke ordre stellen, omme de Moluques met de noodige schepen, tot 
affweringe van soodanige aenslagen, te provideren. By de ncvengaende me
morie ons uyt Engeland gesonden, sal U. E. kunnen sien, hoe groot dat de 
schepen van de Engelsen (naer hun seggen) souden sijn, als oock hoe veel 
volcks ende geschuts dat se op sullen hebben, ’twelckeU. E. diene voor advijs. 

Wy en kunnen niet laten U. E. by desen te waerschouvven, alsoo onder de
Gedebau- soldaten, door recommandatie van goede vrienden, ofte oock by onbekende 
clioerde 
kwanten

’niekri'&U waerts geson<^?n werden, die ofte alhier gefailleert sijn, ofte hun andersints 
ambten te groflick hebben verloopen, ende evenwel daer komende, ’t sy deur de goede 

hand die se in ’t schryven mogen hebben, als oock doord’ervarentheytin der 
coopmanschap, ofte in eenige andere kunsten ende scientien, by IJ. E., by 
eenige vice-gouverneurs op de forten ofte coopluyden op onse comptoiren 
(van haerlieder hier te lande bedreven fouten ofte ongeregelt leven geen ken- 
nisse hebbende), mids haerlieden capaciteyt ende dat sy hem aldaer souden 
wel weten aen te doen ende schoon voor te geven, tot grooten on dienst, schade 
ende schande van de Compagnie tot de bedieninge van eenige ampten op de 
respective comptoiren ofte andere voorneme plaetsen souden mogen gepro- 
moveert werden; dat wy oversulcks ten hoochsten noodich achten, dat ghy
lieden op alle onse forten, comptoiren ende andre plaetsen alle behoorlijcke 
ordre stelt, dat [ghy] soodanige voor soldaten, ’t sy adelborsten ofte in eenige 
anderekrijghsdiensten overcommendepersoonen, sonder onse expresse ordre 
ende naerder advijs, ofte ten minsten van de cameren daerseuytgevaren sijn, 
totgeenesoodanigeampten, bysonder in den coophandel, en sultadvanceren, 
maer alleenlick in eenige hooger krijghsampten, naerdat sylieden deur hun 
comportement ende goed leven sullen meriteren, sonder hunlieden nochtans 
eenige onse effeckten, contanten ofte coopmanschappen te vertrouwen, ofte 
onder hunlieder gewelt ende administratie te stellen, opdat se aldaer met
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onse goederen niet en leven gelijck se alhier met hare eyge ende met haerder 
ouderen ende vrinden goederen gedaen mogen hebben JVan deser soorte is «f ^ H1 
eenen Anthony vanDiemen, onlangs binnen AmsterdarrLgefailleert, die hem, 
soo wy verstaen, onder den naem van Thonis Meeusen van Utrecht onder de 
soldaten op het schip Mauritius heeft op doen schryven ende alsoo voor 
onbekent heeft meynen t’ schepe te gaen, apparentelijck om in Indien met 
der tijt, deur faveur ofte andersints, op eenïge onse cantoiren te geraecken, 
daeromme ghylieden tegens syne ende sijnsgelijcken voornemen ende prac- 
tijcken overal goede ordre dient te stellen.

Wy worden door naerder brieven van den consul in Aleppo, CornelisPauw, 
in dato den 18en ende 28en Augusty lestleden gead viseert, den bassa van Laya- 
man.Jaffar Passa, ende in desselffs compagnie twee principale heeren van sijn 
hoffgesin, die tot Mocha als gouverneurs hebben geresideert (den eenen nu 
wesende des voorsz. bassas lieutenant, die ten tyde van sijn gouvernement in 
Mocha het goet van een Engelsch schip, dat aldaer om te traffiqueren geco- 
men was, hadde geconfisqueert; den anderen genoemt Hassan Aga, die tot 
Mocha gouverneerde, ten tyde als ons schip aldaer quam negotiëren) op den 
16cn February aldaer gepasseert waeren om naer Constantinoplen by den 
Grooten Heer te trecken, ende dat hy naer verscheyden courtoise ende 
vrindtlijcke communicatien van deselve gouverneurs hadde verstaen, dat 
ghylieden van meyninge waert al wederomme derwaerts eenige schepen te 
seynden, doch dat hy meynde ende van de voorsz. gouverneurs mede verstaen 
hadde, sulcxsonderalvooren te hebben brieven van commandemente, uyter- 
maten periculeus soude wesen, ende dat onse schepen lichtelijck perijckel 
souden mogen loopen (insonderheyt deur d’aencompste van den nieuwen 
gouverneur aldaer,) om gelijck als het voorsz. Engelsch schip getracteert 
ende alles geconfisqueert ende aengeslagen te werden, waertegens alhoewel 
degenen die ghylieden derwaerts met onse schepen mochtetsenden, hun ’t sy 
met voorsichticheyt, gelijck als (soo den voorsz. consul schrijft van de voor- 
gaende gouverneurs verstaen te hebben) de voorige gedaen hebben, mits 
weynich goederen teffens aen landt vertrouwende, oft oock, in cas van eenige 
schade, met macht ende gewelt souden mogen weten te prevaleeren, gelijck 
U. E. dienaengaende by onse voorige brieven oock ten deele geordonneert 
hebben [ende] daertoe volcomen last ende macht gegeven, nochtans alsoo 
den voorsz. consul ons schrijft, dat het den Engelschen soo suer opgebroocken 
ende soo gansch qualijck becomen is, dat haerlieder capiteyn (die nevens het 
schip ende goet mede aengehouden was) geeschapeert sijnde, in revenge van 
sijn verlies in de Roode Zee groote schade hadde gedaen, alsoo men den En
gelschen ambassadeur ende de gehele Engelsche natie in Constantinoplen 
daerover gequelt ende de schade, tot der partyen eygen seggen, heeft doen
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repareren; soo meynen wy dat het oock (soo lange wy de brieven van com- 
mandement niet en hebben, die wy nochtans hoopen datU. E. eerlange oock

wesen ordre te stellen, dat

K

over landt gesonden sullen werden) noodich sal 
desen handel met alle voorsichticheyt werde gedreven, ende datmen vooral 
niet vele goederen teffens aen landt en vertrouwe, ende maecke met de gou
verneurs van de plaetsen (’tsy door eenige propre vereeringen ofte ander- 
sints) wel te staen, want om alles met gewelt te redresseren, alser eenige 
schade mochte vallen, onse natie in Constantinoplen ende consequentelijck

•* ■■
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oock ons al te samen alhier te qualijck soude becomen, byaldien, eenige dach
ten in Constantinoplen comende van degene die door onse schepen in de 
Roode Zee mochten beschadicht sijn, onse schepen in Levante, ’tsy in Con- 
stantinopelen, Aleppo ofte andere plaetsen (gelijck als apparentelijck gebeu
ren soude) mochten aengehouden werden, waerop ghylieden wel sult dienen 
te letten ende alle behoorlijcke ende voorsichtige ordre daertegens te stellen. 

Hierby gaet eene autentijcke copye van de instructie voor den gouverneur- 
Instructie generael ende raden van Indien, alsoock van den lesten artijckelbrieff met de

Gouver- voorgaende schepen gesonden, met d’approbatoire acte van de Hooch Mo- 
neiir Ge
nerael.

14.

gende Heeren Staten Generael, in ’teynde van de voorsz. instructie gestelt, 
by een van de Heeren Staten gevidimeert ende by den greffier van de Heeren 
Staten onderteyckent, opdat U. E. deselve by hem houdende, sich daermede 
ter nood mach behelpen ende deselve vertoonen daer ende soo sulcks de ge- 
legentheydt vereyschen mochte, om tebetoonen dat deselve instructien ende 
artijckelbrieven niet en sijn ons werck alleen, maer oock van de hooghgemelte 
Heeren Staten selfs, ende dat ghylieden dienvolgendeversekertmeught wesen, 
dat allen ’tgeene ghylieden dienvolgende aldaer sult doen, oock by haere 
Hooch Mogende sal werden geapprobeert ende tegens allen ende yegelijcke 
opposanten gemainteneert.

By naerder conferentie met syne princelijcke Excelentie, die nu (door ’t

v
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15.
*v ? Ontwerp overlyden van sijn oudste broeder, over 4 weken binnen Brussel overleden) van 

Simon 
Stevin.

Prince van Oraigne ende by testamente erffgenaem van alle syne andere 
goederen ende heerlijckheden geworden is, soo is voor best gevonden, datter 
maer één quarré, gelijck als hetgene van het casteel van Gulick, soude ge- 
maeckt werden, soo groot als uwelieden ende de raden sullen noodich achten, 
omme daerinne, behalven de noodige packhuysen ende magasynen, 6 ofte 800 
man te mogen logeren, volgens het project by den ingenieur van sijn Excelen
tie Simon Stevijn gestelt.

*

"
Hy heeft daerby oock een ontwerp van eene stadt gemaeckt, om langs de 

reviere soo lanck ofte cort te maecken als de gelegentheyt ende abondantie 
van de inwoonders mochte vereyschen, doch wy achten, dat het vooreerst 
niet en sal van nooden wesen daeraen noch te komen, maer dat het casteel
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alleene suffisant sal wesen, ’t en waere dat men, om met der tijdt de stadt te 
beter in ordre te brengen, degene die buyten ’t fort mochten logeren op soo- 
danige ordre ende royinge dede timmeren als d’afteyckeninge medebrenght, 
om naermaels ter gelegener tijdt de wallen daerbuyten om teleggen.endemid- 
lertijdt de plaetse met een tamelijcke sloot ofte gracht voor een subyten over
loop aff te graven, daerinne uwelieden sullen moeten doen naer gelegentheyd 
van saecken, sonder lichtelick op een onseker vele vergeefse costen te doen.

D’ Engelse schepen, tot negen toe in getale, daervan wy hier boven ver- 
maend hebben, sijn in ’t begin van den voorleden maend uytgeloopen ende

16.
De En- 
gelsoho
schepen hebben eenige dagen daernaer seer goeden wind gehadt, soodat wy achten 
uitge- 
loopen. dat se een spoedige reyse sullen doen ende eerlange by U. E. kommen t’ arri

veren; o versulcks willen wyU.E. nochmaelsgerecommandeert hebben, tegens 
haere aenslaegen op de Moluques by tijdts alle goede voorsichtige ordre te 
stellen. Daer schijnt nu wel wederomme wat meerder hope als voordesen tot 
het accoort tusschen ons ende haerlieden te wesen, maer alsoo se wederomme

!

soo sterck hebben geequipeert ende dat sy wel gewoonesijn schoonst te spre
ken ende het beste semblandt te maecken als sy ’t minst mevnen, soo en weten 
wy daervan noch niet vele te seggen, maer ghylieden moet aldaer overal in 
de Moluques, Amboina ende Banda op u hoede sijn, ende per naesten sullen 
wy u naerder ad vijs geven van ’t gene tusschen haer ende ons, nopende d’ac
coort ofte vereeninge, soude mogen passeren.

Onder de nagelen met het schip Westvricslandt overgekommen, sijn vele 
staken ende ander vuylicheyd gevonden, soodat op het suyveren derselver 
beter ordre als voor desen dient gestelt, om onsecostelijcke schepen met geen 
vuylicheyd te laden.

Wy vinden seer noodigh ende geraden endebegeiren dienvolgendein aller 
manieren, dat men de grootste schepen met de retouren van Bantam naer 
huys sal senden, sonder deselve met over ende wedervaren binnenslands (daer 
de cleyne schepen bequaemst toe sijn) te consumeren, ’t en waere eenige 
groote schepen sommaels tot d’oorlogsexploicten in de Moluques ofte elders 
van nooden mochten wesen.

Dient oock vooral goede proportie in ’t senden van de retouren gehouden, 
dat de Camer van Amsterdam van haer gedeelte niet en werde gefrustreert 
ende de cleyne cameren de meeste retouren toegesonden. Oversulckssouden 
wy oock goedvinden, dat Mauritius datelijck van Bantam wederomme met 
sijn retouren naer huys mochte keeren.

Ende alsoo wy van de continuatie van ons octroy ('t welckein Martio 1622 
heiT der* komt expireren) alsnoch onseker sijn, niet wetende off wy in de conditiën, 
verlen- by ons ter lester vergaderinge van de Heeren Staten voorgeslagen, met 

g van (P Ho och Mogende Heeren Staten Generael sullen kunnen accorderen, soo
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. sal ’tseer noodigh wesen datter overal ordre werde gestelt, datter in geene 
plaetsen eenige nieuwe forten, cantoren, logen ofte packhuysen en werden 
gebout, nochte eenige anders dan gansch noodige reparatie gedaen, endedat 
oock aen ’t nieuw rendevoes vooreerst geen meerder costen en werden ge- 
maeckt alser noodwendigh moeten gedaen werden om de plaetse in verse- 
kertheydt ende buyten perijckel te stellen, alles tot onse naerder ordre, die 
wy U. E. met de naeste schepen hopen toe te senden. Ondertusschen willen 
wy U. E. altesamen ten hoogsten gerecommandeert hebben, goede sorge te 
dragen ende alle mogelijcke debvoiren te doen, dat ons jaerlicks goede ende 
rijcke retouren gesonden mogen werden ende dat wy d’ effecten mogen ge
nieten van de goede hope ende iterative beloften, ons by de leste brieven door 
den heer gouverneur generael gedaen ende gegeven.

In Amsterdam, desen 10cn April anno 1618.

'
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28. — XVII, 13 DEC. 1618. — 451 f. 331.
(PER WESTVEIESLANDT).

Devvyle den windt niet en heeft willen dienen tot noch toe, dat het schip 
Westvrieslandt heeft connen uytloopen, soo hebben wy U. E. noch willen 

schepen! advyseren ’t gene sedert is voorgevallen, namentlick dat op den 16en October 
in Zeelandt wel sijn gearriveert, Godtloff, de twee lange verwachte schepen 
d1 Eendracht ende Walcheren. D’oorsake van haer lange retardement is ge
weest, dat haer tusschen Mauritius ende Madagascar heeft eenen grooten 
storm ende onweder beloopen, zulcx dat deselve in groot perijckel sijn ge
weest ende voornamelick ’t schip Walcheren, dat sijn roer ende groote mast 
hadde verlooren, voorts seer schadeloos geworden, sulcx dat deselve daerover 
genoodtdruckt sijn geweest in Mauritius eylandt aen te loopen om haer te 
repareren, oock de goederen ende principalijcken de zyde en zydewaeren, 
die ten deele vry nat geworden waren, te doen ontpacken, uytwasschen, 
droogen ende te doen herpacken, ten eynde deselve niet geheel en bedorven; 
’t selve over de 6 weken tijts heeft wechgenomen.

Voorts soo is op den 13en November, Godtloff, in Zeeland mede wel ge
arriveert ’t schip de Goede Fortuyne, daerby ontfangen U. E. schryvens van 
den 1 len Marty uyt Bantam, waeruyt wy verstaen hebben ’t gene U. E. is be
jegent van de Francoisen van St. Malo ende wat zedert U. E. voorige schryvens 

Sohepon is gepasseert, van haer schip St. Michiel in arrest te nemen, alsmede haren 
generael Hans de Decker te doen versekeren, ten aensien deselve met hare 
2 schepen voor ’t Roode Meer hadden genomen, onder onse gewoonlicke 
vlagge, wel 15 ofte 20 Moorsche ofte Guseratsche schepen, waervan wy de 
attestatie van ’t gepasseerde die U. E. heeft doen beleggen, wel hebben be- 
comen, dewelke ons (soo wanneer de Francoisen daerover hare dachten doen) 
sal mogen dienen tot onse defentie. Wy sullen oock copyeautentijcquedaer- 
van doen maken, omme aen den orateur Haga over te senden, die van wegen 
de Hooch Mogende Heeren Staten Generael sijn residentie is houdende by 
den Grooten Heere tot Constantinoplen, ende hem by brieven ten hoochsten 
doen recommanderen, die van de Vereenichdc Oost-Indische Compagnie te 
excuseren by den Grooten Heere voorsz., van ’t gene door de voorsz. Francoi
sen is gecommitteert, ten eynde deselve door abuys ende quade raporten 
over den onsen de geledene schade van syne subjecten niet en soecke te pre
valeren, zoo wanneer deselve wederomme in Suratte, Mocha, Arabien, ofte

l.
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aen ’t Roode Meer comen te handelen. Zult ooclc gelieven, de schepen die 
U. E. derwaerts mocht senden naer de voorsz. plaetsen in bevel te geven, 
voorsichtich te sijn ende op haer hoede te wesen, om nietonversiens in schade 
te geraken, haer medegevende alle behoorlicke bescheeden, dienende tot 
excuse ende ontlastinge van den onsen, ten aensien van de piraterye door de 
Francoisen geschiet.

Ende alsoo wy apparent met de Francoisen van Sc. Malo veel moeyten 
sullen hebben, ten aensien van de gemelte detentie van haer schip St. Michiel, 
soo sal het noodich sijn, dat U. E. van het gepasseerde hen naerder ende vol- 
comentlicken op alles informere, in wat manieren de berovinge ende neminge 
van de voorsz. Moorsche schepen is geschiet, daervan te doen beleggen soo- 
veel certificatien ende wettelicke bescheden als eenichsins sult connen be- 
comen, deselve datelick met d’eerste schepen over te senden, omme ons 
daermede tegens de Francoisen te mogen excuseren, te meer over ons alreede 
van wegen de Conincklijcke Majesteyt van Vranckrijck, door desselffs ambas
sadeur, dachten sijn gedaen van ’t lichten van de Nederlanders die van de 
schepen van Diepen door ons sijn gelicht, waerover deselve ons apparentlick 
verder moeyten sullen aendoen; soo sal het noodich sijn, dat men ons naerder 
bescheeden oversende, soo die becomen cont, in wat manieren de voorsz. 
lichtinge is geschiet, ende oft oock eenige Nederlanders niet met hare vryen 
wille sijn overgegaen op onse schepen, gelijck wy verstaen hebben.

Wy hebben oock verstaen ’t gene U. E. is bejegent van den pangoran tot 
Bantam. Bantam, die hem ten aensien van de detentie der Francoisen van ’t schip van 

Sl. Malo seer heeft geformaliseert ende U. E., oft d' onse tot Bantam, overal 
de voet dwers stelt, waerover wel halff geresolveert waert, u residentie voor 
een tijt tot Jacatra te nemen, omme alsoo te versoecken oft den voorsz. pan
goran tot reden ofte beter verstandt conde werden gebracht, ’t welck ons be- 
dunckens seer wel gedaen is voor een tijt; dan wy dienen ten opsien van de 
groote quantiteyt pepers die wy jaerlicx van doen hebben, de voorsz. plaetse 
niet geheel te verlaten, voor ende aleer dat wy dubbel wel van peper versien 
sijn ende oock eerst een bequame plaetse tot een rendevous sullen hebben 
begrepen, daer den handel van den peper alvooren wel gestabileert sal wesen. 
Soo lange dienen wy de coningen van Bantam en Jacatra met continuatie 
van onse comptoiren aldaer in devotie te houden ende hare gunste niet ver- 
liesen. ’t Selve U. E. ten hoochsten alsnoch sijn recommanderende hierop 
sonderlinge te willen letten, doch evenwel alle debvoir doende omme in 
andere plaetsen, gelijck alreede begonst hebt, den peperhandel te becomen, 
omme groote quantiteyt peper te vergaderen, soo en behoeft men op de ge
nade van die van Bantam niet te staen.

Onse gedeputeerde, met eenige van de Hooge ende Mogende Iieeren Staten
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Generael, sijn op den eersten deser uyt den Hage vertrocken omme voorden 
Briele. t’ seyl te gaen naer Engelandt,'met die intentie, om met die van de

4.
Gecom
mitteer

den naar Engelsche Oost-Indische Compagnie te comen in naerder conferentie, op 
Enge
land. hoope met den anderen een goed accoord sullen treffen, ende alsoo nieten 

weten hoede saken sullen uytvallen, soo en weten wy voor desen tijt alsnoch 
niet anders te advyseren als by onse voorige brieven is geschreven, ’t Gene 
hiernaer in Engelandt sal mogen passeren, sal U. E. met de naeste brieven 
geadvyseert werden, doch sullen U. E. gelieven noch te continueren de sche
pen van daer naer ’t patria gaende, te belasten, geene havens ofte reeden van 
Engelandt aen te doen, te meer by die van de admiraliteyt aldaer alreede 
ordre was gegeven omme onse schepen d’ Eendracht en Walcheren te doen 
aenhouden, ten aensien van ’t gepasseerde in Indien tusschen d’Engelsche 
en d’ onse.

Nopende ’t gene U. E. sijt mentionerende, dat den pangoran hadde ver- y 'Z
Zilveren socht een kiste met cleene silvere munte van dese landen, dient voor advijs, pasmunt. . . J

dat ’t voorleden jaer in November 1617 en in January 1618 lestleden is ge- 
sonden met de schepen den Zeewoljf ende Mauritius, met elcx ƒ7000 aen 
stuyvers ende dubbelde stuyvers die in de Vereenichde Provintien sijn ge
munt. Wy sullen hiervan U. E. advijs verwachten, oftdevoorsz. cleene munte 
daer begeert is. Ingevalle jae, sullen dan volgens U. E. ordre aen en aen meer
der paeyementen senden.

Wy souden goetvinden, dat de schepen die by U. E. voor rekeninge van 
de Cameren Amsterdam en van ’t Noorderquartier sullen affgesonden wer
den, dat men deselve eerst ende wat vroeger als voor desen geschiet mocht 
affvaerdigen, ten eynde deselve niet in Zeeland, maertydelick in Texel moch
ten arriveren, ’t selve seer commodieus ende de Vereenichde Compagnie 
van vele onnoodige oncosten soude excuseren; ’t selve U. E. (soo ’tmogelick 
sal sijn) wel hebben willen recommanderen.

Wy hadden wel verhoopt het schip Zierickzee ende een jacht van advijs 
noch op desen herbst van daer becomen te hebben, dan alsoo U. E. by de 
joncxste missive van den 1 lcn Martio twijffelachtich stont van deselve te sen
den, doordien den peper hooch soude moeten opdringen hebben ende oock 
de schepen qualick hebt connen missen, soo verhoopen wy, dat deselve op 
’t toecomende voorjaer vroech sullen becomen; willen oversulcx U. E. noch- 
maels ten hoochsten gerecommandeert hebben, dat ons toecomende jaer van 
alle quartieren ryke retouren werden toegesonden van 9 ofte 10 schepen, 
rijckelick geladen, ten eynde de Vereenichde Compagnie daeruyt mach ver
vallen al de treffelicke en overgroote oncosten van hare jarige equipagien, 
anders niet mogelick soude sijn daerinne te connen continueren, ende in 
’t affschepen goet regard nemende, dat yeder Camere, ende namentlick de
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Camere Amsterdam, neffens andere, naer proportie haer retouren mach be- 
comen, gelijck in onse voorige brieven breeder wert gementioneert.

Met het schip Amsterdam gaet den persoon van Mr. Martin Sonck van 
Amsterdam, die by ons aengenomen is in qualiteyt als advocaet-fiscael ende 
raed extraordinaris in Indien, die vooreerst sijn residentie sal nemen tot Ban
tam, oft daer ’t rendevous sal begrepen werden, ende hem sal hebben te 
reguleren naer de provisionele ordre ende instructie te dien eynde hem mede
gegeven. Voorts is denselven belooft, ingevalle t’ syneraencompste in Indien 
een plaetse vacant mocht wesen, ofte naermaels mocht comen te vaceren van 
de raden van Indien, dat hy in sulcken gevalle deselve sal becleeden.

Voor desen hebben wy U. E. geschreven, dat in September voorleden uyt 
Denemarcken vooruyt naer Indien is gesonden ende geseylt het schip ofte 
jacht den Orisont; daernaer sijn wy bericht, dat de vier schepen mede der- 
waerts gedestineert, in Novembri seylreet waren ende misschien al uytge-

6.
Martinua

Sonok.

1

7.
Uit-

rustingen
der

Denen,
Engel-
schen, loopen sijn, ende dat twee van deselve by de Coninklijcke Majesteyt, ende 
Eran- d’andere twee by de coopluyden sijn geequipeert, mitsgaders de twee van 

Conings wegen met een goetaental van soldaten voorsien. Wy verstaen onder 
de handt, dat haren cours apparentelick op Ceylon sullen nemen endealdaer 
eenige entreprinsen voorhebben, daervan Marcelis Michielsz., die hem voor 
ambassadeur des keysers van Ceylon aen de Coninklijcke Majesteyt van Dene
marcken heeft uytgegeven, ongetwijffelt de openinge heeft gedaen. Verstaen 
insgelijcx, dat d’ ooge hebben op de custe van Choromandel ende om aldaer 
negotie te doen; dat mede tot Bantam meenen te comen ende misschien een 
van hare schepen naer de Manilhas sullen senden, op de verclaringe ende toe- 
segginge die den Spaensen ambassadeur in Denemarcken soude hebben ge
daen, waeromme wy U. E. vermanen op dese saké met alle circuinspectie te 
willen letten, aen d’ eene syde dat ons in onse contracten ende plaetsen daer 
privative negotie hebben, geen prejudicie by deselve werde gedaen, gelijck 
de gesanten van de Iieeren Staten Generael genoechsaem in Denemarcken 
is toegeseyt dat niet en soude geschieden, noch de Spaignaerden oft Portu- 
gesen eenige hulpe ofte assistentie bewysen, ende aen d’ ander syde, dat haer 
geen offensie werde aengedaen, daerover sy met reden souden hebben te 
clagen, want hoewel wy voor desen hebben vermaent, dat het placcaet van 
de Hooch Mogende Heeren Staten Generael tegens Marcelis Michielsz., Pieter 
van Santen ende andere, met d’eerste schepen varende, oock soude werden 
in ’t werek gestelt, soo meenen wy het nochtans bedenekelijek is, ten aensien 
de voorsz. Marcelis in Denemarcken voor ambassadeur is aengenomen ende 
in gelijeke qualiteyt gedimitteert, ende Pieter van Santen nevens andere in sijn 
geselschap gestadich heeft gehadt, ende dat de Compagnie, sonder mereke- 
licken ondienst sulex connende verby laten gaen, niet gaerne d’ offensie van

seken.
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Denemarcken, boven andere voorgaende, oock op den hals souden halen. 
Derhalven sullen U. E. in ’t regard van d’eerste schepen en die daermede 
sullen overcomen, haer sulcx comporteren, dat wel het recht van de Com
pagnie by de beste ende bequaemste middelen mach blyven geconserveert, 
ende evenwel geen rigeur ofte attentaten werden gebruyckt, die aldaer, soo 
’t offensie ende datelickhej't is, hier te lande merckelijcke inconvenienten 
souden mogen veroorsaken; alles met sulcken verstande, soo sy hare behoor- 
licke limiten niet en overtreden. Ende soo eenich misverstant (’t welck wy 
ongaerne souden sien) tusschen beyde mochte voorvallen, sullen U. E. ons 
van alles met goede documenten ende informatien advijs geven, ommehet 
gepasseerde alhier te mogen justificeren.

Nopende de equipagie in Engeland, daervan hebben wy by de laetste ad- 
vysen verstaen, datter twee schepen binnen dry weken seylreed sullen wesen 
omme naer Indien te gaen, ende ’t gerucht gaet van noch vijff ofte ses schepen 
omtrent in April toecomende te sullen volgen, ’t Gene wyders hiervan sullen 
vernemen, sal U. E. per ’t jacht van advijs op ’t voorjaer geschreven werden.

De Francoisen hebben tot Diepen in de verleeden maend van October 
innegecregen haer schip genaempt Momoranci, ende die van St. Malo geene 
schepen. De Portugesen hebben desen herbst mede vier schepen becomen, 
met omtrent 7000 baelen peper. D’Engelsche geen meer als twee schepen, 
als in onse voorgaende missive werd gemendoneert. Alle ’t selve U. E. diene 
voor advijs.

Het schip Enchuysen gaet van hier recht deur naer de custe van Chorman- 
Carga- del, met omtrent 100.000 realen van achten aen cargasoen, te weten 80.000 

Coroman- realen in specie, de reste aen goudt ofte coopmanschappen, als U. E. sullen 
connen sien by de nevensgaende factuire en copie van missive aen den direc
teur de Haze geschreven, waerby oock ordre wert gegeven, het voorsz. schip 
aldaer aff te laden ende recht deur wederom naer patria te senden, ’t en ware 
men ’t selve niet ten vollen conde affladen met coopmanschappen voor ’t 
vaderlandt dienstich, in welcken gevalle is geordonneert, ’t selve voorts met 
cleeden voor Java ende Moluques te volladen ende voorts naer Bantam te 
laten seylen, met die intentie, omme aldaer voorts syhe volle ladinge in te 
nemen naer ’t vaderlandt. ’t Selve U. E. by desen mede sijn recommanderende 
dat sulcx mach geschieden.

Actum in Amsterdam, desen 13tn December anno 1618.
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29. — AMSTERDAM, 23 DEC. 1618. — 451 f. 334.
(PER WESTVRIESLANDT).

Naerdien den windt nu eerst begint te dienen, hebben raedsaem gevonden 
eenige dingen noch te recommanderen, teweten.dat wy verscheyden jongens 
van 15 tot 17, 18, 19 jaren hebben aengenomen, voor ƒ 4 a ƒ 5 ter maend, 
thien jaren in ’t landt te blyven en vijff jaren voord’eerste aengenomen gagie 
te dienen, sonder verbeteringe, ende bevinden dat men eenige jongens die 
voor desen totƒ4 by ons naer Indien waren gesonden, soo haest daergecomen 
sijn,datelickƒ7 aƒ8 sijn verhoocht, ’t selve directelick tegens onse meyninge 
is. Versoecken sulcx mach voortaen voorgecomen werden, alsmede oock 
andere niet te verbeteren, dan de voorgaende resolutien van de 17e medesijn 
brengende.

De Camer van Zeelandt heeft op haer schip Westvrieslandt aengenomen
Jan Hen- voor oppercoopman eenen Jan Hendricxsz. Sael, van Amsterdam, van de- 
drioksz.

Sael.

1.
Aan

genomen
jongens.

2.

! welcke de beste getuygenissen (ten aensien van sijn comportementen) niet 
en werden gegeven; soo is ons vruntlick versoeck, dat U. E. gelieve op de 
persoon ende op syne actiën te doen letten, oft hy hem oock in dienste van 
de Compagnie naer behooren is comporterende; soo niet, onse voorigeordre 
in ’t generael over al onse dienaers gegeven, te achtervolgen.

Wy hebben in voorige brieven verscheyden reysen U. E. gerecommandeert, 
Scheeps- omme de scheepsboecken als oock logieboecken van alle schepen en plaetsen 
boeken! in Indien te willen senden, omme de luyden (die veel arm en miserabel sijn 

en ons dagelicx seer quellen) te connen helpen aen hare affrekeninge en be- 
talinge, ende insonderheyt oock mede geene logieboecken en becomen van 
de logien tot Bantam ende Jacatra selffs, daer U. E. resideert, ’t Selve ons ten 
hoochsten verwondert, te meer voor desen dickmael om deselve is geschreven. 
Willen oversulcx andermael vermanen ende recommanderen, op alle schepen 
en plaetsen soodanigen ordre te geven, dat ons de voorsz. boecken mogen 
gewerden. De bewindhebberen worden onschuldich (door gebreck van de 
boecken en datsyluyden nieten connen helpen) veel calumnien nagegeven.

Wy hebben oock bevonden, dat men aldaer de luyden die noch in ’t leven 
sijn, hare gagie, op de heenreyse verdient, doet verseeckeren, tegens d’ ordre 
en resolutie van de 17e, die voor desen [is] medegesonden, by dewclcke alleen 
verstaen werd, dat men geen asseurantie en sal gedoogen, als alleen ten aen
sien van de persoonen die aen land sullen geraecken te overlyden, ende niet 
over de levende.

3.
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Eyntlicken U. E. nochmaels ten hoochsten recommanderen, dat wyjaer- 
licx van alle plaetsen rijcke en treffelicke retouren mogen becomen, omme 
desware equipagien en treffelicke oncosten die men van tijt tot tijt is doende, 
te mogen supporteren ende gemeene participanten oock goede uytdeclinge 
mochten doen. YVy hebben dit jaer een schoon retour becomen. De Heere 
sy ten hoochsten daerover gedanckt, als U. E. ten aensien van ’tgoetdebvoir; 
versoecken dat daerinne jaerlicx mach gecontinueert werden.

Wy senden oock met dese schepen diversche caerten in ’t groot besteck, 
Kaarten. omme binnenlandts van Bantam tot Japon te mogen gebruycken; deselveaff 

te voorderen, om aldaer in dienste van de Vereenichde Compagnie te ge
bruycken, ende niet te laten in de schepen die wederom naer patria retour
neren.

Ady 23en December 1618.
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30. — XVII, 16 JAN. 1619. — 451 f. 335.

(PER A MS TER DAM).I

Alsoo de schepen Amsterdam, ’t Wapen van Zeeland, in Zeeland leggende, 
ende den Orangicboom tot Rotterdam door contrarie windt tot noch toe niet 
en hebben connen in zee geraecken, soo hebben wy goedgevonden, tot ver- 
volch van onse voorige brieven, U. E. te verwittigen ’t gene sedert noch is 
voorgevallen, namentlicken dat op den 4en deser, Godloff, in Zeeland wel is 
gearriveert ’t jacht den Witten Beer, daerby wel ontfangen U. E. brieven van 
den 24 Juny 1618, in Jacatra, uytdewelcke verstaen hebben, vooreerst ’t gene 
verder gepasseert is tusschen d’ onsen ende den Pangoran tot Bantam, ende 
dat denselven, alsoock die van Bantam, nu wat beter hen voegen als voor 
desen geschied is, ten aensien U. E. genoechsaem haer deede blijcken van de 
voorsz. plaetse te willen verlaten, ingevalle sy continueerden in de quade pro- 
cedueren tot dien tijt toe gepleecht. 't Verder succes hiervan sullen met den 
naesten gaerne vernemen; dan sullen, naer ons gevoelen, met desel ve niet te
recht comen, voor ende aleer een bequame plaetse tot een rendevoes sal be
grepen sijn, soo en behoeft men soo seer op de genade van de Moorsche 
coningen niet te staen, omme daerop met bequame occasie te willen letten, 
(als breeder in onse voorige brieven is gementioneert). ’t Selve U. E. alsnoch 
serieuselick sijn recommanderende.

Wy hebben mede wel verstaen ’t gene verders is gepasseert in ’t rcgard 
van ’t gearresteerde schip St. Michiel, ’t welck de Francoisen voorts souden 
hebben verlaten, ter saecke men 't voorsz. schip wilde doen verseylen naer 
d’eylanden van Jacatra, omme aldaer te beter in goede verseeckeringe te 
houden, ende dat U. E. doen raedsaem hadde gevonden, ’t selve schip, met 
allen ’t gene daer om, in ende aen was, onder behoorlicke inventaris acn te 
vaerden, ’t welcke ons dunckt dat men hierinne wat te verre heeft gegaen, 
buyten d’ordre ende intentie van de Hooch Mogende Heeren Staten Gene- 
rael, want hare Hooch Mogende placcaten, aen de Vereenichde Compagnie 
verleent, soo wijt niet en exprimeren, maer alleen om onse natiën ofte die voor 
desen in onsen dienst geweest sijn, daervan te lichten. Het hadde onder cor
rectie daermede genoech geweest. Wy sullen apparentelicken hierover groote 
moeyten en swaricheden met de Francoisen hebben, te welcken eynde het 
noodich sal wesen, dat ons alle behoorlicke certificatien van ’t gepasseerde 
tusschen de voorsz. Francen ende ons werden overgesonden, ende dat met
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St.Michiel.

'

*



;
' i

16 Jan. 1619. 413

d’eerste affvarende schepen, omme te dienen tot onse defentie, U. E. voorts 
recommanderende in gelijcke saecken niet verder te gaen als de ordre van de 
Vereenichde Compagnie ende de placcaten van hare Hooch Mogende sijn 
medebrengende, omme alle verdere onlusten tusschen ons endede nabuerige 
coningen, onse geallieerde, soo veel te vermyden als den dienst van de Ver
eenichde Compagnie eenichsins sal lyden.

Hier beneffens gaen copien van de brieven die den coninck van Dene- 
Deenscbe marcken ten aensien van syne schepen die naer Indien sijn gegaen, aen de 
rusting. Hooch Mogende Heeren Staten Generael heeft geschreven, ende de ant- 

woorde by hare Hooch Mogende aen syne voorsz. Majesteytgesonden. Willen 
U. E. ende raden van Indien by desen gerecommandeert hebben, den inhoud 
van de voorsz. brieff van hare Hooch Mogende ende onse voorige ordre hier- 
inne te achtervolgen, als in onse voorgaende brieven breeder wert gementio- 
neert, waertoe, om cortheyd des tijts, ons sijn refererende.

Wy hebben mede verstaen dat de schepen d’ Oude Zonne ende Galiasse van 
Japon naer Coutchijn China souden gaen, omme te versoecken oft men in 
Ouinam (een bequame plaetse daer ontrent gelegen) met de Chinesen den 
handel sal connen stabilieren, waervan Cornelis van Nieuwenroode in synen 
brieff van den 20en September anno 1617 wijtluftich is discourerende. Sullen 
hiervan ’t goed succes met de volgende schepen gaerne vernemen.

Alsmede wat negotie den Swarten Leemv in Patana, Sangora, Ligor, Bor- 
delon, Siam ende Cambodia, ende de schepen den Valck ende Zeezvolff in 
Ticco ofte Priaman sullen hebben gedaen; van gelijcken het Bergerboot, den 
Jager, Ceylon en China in Jamby, van welcke plaetsen verhoopen, goede 
pertye peper sult hebben becomen. -h;"

Het is ons lieff geweest te verstaen het cort ende behouden arrivement van 
de schepen Tolen ende d’ Zeewolf/. Verhoopen hiernaer te verstaen, dat de vol
gende schepen mede aldaer wel sullen gecomen sijn, dat God alsoo wil geven. 

Hier beneffens gaet oock copie van een brieff van den orateur Haga, die

3.

A
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4.
Brief van van wegen de Hooch Mogende Heeren Staten Generael tot Constantinoplen 

Haga. by den Grooten Heere is residerende, soo aen de Vereenichde Compagnie 
heeft geschreven, naer wekker inhoudt U. E. gelieve ordre te geven aen onse 
schepen naer ’t Roode Meer gaende, dat sy hen daernaer willen reguleren, om 
in geen moeyten aldaer te raecken.

Alsoo den Orangieboom nu uytgaet voor een jacht van advijs, volgende 
d’ ordre van de vergaderinge van de 17c, soo sal U. E. gelieven ’t selve schip 
wederomme spoedich aff te vaerdigen, neffens den schipper Cornelis Cor- 
nelisz. ’t Hardt, die daerop aengenomen is, om met het voorsz. schip weder
omme over te comen, conform ’t extract van de voorsz. resolutie, hiernevens 
gaende, waertoe ons refereren.

>
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De stadt van Dordrecht heeft aen ons in faveur van eenen Joost Marchelis 
Verwers geschreven, die uyt Persia tot Bantam was gecomen, om me denselven 
passagie op onse naer huys varende schepen met syne conqueste te willen 
vergunnen, soo hebben wy geaccordeert, dat men den voorsz. persoon sal 
mogen op een van onse schepen over laten comen, met die conditiën, soo 
denselven eenige comptanten by hem heeft, deselve aldaer aen ons comptoir 
sal laten, midts dat men denselven gelijcke somma hier te lande wederomme 
sal goed doen, met alsulcke advanche als men onse natie die haer goedtdaer- 
laten gewoonlick is te doen, als tegens thien ten hondert, ende ingevallen 
denselven eenige zyde oft andere coopmanschappen mocht hebben, dat men 
deselve voor de Vereenichde Compagnie daer sal aennemen, ten prvse als 
men deselve daer te lande van de Chinesen ofte andere natiën is coopende, 
op welcke conditiën U. E. denselven mocht over laten comen, mits hem mede 
subjecterende d’ordre van de artijckelbrieven, als andere in onsen dienst 
wesende.

5.
i Joost.

Marcelis
Yerwers.

De professoren van de Academie tot Leyden in de medecinen hebben
Verzoek aen ons versocht, aen U. E. te recommancïeren, ingevalle daer eenige rari-
Leidsche teyten van blommen ofte vreemde cruyden sijn, daer men de bollen en wor-
profes- telen van soude connen gesont overbrengen, omme hier te lande in hare Boren in ° °

de medi- gemeen Lands Cruythoff te planten, haer soude vruntschap geschieden, 
cijnen.

6.

Neffens desen gaet copie van de comptanten ende coopmanschappen, die 
met ’t schip Enchuysen naer de custe van Coromandel sijn gesonden, mon
terende te samen ter somma van / 238.130. Verhoopen daervoor goede 
retouren sullen becomen.

\

Wy hebben tsedert onse voorige affgesonden brieven verschcyden brieven 
van onse gedeputeerde uyt Engelandt becomen, dan daer en was tot noch 
toe niet verhandelt, doch sy meenen metten eersten mette Engelse in con
ferentie souden comen. Godt geve wat goeds voor de Vereenichde Compag
nie mogen uytrechten. ’t Gene metter tijdt passeren sal mogen, sullen U. E. 
’t selve met de volgende schepen advyseren, doch U. E. sullen gelieven on- 
dertusschen goede sorge te dragen, dat de Vereenichde Compagnie geen 
prejuditie en come te lyden, gelijck in onse voorige brieven breederwerdt 
aengeroert.

In onse voorigebrieven in ’t lange gespecificeert, wat schepen, volck, comp
tanten ende nootelicke behoeften waren gedestineert om naer Indien te gaen, 
waervan alreedeachtschepen voordesen sijn uytgeloopen, namentlick’tschip 
Walcheren, op 5 December uyt Zeeland, ende Dordrecht, d’ Goede Hoope, 
d’ Eenhoorn, 't Postpaerd, Nieuw Hoorn ende Enchuysen op 26 ditto uyt Texel, 
en den 27 ditto ’t schip Nieuw Zeeland uyt Zeeland. De Heere wil deselvige 
altsamen geleyden, en corte, voorspoedige rpyse verleenen
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goeden wind verleenen dat de drie schepen Amsterdam, ’t Wapen van Zeelandt 
ende Orangieboom mede mogen in zee geraecken, waermede U. E., soo wy 
verhoopen, een treffelicke, wel gearmeerde vloote sult becomen.

Wy meenen noch in Martio toecomende ’t schip d’ Eendracht voor een 
advijsjacht aff te vaerdigen, ende sullen voorts sien, soo de gelegentheyt van 
de Vereenichde Compagnie eenichsints can lyden, wat schepen meer sullen 
connen senden, te meer U. E. soo heftich recommandeert van veel schepen, 
volck ende comptanten te willen senden.

’t Equipagie van de voorgemelte schepen sal de Vereenichde Compagnie 
een groote somma gelds costen, ende meerder importeren sal als noch noeyt 
equipagie op een jaer heeft gecost. Wy everteren onsselven ten alderhooch- 
sten, met vaste hoope, vandaer jaerlicx wederomme rijeke retouren sullen 
becomen, anders niet mogelick soude wesen de onuytspreeckelicke groote, 
sware equipagien ende oncosten te connen supporteren. Oversulcx U. E. 
nochmaels by desen recommanderen soodanige ordre op alle quartieren van 
Indien te geven, dat wy treffelicke retouren mogen van daer becomen, opdat 
de Vereenichde Compagnie eens van hare sware belastingen van opgenomen 
penningen mach gevrijdt werden ende gemeene participanten eens goede 
uytdeelingen mogen becomen.

Actum in Amsterdam desen 16 January anno 1619.
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31. — XVII, 1 MEI 1619. — 451 f. 437.
(PER GOEDE HOPE).I

Onse jongste missive aen U. E. is geweest van den 16en Januario laestleden, 
gesonden met de schepen Amsterdam, ’t Wapen van Zeelandt ende den Oran- 
geboom, wesende het vervolch van onse voorige brieven. Tsedert is op 22en 
ditto in Zeelandt, Godtloff, mede wel gearriveert ’t schip Tholen, daerby wel 
ontfangen U. E. missive van den 26 Julio 1618 in Jacatra^-UVt dewelcke met 
lieff hebben verstaen, dat U. E. den trots van den pangoran tot Bantam vry 
wat verwonnen hadde ende nu wat meerder tot reden was gebracht, sulcx, 
dat denselven door de onbehoorlijcke procedueren van de Engelsche incli
neerden met U. E. te contracteren van den peperhandel voor d' onse alleen 
te doen houden, met exclusie van alle andere Europische naetien. Wv sullen 
met de naeste brieven het verder succes hiervan gaerne vernemen. Wy be
vinden, dat den peper met ’t schip Tholen gesonden, vrywat dier innegecocht 
is, doch ten aensien van de redenen die U. E. daertoe hebben gemoveert, dat 
is, om neffens d'Engelsche ende Francen, die doen mede tot gelijcken pryse 
cochten, te volgen ende om geen penningen vruchteloos te houden leggen 
sulcx hebt gedaen, alsmede principael om ’t voorsz. schip Tholen volladen aff 
te vaerdigen. ’t Selve ons oordeels wel is gedaen, hoewel den peper hier tegen- 
woordich vrywat slapper is als wel voor desen is geweest, ende dat meynen 
den Bantamschen peper ontrent 32 a 33 penningen op 24 maenden niet sal 
gelden, doordat noch goede quantiteyt peper tot Lixbona ende ander plaetsen 
is ende den treek nu sober overal is 1). Evenwel is de mevninge van de Ver- 
eenichde Compagnie, dat men neffens andere jaerlijcx goede quantiteyt peper 
coopen sal, om de retouren niet te verminderen, doch met alle discretie de 
penningen van de Compagnie ten meesten voordeel ende profyte te mena
geren, soo dat wy in 't selve U. E. geen speciaele ordre en connen geven, 
maer U. E. recommanderen ende volcomen toevertrouwen, hierinne, als in 
alle andere saecken, ’t beste van de Compagnie sult weten.

Wy hebben seer ongaern verstaen dat eenige Bandaenesen den vrede 
Amboina wederom hadden gebroocken, alsmede vrywat onlusten tusschen d’onse 

ende de ondersaten van Amboina waeren ontstaen. Verhopen dat tsedert
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!) „Nota. Tsedert, voor ’tsluyten van desen, is alle den peper onder de Compagnie berus
tende, vercocht; den clcynen Bantamschen ende Jambischcn a 33 penningen, ende den Pria- 
manschen a 35 penningen’t*®; alles op 24 maenden te rabatteren”.
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by U. E. ende de raeden van Indien soodaenige ordre sal sijn gestelt, dat 
deselve plaetsen van ons niet en werden gediverteert, maer dat den handel 
aldaer ten aensien van de Vereenichde Compagnie, met exclusie van alle 
andere Europische naetien, mach blyven geconserveert, want deselve ten 
alderhoochsten hieraen gelegen is; U. E. serieuselijcken recommanderende, 
neffens de raeden van Indien, hierop doch goede sorge te willen draegen, ten 
welcken eynde wy ons evertueren met sendinge van veel treffelijcke schepen, 
menichte van volck ende vele comptanten, voorts alle noodige behoeften 
omme daermede alle forten, plaetsen, schepen, jachten in Indien alomme te 
mogen versien, als te weten U. E. in December en Januario laestleden hebben 
toegesonden thien schepen, wel gearmeert van volck, ammunitie van oorloghe, 
vele comptanten ende andere ontboden behoeften, ’t Elffde schip, de Goede 
Hope, is door storm ende onwederin deSpaenschezeealsijnde, van de andere 
versteecken, sijn groote mast heeft moeten kerven, oock qualijck besevlt, 
doordat het niet wel gestouwt ende seer ranck is geweest, waerdoor genoot- 
druckt [was] wederomme in Zeelandt in te comen op den 20en Februario laest
leden, doch gaet nu met noch vijff andere schepen wederomme in compagnie, 
t* saemen ses in ’t getal, te weten ’tvoorsz. schip de Hopey ’t schip d'Eendracht 
voor een jacht van advijs/tschip de Goede Fortuyn, den Witten Beer, te saemen 
vier voor de Caemer van Amsterdam; ende de schepen Walcheren ende Tholen
voor de Caemer Middelburgh, altsaemen wel gemantende voorsien met__*)
bootsgesellen ende . . . . *) soldaten, ende te saemen 15 kisten realen van 
achten, met 4000 rosenobels 2), boven de seven kisten die voor desen de Hope 
sijn innegegeven, die men althans op d’ meeste schepen heeft verdeylt. Ver
hopen met dese als voorgaende vlote nu treffelijck sult versterckt sijn, ende 
sullen op den herbst toecomende sorge draegen wederomme met een goede 
vlote te continueren, waermede verhopen-dat den standt van de Compagnie, 
soo ten aensien van de Portugesen, Castiliaenen, onse vyanden, te resisteren, 
met voorts d’ uytweeringe van alle andere Europische naetien ter plaetsen 
daer wy forten ende contracten hebben, genoechsaem sultconnen verseecke- 
ren, met vaste hope, dat ons voor de effecten daer sijnde, als de nu ende voor 
desen gesonden contanten, treffelijcke, rijcke retouren sullen toegesonden 
werden, ten eynde de continuatie van ons equipagie ende swaere toerustinge 
daeruyt van tijt tot tijt mogen gevonden werden. Dat voorts ontlast mogen 
werden van onse opgenomen penningen (die veel importeren), ende dat de 
gemeyne participanten een goede uytdeylinge mogen becomen. ’t Selve wy

4.
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l) Niet ingcvuld.
*) ln margine: „Alsoo do rosenobolen togonwoordioh niet wel en sijn to becomen, sullen de

selve niet voor don herbst connen gesonden worden".
27
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U. E. by desen ten hoochsten sijn recommanderende, anders niet wel moge- 
lijck soude wesen de overtreffelijcke lasten langer te connen supporteren.

Nopende de saecke van de Engelsche, die laeten aensien, volgens de jong
ste advysen van onse gecommitteerde uyi Engelandt, dat wy met d’Engelsche 
wel soude mogen accorderen, alsoo hem d’apparentie liet aensien; doch als- 
noch niet seeckers van weten te schryven. Evenwel niet naelaeten wilt goede 
sorge te draegen, dat deselve ende alle andere Europische naetien uyt de 
plaetsen die aen ons by contracten verbonden ende met forten beseth sijn, 
uytgeweert werden, conform onse voorighe ordre, ter tijt ende wylen wy desen 
aengaende naerder ordre sullen geven.

Voorders verstaen’tgene wydersis gepasseert ten aensien van d’Engelsche, 
dat deselve de plaetse van Puloron noch beseth houden ende dat d’onse had
den verovert twee van haere schepen, die met rijs ende vivres van meyninge 
waeren de voorsz. plaetse te victualieren. Verhopen met de volgende advysen 
te vernemen dat de Engelschen deur extremen noodt de voorsz. plaetse van 
Pouloron wederom sullen verlaeten hebben, ’t welck Godt alsoo wil geven. 

Belangende de voorige ordre gegeven in ’t lichten van de Nederlanders uyt 
StMichiel sc^ePen van de uytheemscheCompaignien, conform de placcaeten ende 

brieven van de Hooch Mogende Heeren Staten Generael, voor desen ende 
met de laetste schepen overgesonden, verstaen wy, dat men dienaengaende, 
sondereenich onderscheytvan natiën ofte uytheemsche Compagnien, deselve 
ordre sal mogen volgen, doch met alle discretie daerinne sult handelen, ende 
principael lettende op de notoire interesten die de Vereenichde Compagnie 
daerdoor soude comen te lyden, dat daerinne niet verder en werde gegaen 
als deselve placcaeten ende voorige brieven van hare Hooch Mogende sijn 
medebrengende.

Wy sullen hiernaer verwachten meerdere documenten ende bewysen, ten 
aensien van hetaenvaerden van ’t schip St. Michiel, om me daerby te betoonen 
de redenen waerom ’t selve alsoo is geschiet, ten eynde deselve tegens de 
Fransche haere aenclachten ons moechten dienen, als voor desen geschreven.

Wy hebben met leetwesen verstaen de ongelucken van brandt die in Am- 
boina als in Malay^ofte Ternate sijn geschiet, met verlies van omtrent 
ƒ76.463- 10. Willen U.E. ende de raeden van Indien ten hoochsten gerecom- 
mandeert hebben, dat voortaen doch goede sorge mach werden gedraegen 
dat wy van gelijcke inconvenienten mogen beter bewaert sijn, ten welcken 
eynde met de voorgaende vlote, alsoock met dese uytgaende schepen, goede 
partye pannen ende clinckert werdt gesonden, om me de packhuysen wel te 
versorgen voor brandt ende diergelijcke ongelucken.

Wy verstaen oock, dat den coninck van Tidore correspondentie is houden
de met die van Cambello ende andere plaetsen: van Louwa, Lusidi, die licht
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van meyninge waeren hem onder denselven coninck te begeven, de stadt- 
houders van den coninck van Ternate te doen vertrecken, ende dat sulcx door 
beleyt van capiteyn Hitto niet voort is gegaen, waerdoor men siet de onge- 
stadicheyt van de Moorsche coningen ende princen, sulcx dat men op deselve 
hen niet vertrouwen mach. Oversulcx willen wy U. E. ten hoochsten gerecom- 
mandeert hebben op alles goede sorge te draegen, dat de ingesetenen van de 
voorsz. plaetsen met alle descretie ende goet beleydt mogen bejegent werden 
ende de plaetsen voor de Vereenichde Compagnie verseeckert blyven.

Uyt den brieff van den commies Harmen van Speult hebben wy verstaen 
datter veel onlust by de Indianen, sorterende onder die van Amboina, was ge- 
resen ten aensien van het quart van ’t arbeyden, ende dat hy goet vondt,
’t selve wech te nemen, haer daervan te ontlasten ende in plaetse een cleyne 
contributie op te leggen, ende dat men goede partye slaven van Madagascar 
moecht becomen, om alsoo het faveur van de voorsz. Indiaenen te behouden.
Willen oversulcx U. E. ende raeden van Indien gerecommandeert hebben 
hierop te willen letten, ende te sien in wat voegen de saecken aldaer mogen 
gerecht worden.

Wy vinden mede niet ongeraeden, dat men den handel van Chinapp de , 
Manillas sal sien te beletten, soo veel mogelijck sal wesen, ende aen ons 
soecken te trecken op alsulcke bequaeme plaetsen als men sal cunnen be- 
grypen, doch daerop lettende, dat men hem niet geheel daerdeur en ontblote, 
dat de jaerlijcxsche retouren daerdoor niet vermindert en werden.

Den voorsz. van Speult mentionneert oock, dat de Christelijcke religie onder 
de Indiaenen ofte Amboinesen dagelijcx seer toenam door ’t beleyt van Se-

om

lrl.
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religie, bastianos Danckert, ten welcken eynde hy versocht dat men noch goede pre-

dicanten wilden senden, ende dat het goet waere dat men eenige bequaeme 
jongers, gebooren Indiaenen, naer dese landen mocht senden, om alhier in 
theologie te laeten studeren, om, naermaels bequaem sijnde, wederom naer 
Indien te seynden; meynt dat men door deselve met predicken veel vruchten 
onder de Indiaenen soude cunnen te wege brengen, ’t Selve U. E. by desen 
recommanderen, dat met d’eerste gelegentheyt vier bequaeme jongers, ge
booren Indiaenen, van vroome aensienlijcke ouders, die taemelijck van oor
deel ende ingenium sijn, werden overgesonden, te weten 2 uyt ’t resort van 
Amboina ende 2 uytTarnate, omme ten selven eynde geinstrueert ende ge- 
bruyckt te werden.

Den admirael Verhaegen vermaendt ons, dat de uytweeringe van de Ma- 
layen, Clingen, Javaenen ende andere Indiaenen seer beswaerlijck sal vallen 
ende onse naetie ter saecke van dien seer odieus maeckt, maer meent (naer 
sijn oordeel) het best ware dat men, gelijck als voor desen geschiet, geenen 
quaeden rijs door den onsen in Amboina, ofte plaetsen daeronder sorterende,

9.
Weren 

van den 
inland- 
scken 

handel.

i
-



1 Mei 1619.420i
laet brengen, maer geheel goeden witten rijs; meynt door alsulcken middel, 
dat alsdan de voorsz. Javanen, Maleyen, Clingen, daer wel vandaen sullen 
blyven, waeropU.E. mede sullen gelieven te letten ende daerin te doen sulcx 
den meesten dienst van de Compagnie sal vereyschen.

Hebben voorts met droeffheydt verstaen ’t verlies van diverse notabele 
persoonen, als oock veel zoldaeten, die op Banda door een pestilentiaele 
coortse sijn gestorven ende noch continueerde, waerdoor soodanigeplaetsen 
wellicht perijckel souden loopen, ’t en waere met goede sorge daerinne tyde- 
licken werde versien, gelijck wy verhopen geschiet te sijn, te meer wy met 
de Bandanesen wederom licht in oorloge souden connen comen, gelijck U. E. 
joncxste missive is mentionnerende, dat die van Lontor den vreede alreede 
gebroken hadden ende den tocht, by d’onsen daerop gedaen, niet wel en 
heeft gesuccedeert;*ende sullen voorts gaerne hiernaer vernemen hoe dat het 
exploict op Pouloron sal uytgevallen sijn.

Het is ons aengenaem geweest te verstaen, dat de 6 galioencn van de Philip- 
pinas, die ons in laetste batallie den meesten affbreuck hebben gedaen, door 
onweder en storm samen waeren vergaen; ’t selve een groote saecke voor de 
Vereenichde Compagnie [is ende] den vyan'dt treffelicken sal doen verach- 
teren, waerdoor verhoopen het voorgenomen desseyn ontrent de Maniilas den 
onsen te beter geluckt [mach wesen] 1).

V Wy hebben niet connen laeten U. E. te adviseren dat wy de nootenmus- 
Prija^der chaeten, onder de Compagnien ofte respective Caemeren berustende, heb-

10.
I

ben vercocht, goet ende quaet, door den anderen, tot 21 stuyvers 2) ’t pondt, 
op 24 maenden, sulcx dat men sonderlinge sal dienen debvoir te doen, omme 
van tijt tot tijt goede quantiteyt nooten te becomen, ende dat schoon goedt, 
rompen en stucken aldaer uytnemende, want de vracht niet connen lyden, 
oock de goede noten bederven, ’t Selve wy U. E. serieuselicken recomman
deren, alsoock aen en aen goede quantiteyt folie, die schoon is, te senden, 
want tegenwoordich hiervan mede niet veel en hebben.

Op den handel van China ten aensien van de syde en syde laeckenen voorts 
andere Chinesche waeren gelieve te letten, dat wy die mettertijt moechten

11.
Chi-

handel, becomen, ende daertoe met goede gelegentheyt een bequame plaetse te be- 
grypén, daer men met goede verseeckeringe den voorsz. handel mach stabi- 
lieren, alsoo de Vereenichde Compaignie daeraen ten hoochsten gelegen is, 
te meer sy nu van alle haere syde ontledich is, want omme rijcke retouren 
jaerlijcx te becomen, soo moet men nootsaeckelick op alle ende verscheyden 
coopmanschappen letten, doch die ’t meeste proffijt connen geven, omme 
de schepen te spoediger naer het patria aff te vaerdigen.

*) Afgescheurd.
3) Het cijfer 21 nauwelijks leesbaar.
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Wy verhoope'n met de naesten te vernemen ’t goet succes ten acnsien van 
de geruchten dien U. E. verstaen hadden, van datter in de Moluques een 
groot gewas naegelen voorhanden was, doch datter geldt en cleeden ont- 
braecken. Wy verhoopen dat de voorsz. plaetsen daernae van de voorsz. 
spetien sullen geprovideert sijn, ten eynde wy vandaer een goede quantiteyt 
naegelen sullen becomen, want de Vereenichde Compagnie ten hoochsten 
daeraen gelegen is, dat alle de naegelen alleen in onse handen comen ende 
niet en vervallen in handen van andere. Willen U. E. ten hoochsten gerecom- 
mandeert hebben, op den Molucxschen handel soodaenige ordre te willen 
raemen, dat deselve voor de Vereenichde Compagnie mach geconserveert 
blyven.

Den lieutenant gouverneur Harman van Speult mentionneertoockinsyne 
missive, dat hy oordeelt best te sijn voor de Vereenichde Compagnie, dat men 
de soldaeten op haer eygen coste laet blyven, te dien eynde een schriftelijcke 
calculaetie overgesonden heeft. Deselve geexaminecrt, soo dunckt ons, onder 
correctie, sijn ad vijs dienaengaende daer ter plaetsen best soudewesen, die op 
haer eygen cost te laeten, doch of’t selve op alle andere plaetsen practicabel 
soude wesen.’t selve is bedenckelick, doch connen van hiergeeneprecyse ordre 
geven voordat wy desen aengaende U. E. naerder ad vijs hebben becomen. 
Ende is oock seer bedenckelick, als men in Amboina de soldaeten op haer 
eygen cost laet blyven, ende op andere plaetsen op de Compagnies costen: 
’t selve onder de soldaeten een verkiesinge en lichtelijck onlust en muyterye 
soude cunnen veroorsaecken, waerdoor den staedt van de Compagnie perijckel 
soude lyden, wan t naer ons oordeel hierinne eenparighe ordre dient gehouden; 
doch recommanderen U. E. ende de raeden van Indien op dit stuck soodae
nige bequaeme ordre te nemen, dat de Compagnie haeren staedt verseeckert 
mach blyven ende tot minste schaede van deselve mach strecken, ende vooral 
mede te letten, dat men ten aensien van de betaelinge der soldaeten geen 
onlust en maecke, van deselve, in plaetse van geldt, soecken op te draegen 
cleetgens, vivres ende ander behoeften tot voldoeninge van haer verdiende 
maendgelden, maer dunckt ons best, onder correctie, dat men dengenen die 
geldt begeeren betaele in comptant, en andere die cleetgens en anders ver- 
soecken, doe bctaelen met hetselve, tot redelicken pryse, ende dat men desen 
aengaende de soldaeten haer keure moecht geven. Doch stellen ditselve alles 
tot discretie van U. E. ende de raeden van Indien, om de bequaemste ordre 
hierop te raemen, soo als den dienste ende meeste verseeckcringe van de 
Compagnie sal vereyschen.

Ende alsoo wy dagelicx veel moeyten hebben met de luyden die haere mans 
ende kinderen in Indien sijn hebbende, ten aensien van haere reeckeningen 
van verdiende maendgelden, als anders daeraen dependerende, doordat de
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boecken van de schepen ende logien niet en werden overgesonden, waerover 
veel calumnien ende spytige woorden moeten hooren, streckende tot disre- 
putaetie van de Vereenichde Compagnie, soo is alsnoch by desen ons seer 
vrundtlickbegeeren, dat men doch soodaenige ordre overal wil stellen, dat ons 
successivelijcken de boecken van alle plaetsen jaerlicx toegesonden werden.

Met dese schepen gaet oock een saechmolen omme op Amboina te ge- 
bruycken, volgens ’tversoeck van den vice-gouverneur van Speult; oock 
eenige cruytmaeckers omme te continueren in ’t cruytmaecken aldaer. Soo 
sulcx daer goet conde gemaeckt werden, soude seer commodieus sijn, ende 
de Compagnie veel connen excuseren van onnoodige costen.

Ady primo Mayo anno 1619. Onderteeckent Frans HENDRICXSZ. Oet- 
GENS, SlMON JACOBSZ. SCHOONHOVEN, CORNELIS VEEN, PlETER WALLICHSZ.
Proost.
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32. — COMMISSIE UIT DE XVII, 30 JULI I6I9. — 451 f. 468.
(PER BVLL).

Alsoo wy over langen tijt hebben gesocht voor te comen de swaricheden
^met def enc^e misverstanden die over den handel van de Moluques ende naergelegen
Engel- plaetsen souden mogen ontstaen tusschen ons ende d’Engelse natie, soo 

sohe Com
pagnie.

1.

hebben wy al in den jare 1613 ende 1615 twee ,'diversche conferentien met 
haer E. gehouden, ten eynde dat door eene bequame vereeninghe van haer 
E. ende onse Compagnie alle ongenuchten souden mogen cesseren ende dien 
handel soo werde gebeneficeert, dat wy in toekomende met minder costen 
ende meerder apparentie souden hebben te verwachten eenighe vergoedinghe 
van de oncosten van de oorloghe, die wy tot defentie van de voornoemde 
landen gedurichlijck ende beswaerlijck hadden gedaen; dan alsoo de voorsz. 
twee conferentien (tot onser grooten leetwesen) sonder succes sijn geweest, 
ende dat tsedert het jaer 1615 (wanneer de laetste is gehouden) niet alleen 
de voorgaende misverstanden en hebben gecontinueert, maer dagelijcx 
grooter ende grooter wordende, sijn gecomen tot openbare feytelyke proce- 
duren, waerin U. E. op gelyke manieren genoodicht sijn geweest te voorsien, 
soo heeft het de Hooch Mogende Heeren Staten Generael goet gedacht ons 
te gebieden, ten eynde dat eene andere conferentie door ons met d’Engelse 
Compagnie soude werden gehouden, tot hetwelke syne Majesteyt van Groot 
Bretaignen sich mede thoonde genegen te sijn. Wy hebben ons seer gaerne 
daertoe laten employeren, te meer, alsoo syne hooghgemelte Majesteyt ende 
hare Hooch Mogende tot meerder sekerheyt van succes ende reputatie van 
dese handelinge goetvonden, deselve te doen assisteren met eenighe heeren 
uyt haren raet ende vergaderinghe, dewelke als middelaers en tusschen- 
sprekers souden de twee Compaignien veraccorderen, indien het quame dat 
sy in eenich poïnct tot geen besluyt en souden geraken. Wy sijn op eersten 
December 1618 (nieuwen stijl) vertrocken uyt ’s-Gravenhage, ende hebben 
naer vele moeyte ten lesten de vereeninge getroffen volgens de conditiën van 
het tractaat, 't welck op 7cn Julio 1619, stilo vetery, eerst is gesloten ende ge- 
teeckent, waervan U. E. hierneffens copie wert gesonden, om met deselve 
U. E. aldaer te behelpen daer het van noode sijn sal. Soo haest als U. E. desen 
sult hebben gelesen ende geexamineert de neffensgaende papieren, sal het 
dienstich wesen, dat het accoort werde genotificeert aen de principale ende 
commisen van de Engelse Compagnie, om uyt haer E. teverstaenwattydinghe
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ende ordre datsv uytEngelantsullen hebben ontfangen, soo op de publicatie, 
2. als op de executie van dit tractaet; hetwelke by U. E. te samen met haer E. 

overleght sijnde, sal van noode wesen dat uyt den name van den coninck van 
Groot Bretaignen ende de Hooch Mogende Heeren Staten Generael van de 
Vereenichde Nederlanden hetselve werdepublickelijckengelesen, ter assisten
tie van bevde de natiën, ende dat de vereeninge van de twee Compaignien ten 
besten overal werde voorgedragen, ’t welck ten eersten dient te geschieden 
tot Bantam off tot Jacatra, daer de Compaignien het meeste gebieth hebben. 
AlsU. E. dan onse schepen sult seynden naer de Moluques, Amboina ende 
Banda, soo sal ’t selve de principale ende commisen van d’ Engelse Compaig- 
nie die tot Bantam oft Jacatra resideren werden aengedient, ten eyndedat sy 
eenige van den haren mede innewaerts seynden, met behoorlyke authorisatie 
om aldaer gesamentlijck de voorsz. publicatie te doen. Dit sal dienen met den 
aldereersten geeffectueert, opdat alle partyschap cessere ende de goede ge- 
negentheyt dadelijck vruchten mach voortbrengen, die wy verwachten uyt 
dese vereeninghe. Van gelyken sal noodich wesen, dat de commisen van 
d’Engelse natie werden versocht als U. E. sullen seynden naer de cust van 
Chormandel, ten eynde als voren. Tot de verder executie van de articulen 

3. van het tractaet hebben wy met d’Engelse Compaignie beraemt eenighe con-
sideratien ende ordre op sommige poincten die wy tot meerder claerheyt oor
deelden explicatie van noode te hebben, dewelke by de gedeputeerde van de 
respective Compaignien sijn geteykent, waervan copie hiernevens gaet. Wy 
hebben goetgevonden deselve aldus aen U. E. tesamen over te seynden, ten 
eynde dat onse intentien by U. E. mochten werden aengenomen, alsoo wy 
meynen (naer onse kennisse die wy van desaken van Indien connen hebben), 
dat deselve strecken tot dienst van beyde de Compaignien; dan alsoo wy mede 
weten dat vele dingen connen voorvallen, waerdoor het can gebeuren, dat off 
den dienst van de Compaignie, off de gelegentheyt van saken nieten can toe
laten dat onsen last nopende het exploict van de Philippines preciselijck oft 
in eeniger manieren mach werden gevolcht, soo sullen U. E. met gemeyn ad- 
vijs van die van d’Engelse Compaignie alsulcke andere ordre in dat poinct 
volgen, als U. E. tesamen tot meesten dienst van dese vereeninge sullen be
vinden te behooren. Wy en connen U. E. niet genoegh recommanderen, dat 
(gelijck wy vertrouwen van de syde van d’ Engelse Compaignie sal geschieden) 
by U. E. sulc een ordre wert gestelt, dat niet alleen het contract in allen synen 
poincten ten vollen in allesinceriteyt ende rondicheyt en werde naergecomen 
tot welstant van den gemeynen handel, maer dat oock alle behoorlyke mid
delen werden aengewent, waermede het miscontentement cessere, ’t welck 
voor desen mochte geresen sijn (door eenige extraordinarische proceduren, 
waervan men soo weynich sal vermanen als het doenlijck is). Insonderheytsal
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dienen ordre gestelt, dat daerover geen verwijt by ’tgemeyne volck(veeI min 
by de officieren) en werde gedacn, maer, ter contrarie, sal werden gepooght 
om de oude vrintschap (die over veel jaren onderhouden is geweest) tusschen 
d’Engelse natie ende d’onse, niet alleen te brengen in haren onderstant, 
maer oock om deselve met alle goede correspondentie ende effecten te doen 
vermeerderen, alsoo wy weten dat daeraen ons vaderlant ende de Compaig- 
nien respectivelijck den besten dienst can geschieden. Dese gact met het schip 
den Bul, ’t weick by d’Engelse Compaignie expres wertaffgesonden omU. E. 
dese goede tydinge te brengen. Wy hebben goetgevonden dese twee onse 
ondercoopluyden mede te seynden, die U. E. onse brieven ende papieren 
sullen overleveren. Wy meynen mede een jacht van advise binnen weynighe 
dagen aff te seynden, waermede wy U. E. aengaende de particuliere saken 
van onse Compaignie sullen adviseren.

In Londen, den 30 July 1619, stilo novo. De bewinthebberen van de Ver- 
eenichde Nederlantsche Oost-Indische Compaignie, Uwe vrinden. Was on- 
derteeckent: Dirck Bas, Jacob Boreel, Arendt Jacobsz. Lodensteyn, 
Albért Sonck, Andries Rijckaert.
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33. — COMMISSIE UIT DE XVII, 30 JULI 1619. — 451 f. 471.
(PER BULL).

Wy hebben naer lange moeyte ten laesten getroffen de vereeninge tusschen 
onse ende d’Engelse Compagnien, waerdoorwy hopen dat alle verhinderinge 
cesserende (die wy van die syde soo lange hebben geleden), U. E. nu met 
meerder gerustheyt den handel van Indien sullen connen benificieren, tot 

kloeken, welstant van onse Compaignie. Dese twee ondercoopluyden hebben wy goet- 
gevonden te seynden met het Engelse jacht den Bul, opdat onse brieven door 
haer U. E. werden behandicht. Neffens desen gaet een copie van het contract 
in ’t Francois geschreven in parchemin, een translaet van hetselve in Neder- 
lants, copie van de beraemde ordre op d’executie van het tractaet in ’t Fran
cois endeNederlants, een cleyne memorie, dienende tot redres van den handel 
tot Bantam, ende ten laesten onsen brieff. Wy recommanderen U. E. dat alles 
wel werde doorsien ende doorlesen, opdat U. E. onse intentie mogen verstaen, 
ende dat d’Engelse U. E. in geen poinct en verdoeken: Wy sullen U. E. imu’ 
’t breede van alles adviseren met ons jacht van adviso, dié wy noch ophouden 
om het saisoen van het jaer. Naer de Witten Beer ende Tholen sijn, Godtloff, 
wel gearriveert de twee schepen Zirickzee ende Mauritius, die den anderen 
hebben gevonden aen de Cabo de Buena Esperance, ende sijn op eenen tijt 
in 't Canael gearriveert ende in Engelant door tempeest ingeloopen, in het 
beginsel van May 1619, ende vandaer in Zeelant. Godt geve dat de schepep^ 

[C‘ \ ■ Delf ende den Gouden Leeuw, die wy verwachten, mede haest met lieff voor
den dach mogen comen. By het 13dc artykel van het tractaet is vereyscht, dat 

2. tot directie van de gemeyne defentie van Indien sal opgerecht worden eenen 
raet, waerin d’Engelse Compaignie sal hebben vier raetspersoonen ende wy 
mede vier gelyke. De Seventhiene, die in Junio laest sijn vergadert geweest, 
hebben daertoe van onser syden gecommitteert den heer Gouverneur Gene- 
rael Coene endejacob Dedel, raet van Indien; d’andere twee sullen aldaerby 
U. E. gecoren worden, die de bequaemste sullen wesen tot soo een groote 
saké. Hierneffens gaet een lijste van de schepen uyt dewelke d’Engelse Com
paignie heeft begeert, dat haer commisen aldaer sullen doen d’assignatie van 
thien oorloghschepen tot de defentie, achtervolgende het 10c artykel van het 
tractaet ende d’ordre daerop geraempt. Wy seynden mede een lijste van 
onser syden, waeruyt U. E. sullen nemen onse thien oorloghschepen. Wy 
recommanderen U. E. dese twee ondercoopluyden, dat deselve mogen werden
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gebruyct tot dienst van de Compaignie. Den oudtsten, genaemt Christiaen 
den Cuyper, sal best dienen op het comptoir tot Bantam oft Jacatra, alsoo 
hy hem wel verstaet van boeckhouden. Wy en vinden niet goet dat hy tot 
eenige directie werde gedestineert, alsoo wy hier verstaen uytluyden die hem 
kennen, dat het sijn doen niet en is eenich gesach te hebben, maer sal beter 
connen dienst doen op het comptoir, daer hy onder een ander staet. U. E. 
sullen op hem wat acht nemen, of hy niet en is genegen tot den dranck oft 
andersints, alsoo hy in sulck een geval weder over can gesonden werden. 
De jongste, Jan Clant, heeft hier goede getuygenisse. U. E. sullen elck ge- 
bruyken naer haer capaciteyt ende getrouwicheyt, die alderbest by U. E. 
can werden bespeurt.
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XVII, 10SEPT. 1619. -- 451 f. 461.
(PER VREDE).

’t Voorgaende is copye van onse jongste missive, metdebygaendestucken 
uyt Londen door onse gedeputeerde aen U. E. gesonden met het Engels 
schipgënaemptden Bul, n effens tweeondercommisen, die voor de Vereenich- 
de Compagnie deser landen sijn gegaen naer Indien, opdat deselve papieren 
alles naer behooren acn U. E. en de raden van Indien mochten werden over-
gelevert. Uyt deselve sullen U. E. sien op wat manieren ende conditiën wy 
met de Engelse Compagnie in alle vrintschap sijn verdragen. God geve alles 
conform deselve reciproquelijcken ten wedersyden mach lange gecontinueert 
werden, waeraen ons oordeels beyde respective Compaignien ten hoochsten 
is gelegen, ons verder gedragende tot den inhouden van deselve missive ende 
nevensgaende stucken daeraen dependerende, U. E. ende raden van Indien 
by desen recommanderende, dat het voorsz. accoort in alle sijn leden van 
onser syde mach naergecomen werden, evenwel lettende dat wy ten aensien 
van onse gereckticheyt oock niet en werden geprejudiceert.

Tsedert sijn, Godloff, op den laetsten Mey de schepen Mauritius ende 
Ziricksee in Zeelandt, ende op 19 Augusty lestleden in ’t Goedereesche Gat

1.
Aan

gekomen
schepen, wel gearriveert ’t schip Delff \ daerby ontfangen U.E. laetste missive van den

14 January. Uyt deselve met droefheyt verstaen ’tgene aldacr is gepasseert 
tusschen d’ Engelsen ende d’ onsen. Tsedert U. E. vorige advisen sien wy dat 
daer eene groote veranderinghe gevallen is ten aensien van den stant ende 
gelegentheyt van dese Compagnie, ende dat d’Engelsen, in schijn van vrint
schap, met eenen loosen aenslach eerst het schip den Szvarten Leeuw hadden 
overvallen ende verovert, voorts daernae alle hostiliteyt tegens onse schepen 
ende volck hebben aengewent, waerdoor U. E., omme d’Engelsen ’t hooft te 
bieden, metsoo veel machts ende schepen als by den anderen doen ter tijt 
conde becomen, ’tfort ende de plaetse van Jacatra, onder ’tbeleyt van den 
commandeur Pieter van den Broeck, ende meteenredelijckgarnisoenbeseth 
sijnde, hebt moeten quiteren, voorts met onse voorsz. schepen innewaerts 
aen naer Amboyna gegaen sijnde, met die intentie, omme aldaer sooveel 
schepen ende macht by den anderen te versamelen als doenlijcksoude wesen, 
ende alsdan metten eersten daermede naer Jacatra te gaen, d’onse aldaer te 
seconderen, d’Engelse ’t hooft te bieden ende te revengeren.

Wy hebben alle discoursen, deliberatien ende resolutien by U. E. ende
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raden van Indien op dit stuck genomen, rypelvken overwogen ende bevonden, 
dat hierinne alles gedaen is als men eenichsints in soodanige gelegentheyt 
ende besvvaerlyke occurrentie heeft connen doen, sooals men totvoorder con
servatie van den staet van Indien in ’t regard van de Vereenichde Compagnie 
heeft connen verrichten, waerover wy U. E. niet genoechsaem en connen 
bedancken ten opsien van de goede sorge ende bequame ordre die U. E. in 
soodanighe saké van importantie heeft gedragen, verhopende dat Godt Al- 
machtich de Vereenichde Compagnie voor voorder schade ende swaricheden 
sal bewaert hebben, ende insonderheyt dat het fort Jacatra met de persoonen 
ende middelen daerinne vertrouwt, niet en sijn vervallen in handen van de 
Javanen oft Engelsen. ’t Selve met de naeste advysen verhopen te vernemen, 
alsmede dat met de twee vloten schepen in December 1618 ende Mey 1619, 
waermede den gouverneur Houtman met d’ eerste is gegaen, alles wederomme 
sal geredresseert wesen. De schade en intresten ondertusschen aen wederzyde 
gevallen, sullen, uyt crachte van ’t accoort met d’Engelsen aengegaen, weder
omme vereffent moeten werden als naer behooren.

Wy bevinden nu, dat het hooch tijt was datter een accoord werdegetroffen 
tusschen d’onse ende die van de Engelse Compagnie, want per faulte van 
dien het geschapen was dat wy den anderen souden geruineert hebben ende 
den Oost-Indischen handel, soo ten aensien van d’een als van d’ander, vruch
teloos gemaeckt, waeruyt consequentlijcken niet anders conde volgen als de 
Portugescn ende Spaignaerden, onse gemeyne vyanden, een openinge te 
maken, omme de geheele Indien wederomme te incorporeren, in welken ge
valle (dat Godt verhoede) allebeyde de natiën ten eeuwigen daghe daervan 
t’ eenemael souden connen geexcludeert werden, ’t Selve alsnu verhopen 
met onderhoudinghe van dit accoort sal geprevenieert werden ende voorts 
veroorsaken sal den handel voor beyde de Compagnien te brengen op eenen 
vasten voeth ende bequame ordre, de Javanen ende andere heydensche natiën 
wat te breydelen, den handel van China mettertijt te becomen, de Chinesen 
den handel op de Manillas af te doen snyden, alsmede de Portugesen de navi
gatie ende traffique op Goa en alle andere plaetsen te doen beletten, tot wel
ken eynde ende omme sulcx uyt te voeren wy nu op desen herbst, als op ’t 
voorjaer, U. E. meyncn toe te seynden een overtreffelvke vlote schepen van 
ontrent 20 in ’t getal, alles meest groote schepen, daeronder sullen sijn 5 ge
weldige oorlochschepen by ’t gemeyne lant gebouwt ende rykelijck van alles 
geequipeert ende voorsien, verhopende dat by d’Engelse Compagnie [van 
’sgelijcken sal werden gedaen], aen dewelke naerder ten hoochsten sal ge- 
recommandeert werden een goede vlote te selven eynde te willen seynden, 
om alles te beter met voordeel ende reputatie uyt te mogen voeren; wel ver- 
staende dat men de schepen van dese Compagnie, die bequaem sijn om
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retouren over te brengen, daertoe niet gebruyken en sal, opdat wy van deselve 
niet gefrustreert en werden; ’tselve wy U. E. ende de raden van Indien ten 
hoochsten recommanderen. Dat oock alomme soodanighe ordre werden ge
geven, dat wy jaerlijcx van alle quartieren mogen becomen ryke retouren, 
omme daeruvt te mogen vervallen alle de overgroote equipagien ende treffe- 
lyke oncosten die de Vereenichde Compagnie jaerlijcx heeft te supporteren. 

Dewyle de Vereenichde Compagnie aen die van d’Engelse Compagnie 
ï>eP®r* heeft moeten inruymen een derde paert van alle de Molucksche waren ende

3.

de helft van den peper alleen in Java vallende, soo sal het noodich sijn, dat men 
aldaer practisere den peperhandel in allen plaetsen buyten ’t contract sijnde, 
in regard van onse Vereenichde Compagnie soeck te doen vermeerderen, 
ende principael oock op coopmanschappen te willen letten, daer de meeste 
voordeelen op te verwachten sijn; ende alles secretelijck te doen beleyden 
door vertroude persoonen, opdat d’ Engelse ons deselve mede niet en soecken 
te incorporeren oft te bederven, gelijck sy sonder twyfel sullen soecken te 
doen om overal in ons vaerwater te wesen; daeromme sal het dienen, dat men 
daertoe getrouwe, cloecke ende secrete persoonen gebruyke, omme op den 
handel alomme met alle voorsichticheyt te letten ende denselven te doen 
accresseren, ten eynde de Vereenichde Compagnie de schade die sy door 
het inruymen van een derde paert van de Molucksche waren aen d’ Engelsen 
[heeft] gedaen, daeruyt wederomme mochte vinden ; alle ’tselve wy U. E. by 
desen ten hoochsten sijn recommanderende.

’tGene door den commandeur Arent Martsz. is verrecht in Japara ende ’t 
goed succes van ’t selve is ons aengenaem geweest te verstaen. Verhopen dat 
in Macassarsyne commissie mede ten besten sal uytgevoert hebben, waervan 
per den naesten advisen verhopen d’ uytkompste te vernemen, omme alsoo 
voor een notabel exempel te mogen dienen in ’t regard van de Javanen ende 
alle andere Moorsche natiën. Verhopen daerdoor dat sy d’ onse soo moordade- 
lyken niet meer en sullen tractoren gelijck voor desen is geschiet, met beroo- 
vinghe van onse comptoiren ende ’t vermoorden van de Compagnie’s dienaers.

Willen U. E. gerecommandeert hebben, in gevalle U. E. in achtervolghe 
van ’tgemaecte accoord aldaer by d’Engelse geen behoorlyke restitutie en 
wert gedaen, ons in sulken gevalle over te seynden pertinente specificatie 
ende bewysen van ’tgene ons door d’Engelse is benomen, alsmede van ’t 
gene d’Engelse by d' onsen is afgenomen, omme in ’t vereffenen van de gele- 
dene schaden te wedersyden hier te lande restitutie te laten doen, opdat alles 
met goede wetenschap ende bequame ordre mach geliquideert werden.

’t Schip daer desen mede gaet is genaempt de Vrede, omme te dienen voor 
een jacht van adviso, ende van wegen de Vereenichde Compagnie over te 
brengen de goede tydinge van ’taccoort dat met d’Engelse Compagnie is
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aengegaen, waermede oock twee Engelse commisen gaen, omme aen de offi
ciers ende dienaers van de Engelse Compagnie gelijke insinuatie te mogen 
doen. Het sal U. E. gelieven 'tselve schip met den eersten mogelyck sijnde 
wederomme aff te vaerdigen met retouren voor de Camer van Amsterdam, 
ende ingevalle het goetgevonden mocht werden, ’t schip nieuws aff te vaer
digen naer ’tpatria met retouren, soo is by de vergaderinghe van de Seven- 
thiene geresolveert, dat het voorsz. schip met sijn retouren sal comen voor 
rekeninghe van de Camere tot Amsterdam ende niet voor Camer tot Hoorn, 
daerop gelieven sult te letten.

Wy sullen oock daerop letten omme met voorgemelte vloten schepen te 
seynden alle gereetschappen, instrumenten ende ontboden behoeften, con
form U. E. schryvens, mitsgaders soo veel ambachtsluyden als eenichsints 
sullen connen becomen. Sullen mede recommanderen, aen diegene die over ’t 
versorgen van de vivresgesteltsijn, te willen letten, omme meerder Spaensche 
wynen met dese schepen te willen seynden als voor desen wel is gedaen, te 
meer soo wy verstaen den arack aldaer seer qualijck te becomen is, de Spaen
sche wynen daeromme te beter sullen mogen dienen.

De commissien ende schriftelijke ordre voor desen by U. E. gegeven naer 
de Moluques, Amboyna ende Banda, omme alle de nagelen, noten ende foulie 
tydelijck voor de aencompste van de Engelse op te coopen, sijn ons aenge- 
naem geweest te verstaen. Verhopen dat daerinnesoodanige debvoiren sullen 
sijn gedaen, dat wy van de voorsz. plaetsen ryke retouren sullen hebben te 
verwachten ende d’ Engelsen daarvan sullen wesen gepriveert, met een vaste 
hope dat deselve goederen voor d’aenkomste van desen al sullen naer ’t patria 
affgesonden wesen. ’tSelve voor de Vereenichde Compagnie een groote ad- 
vantagie soude wesen.

't Gene by de schepen d’ Oude Sonne ende Galiasse is verricht ende gepas- 
seert, hebben gaerne vernomen, daervan goede pertye syde, syde lakenen, 
als andere spetien mét ’t schip Del ff hebben becomen, die neffens den peper 
(daermede overgebracht) jegenwoordich aen een goede merckt comen, den 
peper daervan al vercocht, den Bantamschen tot 40, Jambischen 41 endePria- 
manschen tot 42 penningen, op tijt van 24 maenden te rabatteren. Den voor- 
gaenden peper, overgecomen met de schepen Mauritius ende Zirickzee, is 
mede voor desen al vercocht, sulcx datter tegenwoordich geenen peper meer 
onder de Compagnie te coopen is.

Met de naeste advysen verhopen te vernemen wat by de 5 schepen die naer 
de Manillas waren gegaen sal wesen verricht, dan vermoeden gelijckals U. E. 
mede meynen, aldaer niet en sullen verricht hebben, doordat de vreese nu 
onder de Chinesen sal wesen gebracht met de schepen d’ Oude Sonne ende 
Galiasse. Het hadde nu te wenschen geweest, dat men deselve tegens d’ En-
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gelsen hadde connen gebruyken ten tyde als sy U. E. voor Java oftjacatra 
waren vyantlijckaentastende, doch ’t gene geschiet is c.an men met wenschen 
niet redresseren, ’t Is met een goede intentie ende voor ’t gemeyne beste van 
de Vereenichde Compagnie doen alsoo goetgevonden.

Hierneffens gaet een schriftelyke memorie, gemaeckt op de coopmanschap- 
pen, die \vy recommanderen daerop te doen letten, dat wy van deselve goede 
pertye, conform den inhouden van dien, jaerlijcx mogen becomen. Ten dien 
eynde versoeken alomme goede ordre te willen geven ende getrouwe, cloecke 
ende ervaren persoonen daertoe te gebruyken ende alles secretelijck te doen 
beleyden, opdat d’Engelsen, alsvoren verhaelt, ons overal in den wege niet 
en sijn ende ons den handel bederven

Met dit schip gaen oock, neffens de twee Engelse coopluyden, ontrent
20.000 realen van achten voor rekeninge van de Engelse Compagnie, die haer
sijn geaccordeert over te brengen sonder daervan eenige vracht te genieten.
’tSeive alsoo uyt vrintschap is toegestaen, ten eynde sy mogen bespeuren de
goede affectie ende meyninghe van onse Vereenichde Compagnie, tot beter
onderhoudinge van ’t gemaeckte accoort.

Wy willen U. E. mede ten hoochsten gerecommandeert hebben, dat men
Toepas- wej wil letten dat onse Compagnie in geenen deelen en werde vercloeckt door 9ing van . 1 ö ö

het die van de Engelse Compagnie, maer in alles, conform ’tgemaecte accoord,
de Vereenichde Compagnie hare gerechticheytsien te conserveren, doch ver- 
staen evenwel geen hostile proceduren tegens deselve voor te nemen, ons 
overseyndendesuffisante bewysen van '^gepasseerde, waermede wy ons recht 
hier te lande volkomentlijck connen staende houden voor dengenen die vol
gens ’t gemaeckte accoort de saké sullen decideren, ende ondertusschen U.E. 
oock op ’t alderhoochste recommanderen de versekeringhe endebewaringhe 
onser forten.

t Hiervoren wertgementioneert, dat van wegen onse Vereenichde Compagnie
twee ondercommisen sijn gesonden met het Engels schip den Bul\ dan daer- 
naer hebben verstaen dat den eenen coopman in Poortlandt onder Engeland 
wederomme aen landt is geseth, doordat denselven in een frenesie offcranck- 
sinnicheyt was vervallen, sulcx dat niet bequam was om de voyagie te doen. 

Die van ;t schip Delff hebben in ’t herwaerts comen een groote faultegecom- 
^Goede6 mit*:eert; ^at s)7 de Cabo de Bon Esperance niet en hebben aengedaen, waer- 

Hoop. door onse schepen die van hier naer Indien sijn gegaen, nu nieten hebben 
connen verstaen van ’t gepasseerde in Indien tusschen d’ onse ende d’Engelse; 
omme te beter op haer hoede te mogen wesen, haer aldaer hadden connen 
versamelen, om in eenen troup in Indien te connen comen ende alsoo te 
meerder cracht hadden mogen doen, die nu apparent stuckxse wyse ende in 
gedeelte te Bantam sullen gecomen sijn, niet sonder perykel van in handen
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van d’Engelsche te vervallen, oft ten minsten schade te comen lyden, byson- 
der de schepen ’t Hard ende Haarlem die doen noch verwachtende waren. 
Oversulcx dient aldaer voortaen expresse ordre gegeven aen alle schepen die 
vandaer naer ’tpatria gaen sullen, dat sy, soo 'teenichsints doenlijck sal we- 
sen, nieten sullen nalaten de CaboBonaEsperanzae aen te doen ende advisen 
te laten van den stand van Indien, als anders’t gene soudc mogen verevschen.

Wy sijn in deliberatie met advijs van die van de Engelsche Compagnie, 
dat wy met haer gemeyn oft elex apart aen de voorsz. Capo Bona Esperanza 
een reduvt oft fort sullen doen leggen ende met eenich volck doen besetten, 
ofte voorts sien eene colonie van ons volck te doen planten, ten eynde onse 
schepen, soo van hier gaende als vandaer comende, altijts goede verversinghe 
connen becomen. Van ’t voorder besluyt sal U. E. met de volgende schepen 
geadviseert werden.

Met dit jacht den Vrede werden U. E. toegesonden dry kisten met elck 8000 
Kapitaal, realen van achten, makende 24.000 realen. Met de volgende schepen sullen 

voorts tot 400.000 realen van achten toe werden gesonden, waervan 80.000 
realen in comptant oft coopmanschap naer de custe van Chormandel sullen 
gesonden werden, de reste voor Bantam ende andere plaetsen van Indien 
aen. U.E. Verhopen daervoor, alsmede voor de treffelyke comptanten, binnen 
een jaer derwaerts gesonden ende d’effecten aldaer noch sijnde, aen en aen 
treffelyke, ryke retouren vandaer sullen becomen. ’t Selve U. E. ende de 
raden van Indien ten hoochsten recommanderen, dat dienaengaende op alle 
quartieren van Indien goede ordre werde gegeven, opdat de Vereenichde 
Compagnie eens mach ontlast werden van hare opgenomen penninghen, die 
in de 40 tonnen gouts importeren, ende dat de gemeyne participanten met 
een goede uytdeylinghe oock mogen gesoulageert werden. Met de volgende 
schepen sullen U. E. breeder van alles adviseren.

Actum in Amsterdam desen 10 September 1619.
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35. _ XVII, 30 NOV. 1619. — 451 f. 530.
(PER HOLLAND1A).

V
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Hiernevens gaet copye van alle de brieven, stucken ende pampieren die 
met het Engelsch schip den Buil ende onse jacht de Vrede gesonden sijn, 
waermede U. E. en de raden van Indien is aengeschreven het accoort tusschen 
ons ende d’Engelsche Compagnie naer lange moeyte getroffen. Godt geve dat 
deselve voor desen wel mogen sijn by U. E. gearriveert, opdat door de goede 
tydinge van de voorschreven vrientschap ende tractaet, alle dadelijckheeden 
ende hostiliteyten mogen coomen te cesseren, ende dat het accoort in alle 
sijnne poincten geobserveert werdende, wy met den eersten mogen verwach
ten de vruchten die wy uut deese handelinge sijn verhoopende. Het jacht de 
Buil is op 16 Augusty uut Duyns geloopen, ende ons jacht de Vrede den 20cn 
September.

Tsedert het arrivement van ons schip Delft en sijn geen ander scheepen 
alsnoch hier te lande gecomen, waernaer wy verlangen om te verstaen het 
verder gepasseerde tusschen U. E. ende d’ Engelsche\ende wat tsedert U. E. 
vertreck naer Amboina, soo ontrent Java als in de Molufyues, Amboina, Banda 
ende naergelegen quartieren is gepasseert. Wy verhoopen dat alle de forces 
van scheepen by den anderen gecregen hebbende, soo veel als doenlijck was, 
U. E. volgens syne resolutie wederom in Java sal gecomen weesen ende de 
saecken van de Compagnie aldaer met soodanige middelen hebben door 
Godts gratie gerestablisseert, dat wy met de naeste scheepen beter tydinge 
verhoopen ende verwachten.

Met het Engels schip de A?mat comende van Suratte, hebben wy brieven 
gecregen van den commandeur Houtman ende Dedel, geschreven den 20cn 
May aen de Cape de Bon Esperance, waerby wy hebben verstaen haer arri
vement aen deCaep ende hoe dat te vooren onse twee scheepen den Orange- 
boom ende den Eenhooren vooruyt waeren gepasseert, verhopende dat deselve 
vier scheepen ende alle d’ andere volgende scheepen U. E. met goeden spoet 
sullen ter hande gecomen wesen, ’t sy om te wederstaen de dadelijckheeden 
door de Engelschen aengevangen, oft oock om deselve te doen cesseren, 
alsooSr. Thomas Roo, ambassadeur geweest van d’Engelsche Compagnie in 
Suratte, die met het schip Anna aen de Cape was ende aldaer met den com
mandeur Houtman ende Dedel heeft gesproocken, ons hoope gegeven heeft,
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dat door de mutuele brieven d’een aen d’ander natie medegegeven, de hostile 
procedueren sullen wesen gecesseert, alsoo daerby aen beyde natiën werde 
verwitticht, dat de gedeputeerde van de Hooch Mogende heeren Staten Ge- 
nerael ende onse Compagnie in Engelandt waeren gearriveert, om aldaer met 
d’Engelschen te veraccordeeren, waertoe eenige versekertheyt alsdoen aen- 
geschreven werdt.

Wat de voorschreven brieven ende tydinge sullen hebben geopereert, sal 
den tijt leeren, ende in alle geval verhoopen, dat door U. E. goede ordre met 
het jacht Ceylon de schepen, comende uyt het vaderlandt ende andere quar- 
tieren, in de Strate van Sunda'-sullen wesen verwitticht van het gepasseerde 
voor Bantam ende Jacatra, enae haer sullen verhoeden voor de verder agressie 
van de Engelsche, ’t welck Godt geve.

Uyt consideratie van den stant van onse saecken in Indien ende om U. E. 
te versien met behoorlijcke macht van scheepen, geldt ende volck, mitsgaders 
alle noodige provisien, hebben wy geresolveert, toe te rusten een vloote van 
20 treffelijcke scheepen, de jachtde Um&’daerin nietgerekent, onder dewelcke 
mede 5 scheepen van oorloge sijn, die de Hooch Mogende Heeren Staten 
ons hebben verleent, dewelcke alle in het laestevan dit tegenwoordige jaer 
1619 ende in ’t begin van ’t toecomende wy in alle spoetmeynen uytteseyn- 
den, waervan nu 14 bynaer gereedt sijn om in December ofte Januaryo met 
d’eerste wint van hier te scheyden. Wy hebben by instructie aen elck van 
haer geordonneert, dat sy haer sullen vervoegen naer de Cabo de Bon Espe- 
rance ende aldaer den anderen in te wachten, om met gemeynder handt ende 
alle goede macht vandaer haer reyse naer Bantam te bevorderen.

2.
Uit

rusting.

I
|

Ende alsoo in de conferentie, die in Engelandt is geweest tusschen onse 
^Goed©6 6edeputeerde ende d’Engelsche, tot besluytinge van het tractaet, ouverture 

Hoop. is gedaen by d’Engelsche Compagnie van deswaricheeden ende difficulteyten 
die haere gaende ende comende scheepen geduerich rencontreren in het 
soecken van de verversinge aen de Cabo de Bon Esperance, waeraen noch
tans tot welstant van de navigatie, gesontheyt van der Compagnien respective 
dienaeren ende behout van scheepen, seer veel is gelegen, soo is by beyde de 
Compagnien goetgevonden, om alsulcke swaricheytvoortecoomen, dat men 
aen de Cabo de Bon Esperance voornoempt, ofte daerontrent, een bequame 
plaetse sal opsoecken om aldaer een fort ende colonie te planten, met beset- 
tinge van een goet getal van menschen, vee ende andere commoditeyten 
nodich tot soodanigen voorneemen; ende alhoewel d’Engelsche Compagnie 
voor haer advijs goet vont, dat tot soodanige descouverte soude by elcke 
Compagnie uytgesonden werden een jacht van 60 ofte 70 lasten, die niet 
anders ende souden hebben te doen als de voornoembde ontdeckinge waer 
te neemen ende van haer ervaren naer Europa te comen doen rapport, soo
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hebben wy, ’t selve onnodich vindende, onse scheepen die alsnu uytgaen 
zullen op ’t laetste van ’t jegenwoordige jaer gelast, soo haest dezelve in ’t 
getal van 3 oft 4 in de Tafelbay zullen weesen gearriveert, dat sy deselveont- 
deckinge met macht, versekertheyt ende reputatie aenvangen, om ’t selve 
gedaen zijnde, ons by missive ende door d’eerste scheepen uyt Indien aen de 
Cabo arriverende, van alles te verwittigen, ende alsdan soodanige resolutie 
over dese zaecke te nemen, als den dienst van beyde de Compagnien sal ver- 
eyschen.

Wy bevinden dat by die van het schip Delft een grote faulte is gecommit- 
teert, mits dat de Cape de Bon Esperance by haer niet aengedaen en is om 
de gaende scheepen te verwittigen by advijsbrieven van het gepasseerde in 
Indien, waerdoor misschien grote schade zoude connen wesen verhoet, ende 
dat andersints de vlote van den commandeur Houtman ende Dedel ver- 
witticht zijnde, souden haer vereenicht hebben om in vloote haer reyse naer 
Bantam te bevorderen; doch dewyle dit nu niet en is naergecomen ende dat 
wy in toecomende in gelijcken voorval dienen ordre te stellen, soo is ons 
versoeck soo dickmael cenige veranderingc in Indien compt te geschieden, 
waeraen den standt van onse Compagnie is gelegen, dat eenige scheepen 
alsdan wel expresselijck sullen werden gelast de Cabo de Bon Esperance aen 
te doen ende aldaer volcomen advijs by missive sullen laten op het Robben- 
eylandt, opdat de scheepen uyt het vaderlandt comende van alles pertinente 
notitie mogen becoomen.

By faulte dat sulcx alsnu mogelijcknoch nieten sal weesen geschiet, hebben 
wy by instructie stricktelijck geordonneert aen de 14 scheepen die tegens 
deesen aenstaende tijdt eerst sullen uytlopen, dat sy d’een d’ander aen de 
Cabo veriioempt sullen inwachten, al waer het de gehele maent van Junio 
1620 geduerende, tot dat sy met 10 scheepen by den anderen sullen gecomen 
sijn, als wanneer (ende niet eer) de voorschreven vlote van 10 scheepen, oft 
zooveel meer als teffens sullen hebben becomen, haer reyse in compagnie 
naer de Strate van Sunda sullen vervorderen, in goede ordre ende verseekert- 
heyt om op alle voorvallende zaecken geprepareert te wesen, zulcx als aldaer 
by seeckere tydinge sullen connen vernemen. Wy hadden wel gedacht ordre 
te stellen dat de scheepen alle 14 souden hebben den anderen ingewacht aen 
de Cabo, dan alsoo wy weeten dat seer veel gelegen is dat onse macht in Indien 
aldaer tydelijck coome te arriveeren ende dat een vloote van 10 soodaenige 
welgemonteerde schepen bastant is om haerzelven in alle geval te defenderen, 
soo hebben wy haer daeraen niet verder willen binden.

Indien aldaer in de Tafelbaey werde door eenige van onseeygen scheepen, 
ofte haer advysen, verstaen, dat de dadelijckheden cesserende tusschen ons 
en d’Engelsche, den toegesonden vrede volcomentlijck werde in de Indien
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geobserveert ende alles nu in de stilte ende voorgaende ordre was gecomen, 
in sulcken geval hebben wy gelast aen den commandeur ende raden van de 
vloote.dathaerdadelijckvandeCabo (sonder d’ ander scheepen in te wachten) 
sullen hebben recht naerBantam [te] begeven, alsoo wysulck vertoeven maer 
en hebben goedtgevonden indien men geen zeecker tydinge en hadde van den 
standt van Indien, ofte dat men zeeckerlijck verslont dat de dadelijckheden 
alsnoch continueerden; ende dewyle in zulck een geval de cust van Chor- 
mandel sal dienen te werden besocht, soo hebben alsdan geordonneert, dat 
de twee scheepen genaemt Schoonhoven ende Medenblick van de Cabo der- 
waerts sullen loopen, elck versien met vier kisten realen, waervan het eene 
met retour naer’t vaderlant dient te werden gesonden ende’t ander naer 
Bantam, met de nodige provisien voor de quartieren.

Boven de scheepen die wy meynen in December oft Januaryo recht naer 
Bantam te seynden, hebben wy noch 6 andere scheepen laten vaerdich 
maecken om teegens de maendt van Martio oft April gereedt te wesen, de- 
welcke alle alsoo overtreffelijcke ende groote scheepen zullen weesen, is 
nodich gevonden, dat men daer alsnoch byzal doen een jacht, groodt ontrent 
70 oft 80 lasten, alsoo ’t zelve wel oorboorlijck sal wesen om in het aendoen 
van eenige custen ende landen de groote schepen van de Compagnie niet te 
pericliteren, soodat wy in alles (het jacht de Vrede medegereeckent) U. E. 
meynen toe te seynden van dit saysoen een vlote t’ samen van 22 schepen. 
Godt de Heere wil geven dat U. E. deselve tesijnder tijdt wel mach becomen, 
ende dat den handel overal soo mach werden gebenificeert, dat wy voor de 
treffelijcke ende excessive oncosten die dese equipagien comen te belopen, 
mogen met den eersten verwachten rijcke ende groote retouren, opdat een- 
mael de Compagnie van haere sware belastinge werde ontslagen ende den 
handel ons jaerlijcx abondantelijck mach fourneeren, waermede de naervol- 
gende equipagien met lust mogen ter handt genomen werden.

By voorgaende, met ons jacht de Vrede hebben U. E. verwitticht van het 
Kapitaal, capitael in comptanten, ’twelck wy voorgenomen hebben met dese voorge- 

melte vloote U. E. toe te seynden, 't welck wy daernae noch goedtgevonden 
hebben te vermeerderen met de somma van 24.000 reaelen van achten, soo
dat U. E. in alles met dese vlote 448.000 realen van achten heeft te verwachten, 
sonder de coopmanschappen die daernevens sullen gesonden werden; ende 
alsoo in ’t voorgaende jaer met de vlote van den commandeur Houtman ende 
Dedel ende d’andere 6 scheepen in de maent van Aprilis ende Mayo ver- 
trocken, U. E. een overtreffelijck capitael toegesonden is, ende verhoopen 
door Godes gratie wel ter handt gecomen sal sijn, hetwelcke door de hostile 
procedurcn van de Engelsen ende verhinderinge van den handel apparent 
niet aengelecht en sal connen wesen, zoo sal (’t selve by de voorgaende res-
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tanten ende de capitaelen van de tegenwoordige vlote gelecht sijnde) U. E. 
suffisantelijck wesen versien, niet alleen om den ordinarischen ende voor 
desen beseten handel behoorlijck te continueeren, maer oock van iets nieuws 
van groote importantie in de negotie aen te vangen, ’t gene oft door gebreck 
van geldt, van scheepen, oft door eenich ander mancquement ende onge-

i ■ legentheydt heeft moeten naergelaten werden, waerdoor wy verhoopen dat 
yA'l den handel vanjChina, die van Suratte ende [’t] Roode Meer alsnu behoorlijck 

sal cunnen werden gestabileert ende waergenomen ende de vyant overal af-

i

)
breuck gedaen sal werden, soo door het goet aen tal van scheepen, van welcke 
U. E., soo wy verhoopen, Sullen wesen versien, als oock dat door het accoort 
ende vrede met de Engelsen U. E. alsnu afgeweert wort de verhinderinge, 
die U. E. in haer voorneemen overal werde doordeselveaengedaen, ende dat 
door de gesamentlijcke macht van de vereenichde Compagnien met meerder 
adventagie op den vyant iets sal geattenteert connen werden, waeruyt wy 
beyde goede voordeelen connen becomen.

In de naerder orde op het tractaet beraempt door onse ende der Engelsche 
Compagniens gedeputeerde, is aengevoert de deliberatie die alsdoen gehou
den is waer men de vloote van defensie ende macht van de verenichde Com-

6.
Yloofc van 
defensie.

pagnien eerst soude hebben te gebruycken, ende alhoewel dat den handel van 
China ende weringe aldaer uut de Manillas vooreerst goetgevonden is te pro- 
cureren, soo is evenwel daerby gevoecht dat menjaerlijcx de vloote oft eenige 
scheepen van beyde de Compagnien gesamentlijck zouden seynden tusschen 
Madagascar en ’t vastelandt van Africa door naer de cust van India ende 
Malabar, om aldaer den peperhandel ende negotie tot nut van beyde de Com
pagnien te stabilieren, ende te wederstaen, met onse gemeyne macht, ’t ge- 
welt dat de Portugesen ende die van Goa daertegens sullen gebruycken willen. 
Wy sijn hierop van wegen de Engelsche Compagnie versocht onse resolutie 
te verclaeren, ende alsoo wy van meyninge zijn ons in alle poincten van het 
getroffen tractaet te bethoonen ten hoochsten genegen te wesen tot de per
fecte ende volcomen observatie van dien, soo hebben wy d’Engelse Compag
nie aengeboden, alsoo wy tegens de maent van Martio oft April toekomende 
een vlote van ses groote scheepen ende een jacht meynen vaerdich te heb
ben, dat wy tevreden sijn deselve onse vloote naer de cust van Indien te 
seynden, indien sy mede van gelijcken willen doen, ’t sy dat 7 schepen van 
onse ende 7 van d’Engelsche syde werden gesonden, oft minder getal, zooals 
sy selfs sullen goetvinden, midts dat niet minder als 3 scheepen van elcke 
Compagnieën werden gesonden. Wy sullen hierop haer resolutie verwachten 
ende met de laeste afgaende scheepen U. E. pertinentlijck van alles verwit
tigen, opdat U. E. reeckeninge connen maecken, hoeveel scheepen in dat 
saysoen sullen hebben te verwachten.

i
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Deese onse vloote van 14 scheepen ende ander 7 zijn van alles seer wel 
geprovideert, als oock perticulierlijck van canon, bussecruyt ende andere 
admunitie van oorloge; ende alsoo in de voorgaende rescontres metd’Engel- 
schen wy bemercken dat veele dingen niet naer U. E. zin ende goede intentie 
sijn aengevangen by faulte van cruyt, ’t welck in soo eene gelegentheyt een 
groot gebreck is, soo hebben wy goedtgevonden U. E. te versoecken dat in 
toecomende sulck een ordre door U. E. overal mach werden gestelt, dat het 
bussecruyt ende ander ammunitie van oorloge wel te rade mach gehouden 
werden, sonder dat men ’t selve laet consumeeren en verquisten in onnutte 
ostentatien van eerscheuten ende andere diergelijcke actiën, nergens toe die
nende, waerby niet alleen de noodige provisien en werden vermindert, maer 
de Compagnie oock seer groote schade cortelijck heeft gecregen door brant, 
die daerdoor op diversche plaetsen is ontstaen.

Wy recommanderen U. E., dat den coophandel overal wel mach waerge- 
nomen werden ende dat wy behoorlijck werden versien van waeren ende 
coopmanschappen die wy in onse instructie ende memorye van den handel 
sijn eyschende, volgens den tecxt ende marginale correctien, die by veran- 
deringe daerby sijn gevoecht.

In ’t midden van de maent van November is in Engelandt overgecomen

6.
Buskruit.

r
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7.
Swarten het Engels schip den Cleynen Jeems, ’t welck in begin van April laestleden Leeuw. van Bantam is gescheyden. Wy en hebben alsnoch niet cunnen verstaen dat 

eenige merckelijcke schade onse Compagnie, dewyle U. E. naer Anboina is 
geweest, is aengedaen, uytgenomen het verbranden van ’t jacht Delft, dat ge
secht wordt voor Jacatra by ons eygen volck in brandt gesteecken te wesen. 
Seggen mede datTïet fort op haer vertreck noch voor ons hielt, gelijck wy 
vcrhoopen dat blyven sal, tot U. E. goede wedercompste ontrent de quar- 
tieren van Java met de forces en macht van de Compagnie. D’Engelsche 
Compagnie verclaert in haere brieven verwitticht te werden, dat het schip 
den Swarten Leeuw, ’t welck sy in December 1618 genomen hebben, daernaer 
in brandt geraeckt ende met alle de goederen verbrant is, sonder dat daeruyt 
iets hebben gelost ofte gesalveert. Wat daeraf is, cunnen U. E. aldaer best 
weeten ende ons verwittigen, hoewel denselven brandt t’ onser schade niet 
en can gereeckent worden, alsoo het schip in handen van d’Engelsche was 
ende door onachtsaemheyt van haer volck den brandt is gecauseert, ende 
oock is by het tractaet (aengaende het poinct van de restitutie) soo wel daer- 
in versien, dat om desen brandt wy van den weerde van ’t voorschreven ge
brande schip en goederen niet gefrustreert connen werden.

Wy recommandeeren U. E., dat in het seynden van de retouren naer het 
vaderlandt goede acht wert genomen dat deselve zoo werden verdeylt, dat 
elckeCamere naer proportie van haer respective contingenten werde behoor-
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lijck versien, dewyle eenige van dien door deese moeyte met de Engelsche 
daerin zijn verachtert, midts dat haere scheepen die tot retour verordonneert 
waren, by U. E. gebruyckt hebben moeten werden om de dadelijckheeden af 
te keeren, ’t welck wy verhoopen alsnu sal connen door d’observatie van den 
vrede naergecomen ende verbetert worden.

Actum in Amsterdam, desen 30cn November anno 1619.;
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36. — AMSTERDAM, 26 FEBR. 1620. — 451 f. 589.
(PER MUYDEN).

De voorgaende is copie van onse brieven gesonden met de schepen Hol- 
landia, Leydeyi, Medenblick, ’t Wapen van Enckuysen, Schoonhoven, ’t Wapen 
van Hoorn, Mauritius, Zirickzee en de Groeningen, tot den inhouden derselven 
ons gedragen. Tsedert op laetsten January 1620 is het schip den Eenhoren 
in Texel wel aengecomen, waermede den gewesen gouverneur-generael Sr 
Laurens Real in tamelyke gesontheyt is overgecomen, met verlies van 3 per- 
soonen, op de reyse gestorven. De Heere sy gelooft van ’t behouden arrive- 
ment van ditto schip. By deselve ontfangen U. E. missive van dato den 
5 Augusty 1619, uyt het fort Jacatra geschreven. Uyt deselve met groote 
blyschap hebben verstaen het goet succes van U. E. compste aldaer, ende dat 
de plaetse van ’t fort Jacatra noch aen onse syde was gebleven, niettegen- 
staende veel perykulen hadden affgestaen ten aensien van de groote disordre 
endequade resolutie van ons eygen volck, dan ’t schijnt door Godes wonder- 
baerlijck beleyt de saken aldaer ten besten van de Vereenichde Compagnie 
sijn uytgevallen, ende dat d’Engelse vlote U. E. compste door vreese niet en 
hebben willen verwachten, die wy verstaen naer Atchin oft Priaman waren 
geloopen, waerdoor by U. E. aldaer de saken wederomme in goede poincten 
sijn gebracht met die intentie, om de plaetse van Jacatra in beter versekeringe 
te brengen, omme te gebruyken tot een generael rendevous. Wy verstaen 
oock, dat U. E. naer verschcyden plaetsen hadde gesonden daer de Com
pagnie haere comptoiren hebben, met comptanten ende ordre om den handel 
weder in goeden treyn te brengen ende ten besten van de Vereenichde Com
pagnie te beneficieren, ten eynde wy van alle quartieren goede, rijcke retouren 
mochten becomen. Het goet succes van deselve commissie verhopen wy van 
tijt tot tijt te vernemen. Dese gaet met het schip Muydent met twee kisten 
realen van achten, ’t Schip Weesp is mede genoechsaem claer omme soo den 
vorst [’t] niet en belet, naer Texel te gaen; wy verhopen noch mede twee 
schepen, genaemt Zuyt-Hollant ende Noort-Hollandt, sijnde twee treffelyke 
oorlochschepen, van ’tgemeyne landt becomen, die mede binnen 14 dagen 
gereet sullen wesen. Sullen niet nalaten deselve op het spoedichste te depe- 
scheren. De meyninge is, degemeite vier schepen ordre mede te geven, omme 
den anderen aen de Cape de Bon Esperance inne te wachten tot eenen seke- 
ren tijt, haer te prefigeren, ende dat sy vandaer in compagnie van noch vier
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Engelsche schepen binnen ’t vastelandt van Africa ende Madagascar door
sullen gaen naer de custe van Suratte, voorts naer MalabarendeGoa, met die

Do Portu- meyninge, omme den handel in Suratte voor beyde de Compagnien te bene- 
geezen 

den

3.

ficieren ende voor de Portugesen, soo ’t mogelijck sal wesen, den handel op 
k&GoateP ^oa enc^e plaetsen te beletten, ten welken eynde de voorsz. schepen
beletten, instructie sal medegegeven werden die ter vergaderinghe van de Seventhienei

sal geraemt werden, die tegens den 3e Martio toekomende binnen Amsterdam 
sijn beschreven, als wanneer oock by deselve U. E. missive, per den Eenhoren 
becomen, punctuelyken ende naerder sal connen beantwoort worden, omme 
met de volgende schepen, die van hier naer Bantam gaen, U. E. gesonden te 
werden, oversulcx desen te corter nu beantwoorden sullen, ’t Voorsz. schip 
Muyden heeft expresse ordre, aen de Cape de Bon Esperance d’ander dry 
gemelte schepen aldaer inne te wachten tot ultimo Augusto toe, ingevalle 
deselve binnen denselven tijtaende voorsz. Cape niet en quamen te arriveren, 
in welken gevalle ’t voorsz. schip Muyden dan sijn cours vandaer recht deur 
naer Bantam sal nemen, sonder daer langer te vertoeven. De meyninghe is 
oock, soo d’Engelsche schepen voor d’aencompste van onse vier schepen van 
de Capo al mochten vertrocken wesen, dat sy dan mede te samen recht deur 
sullen gaen naer Bantam, ’t Selve U. E. dienen sal voor advijs.

Actum in Amsterdam, desen 26 Februaiy 1620.
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■i 37. — XVII, 24 MAART 1620. — 451 f. 602.
(PER itfüTMJY).
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De nevensgaende sijn copyen van de brieven, instructien endepampieren, 
gesonden met de schepen Hollandia, Leyden, Medenblicq, ’t Wapen 
Enckhuysen, ’t Wapen van Hoorn, Schoonhoven, Mauritius, Zirckzee en de 
Groeningen, die al uytTexel ende de Wylingen op 26,27,28cn December 1619 
ende primo January 1620 sijn vertrocken. Godt Almachtich wil se bewaeren 
ende laete deselve U. E. tydelijcken in behouden hande comen. Wy hadden 
voorgenomen corts daeraen volgende noch vijff andere schepen met den 
eersten windt aff te vaerdigen, doch alsoo wy tweemael met eenen stercken 
vorst beset sijn geweest, soo is ’t selve oorsaecke dat de voorsz. schepen soo 
haest niet en sijn gevolcht.

Ondertusschen is op ultimo January 1620 alhier in Texel wel ghearriveert 
het jacht den Eenhoorn, waermede overcomende was d’heer Laurens Reael,

van

1.
Aan

gekomen
sohip. geweest gouverneur-generael van de Indien, uyt denwelcken, alsoock voor-

nementlijck uyt U. E. brieven van den 5en Augusty uyt Jaccatra, wy ten hooch- 
sten verblijt sijn geweest te verstaen de goede ende geluckige uytcompste 
van saecken ende difficulteyten die U. E. sijn bejegent ontrent de quartieren 
van Java, door die van de Engelsche Compagnies officieren ende haere heff-. 
tige ende vyandtlijcke procedueren, waervoor wy groote oorsaecke hebben 
Godt Almachtich hoochlijck te bedancken, die den standt van de Compag
nies saecken soo genadelijcken heefft geconserveert ende gemeyntineert, tot 
confusie onser gealtereerde vrunden ende eere van de Nederlantsche natie; 
ende alsoo wy verhoopen, dat in toecomende soodaenige proceduren sullen 
comen te cesseren als wel voor desen by d’Engelschen tegens onsen standt 
sijn aengevangen, door de goede vruntschap ende accoort ’t welck wy met 
haer hebben geslooten, soo versoecken wy, dat U. E. hetbeleydt, de courage 
ende cloeckmoedicheyt die U. E. heeft bethoont in het gepasseerde, gelieve 
te continueeren in alle saecken die (J. E. ende den raedt van Indien sullen
vinden te behooren, tot welstant van onsen staedt ende affbreuck onser ge- 
meyne vyanden, Spagniaerden ende Poortugesen, ende alle andere Indiaen- 
sche natiën, die haer daertegens sullen willen stellen. Wy en twijffelen niet, 
off veele quaetwillighe, die gemeynt hadden onse dissentien altijts souden 
dueren, sullen nu wyser worden ende met meerder stantvasticheyt onse 
vrundtschap bewaeren als wel voor desen is geschiet, waerdoor de quar-
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tieren van de Molucques, AmboynaendeBanda cenmael soo moghen werden 
verseeckert, dat de Compagnie wat mach gesoulageert worden in de groote 
oncosten die sy tot onderhout van soo veel soldaten ende fortressen tot noch 
toe soo beswaerlijeken heefft gecontinueert.

2. De mailtere aengevangen by den gouverneur Speult in Amboyna, om de 
Amboina. onderdanen van het casteel'aldaer in debvotie te houden ende onse vyanden 

tot reden te brengen, dunekt ons seer goet te sijn, gelijck als is geschiet in de 
I tochten op Houtomory, Boano ende Assahoudie, neffens andere plaetsen, 
j ende zal van node wesen, datmetsoodanigen macht van d’inwoonderen ende 
| d’onse te samen jaerlijx eene visite offte ronde werde gedaen, niet alleen in 

de quartieren van Amboyna, maer oock in de Molucques ende Banda, indien 
de gelegentheyt van die plaetsen ’tselve mede toelaet, sooals U. E. sal connen 
oordeelen, om daerdoor te verseeckeren voor onse Compagnie de vruchten 
van naegelen, nooten ende foelie, die soo solemnelijcken ende op soo een 
swaere ende costelijcke conditie (als is geweest de defentie van deselve plaet
sen tegens haere vyanden) ons alleene sijn verbonden, opdat d’inwoonderen 
mogen leeren gehoorsaamen ende eyndtlijck affectie dragen aen diegene die 
haer hebben gevoedt als sy verlooren waeren.

Wy hebben geconsidereert het verhael dat U. E. doet van het gepasseerde 
ontrent Jacatra, geduerende de belegeringe van ons fort, het quade gouver
nement van ons volck daerbinnen, verscheyden compositien endeaccoorden 
tot overleveringh van ’t selve fort, soo aen den coninck van Jaccatra als aen 
d’Engelschen ende coninck van Bantam, ende waerop dat telckens de effec- 

, tuele overleveringe is beleth gheweest, ende en cunnen anders niet bespeuren, 
offt deselve plaetse is miraculeuselijck gereserveert ende in de handen van 
d’ onse gebleven, meer door geluck als door beleydt, totdat U. E. ten laesten, 
op de gestemden tijdt, met de generaele macht hem heefft verthoont, Japara 
verdestrueert, de belegeringh van ons fort opgeslaegcn, de stadt Jaccatra 
vermeestert ende de macht van Bantam verdreven, ende alsoo meester ge
bleven van de plaetsen ende landt daerontrent gelegen; ende alsoo voor desen 
meenichmael is gedelibereert geweest, om tot verseeckeringh van den staet 
der Vereenichde Compagnie ergens een bequame plaetse tot eenen gene- 
raelen rendevous te begrypen, die ghelegen soude wesen om t’ ontfangen de 
comptanten ende goederen die uyt Nederlant met de schepen werden geson- 
den, ende oock de rijeke retouren die uyt Indien voor het vaderlant werden 
gedestineert, soo is altijt geoordeelt, dat de plaetse ontrent Jaccatra de be- 
quaemste van allen daertoe souden connen werden genomen. De obstaeclen 
die ons voor desen hebben bejegent door d’irresolutie ende twijffelachticheyt 
van den coninck tot Jacatra ende de ongelegentheyt der Vereenichde Com
pagnies saecken nu wechgenomen sijnde, soo is by ons ter vergaderinghe'
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van de Seventniene, dese saecke geconsidereert sijnde (aengemerckt mede 
U. E. voornemen), goedtgevonden te concluderen, ende de plaetse van Jac- 
catra te vervatten tot eenen generalen rendevous, waertoe wy alsnu sonder 
hinder offte uytstel sullen connen procederen, als sijnde dezelve plaetse ende 
het landt daerontrent gelegen geconquesteert ende gewonnen in een goede, 
oprechte ende welgefondeerde oorlooge. die wy nootsaeckelijck tot onser 
defentie hebben moeten aennemen,endesoouytgevallen is,metGoodtshulpe, 
dat de vyanden verjaecht sijnde, wy ’t selve landt met eenen goeden tytel 
mogen besitten in vollen eygendom, gelijck als den voorgacnden coninck, 
offte yemandt anders die hy tot overhoofft soude mogen hebben erkent, ’t 
selve beseten heefft; sal U. E. daerom wel doen ende voortvaeren met het 
geprojecteerde desseingh, ende begrypende het fort, ten meesten dienste van 
de Vereenichde Compagnie als doenlijck sal wesen, sonder daerin iemandt 
als superieur te kennen als de doorluchtighe Hooge Moogende Heren Staeten 
Generael der Vereenichde Vrye Nederlanden, U. E. hooge overicheyt, onder 
wiens regeringe Godt Almachtich dezelve plaetsen ende andere, mitsgaders 
den gehelen handel van Indien gelieve te doen floreren velegeduerendejaeren, 
tot welstandt onses vaderlants, ende sal U. E. de limiten ende ’t gebiet van 
hetselve fort soo verde extenderen, als tot meeste verseeckertheyt ende naer 
gelegentheyt van saecken ende tot meesten dienste van de Compagnie zult 
bevinden te behooren.

Met het schip den Gouden Leeuw (’t welck wy daegelijcx verwachten) ver- 
hoopen wy tejsullen verstaen het arrivement van de andere 7 schepen, die,

4.
Chi- 
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handel, behalven den Renhoorn, ’t Wapen van Zeelandt ende den Orangeboom, onder/*?. .. e>;

het commandement van de E. Fredrick de Houtman ende Jacob Dedel in 
Decembry 1618 ende January 1619 uytgelopen sijn, waermede (midtsgaders 
de 6 andere schepen die in Mayo 1619 van hier sijn gescheyden) U. E. een 
merckelijck secours sal becomen, soo van schepen, volck, comptanten als 
anderhande noodtwendicheden, ende ons zult gelieven te senden treffelijcke 
ende rijcke retouren, om te recompenseeren de overgroote sommen, die de 
voorsz. equipagie ende andere voorgaende hebben gecost. Door het voorsz. 
schip den Gouden Leeuzv verwachten wy mede de tydinge van het succes 
’t welck onse vloote van 6 schepen sal gehadt hebben in de Manilla, van de- 
welcke wy sien uyt U. E. misi^ve, met den Eenhooren gecomen, dat U. E. 
tydinghe hadt verstaen door eene navette die den vyandt in de Molucques 
uyt de Manilla hadde gecregen. Het is te beduchten dat de Chinesen, ver- 
vaert sijnde door de exploicten van de voorgaende jaeren, soo sterck aldaer 
niet en sullen coomen, ende hoewel daerom deprofyten voor onse vloote soo 
groot mogelijck niet en sullen wesen, soo wort evenwel ons voornemen daer- 
mede volbrocht, ’t welck daertoe principaelijck is tenderende, om den vyandt
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den handel van China infructueux te maecken ende denselven te treckenin 
eenige plaetse by ons, daer wy den voorsz. handel sullen mogen stabilieren. 
U. E. heefft connen sien wat des aengaende tusschen ons ende d’ Engelschen 
is gesloten in de contracten die met den Buil ende de Vrede overgesonden 
sijn, ende zal wel van node wesen, indien men den voorsz. handel (met goet- 
vinden van d’Engelschen) in den generaelen rendevous tot Jaccatra niet en 
can trecken (’twelck wy lieffst saegen), eene bequame plaetse ergens anders 
op te soecken, ’t sy in Caucinchina, Cambodia, Pulo Condor, Lequeo Pe- 
queno, offte ergens anders daer het alderbequaemste by U. E. ende raden van 
Indien, met toestaen van d’Engelschen, bevonden zal worden, doch soo dat 
wy in soodanige plaetse verseeckert sijn ende het meeste gebiet hebben, offte 
ten minsten de meeste macht tot bewaeringh van de Compagnies rijcke mid
delen, die voortaen onder de Indianen soo niet en dienen te werden ver-

t
!

trouwt, als voor desen is geschiet. De comptanten waermede U. E. nu ver- 
sien is, vertrouwen wy dat by U. E. geoordeelt connen werden bastant te 
wesen, om denselven handel met reputatie te beginnen.

Wy worden by d* Engelsche Compagnie aengesocht, om neffens haer te 
coomen in het accoordt, ’t weick zy met den coninck van Persia hebben ge- 
maeckt om den sydenhandel in zijn landen; dan alsoo wy niet wel geinfor- 
meert en sijn van de gelegentheyt van dien, ende dat wy voor seecker weten, 
dat d’Engelschen in dry jaeren niet meer als 72 baelen syde en hebben con
nen copen ende uytvoeren, soo en hebben wy noch niet connen resolveren 
om deselve presentatie aen te nemen. U. E. sal wel doen met de eerste ge
legentheyt die presenteert, om op Suratte te schryven, oock den oppercoop- 
man aldaer te gelasten, dat hy goede ende pertinente informatie zal hebben te 
nemen aengaende de gelegentheyt, natuere ende profyten van den voorsz. 
sydenhandel in Persia, ende dat hy ons ende U. E. met alle gaende ende coo- 
mende schepen sal hebben precisselijck te adviseeren, opdat wy alsdan soo- 
danigen resolutie mogen neemen, als den dienst van de Vereenichde Com
pagnie zal vereysschen, ende vertrouwen dat den handel van China eens 
terdegen gestabilieert sijnde, ons soo veel ende profitaebele retouren sal 
geven, als de gelegentheyt van des Compagnies zaecken ende de vertieringe 
in dese landen can toelaeten. Met het geexploicteerde op de Manilla by de 
voorgaende vlooten, waerby veele syden aengehaelt sijn geweest, is Spag- 
nien genootsaeckt geworden de syden van ons te trecken, hoewel nochtans
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Spanje. Nederlandt in Spaignien te brengen, ende schijnt wel dat den gemelten
by den coninck aldaer scherpelijck verboden, eenige Chineesche zyden uyt

coninck de saecke van den sydenhandel ende defentie van de Philippinas 
soo ter herten genomen hadde, dat hy in dit voorgaende jaer 1619 heefft 
doen toemaecken acht groote gallioenen ende twee cleynder schepen, extra-
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ordinaris met geschut, volck ende ammunitie van oorloge versien, die in de 
maent van December laestleden tot de baye van Cadix geloopen sijn, met 
intentie om haere reyse te maecken door de nieuwe Suyder passagie daerdoor 
de Austraelsche/sWufraf^/in deSuytzee is gecomen, om alsoo met alle spoet 
te loopen recht naer de Philippinas, tot detentie van deselve; dan alsoo de 
voorsz. vloote uytgeloopen was, soo is soodanigen tempeest opgestaen, dat 
twee gallioenen, den admirael ende vice-admirael, gebleven sijn met volck 
met al; vier andere sijn gestrantende vergaen, ende de resterende soo ontram- 
ponneert, dat sy voor dit jaer haer reyse sullen moeten staecken, ’t welck 
ons goede hoope geefft (dewyle Godt de Heere soo merckelijck des vyandts 
macht tot detentie van de Manilla is vernielende, soo hier als in Indien selffs), 
dat het ons niet moeyelijck en sal wesen dien handel uut handen van de Casti- 
liaenen te diverteren, ende te brengen in eene plaetse die daertoe by U. E. 
ende raden van Indien dient vercoosen te werden. Wy wenschten wel, dat de 
vloote die naer de Manilla onder den commandeur Westerwolt vertrocken is, 
beter van nootwendichheden ende insonderheyt van volck waere versien ge
weest, waervan wy sien uyt U. E. missiven, dat die quartieren aldaer zeer sijn 
ontbloot, niettegenstaendede groote vlooten welghemandt die wy voor desen 
hebben gesonden; ende hoewel dat wy vertrouwen, dat met de schepen van 
den commandeur Houtman ende Dedel U. E. van volck nu sal beter wesen 
geprovideert, om soo wel de schepen als de forten behoorlijck te besetten, 
soo geven wy U. E. evenwel in bedeneken offt het niet practicabel en is, dat 
men eenige Indiaenen die gewoon sijn ter zee te vaeren ende by U. E. de be- 
quaemste daertoe geacht zullen werden, leeren soude op onse schepen vaeren; 
met onse natie vermenght zijnde, sullen zy mettertijt nae het exempel van 
d’ onse cloecke zeeluyden worden, ende souden onse natie alsdan grootelijcx 
soulageeren, als sijnde gewoon de groote hitte, die haer niet soo zeer als onse 
natie en sal matteren, ’tsy dat men dit volck soude willen soecken ende 
neemen uyt de quartieren daer ontrent de Molucques, Java offt Sumatra ge
legen (gelijck wy verstaen dat d’Engelschen vele Bandanesen op haere sche
pen hebben gebruyckt), offt dat men die uyt verder quartieren soude haelen, 
’t sy in coop offteandersints, in Madagascarende Mosambique, alwaerstereke 
luyden woonen, die grooten arbeyt connen verdragen.

By voorgaende brieven met den commandeur van Baccum (waervan hier
nevens copye gaedt) is U. E. geadviseert, dat wy hadden geresolveert met 
dit saysoen naer Indien U. E. toe te senden een vloote van 20 schepen, waer- 
by daernaer noch een jacht werde gevoecht, ende dat om den staet van de 
Compagnie aldaer te versien met grooter macht van schepen, volck ende 
comptanten, van welcke 20 schepen tot primo Januaryo incluys maer 9 
en sijn vertrocken, vermits het beslooten water, ’t welck ons tot noch toe
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heefft verhindert de resterende aff te vaerdigen. Maer alsoo wy bevinden, dat 
eenige Cameren twijffelachtich sijn offt drie van haere respective schepen ge- 
reedt sullen connen vallen tegens het laatste van de maent Aprillis die aen- 
staende is, offt halff May toecomer.de (alsoo dezelve alle dry groote schepen 
sijn), soo is gerecommandeert aen de ghemelte Cameren, dat sy alle naer- 
sticheyt willen aenvvenden om te maecken dat dezelve haere schepen, offte 
eenich derselve, mochten vaerdich wesen om met de aenstaende vloote tot 
halff May toe te vertrecken, ’t welck nochtans alsoo het zeer onseker is, ende 
dat wy niet en willen manequeren in het getal van schepen die wy U. E. aen- 
geschreven hebben, considererende mede, dat met de tydinghe gecomen door 
het jacht den Eenhoorn, de standt ende saecken van de Compagnie nu in 
anderen ende beteren staedt sijn als wy wel niet en wisten ten tyde wy om 

^ goede redenen tot soo een groote vloote resolveerden; dat mede U. E. seer>'< 
ernstich sijt eyschende veele cleyne schepen ende jachten die aldaer in den 
handel goeden dienst sullen connen doen, soo hebben wy goetgevonden, in 
plaetse van het nieuwe groote schip tot Amsterdam, met alderhaest te doen 
toemaecken het jacht den Eenhoorn, ’t welck gesegïïFwort noch seer bequaem 
te wesen tot de voyage, ende dat in plaetse van het groote nieuwe schip tot 
Middelburch ende dat van Delfft. sullen gecocht worden twee beseylde ende 
handighe gayngen ofte fluyten, d’een van 40 en d’ander van 80 lasten, op 
dewelcke soo veel volck, vivres ende ammunitien sullen gelaeden werden als 
doenlijck is, om alle dry met d’andere schepen in Goodt’s naem met den 
eersten te vertrecken. De somma van de comptanten die U. E. sijn bcloofft, 
blijfft mede in haer geheel, ende worden de kisten met reaelen die in de dry 
groote nieuweschepen souden geladen geweesthebben, verdeelt, boven ’tgene 
sy te vooren inhadden, op d’ andere schepen van de vloote (indien de schepen 
selffsnieten comen), opdat U.E.niet en werdegefrustreert van ’tgeenedaerop 
U.E.eenige reeckeninghesout mogen gemaeckt hebben. Dedry groote nieuwe 
schepen sullen in alle geval tegens den herffst voorsz. connen vaerdich sijn om 
met andere groote ende cleyne schepen alsdan dezelve U. E. toe te schicken, 
op welcke nieuwe equipagie de naeste vergaederinge zal disponeren.

Uyt het getal van de schepen die nu voor het tegenwoordich saysoen ge- 
destineert sijn naer Indien, hebben wy U. E. by voorgaende verwitticht dat 
eenige wel mochten gesonden worden tusschen Madagascar ende Africa door 
naer Suratte ende de custen van India, om naer te coomen ’tgene by de Ne- 
derlantsche ende Engelsche Compagnien in het contract is beloofft. Wy sijn 
op de voorsz. beloffte gesommeert geworden by d’Engelsche Compagnie, 
dewelcke verclaerden van meeninghe te sijn, eenige schepen derwaerts te 
senden, ende versoecken by eenige van onse schepen geaccompaigneert te 
worden, om alsdan met gemeender macht den handel van Zuratte te verseec-
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keren en de soo veel hinder aen te doen die ons daerin sonde voornemen te 
beletten, als doen lij ck soude wesen. Om te thoonen onse genegentheyt tot 
d’observatie van alle de poincten ende articulen in het contract begrepen, 
hebben vvv liberaelijck gepresenteert een goet aental van schepen, alsulcke 
als wy meenden dat over souden schieten in de maent Aprïllis 1620 boven de 
14 die alsdoen voorhadden naer BantharnJe loopen, waervan U. E. by voor- 
gaende is veradverteert, ende alsoo de gemelte Engelsche Compagnie daer- 
naer ons heefft aengeschreven, dat sy van intentie was 4 schepen naerSuratte 
te senden, soo hebben wy beloofft gelijcke 4 daerbv te voegen, om in com
pagnie ende gesamentlijcken de voorsz. reyse aen te vangen, onder sulle- 
ken last ende instructie als men by gemeen advijs sal geraden vinden. Wy 
hebben daertoe van onse zyde gedestineert de schepen Zuydt Hollandia, 
Noort Hollandia, Muyden ende Weesf), dewelcke twee laeste expresselijck 
daertoe sijn ge.maeckt om gebruyckt te connen worden op eenige vlackecust 
als werdt geseght te wesen de cust van India ende Malabar, ende alsoo wy 
door den voorgaendcn vorst seer sijn verachtert in onse toerustinghe ende 
de Engelsche Compagnie op ons versoeck ons aengeschreven heefft, dat de 
schepen die met de haere in compagnie willen vaeren naer Zuratte aen de 
Cabo behooren te sijn per tout Junyo 1620, ouden stijl, soo sijn wy grotelijcx 
twijffelende off’t zelve by ons nacrgecomen can werden, dewyle de Engel- 
schen precijs verclaeren niet langer als de voorsz. maent Juny aldaer aen de 
Caep te sullen offte connen wachten, om niet te versuymen haer andere dcs- 
seingh, ’t welck is eerst in Jasques aen te loopen, alwaer sy den sydenhandel 
van de Persiaensche syden pretenderen te hebben, ende vandaer eerst te 
loopen alsdan nae Zuratte; soo heeft ons goedtgedacht (dewijl wy tot on- 
mogelijcke dingen niet gehouden en sijn), de Engelsche Compagnie tot ant- 
woordc te schryven, dat wy alle uytterlijck debvoir sullen doen om op den 
gesetten tijt aldaer aen de Cabo te wesen indien het mogelijck is, ende zullen 
aen onse twee schepen die eerst vaerdich sijn ende waervan het eene nu al in 
’t eylandt van Wicht is leggende ende het ander in Texel, gelasten, dat sy in 
aller spoet haere reyse naer de Cabo de Bonne Esperance sullen hebben te 
vervorderen, ende aldaer comende, indien sy de Engelsche vier schepen aen- 
treffen, dat sy aen de bevelhebbers van deselve sullen versoecken, soo lange 
te willen wachten totdat onse twee groote schepen (die wy van hier soo haest 
zullen senden als doenlijck is) mede aldaer zullen wesen gearriveert, om als
dan in vloote de gedesigneerde vovage te voltrecken, met Goodts hulpe. In
dien d’Engelschen daertoe niet en willen verstaen, soo gelasten wy onse twee 
eerste schepen, dat sy aldaer in de Taefelbay sullen alleen onse twee volgende 
schepen innewachten de gehele maendt van Julvo geduerende, om soo haest 
als aldaer binnen de voorsz. tijt zullen wesen aengecoomen, d’Engelsche

■

.
'

29

'

:

j



24 Maart 1620.450

schepen te volgen ende recht naer Zuratte te Ioopen, indien het saysoen toe- 
laet, dat sy alsdan tusschen Madagascar door sullen connen passeeren, waer- 
toe sy alle naersticheyt sullen doen; maer soo het quaeme te gebeuren dat de 
voorsz. 2 eerste schepen de gehele maendt van Julyo vertoefft hebbende, de 
andere 2 volgende groote schepen beyde noch niet en waeren gearriveert, 
soo hebben wy gelast, dat sy met haer 2 offte 3 schepen sullen recht toe recht 
aen Ioopen naer Bantham, sonder alsdan de wech tusschen Madagascar te 
tenteren, ’t welck sy mede sullen doen, al waer het soo dat de 4 schepen aen 
de Cabo gecomen waeren ende nochtans by het contrary mousson bevinden 
haer onmogelijck te wesen, tusschen Africa ende Madagascar door te Ioopen. 
Wy vertrouwen dat wy met dese neersticheyt ende sinceritevt voldoen zul
len het contract met d’Engelschen ghemaeckt, ende ’t gene dese coursen 
aengaende is beloofft, alles ghelimiteert sijnde met die conditie, indien het 
saysoen van ’tjaer ende gelegentheyt van beyde de Compagnien sulcx sal 
toelaeten.

Op 13en Marty 1620 is, Godtloff, in Texel wel aengecomen het schip den 
Smarten Beer, comende van de cust van Chormandel met directeur Hans de 
Haese. Heefft zeer gesont volck ende maer een man verlooren. Hy heefftons 
gerapporteert den standt van des Compagnies saecken aldaer, die apparent 
was wederom in voorgaende ordre soude gebrocht geweest hebben, ’t en 
waere geweest het arrivement van de Engelschen met den James ende d’Een
hoorn, beneffens twee andere fregatten, ’t welck veroorsaeckt heefft dat den 
voorsz. directeur het restablissement van het comptoir in Masulipatan heefft 
laeten berusten, ende dewyle hy het schip den Swartcn Beer volladen hadde 
liggen, ’t welck sonder perijckel van de Engelschen aldaer niet en soude 
connen hebben vertoeven, soo heefft hy wijsselijck geresolveert het ancker 
te lichten ende de reyse naer het vaderlandt aen te vangen, ’t welck hem, 
Godtloff, wel is geluckt. Wy hebben geerne verstaen, dat het jacht den Dolphijn 
met een treffelijck cargasoen in Junyo 1619 naer Banthem van de Cust was 
gescheyden, ende beneffens dat ’t selve U.E. wel ter handt sal gecomen wesen, 
waer meynden retouren voor Nederlant sullen connen werden geprocurecrt. 
Den voorsz. directeur heefft ons verseekert van de goede defentie ende sterckte 
van ons fort Geldria, sonder dat wy hebben te vresen iets met vrucht by d’En
gelschen daerop soude connen werden geattenteert, ’t welck ons doet hoopc 
hebben, dat de Engelschen aldaer niet langhe en zullen vertoeven, ende dat de 
schepen Enckhuysen ende't Hardt, die by ons ende U. E. dervvaerts gesonden 
sijn, de plaetse veyl ende zeecker sullen vinden, offte ten minsten, dat sy den 
anderen gemoet hebbende, sullen connen wederstaen het gewelt ’t welck de 
Engelschen op haer souden willen gebruycken.

Het groot perijckel ende gevaer waerinne de staet van de Vereenichde
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Compagnie gebrocht is geweest door de misverstanden ende differentïen die 
tusschen ons ende de Engelsche natiën waren geresen, doet ons alsnu consi-

10.
Ver

houding
tot de En- dereren hoe dienstich ende hoe noodich het is geweest eenighe vrundtschap
gelschen. met haer te maecken, waerdoor wy mochten sijn bevrijdt van de molestatien 

die sy ons continuelijck hebben aengedaen, den handel van Indien van appa- 
rente ruine gepreserveert, ende in haer geheel blyven de goede aelliantien 
die tusschen Engelandt ende de Vereenïchde Nederlanden soo langhe jaeren 
sijn gecontinueert; is daerom ons cinceer ende ernstich begeren, dat by alle 
middelen van vruntschap ende correspondentie (gelijck U. E. by diveersche 
onse voorgaende hebben versocht) U.E. wederom zal helpen vernieuwen ende 
doen floreren de goede ghenegentheyt ende affectie, die tusschen soo nae- 
gelegen vrunden ende bontgenoten behoort te wesen, goedt regardt nemen
de, dat het contract in alle sijnne poincten ende articulen ten vollen werde 
geobserveert, ende dat wy door d’ Engelschen niet en werden vercloeckt in 
de interpretatie ende pratijcquen van de conditiën, voordeel, reservatien ende 
vryheden, die wy tot benefitie van dese Compagnie hebben behouden ende 
aen ons besproocken, ende en sult in genigerhande maenieren toelaeten, 
offte dat den oorlooch tegens haer werde gecontinueert, offte om eenige 
disputen ende differentien (die voorvallen connen) op een nieuw en werde 
aengevangen, maer alle occasien ende beginselen van dien te vermyden, alsoo 
het voordeel van de Compagnie met wijsheyt ende discretie by U. E. can 
werden bewaert, endedesaengaendcsoodanigen ordre gestelt, dat wy in onse 
gerechticheden met beleefiftheyt ende voorsichticheyt mogen werden ge- 
maintineert, die anders door hardicheyt ende dadelijckheden souden connen 
verlooren gaen, tot spot onser gemeene vyanden ende ontallijcke schade der 
ingesetenen deser Verenichde Provintien.

Ende alsoo door de voorgaende differenten tusschen ons ende de Engel
schen geresen, de officieren van onse Compagnie aldaer geduerichlijck sijn 
getraverseert geweest in haer goedt voornemen tot benefitie van de commercie 
ende affbreuck onser vyanden ende geveynsde vrunden, welcke beletselen 
door het accoort met haer gemaeckt alsnu t’eenemael (gelijck wy vertrouwen) 
coomen te cesseren, soo begeeren wy dat U. E. ende raden van Indien de 
saecken soo aenleggen, dat niet alleen den vyandt met meerder advantagie, 
macht ende verseeckertheyt mach voortaen aengetast werden, maer dat oock 
den handel selffs soo werae gebenificeert, dat wy jaerlijcx goede ende rijeke 
retouren hebben te verwachten, tot vergoedingh van de voorgaende oncosten, 
die wy in defentie tegens onse vrunden selffs meest hebben moeten aenvaerdejiy^p- ^'”

Waertoe ons vooreerst dunekt van noode te wesen, dat het gouvernement

;

12.
Nagelon, 
noton on 

foelie.
in de Molucques, Amboyna ende Banda soo werde gedirigeert, dat de sware 
lasten de besettingh derzelver plaetsen soo veele werden gemodereert alsvan
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de verseeckertheyt van den standt aldaer eenichsints can lvden, endedatden 
handel selffs soo werdebelcyt, dat aen ons ende d’ Engelschen, naeruytwysen 
van het contract, alle de vruchten mogen werden gelevert die aldaer voor- 
coomen, sonder dat dezelve ons werden ontvoert by eenige die haere solem
nele beloften sullen willen vïoleeren, tegens dewelcke voortaen met meerder 
rigeur ende reputatie sal diennen [te] werden geprocedeert. Wy menen dat het 
een zeer goede saecke is, dat de soldaten op de forten wederom op des Com
pagnies cost gebracht zijn, dewyle daerdoor de inwoonderen sullen werden 
verweckt om de naegelen behoorlijck te plucken, ende haer met het gewin 
derzelver te contenteren, sonder nae andere profyten teluysteren, gelijck wel 
voor desen tot exessïve schade van de Vereenichde Compagnie is gebeurt; 
ende alsoo het van node is, dat jaerlijcx eene treffelijckequantiteyt naegelen, 
nooten ende foulie uyt de respective eylanden werden versamelt, om daerop 
eenichsints te winnen de oncosten van den handel ende oorlooge duslanghe 
tot grooten last ende beswaernisse van onse Compagnie gecontinueert, ende 
alsoo deselve vruchten diennen in goede ende competente menichte aen ons 
overgesonden, jaerlijcx, om onse quartieren van Europa behoorlijck te ver- 
sien, ende dat het resterende, soo veel als men daerenboven uyt de voorsz. 
eylanden sal connen trecken, in Indien selfis dient te werden gedistribueert 
ende vercocht, soo hebben wy een calculatie gemaeckt, ende bevinden dat wy 
(behalve het derde paert van de Engelschen) voor Europa jaerlijcx van node 
hebben om sonder overlast alhier te debiteren, ontrent de 13 a 1400 quar- 
telen nagelen, elck quarteel gereeckent tegens de 360 HC, omtrent 800 quar- 
telen nooten ad 500 5?, wel gegarbuleert, gelijck als de laeste nooten overge- 
comen sijn, ende 400 quartelen foelie, ad 280 4D elck quarteel. Dit sijn alle de 
Molucsche ende Bandasche waeren die wy binnen een jaer sonder instal con
nen vercoopen, ’twelck een cleyne quantitevt is. Wy dienen altijts voor twee 
jaeren te wesen versien, om in alle geval by ongeluck van schepen (’twelck 
Godt verhoede) offte vertoeven van de behoorlijeke jaerlijcksche retouren 
uyt Indien, niet stil te moeten sitten offte gepriveert te sijn dien tijtgedue- 
rende van den handel der voorsz. vruchten die alleen by ons te vinden sijn, 
ende alsoo op soodanigen cleynen pertye de winste weynich can importeeren 
in ’t respect van de swaere lasten van denselven handel, soo sal by U. E. dien
nen ordre gestelt, dat overal door Indien daer eenige van onse schepen han
delen, de resterende nagelen, nooten ende macis werden gedebiteert, sonder 
eenige quartieren al te seer daermede te belasten. Oock zal noodich wesen, 
dat de voorsz. vruchten van de Molucques ende Banda aldaer in Indien tot 
soo hoogen prijs werden vercocht, dat het niet mogelijck en con sijn aen 
yemandt deselve naer Europa te vervoeren ende aldaer te vercoopen tot zulck 
een prijs, offt minder, als de Vereenichde Compagnie gewoon is te doen. De
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prijs van de naegelen ende foelie is alhier tot 11 stuyvers 't pondt, ende de 
nooten, soo gegarbuleert als degeene die met ’t schip Tcrtoolen gecomen sijn, 
tot 27 stuyvers ’t pondt.

U. E.heefftconnensien, dat onder andere conditiën waerinne de Nederlandt- 
Bantara. Sche ende Engelsche Compagnien sijn verdragen, mede een expres artijckel 

is, dat de prysen van de peper tot Bantam ende de exessive tollen aldaer 
tsedert eenige jaeren gelicht ende affgedwongen, zullen werden gereguleert 
ende gebracht tot redelijckheytby communicatie ende applicatie van de macht 
der twee vereenichde Compagnien. Wy hebben over vele jaeren geproefft de 
groote insolentien ende oogenschynelijcke conspiratien die sommige aldaer, 
usurpeerende de macht van den coninck (voornementlijck den pangoran), 
tegens ons directelijck ende tot vernietinge van den handel hebben aenge- 
vangen, dewelcke abuserende van onse lijdtsaemheyt ende patiëntie, occasie 
hebben genomen om laestmael, tot ruine van onsen staedt, aldaer de oorloge 
tusschen ons ende den coninck van jaccatraneffensdeEngelschen te verwec
ken, waerdoor onse rijeke middelen ende macht in hetaldergrootste perijckel 
waeren gebracht; dan Godt zy loff, die haere voornemen soo genaedelijeken 
lieefft gebroocken. Ende alsoo ons door sulcke actiën tytel ende recht genoech 
gegeven vvort, om tegens soodanige plaetsen ende persoonen opgelijeke ma
nieren met oorlooge te procederen, tot reparatie offte ten minsten recht te ver- 
soecken, ende bevoorderen dat d’autheurs van zoodanige confusien mogen 
werden gestraft, soo is het evenwel dat wy goetvinden (aengesien hebbende dat 
den coninck van Bantham selffs ontbloot is van het effectuelijck gouvernement 
ende regeringc van het rijck, ende daeroverhierinnenieten canschuldichge- 
reeckent worden), dat men alleen de twede middel van revenge sal soecken te 
procureren, ende ernstlijck te bevorderen, dat degene die daeraen schuldich 
is van syne geüsurpeerde authoritheyt mach werden verschoven, den coninck 
in syne behoorlijeke macht gestabilieert, ende wy tot recompense van sooda- 
nighen goede offitien tot dienste van degemelten coninck aengewent, alsulcke 
prevenientien ende immuniteyten in den handel van de peper mogen vercry- 
gen, sooals eenichsints tot meeste profyten van de Vereenichde Compagnie 
geeffectueert sal connen werden. Alsdan op soodanige contracten gefondeert 
sijnde, sal het ons, neffens de Engelsche, met meerder ende beter ty tel vry- 
staen alle andere natiën vandaer te weeren, tot groote gerustheyt van onsen 
Indischen staedt ende notabel proffijt der goede perticipanten, die door 
contrarie machinatie in die plaetsen voor desen soo exessive schade hebben 
becomen.

Met de schepen die U. E. alsnu werden toegesonden, ende degene die voor 
ManUa^ ^esen *n Indien, soo wy hoopen, zullen wesen gearriveert, zal U. E. ten vollen 

Goa, wesen geprovideert omme te fournieren de lOoorloochsschepen tot de gemene

13.
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defentie van groote ende macht, alles achtervolgende het tractaet met de 
Engelsche Compagnie gemaeckt, ende dat U. E. daerenboven sal hebben be- 
hoorlijcke groote schepen, die alleen gebruyckt dienen te werden om de 
retouren over te brenghen naer het vaderlandt, sonder de cleyne schepen 
daertoe te employeeren, alsoo deselve neffens andere groote schepen (boven 
de schepen van de gemene defentie ende tot retour voor Nederlandt gedesti- 
neert) dienen te werden gebruyckt tot beleydt van den binnenlandtschen 
handel, tot denwelcken wy U. E. successivelijcken soo veel cleyne schepen, 
beneffenseenige groote, sullen toesenden als onse gelegentheyt sal toelaeten, 
sulcx dat U. E. sal connen nemen contentement.

Ende alsoo U. E. by het accoordt met d’Engelschen niet alleen ontlast en 
zijt van de sorge ende defentie die U. E. tegens haer altijt heefft moeten ge- 
reedt houden, om onsen staedt te verseeckeren ende in alle geval gemainti- 
neert te connen werden, maer dat sy oock gehouden zijn by ’tselve contract, 
10 schepen te furnieren om den handel te beneficeeren by affbreuck van den 
vyandt ende verminderingh van sijn macht, soo verhoopen wy, dat U. E. alsnu 
te beter zal connen letten, dat op alle plaetsen den coninck van Spaignien 
zoo werde bejegent, dat d’ eere, reputatie, proffijt ende baete van den handel 
in Indien aen ons mach blyven, waertoe wy van dese zyde mede soo veel 
zullen doen als doenlijck is. Dat is de reden waerom dat wy zoo lichtelijck 
hebben geconsenteert in het besenden van de 4 schepen in compagnie van 
de Engelschen naer Zuratte, om vandaer verder te loopen op de cust van 
India ende Malabar, met alsulcke instructie als U. E. hierneffens by copye 
toegesonden wordt. Wy oordelen dat den handel van den peper (’t welck het 
principael van de gehele traffique van de Indien mach geestimeert worden) 
niet beter en can werden gebenificeert als door soodaenige exploicten op de 
voorsz. cust van India, om met behoorlijcke macht aldaer met voorsichticheyt 
te verhinderen, dat de Poortugesen tot haeren handel aldaer geene retouren 
met decaraquen naerPoortugael en connen senden, ’t welck door de gelegent
heyt van de voorsz. cust, ende aengesien den cleynen tijdt die de voorsz. cara- 
quen hebben om haer ladingh in te nemen ende met behoorlijck saysoen te 
vertrecken, ons dunckt wel doenlijck is, mits dat men zoodanigen macht 
derwaerts seynde, die bastant mach wesen tegens de armaden die Goa om 
zulcx te beletten sal willen toemaecken. Daeromme zog dient altijt by U. E. 
aengehouden in den raedt van defentie, dat alle de 20 oorloochscheepen (die 
de 2 Compagnien hebben beloofft) altijt ende effectuelijck in dienst ende 
exploicten werden gebruyckt, soo tegens Malacca (alhoewel deselve plaetse 
alsnu soo considerabel niet en is), als principaelijck tegens de Manilha ende 
Goa, alsoo de macht van de voorsz. 20 oorloochschepen, esgualijck verdeelt 
sijnde, daertoe genoechsaem sufficant is ende dat de andere quartieren van
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de Indien met de schepen die in de negotie zullen werden gebruyckt, bequa- 
melijck beschermpt zullen connen blyven, opdat door soodanigen middel 
den vyandt werde gecrenckt, de Compagnie verbetert ende den handel soo 
werde gebenificeert, dat wy eenmael reeckeninge mogen maecken voortaen 
de profyten uyt de Indien te genieten die wy soo lange hebben moeten missen. 
Wy verstaen dat den handel van Oosten die aen de cust van India valt, seer 
bequamelijck can verleth werden indien eenige schepen in het oostelijck mou- 
son haer aen de Cabo de Commorijn conden houden/alsoo alle de schepen/ > . 
die naer Goa willen deselve Cape in ’t gesicht moeten toornen om haerreyse 
te voltrecken, ’t welck mede aen de vloote dient gelast te werden, die U. E. 
van aldaer naer de cust van Coromandel sal goetvinden te senden.

Wy hebben goetgevonden U. E. ernstich te vermanen dat U. E. overal 
ordre stelle, dat met alle gelegentheyt ende coomende schepen overgesonden 
werden de boecken van alle de forten ende comptoiren ende schepen in de 
Indien sijnde geweest offte noch sijnde, soo oude als nieuwe die voor desen 
noch niet overgesonden en sijn, alsoo wy hier by faulte van dien zeer groote 
moeyten ende molestatien becomen door de luyden die daerover clachtich 
vallen ende haer verdiende maentgelden niet en connen consequeren.

Desen 24 Marty 1620.

15.
Boeken.



38. — AMSTERDAM,^ MEI 1620. — 451 f. 616.
(PER HEYLBOTH).

Met de laeste brieven, by alle de voorgaende schepen die in de maendt van 
Martyo ende Aprilis vertrocken sijn, ende waervan hier beneffens mede de 
copyen werden gesonden, hebben de respective Cameren in de Seventhiene 
vergadert sijnde, U. E. aengeschreven haere intentien, soo vele het gouver
nement ende directie van den Indischen staet ende handel belanghende is.

Tsedert naerder by ons geexamineert sijnde de lijste van de waeren die uyt 
Indien voor retour ontboden werden, hebben wy ooirbaer gevonden, dat U. E. 
met de naeste gelegentheyt sult opcoopen ende ons toesenden eene goede 
pertye boras van 8 offte 10.000 ponden. Wy hebben den voorgaenden, over- 
gecomen met het schip den Swarten Beer, vercocht tot ƒ 1 ’t pont op 8 macn- 
den, soodat redelijeke profyten daeraen te doen sijn. In alle geval dient niet 
hoger als tot 6 stuyvers ’t pondt ingecocht.

De armoisijnnen, die ons met de schepen de Goede Fortuyn ende Deljft 
toegesonden sijn, behaegen ons wel. U. E. sal besorgen, dat soo goede, offte 
noch beter ende niet erger mogen opgecocht werden, tot 8aen 10.000 stucx, 
geene swarte, maer van alderhande ander couleuren, van de schoonste die 
men zal connen becomen, ende zal diennen geleth, dat van eenderley couleur 
vele werden gesonden om byeen gebruyckt te werden, alsoo de stucken cort 
sijn ende tot een groot werek meer andere van noodc sijn. Groen weerschijn 
geel, item purper, peers ende rooden worden meest begeert.

Sanguis draconis van de alderfijnste begeren wel 6 ad 7000 catty, mits dat 
niet hooger als 7 ad 8 stuyvers aldaer ingecocht en werden, ende dient geleth, 
dat dese waere groote leccagie subject is, alsoo wy bevinden dat een catty, 
aldaer ingecocht, niet meer als een pont Hollants uyt en brenght hier te lande.

In langen tijt en hebben geen porceleynen overgecregen, waerdoor die nu 
eenichsints wel begeert sijn. U. E. sal doen coopen eene goede pertye van de 
fijnste die men can becoomen, een goede pertye middelbaersoorteringh ende 
dan van sulex als ons ordinaris is toegesonden geweest, ’t welck groff was; ende 
speciaelijck versoecken: 4000 dobbele boterschotels, 12.000 stucx enckelde 
boterschotels, 12.0.00 fruytschaelen, 3000 halve fruytschaelen, 4000 cameels- 
coppen, 4000 halve cameelscoppen, 500 van de grootste schotelen, 2000 
een slach cleynder, 4000 een slach noch cleynder, 1000 clapmutsen, 2000 - 
halve clapmutsen, 8000 sauchieren, 8000 tafelborden; andere cleynicheden
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ende soorteringh naer advenandt. Wy en begeeren gantsch geen primpeltjens.
Met het schip den Swarten Beer hebben wy becoomen eenich was, ’t welck 

is verovert gheweest uyt een schip comende van Bengaele. ’t Is hier vercocht 
tot f 70 ’t hondert. Met succes van tyden ende by gelegentheyt zal U. E. 
weldoen ende sien van alle canten soo veel was te becomen als doenlijck sal 
sijn. Het is van cleyne vollume ende can voor ballast gebruyckt ende in vaten 
onder in de schepen gelecht werden; evenwel wy oordeelen dat het totsulcken 
prijs dient ingecocht, dat wy altoos 150 percentdaeraen behooren te winnen.

Hetselve schip heefft overgebracht mede een monster van indigo, die onder 
het fort Paliacatte is gewonnen ende gemaeckt, als oock een pertve houdt als 
sappon, ’t welck aldaer op de Custe wel is te becomen. Met den Dolphijn 
hoopen wy dat U. E. mede een partye zal hebben ontfangen; dan alsoo van 
den indigo noch geen proeve en is genomen, connen wy alsnoch U. E. des- 
aengaende niet advyseeren. Het hout is hier geproefft ende wort heel ondien- 
stich gevonden, soodat geen aen ons en dient overghesonden.

Desen 6cn Mayo 1620.



39. — XVII, 13 MEI 1620. — 451. f. 618.
(PER HEYLBOTH).

Met onse laeste generaele brieven ter vergaderingh van deSeventhienege- 
arresteertop24Marty 1620, werdt U. E. verwitticht hoe dat wy tot affbreuck

l.i Den tocht
van Mal a- van den vyandt ende welstandt van den bandel in Zuratte ende naegelegen 
bar jaar
lijks te

herhalen, van 4 gelijeke Engelsche schepen, tusschen Madagascar door naer Zuratte 
ende de cust van Indien, om aldaer te verrichten, zulex tot welstandt van de

quartieren hadden geresolveert 4 van onse schepen te senden in compaignie

Vereenichde Compagnien achtervolgens haere instructien geraden was ge
vonden, ende alhoewel wy door verhinderingh van den vorst ende het saysoen 
van het jaer beledt sijn geweest, ende dat de schepen alsnu eerst uyt dese 
landen vertreckende geoordeelt werden niet te connen comen in tijts om het 
voorsz. gedessingneerde vaervvaeter te gebruycken, soo hebben wy nochtans 
om het voorgenomen exploict niet naer te laeten (waeraen wy oordelen de 
Compagnie ten hoochsten is gelegen), by advijs van ervaeren stuerluyden 
ende anderen hen van de coursen ende de vaerwateren in Indien verstaende, 
opgevonden eenen anderen wech, waerdoor wy hoope gecregen hebben dat 
eenige van onse schepen noch in tijts op de cust van Malabar sullen coomen 
te geraecken, waervan alsoo het noodich is, dat U. E. in allerijll werde ver
witticht, soo hebben wy gelast aen den commandeur van dese vlooteBartho- 
lomeus Sandersz. ende d’ andere brede raden, dat sy aen de Cabo de Bonna 
Esperance gecomen zijnde, U. E. terstonts zullen toesenden een van de jach
ten den Heylboih offte Bruynvis'met dese onse brieven, waer beneffens wy 
hebben gelecht de instructie die de vloote medegegeven wordt, ende den 
voorsz. commandeur noch zal byvoegen alsulcke brieven als hy alsdan aen- 
gaende sijn ervaeren ende voornemen te rade zal vinden; U. E. recomman
derende, dat U. E. tot advanchement van desen tocht alles zal aenvaerden ’t 
geene tot verseeckertheyt, directie ende behulp van ons goede voornemen 
sal connen diennen, ende sijn wel van meeninghe dat den voorsz. tocht op de 
cust van Malabar jaerlijexby U. E. meteen groote macht van schepen hiernae 
zal werden gecontinueert, alsoo wy gantsch nodich vinden, dat de caraquen 
van Goa ingehouden, den handel aen de Poortugeesen belet, ende de vryheyt 
van commercien voor ons mede vercregen werde, ende dat den handel van 
den peper als de negotie van Zuratte by ons mach werden gebeneficeert, ’t 
welck by continuatie van den Poortugeeschen handel qualijck, jae niet doen-
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lijck en is. Tot deese tocht can U. E. jaerlijcx met gemeen advijs van d’Engel- 
schen gebruycken (onvermindert het voorneemen op de Manilla) eenich van 
de oorlochsschepen die tot de gemene defentie sijn geordonneert, waertoe 
U. E. met alle vlijt zult by d’Engelsche directeurs aenhouden, ende al waer 
het schoon dat sy daerin soo volcomen niet en souden willen consenteren 
(gelijck wy niettemin anders vertrouwen), soo sal U. E. evenwel denzelven 
tocht bevorderen, al waer het met onse perticuliere macht, met soo veel sche
pen ende verseeckertheyt van onsen generaelen staedt als doenlijck sal wesen. 
Dit nochtans wort gerefereert aen den inhoudt van de generaele brieven in 
dato 24 Marty 1620, waerby wy persisteeren.

Het gepasseerde met de schepen van St. Malo ende Dieppen in Indien 
neffens andere, causeert-ons hier in Europa geen cleyne moeyten, waerdoor 
te vresen is, vermidts de Francoysen geen contentement en willen nemen, dat 
by haer alhier wel eenige extraordinarische proceduren mochten ter handt 
genomen werden; hebben daerom noodich gevonden U. E. daervan te ver
wittigen ende begeeren dat aen alle onse schepen die in Indien handelen, als 
principaelijck die U. E. met retour voor Nederlandt sal goetvinden aff tesen- 
den, expresselijck ende wel duydelijck belast zal werden, dat zy haer overal 
van de Fransche schepen zullen hebben te wachten, opdat zy onder eenich 
pretext van vruntschap niet en werden bedrogen ende de Compagnie groote- 
lijcx beschadicht; maer vooral dient daerop gelet by de schepen die uyt In
dien coomen ende het Canael van Engelandt beginnen te genaecken, ende 
dat sy om geene redenen ter werelt eenige havenen van Vranckrijck al te 
naer en comen offte aendoen zullen, opdat zy by listicheyt offte gewelt niet 
overvallen en werden.

Wy hebben tydingh van de Deensche vlote, dat sy in Julyo 1619 aen de 
Cabo gecomen was met zeerswack volck, soodat geene hoop en hadden haere 
reyse te zullen connen voltrecken. U. E. weet wat U. E. desaengaendeis voor 
desen geschreven, waerby wy alsnoch persisteren, U. E. niet alleen den wel- 
standt van onsen Indischen staedt, [maer] alsmede de gerustheyt van ons 
vaderlandt recommanderende.

Wy bevinden dat een groote faulte by veele commiesen op de schepen 
ende comptoiren in Indien wert gepleecht, waerin by U. E. preciesselijcken 
dient te werden versien, dat is dat sy de penningen, naegelaeten by eenige 
luyden die in haere schepen offte comptoiren comen te overlyden, ontfangen 
ende nochtans de Compagnie daervan debiteren, daer ter contrarie sy selffs 
behoorden te respondeeren ende haerselven offte haer cassa daermede te be
lasten. Is daerom onse resolutie, dat alle comptanten die by d'overledenen 
werden gevonden, ende die by de commiesen op de comptoiren ende schepen 
van de Compagnie [werden] genoten, werden gestelt in debit van de voorsz.
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commisen offte haere cassa, soo lange dat sy sullen hebben bethoont dat 
dezelve penningen in dienste ende ten profyte van de VereenichdeCompaig- 
nie zullen wesen geconverteert, welcke onse resolutie U. E. alle commiesen 
sal gelieven te insinueeren ende aenschryven.

D’ heer rendtmeester Golsteyn heeft op ons begeert, alsoo Hendrick van 
Golsteyn, luytenant (svnen soone) op Tgrnate in Maleye is coomen te over- 
lyden, sonder dat sijn reeckeninge alsnoch heefft connen becomen werden, 
dat U. E. soude werden versocht, ten eynde iiy in sijn billick voorstel mocht 
werden gesecoureert. Wy recommandeeren U. E. dat niet alleen, maer oock 
generaelijck dat alle boecken ende reeckeninghe van alle schepen ende comp- 
toiren successivelijck overgesonden werden, om de luyden contentement te 
connen doen die over eenige reeckeninge van maentgelden ende andersints 
by gebreck van boecken met redenen souden connen clachtich vallen.

Alsoo wy bevinden dat eenige caerten, die mede werden gegeven aen de 
Kaarten, schepen naer Indien, dickmael by de wedercomende schepen onnuttelijck 

werden geconsumeert ende achtergehouden, tot schade van de Compagnie, 
soo hebben wy goetgevonden te resolveren, dat voortacn alle schepen die 
van Indien naer het Nederlant met retour zullen gesonden worden, sullen in 
handen van den equipagemeester aldaer offte iemandt anders die U. E. zal 
oordonneeren, laten alle zulcke caerten als dienstich/sijn voor de quartieren • 
die beoosten Java sijn gelegen, dewijl sy dezelve niet'wan noode hebben ende 
aen andere schepen connen werden versterckt, waerdoor wy ontlast mogen 
werden om voortaen niet soo veel van deselve costelijcke caerten naer Indien 
te senden.

De schepen van d’Engelsche Compagnie die voor dit jaer toegemaeckt 
waeren, sijn 7 in ’t getal vertrocken in ’t beginsel van de maent Aprilis; 4 van 
deselve loopen naer Suratte en d’ andere 3 naer Bantham. Het achtste schip, 
de Anna, is op de rievier van Londen omtrent Gravesandt omgevallen ende 
t’eenemael onderwater geraeckt, doch werdt verstaen dat wederom boven 
water aen landt is gebracht, met intentie om ’tselve mede met den eersten te 
doen volgen naer Bantham.

Gedateert den 13 May 1620.
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(PER PURMERENDT»)). /

7
n(() 3 Nevens de schepen Muyden, Wc esp, Suyt-Hollandt, Noort- \Hollandt,~\ Schie

dam, Out Delff, Orangie, Eenhoorn, Hcylboth, Bruynvisch, ende ^4/r/éwrfér (die 
alle in demaenden Aprillius, May ende ’t begin Juni 1620 van hier gescheyden 
sijn) was mede op 25 May uyt Texel vcrtrocken het jacht Purmerendt, doch 
alsoo 'tselve, sijnde een wcy[nich] buyten ’tCanael in de Spaensche Zee, 
aldaer belopen is geweest [van] eenen groten storm, invoegen dat het den 
groten mast heeft [moeten] kerven, soo is ’tselve wederomme ingecomen 
ende tot noch to[evende] omme U. E. dese onse advisen te brengen. Godt 
Almacgtic[h geve] dat voorgenoemde ende alle andere gaende ende com- 
mende schepen [met geluck] ende voorspoet ons ende U. E. wel ter handt 
mogen comen.

Daernae is op 23 Juny in Goeree wel gearriveert den admirael S[teven] 
van der Hagen met ’t schip den Gouden Leeuw, ’twelck aen de Ca[bo] hadde 
gerencontreert ’t schip de Goede Fortuyn in seer soberen s[taet]. YVy hoopen, 
dat ’tselve nevens andere wel ter hantgecommen wes[en moge]. Uyt U. E. 
brieven van 7 ende lo October 1619 uyt Jaccatra he[bben met] blyschap ver- 
staen ’tarrivement van den Orangieboom, Dordrecht, Amsterdam, West- Vries
land t, Nieuw-Seelandt ewda \ Postpaert, uyt Nederlafndt, ende den] Dolphijn 
van de Cust, waerniede U. E. met macht ende middelen [sijt] versterct, omme 
U. E. defensie ende den handel behoorlijck wae[r te nemen], die door de 
hostile proceduren van de Engelsche heeft eene [wyle moeten] stille staen. 
Het aenhaelen van de Sterre in de Straet Su[nda ende] van de vlote op de 
Westcustvan Sumatracnde Patana [is] geweest tot U. E. versekerheyt, omme 
U. E. pertyen te benemen de [middelen] waermede sy onsen staet hebben 
soo feytelijck gesocht te [beschadigen,] gelijck ’tselve claerlijck is tesien uyt 
hare eygen origi[nele resolutien] aldaer in de Indien genomen, ende de mis
sive van den Co[ninck aen] Bewinthebberen van de Engelsche Compagnie 
geschreven tot London bynae een maent [voor dat] onse gecommitteerde 
nevens de heeren afgesanten van de Hooch Mogende Heere[n Staten] aldaer 
gecommen vvaeren ende haer willich toonden tot [een ver]gelijck,(Godthebbe 
loff) noch naemaels na veele diff[crentcn] getroffen. U. E. sullen alle brieven

l) Kopieboek 452 is aan den rand gezengd geweest. Hot ontbrokonde is naar gissing in- 
gevnld.
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endepampieren [bewaeren] die in eenige van degenomen Engelsche sc[hepen 
gevonden sijn], omme U. E. daermede te helpen in tijd ende wyle als [han
delen sult van] ander poincten by het tractaet gementionn[eert].

Wy hebben U. E. met alle onse voorgaende brieven ger[ecommandeert 
dat] order werdegestelt, ten eynde de vrintschap ende [correspondentie] met

2.
Ver

houding
tot de En- d’Engelsche natie aldaer in Indien mach we[rden bewaert] ende vermeerdert, 
gelschon.>

opdat wy en sy met meerder ruste [ende seeckerheyt] den handel van Indien 
voortaen mogen benefitieeren, tot groot soelagement ende voordeel voor ons 
beyden; evenwel sullen U. E. altijd wel voor haer sien ende scherp acht nemen 
dat het recht van de Compagnie overal werde bewaert, endedeselve gemeyn- 
tineert in hare voordeelen, reservatien ende vryheden, die wy by ’t accoort 
tot welstant van de Vereenichde Compagnie aen ons hebben gehouden, ge- 
lijck als uut het tractaet claerlijc te bespeuren is, sonder daerin by conni- 
ventie, versuymen ofte onnachtsaemheyt geprevaeleert te worden; ende al- 
soo het poinct van de restitutie, by het eerste article geordonneert, alvoren 
sijn effect sal moeten becommen, eer dat men sal genieten de volcommen 
vruchten van het accoort, soo sullen U. E. cunnen sien (wel geëxamineert 
hebbende d’articulen van het tractaet ende de naerder ordre tot executie der-

I' ?

t

selver beslooten), hoe dat de restitutie van de schepen niet verder en gaet, als 
voor sooveel deselve in effect sullen bevonden werden, ten tyde de restitutie 
effectuelijck sal cunnen werden gedaen, want andere verlaten, in gront ge
schoten ofte vergane schepen sijn mede subject restitutie, tenware deselve 
vergaen waeren in dienst van de Compagnie die deselve heeft gebruyct. De 
goederen, die in ’t bewelt ende macht van eenige van de Compagnien vol- 
comentlijck eenmael sijn gecomen (ende anders geen) sijn restituabel, alsoo 
deselve van dien tijd aff gestaen hebben ende staen tot perijckel, schade ende 
baet van degeene, die se in sijn bewelt heeft volcomentlijck gehadt, uut welcke 
reden wy vastelijck van meeningh sijn, dat het schip den Swarten Leeuw met 
d’ingeladen goederen tot schade van de Engelsche is verbrant, ende aen ons 
nae syne oprechte waerdye aldaer moet werden gerestitueert, alsoo sy van 
het voorsz. schip wel dry weecken hebben vryelijck gedisponneert ende vol
commen meesters geweest, totdat door d’eygen sorgelooshey t van haer volclc 
’t selve in brant geraeckt ende tot haer eygen schaede vergaen is. Wy hoopen, 
dat in dit poinct alsoo in alle andere de officieren van de Engelsche Compag
nie haer soo redelijck sullen in billickheyt laeten vinden, dat alle differenten, 
die tusschen U. E. ende haer sullen mogen rysen in de practique ende execu
tie van het tractaet aldaer in Indien selffs sullen in ’t minnelijck cunnen af- 
gedaen worden, ende dat het niet van noode en sal wesen (achtervolgende het 
artijckel van de naerder ordre) dat eenige openstaendc differentiale poincten 
herwerts over werden gesonden, omme tussen de twee respeclive Indische
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Compagnien ofte by d’interventie van Syne Majesteytvan Groot-Britaignien 
ende de Hooch Mogende Heeren Staten-General afgedaen te moeten werden. 
Wy hebben liever, dat de swaricheden aldaer by U. E. werden geslist, omme 
dat wy oordeelen, dat tusschen U. E. beyde aldaer met meerder eenparicheyt 
ende collateraliteyt sal cfonnen geschieden], daer ter contrarie de saken her- 
werts gesonden sijnde, ’t sel[ve (sooals in] andere dingen bevinden tot onse 
desavantagie) by d’Engelsfche by] eenich accoort mocht gemoyenneert ende 
ons opgedrongen worden, soofals] sy door het credit, ’t welck Syne Majesteyt 
van Groot Britangien heef[tby] de Hooch Mogende Heeren Staten Generael, 
souden cunnen te wegen bre[ngen.] U. E. sullen daeromme eerst soecken ons 
recht ende voorsz. restitu[tie] strictelijck voor te staen, ende indien U. E. be- 
merckte dat (niettegenstaende alle redenen ende argumenten) evenwel iets 
soude die[nen te werden] geremitteert ende wy ons recht een weynich souden 
moeten ce[deren], soo hebben wy liever met eenige onse schade, dat alles 
aldaer [wert] geaccordeert, tenware ’t geverchde ongelijck soo groot ware 
cnd[e de] pretensien van de Engelsche soo onredelijck ofte prejudic[iabel,] 
dat U. E. sullen bevinden, het anders noodich sal wesen, in welck [geval] 
U. E. de saeclce pertinentlijck ende sufficantlijck sullen instru[eren] met alle 
mogelijcke ende behoorlijcke bescheyden ende docfumenten] ende aen ons 
oversenden, opdat wy tot sustenue van o[ns recht wel] ende in alles mogen 
versien wesen.

Het tweede poinct, ’t welck in de executie van ’t tractraet met d’ Enfgel- 
sche] alvoren dient geeffectueert, is het fornissemerit van de thien oo[rloch]- 
schepen, van beyde syden belooft, tot defentie ende verbre[ydinge] van den 
Indischen handel. U. E. zult van onse syden ’tselve dadfelijck] naecommen 
ende designeren 10 bequame schepen van de gfrootste die] alsdan by de 
hant sult hebben, opdat d’Engelsche door U. E. [exempel] mede werden be- 
weeght van hare syde ’tselve natecommen. [Ver]trouwen, dat dit voor desen 
al sal wesen geschiet ende dat [U. E.,] in de twee voornoemde prealable 
poincten (te weten de restitutie ende] ’t furnissement van de oorlochschepen) 
nu al eens sijnde, iets [met U. E.] macht sullen hebben voorgenomen tot bene- 
fitie van de[n handel]. Hebben daertoe tsedert eenige jaren herwerts treffe- 
lijcke [schepen naer] Indien gesonden, soo in den jare 1617, 1618 ende 1619 
als in [’t jegenwoor]dich jaer 1620, wantin ’tlaeste van December 1619 ende 
[primo January] 1620 sijn 9 treffelijeke schepen vertrocken ende eenigefn 
tijt daerna] alsnoch 12 ander, die alle (Purmerendt medfegereeckent) uyt- 
maecken eene vlote van 22 schepen, d’welcke t’samen met [die onder den] 
commandeur Houtman uytgesonden ende ’t jacht [de Vrede\ meer als 90 
tonnen gouts hebben gecos[t; staet te be]dencken, dat dit niet en heeft 
cunnen geschieden s[onder sware costen] ende belastinge, ende, dat tensy
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merckelijcke ende [treflfelijcke] rijckeretoeren overgesonden werden, het [on- 
mogelijck is] daerinne te continueeren, dewijl de lasten van de jaerlijcksche 
equipage ende nodige oncosten bynae sooveel beloopen als wy in den tijt 
van een jaer van vercochte Indische waren cunnen becommen. Daeromme 
is by ons noodich gedacht, U. E. ende Raeden van Indien ten alderhoochsten 
te recommanderen, dat hierinne werde voorsien ende den handel soo werde 
gebenificeert ende vermeerdert in veelhevt ende verscheydenhevt van waren, 
die hier te lande cunnen vercocht werden, dat het ons mogelijcksy, de Indien 
jaerlijckx met een treflfelijcke vlote schepen, veel volck ende comptanten te 
versien, ende daerenboven een goede somme over te houden omme aen de 
participanten uyt te deelen, sulcx als het perijckel, grootheyt ende importan
tie van sodanige treffelijcke handel wel verevschen.

Wy hebben dese saecke by ons overlecht, ende dunckt ons, dat het remedie 
hiervan door U. E. welsal cunnen bevoordert werden, voornamentlijc, dewyle 
wy nu met d’Engelsche sijn vereenicht ende wy ons selffs tenemael daertoe 
sullen cunnen employeren. U. E. weet, watby ’ttractaetisgeordonneertaen- 
gaende ’tjaerlijckx exploit op de Manilha, niet soo seer om de proffyten, die 
by’t veroveren van eenige joncken daerdoor tot ons mochten commen, als 
principalijck, dat door soodanich voornemen den gemeenen vyant wort ge- 
krenekt, den staet van Indien versekert ende den wech gebaent, omme te 
comen tot den rijeken sydenhandel van China, in dewelckegrootecapitaelen 
met goet proffijt cunnen werden besteedet tot retour voor dese landen ende 
generale verbeteringe van den binnenlanschen handel. Wy recommanderen 
U. E. ’t selve exploict in de meeste versekertheyt ende ten meesten reparatie 
van des Compagnies volck ende schepen als eenichsins doenlijck sal wesen, 
opdat het byde gemeene oorlochschepen cloeckelijck met wijs beleyt ende 
voorsichticheyt tot goet effect mach gebracht worden.

Ende alsoo met eenen van noode is, dat tenselven tyde eene plaetse werde 
vercoren, al waer men van meeningh soudesijn den Chinesen handel trecken, 
omme aldaer in ’t minnelijck de waren te verhandelen, die van d’ onse ende 
de Chinesen werden begeert, soo hebben wy in ’ttractaet ende naerderordre 
voorgeslagen sommige plaetsen uyt dewelcke U. E. de bequaemste sullen 
cunnen verkiesen; daerentussen sullen wy U. E. ende Raden van Indien in 
beraet geven, oft vooreerst niet dienstich en waere, dat (op denselven tijd als 
de Ba)’ van de Manilha met onse oorlochschepen en die van deEngelschesal 
wesen gesloten) twee ofte dry bequame schepen gesonden werden mctalder- 
hande coopmanschappen ende comptanten dienstich tot den handel in eenige 
plaetse ofte haven dicht aen de custe van China ende omtrent Chincheo ge
legen, dewelcke aleerst de coopluyden souden verwittigen (gewoon sijndc op 
de custe Manilha te varen) van haer compste ende intentie omme met haer
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in ’t vriendelijck te hand[elen] endehaer waeren aFf te coopen, sooals men tot 
meeste conten[tement] van beyde sal cunncn veraccorderen, met protestatie 
daerneven [dat soo] iemant desniettegenstaende soude presumeren nae Ma- 
nilha te va[eren,] dat wy onschuldich willen wesen van alle verdere misver
standen, schade ende verlies, die haer mochten door onse schepen overcom- 
[men], alsoo wy in geenderhande mannieren sullen toelaten, dat aen onse 
vy[anden] eenige toevoer werde gedaen. De plaetse van Lequeo Pequeno 
wo[rt ons] seer gerecommandeert, soo by relatien van de Portugeesen [als van 
die] in onsen dienst geweest sijn, alsoo deselve gelegen is op de[selve] hoochte 
van Chincheo ende soo naeby, dat men in 3 dagen ovfercommen] can, ’t ge- 
heele jaer gedurende, dewijl aldaer geen mousson en gaet; goede verversinge, 
hout ende seer goet waeter is aldaer te becomm[en], sooaat U. E. daerop 
sullen cunnen rypelijck letten ende doen [’t gene] tot meesten dienst van de 
Compagnie, bevoorderingh ende verseekerthfeyt] van den Chyneesen handel 
sal behooren. By desen trafficq[e] soude de Compagnie merckelijk voordeel 
becommen, alsoo de Chinees[e] syden in groote quantiteyt cunnen vertiert 
worden, soo in Japo[n als] andere Indische quartieren (ahvaer de gewrochte 
syde ende ma[nufac]turen souden werden gedistribueert) als in Nederlant 
selfs, [voor] retour nae ’t welcke de ongewrochte syde can gehouden w[or- 
den]. U. E. ende Raden van Indien sullen wel doen, dese saké met a[lle ge- 
le]gentheyt te behertigen, alsoo ’tselve een van de principaels[te saken] is, 
waerdoor den vyant gekrenct wort ende de Nederlander[s] voordeel cunnen 
becommen.

Nevens het tractaet ende naerder ordre tusschen ons en d’Enfgelsche] 
Pepor. Compagnie gemaeckt, is U. E. mede toegesonden een concep[t van] midde

len, uut dewelcke eenige sal cunnen gebruyckt we[rden tot] redres van den 
peperhandel van BantharruJPy onse brie[ff van] 24 Merty voorleden hebben 
wy U. E. noch claerder onse [intentie] geschreven, soodat deselve by vervolch 
van oorloge nu [voort] sal dienen in ’t werck gestelt, omme daerby (nevens 
d’En[gelschen)] te vercrygen de prerogativeboven alle andere natiën, [’tgene] 
t’eenemael noodich is. Wy hoopen dat al voor desen [Bantam tot] reden sal 
wesen gebracht, ende dat U. E. tot conte[ntement den] handel aldaer sullen 
hebben becommen, ende also [U. E.] jaerlijcx (tot supplement sooveel als 
noo[dich)] versien sult worden met sufficante capitael, soo [sal ’t noodich] 
wesen, dat deselve soo wel aengeleyt worden, dat de [peper]handel by ons 
werde geïncorporeert, sooveel doenl[ijck;] dat de peper alleen in onse handen 
comme ende door ons in Indien selffs werde gedistribueert, ende dat daeren- 
boven groote retoeren van peper ende andersints jaerlijcx herwerts werden 
gesonden, omme de quartieren van Europa nae behooren te versien.

’t Grootste incon venient, dat wy in onse handel vinden, is dat by verscheyden
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natiën sooveel Indische coopmanschappen werden in Europa gebracht, dat5.
De Portu- het ons onmogelijck is, veel meer (jae qualijck sooveel) te vercoopen, als wy 

geezen 
den han
del te be
letten.

in eenige jaeren herwerts hebben gedaen, soodat (al waer het soo datwy veel 
groote retouren uut de Indien jaerlijckx cregen) het evenwel ons qualijck can 
soelageren, tensy daerinne een behoorlijck remedie wert ter hant genomen, 
’t wclck is de Portugeesen te beletten, dat sy geen caraecquen met retour 
jaerlijckx nae Christenrijc senden, want door deselve alle Indische waren 
onder den voeth werden gebracht. U. E. heeft uyt onse voorgaende ordre 
ende directie, medegegeven aen verscheyden van onse schepen, cunnen sien, 
hoe hooch dat wy sijn geaffectionneert, omme het dessingh tegen Goa aen te 
vangen ende goede effecten daervan te genieten; tenselven eynde hebben wy 
soo liberalijck aen d’ Engelsche Compagnie toegesecht vier goede schepen, die 
in compagnie met gelijck getal van de hare tusschen Affrica ende Madagascar 
door soudenloopen nae Surrat ende soo voorts nae Goa ende Malabar, omme 
aldaer in ’t werc te stellen sulcx als haer by instructie was bevolen. Ende

r

naedat ons bleeck, dat door verloop van tijd het onmogelijck soude wesen 
aen de voornoemde onse schepen tusschen Madagascar door te loopen, soo 
hebben wy eenmael (omme te toonen onsen groten yver ende genegentheyt 
tot ’t selve exploict) opgesocht ende gevonden een nieuwen coers, waermede 
de schepen (by ons daertoe gedestineert) mogelijck op de cust van Malebar 
ende voor Goa noch soude cunnen geraken, binnen ’t seysoen, dat de Por- 
tugeesche caraecquen gemeenelijck opserveren om van daer te vertrecken, 
’t welck, indien het heeft cunnen geschieden ende met Godes hulpe te wege 
gebracht is, soo sal het ons ten hoochsten dienstich ende aengenaem wesen, 
hoewel wy vreesen, dat de schepen laeter sullen gecommen sijn aen de Cabo 
de Bonne Esperance ende op de hoochte van de Straet Sunda, als wy haer 
by instructie hadden geprefigeert, omme met behoorlijck saisoen hare reyse 
te voltrecken. Wy hoopen mettertijd het succes ende ervaren van de voorsz. 
schepen te verstaen, ende ondertusschen vinden goet, dat U. E. in den raet 
van defensie by d’Engelse aenhouden, dat de armade van de 20 schepen 
continuelijck werden gebruyckt, soo voor de Manilha alsooc jaerlijcx een goet 
getal van dien tegens Goa, op de cust Malabar ende Cabo de Comorin, alsoo 
daer om de [West den] Portugeschen handel verleth ende de caracquen, die 
jaerlijcx nae Portugal trecken, ingehouden cunnen werden, ’t welck ten hooch- 
st[en] wert gerecommandeerd Wy vertrouwen, dat d’ Engelschen met [yver] 
in dit desseing sullen gaen consenteren, alsoo het grootelijcx is st[rec]kende 
mede tot benificie van haren handel; maer ïndien sy daerinne difficulteren 
ende met gene redenen te bewegen sijn, om ’t exploict nevens ons aen te 
vangen, soo hebben wy evenwel liever dan da[t] soo een wichtich poinct soude 
achterblyven, dat ’t selve by U. E. met een goede vlote schepen werde ter
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hant genomen, opdat w[y] ganschelijc mogen vertrouwen, dat ’t exploict, ’t 
sy op d’ een oft d’ a[nder] maniere, sal vervordert werden, sonder om eenige 
reden ’t selve na te lat[en]^De schepen van de cust Choromandel, Zurrat/sr^ 

3^3 .cust van Ara[bien] ende Mocha sullen daerloe gebruyct cunnen werden, soc4'1 lange he[t] saisoen dienstich voor de Portugesen, om na Europa te [vaeren], 
duyren sal; ende’t selve gepasseertsijnde, can elcxvan dcsche[pen] gebruyct 
worden ter plaetse, daer sy sullen wesen gedestineert.

Interim dat U. E. met het exploict tegensManilha ende Goasullen b[esich] 
sijn, sal noodich wesen, dat op alle comptoiren van Indien by de [commisen]

6.
Nieuwe

artikelen, neerstelijck werde opgesocht oft aldaer (buyten de ordinaris [waren] die wy
gewoon sijn van daer te crygen) geene nieuwe waren en [sijn te] becomen, 
waeraen goede proffyten herwerts over souden cunnen [gedaen] worden, want 
het gansch nodich is, dat onsen handel in veelfheyt ende] verscheydenheyt van 
waren werde geaugmenteert. Den ha[ndel in] diamanten in Visiapour ende 
plaetsen daeromtrent gelege[n is noch] niet by ons aengevangen. ’t Selve sal 
nu cunnen geschieden, [indien] (soo wy hopen) de Portugesche caraecquen 
ingeh[ouden werden.] De salpether op de cust Choromandel ende overal wa[er 
deselve] is, can met seer goede proffyten herwarts overgesonden worfden]; 
ooc het wasch van Bengale ende ander quartieren. Wy ver[nemen in] China 
goede grote pertye gout is te becomen, '’t welc in J[apons] silver, coper ende 
andere waren met goet proffijt ca[n worden ver]mangelt, jaeselffs met75(oft 
daer [omtrent]) ten 100 voor retour nae Nederlant soude cunnen ver[tiert 
worden]. U. E. sullen haer daerop pertinentlijck informeren ende ons 
scheyt] oversenden. Het coper in Japon geeft mede goet [proffijt], alsoo wy 
bevinden, dat 3 ende 4 reysen ’t selve aldaer niet hoger ingecocht is als tot ƒ30 
’t picol, ’t welck hier te lande meer als eens sooveel waerdich is. Indien dit soo 
wert bevonden, soo sent ons met alle schepen goede pertyen. Men can ’t onder 
in leggen voor ballast, is cleen volume ende soude goede advance geven.

Op de witte poeyersuyckeren van China dient mede geleth, want nae de 
prysen van deselve in Jacatra gecocht, soo soude alhier groote proffijt daer- 
mede te doen sijn. Met den Groetten Leeuw hebben een pertye overgecregen, 
die, niettegenstaende niet wel bewaert en waren geweest ende grote leccage 
leden, van een vier hebben gerendeert. Indien den prijs van den incoopdaer
omtrent alsnoch continueert, soo souden de suyckeren wesen een van de prof- 
fytelijcste waeren, die herwerts over werden gebracht, ende nae gelegentheyt 
van saken souden goede groote capitalen daeraen bestedet cunnen werden 
voor retour nae Nederlant ende [de suyckeren] onder in de schepen gelecht, 
opdat andersints door druypen deselve geen schade in de speceryen en doen. 
U. E. gelieve hierop te letten ende ons t’ adviseeren met den eersten, wat wy 
hierop te verwachten hebben.
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Op 26cn July is, Godt loff, in ’t GoereescheGat wel gearriveert het jacht den 
Orangieboom, ’t welck van de schepen Dordrecht en Westvrieslandt op 19 May 
aen St. Helena was gescheyden ende (hoewel tegens ordre) vooruyt gecom- 
men. Dordrecht is op 13 Augusto ende Westvrieslant op 16cn gearriveert, 
beyde in Seelandt. By deselvc hebben verstaen het arrivement van de schepen 
Walcheren, Tooien ende den Witten Beer, het tardeeren van ’t schip Ene- 
huysen ende het miserabel ongeluck van Nieuw Groot-Hoorn. Godt de Heere 
wil ’t selve ongeluck in een ander verbeteren. Wy ende U. E. sullen stricte- 
lijck dienen te ordonneren, dat ’t vier in de schepen wel werde bewaert, 

^ omme soodanige droeve accidenten voor te comen. De resterende schepen 
A?. Enchuysen, Goede FortuyriyHoope, d’ Eendracht ende de Vrede, met de vlote 

vertrocken tsedert December ende Jan uary 1620, hopen dat naemaels mede 
wel sullen wesen gearriveert. Van ’t gepasseerde in Ticoes tegen de vier 
Engelsche schepen hebben wy d’ eerste tydingh gecregen door ’t Engelsche 
jacht de!Roos, ’t welck by d’onse wederomme gegeven was ende recht nae 
Engelant is geloopen, omme de tydinge te brengen van haer ongeluck. By 
U. E. brieven werden wy alsnu daerinne geconfirmeert, gelijck wy mede ver- 
stacn ’t gepasseerde in Patana. U. E. sal de restitutie van de goederen ende 
schepen doen, sooals by ’t tractaet met d’Engelsche gestatueert ende hier- 
voren aengevoertis. Wy hoopen, dat corts nae het vertreck van dese schepen 
het jacht den Buil sal wesen gearriveert, waermede U. E. de tydingh van 
het accoort hebbfen] gecregen ende alle voordere confusien sullen cesseren, 
ende alhoewel [Bantam} schijnt alsnoch te opiniastreren, meenen wy, dat 
wyser sal worden, als d’onse met d’Engelsche vereenicht sullen sijn, by 
wekker dissentien deBantammers hebben gemeent hareongerechticheyt [te] 
connen bestaen. U. É. siet dat den Pangoran geen schelmerye en spaert, om 
tegens ons te gebruyc[ken]; selffs tegens U. E. persoon, die Godt heeft ge- 
spaert.Hetisgoet,dat [de] vivressoo abondantin Jaccattra worden gevonden, 
anders souden grfoote] difficulteyten daeruyt hebben ontstaen, die alsnu ver- 
mydet cunnen wo[rden].

Wy sien, dat U. E. noch sijt vereyschende menichte van schepen, volck 
ende com[p]tanten; om daerinne te voldoen, hebben U. E. van dit jaer toe- 
gesonden 22 schepen, seer wel versien met volck, comptanten ende alder- 
[hande] noodigeprovisien, waermede U. E. wel sullen geprovidcert wesen, om 
soowel den handel als de defensie waer te nemen, niettegenstaende [cenighe] 
schepen door ouderdom souden moeten gesleten worden, welcke [gemelte] 
vlote met het restant van de vloote van de commandeurs Hofutman] ende Dedel 
U. E. noch niet en waeren ter hant gecomen, ten tyde U. E. d[’ aencompst] 
van veele schepen heeft met de brieven van 22 January 1620 g[eschreven]. 
De misverstanden met d’Engeischen hebben ons groote verhindering] ge-
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geven, soodat wy ve.ele schepen hebben moeten houden, allefen om] hare 
quadedcsseings te stutten ende aff te weeren. Godt hebbe lo[ff, ’t] sal nu ces- 
seren, ende sal U. E., van de voornoemde moeyte ontlast [sijnde], eenichsints 
nu tijd hebben, om den handel te benefitieren e[nde den] gemeenen vyant 
met hulpe van de Engelsche den oorlo[ch aen te doen,] waerinne U. E. geene 
gelegentheyt oft occasie en sal d[ienen te] versuymen. In het voorgaende 
saisoen hebben wyU.E. toe[geschickt 10] treffelijeke oorlochschepen.expres- 
selijck daertoe ge[bout, ben effens] goet getal van andere machtige schepen 
tot den handel [bequaem, ende] jachten om in de binnenlansche commercien 
te gebruyck[en.]

[Alsoo] wy sien dat U. E. soo ernstich sijt versoeckende een groot se[cours] 
van alles, soo is ter vergaderinge van de Seventiene, dae[rop gelet] sijnde, 
goetgevonden, dat U. E. van dese equipage (om op ’t laes[t van ’t] tegen
woordige ende ’t beginman toecommendc jaer 1621 [te vertrecken)] uutge- 
sonden sullen werden3 schepen, te weten Gou[da], Westvrieslandt, ’t Wapen 
van Del ff, Gouden Leeuw, Dordrecht, Ofrangieboom], Swarten Beer/Naer- z t 3 V'3' 
den, Haen, Valck, Arnmuyden, den H[asewint] ende den Haringh, <vaervan 
Gouda ende ’t Wapen van [Del ff] treffelijeke groote nieuwe schepen sijn, 
ende den Hfaen ende Valck] jachten, expres getimmert op U. E. versoeck 
ende ernstich aenschryven. Dese schepen sullen versien worden met veel 
volck ende alderhande noodige behoefften, ende sullen haer medegegeven 
worden 400.000 stuckcn van achten boven de coopmanschappen. U. E. sal 
sorge dragen dat wy groote ende rijeke retouren becomen, naedeneysch van 
’t cappitael, dat U. E. onder hen heeft ende de treffelijeke equipage, die wy 
tsedert eenige jaren herwerts in Indien hebben gesonden. Wy hebben geresol- 
veert geen schepen van hier recht nae Surratte te senden, alsoo wy vertrou
wen, dat U. E. ’t selve al voor desen sal hebben gedaen, oft dat U. E. immers 
sal letten (sonder twijffel) op ’t exploict tegen Goa, ’t welckgeensints en dient 
nae te blyven; soodat wy hoopen, dat geen caracquen in January 1622 van 
Goa en sullen scheyden, oft van dat jaer in Portugal arriveeren. Met deselve 
onse vlote sal Surrat mede waergenomen cunnen worden. Wy laten totU.E. 
dispositie, oft een schip van Surrat recht toe met retour nae Nederlant sal 
commen, oft dat U. E. de goederen eerst over Bantam sal laten passeeren.
U. E. doe daerinne ten meesten dienst van de Compagnie. Nae de custChoro- 
mandel hebben gedestineert ’t schip Dordrecht met ’t jacht den Haen. Godt 
geve, dat alle de schepen met voorspoet in salvo mogen arriveren. Met elck 
van de 7 grote schepen hebben U. E. een grote chaloup te verwachten van 
75 voeth lanek, alsoo wy sien, die aldaer in Indien heel noodich sijn.

Op de propositie by U. E. brieven van den 22 January 1620 aengaende de 
luyden, die in Indien [sijn] getrouwt ende nae apparentie aldaer haer leven
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lanck sullen blyven, is goetgevonden, indien sy hebben te pretenderen, uut 
cracht van testament, eenige erfenis ofte legaet, dat ’t selve aldaer in ’t landt 
sal niet mogen betaelt worden, voor aleer de namen van de voornoemde erf
genamen en de legatarissen, mitsgaders van den testateur, herwerts over sullen 
gesonden sijn, omme alvoren te sien, oft de voorsz. luyden opharerekeninge 
niet en sijn becommert met arresten ofte aenteeckeningen van eenige schuit, 
alsoo deselve vooral dient betaelt te wesen, waerop U. E. telckens met de 
riaeste schepen de rescriptie ende antwoort sullen hebben te verwachten, om 
in conformiteyt van dien de luyden aldaer te contenteren.

Met de dagelijcks overcommende schepen bevinden wy, dat grote ontrou10.
Bedrog ende fraude wert gepleecbf by eenige officieren ende ander bootsvolck, uut

officieren Indien comende, die uut de prinsen, verovert in de Manilla onder de comman- 
en boots

volk. deurs Lam ende Berckhout ende andersints veele costelijcke waren hebben 
wechgesteecken ende de Compagnie on[tno]men, soodat wy seeckerlijck 
weten, dat groote pertye muscus sijn v[ercocht] tot seer vilen pryse, waermet 
de waren onder de Compagnie installich [werden] gehouden. Van gelijcken 
sijn goede pertye diamanten vercocht by ’t [volck] dat met dese 3 laeste 
schepen overgecommen is. Het is noodich dat daerinne werde versien, dat 
daer te lande selffs geen soodanige faulte en werde getolloreert, maer rigou- 
reuselijck gestraft nae behooren, alsoo U. E. aldaer het opperste toesicht van 
soo treffelpjcke] middelen wort vertrouwt, daer veele weduwen ende weesen 
mede seer ve[el] aen gelegen is ende haer welvaren vertrouwen, ende opdat 
’t selve ma[ch] werden beleth, soo hebben wy goetgevonden, U. E. t’ ordon
neren, dat voort[aen] sonder versuym oft conniventiealle kisten, koyen ende 
bagagie werden scherpelijck gevisiteert, soo van de schepen, die herwerts nae 
Nederlant sullen afifgesonden worden, als alle andere die [by de] generale 
directie nae andere [quartieren] werden gesonden ofte van[daer] commen, 
opdat alle ontrouw ende mishandelinge soovee[l voorgecomen] mach werden 
als doenlijck sal wesen.

Tseedert eenige jaren herwerts is aen ons gerapporteert de onl[deckinge] 
kin^vQu ende discouvreren van een groot lant, gelegen besuyden Java [, soo]als eerst

11.

gerelateert is by ’t schip d’ Eendracht, Zeewolf [cnde] Amsterdam, ende noch 
laestmael by de commandeurs Hout[man] ende Dedel, ende alsoo U. E. in 
toecomende meer tijd ende gelegentheyt sullen hebben, om saken by der bant 
te nemen, waerby de [Compagnie] deser landen mach becomen eere ende 
proffijt, soo heb[ben wy] goetgevonden, U. E. aen te schryven (indien dege- 
legenth[eyt] des Compagnie’s saecken sulcx toelaten) dat U. E. sullen [uyt]- 
senden een bequaem schip oft jacht met noodige prov[isie ende] instrumen
ten, om soodanigen werck met vrucht tot [stant] te brengen, beginnende de 
voorsz. discouverte van de 21 [graet] daer ons volck ’t voornoemde lant heb-
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ben verlaten, ende soo voort [Noort]werts aen tot den uuttersten hoeck naest 
aen Java geleg[en;] van daer Oostwerts aen soo verde als ’t voorsz. landt oft 
naeg[elegen] landen om de Oost sullen haer openbaren, ende sullen daerom 
[met] voorsz. schip oft jacht gesonden worden ervaren luyden he[m daerop] 
verstaende, dewelcke pertinente notitie van alles sullen [nemen,] teeckenin- 
gen medebrengen ende aen ons oversenden, opdat [van de] gelegentheyt 
van’tlant, van syne commoditeyt [, ’t gene] daer te becommen is, wat volck, 
wat manier van leven ende soo voorts, ons pertinentlijck mach blijcken; wel 
lettende principaelijck dat dese descouverte geschiede met de meeste ver- 
seeckertheyt van ’t volck ende circumspectie, als doenlijck sal wesen. Indien 
onder U. E. ofte iemant anders, in onsen dienst in Indien sijnde, eenige teecke- 
ninghen oft beschryvingen sijn tot kennis van de quartieren van Indien, tot het 
voltrecken van een generael groot wèrck, soo sullen U. E. van alles aen ons 
ten minsten copye oversenden, opdat ’t selve niet werde verlooren, ’t geene 
veele (door lange industrie) hebben byeenvergadert, gelijck voor desen is ge
schiet. Den generael Real segt, dat hy alles onder U. E. heeft gelaten ende 
dat U. E. ’t selve heeft gestelt in handen van iemandt, die ’t werck in ordre 
soude brengen. U. E. sal sooveel daerby doen, als eenichsints is te becomen.

In Amsterdam desen 9 September 1620.
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De laeste brieven, aen U. E. gesonden, sijn van den 9 September 1620 g[e- 
teecjkent ter vergaderinge van de laeste Seventien, by dewelcke also[oder] 
noch eenige andere poincten waren geresolveert van minder importan[tie,] 
hebben noodich gevonden deselve mits desen over te schryven, opdat den 
inhoutvan dien aldaer in Indien naegecomen werde, sooveel als ’t sel[ve] 
noodich sal wesen.

1 ^

Is by de gemelde vergadering verstaen, dat soowel aen ’t volck, varende op
Maand- d’advisiachten, als andere schepen, die in Indien in ’t landt alt[oos] ofte gelden.

1.

langen tijd sullen blyven, de maentgelden op de uytreyse verd[ient] sullen 
worden betaelt, soo haest als de voornoemde schepen in salvo [sullen] in In
dien wesen gearriveert,mits datsy hare rekening oversenden end[e] hipoteeck 
sullen kiesen op eenich schip, comende nae Ned[erlant,] ofte laten corten 
acht ten hondert voor asseurantie. [Ende opdat alle] schepen opeenen voeth 
aengaende de verdiende mfaentgelden op] d’uytreyse sullen werden getrac- 
teert, is geresolveert, dat de maentgelden op alle de schepefn van alle] Ca- 
meren in Indien in ’t landt over ende weder aldaer varende, [voortaen] sullen 
by de Camer tot Amsterdam werden betaelt, waertoe de respective Cameren 
hebben belooft de Camer van Amsterdam te [restitueren] ende toe te sen- 
den, volgens hare proportien, sooveel als deselve b[oven] haer contingent sal 
met ’t geen a deposito wesen beswaert.

Indien eenich volck, varende op de schepen in Indien, compt te veranderfen] 
t eene op ’t ander schip, sal ’t saldo van de rekeningen verdient [van ’t 

een] schip afgeschreven ende gecasseert, ende specificcj gestelt wofrden in] 
de boecken van ’t schip, daerop sy commen sullen, met express[ie van den] 
naem van de schepen op welck d’ eerste gagie ende saldo [sal sijn] verdient, 
tsedert wat tijd ende tot wat tijd, opdat daerdoor [de] claerheyt in de over- 
gesonden rekeninge mach werden bevo[rdert].

Op ’t versoeck, gedaen van wegen Adriaen van der Meer, coopman, [be- 
scheyden] geweest in Aracan ende op 15 Merty 1619 op ’t schip den S[war- 
ten] Beer op de cust Choromandel overleden, omme te hebben betaling [van] 
syne verdiende maentgelden tsedert 14 May 1614 tot den dac[h sijns] over- 
lydens, is geresolveert, dat hiervan aen den Gouverneur Gefnerael] ende 
Raden van Indien sal geschreven worden, aengesien de w[aerschuwinge] ende
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schryven van den directeur de Hase, ende men verstae[t, dat] voorsz. van der 
Meer geen rekening heeft gedaen van syne adfministratie] in Aracan, maer 
alles soude hebben verteert. Hiervan [dienen] met den eersten alle beschey- 
den gesonden, opdat wy d’ erfgenamen finalijcken contentement geven.

Indien naermaels by rekeninge sal blijcken, dat iets aen HendrickBruysten 
over verdiende maentgelden ende andersints alsnu soude competeren, wert 
’t selve van dato deses onder de Compagnie gehouden ende sal hem alsdan 
(’t gene hy is competerende nu ter tijd) ’t selve werden betaeltmetden interest 
a 5 percento.

Jan Oetsz. van Enchuysen, vader van Jacob Jansz., alias schipper Jacob, 
heeft aen de vergaderinge van de Seventiene versocht debetalinge vanƒ588, 
niettegenstaende de sententie van den tegenwoordige!! Gouverneur-Generael 
op 27 September 1616 gestreecken, waerby sijn soon Jacob Jansz. in de voorsz. 
somme van ƒ588 was gecondemneert, alsoo de voorsz. Jan Oetsz. van Enc
huysen sustineert (by middel van certificatie) dat de voornoemde condemnatie 
aen sijn sone soude wesen geremitteert;'t welck, alsoo het by de vergaderinge 
wert geïngnoreert, soo is hem toegesecht, dat men met den eersten daervan 
sal schryven nae Indien, om te weten, wat van de gepretendeerde remissie 
van de condemnatie van den voornoemden schipper Jacob te houden is.

Is goetgevondcn, dat met den eersten aen den Gouverneur-Generael ende 
Raeden van Indien geschreven soude worden, alsoo de Compagnie [seer] wert 
geimportuneert, om te hebben betalingh van de maentgelden, verdient by 
Pieter van Ray ende andere overhooffden, geweest sijnde in ’t fort Jaccatra, 
opdat hare E. pertinente verclaringe sullen hebben te doen, in wat forme elck 
van dien by condemnatie gehouden sal wesen, omme aen de luyden hare reste 
van rekeninge oft ander behoorlijck afscheyt te cunnen geven.

U. E. sullen op elck van dese poincten letten ende ons met den eersten 
overschryven het bescheyt, ’t welck wy op eenige van dien begeren.

In de maent van Septembris voorleden is in Texel gearrivcert een cleen 
schecpken, commende van de Caep de BonneEsperance,’t welck omtrent die
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van do
Kaap. quartieren eenigen tijd sich hadden onthouden onder pretext van robben te 

willen vangen, maer is ledich thuys gecomen sonder iets te verrichten; ende 
alsoo wy seeckerlijck waren geinformeert, dat sy beoosten deCabo in Agoada 
de St. Bras hadden geweest,soo hebben wy daerop ’tschipkendoen arresteren, 
omme de gerechticheyt van ’t octroy te bewaren. Sy waren geweest tot in ’t 
gesicht van Madagascar, dan vermits den herden stroom om de Suyt hadden 
’t landt niet cunnen aendoen, maer genootsaeckt geweest, wederom nae de 
Cabo te keeren. Wy hebben met den voorsz. robbevangcr ontfangen brieven 
van de vlote, die in ’t laeste van December 1619 ende lcn January 1620 uut 
dese landen waren geschey[den] onder 't commandement van Nicolaes van
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Baccum, de\velck[e] met 8 schepen aldaer aen de Caep in de Tafelbay sijn 
selven was onthoudende, achtervolgende de instructie, hem medegegeven, 
’t Schip Leyden was alleen noch achter ende niet gearriveert; dan alsoo tsedert 
op 26 Juny aldaer aen de Cabo van Surrata [is gecomen] ’t Engels schip den 
Lyoii, soo hebben wy met ’t selve schip, [’t welck] op 12 Octoberin Falmoeth 
ingecomen is, verstaen, da[t Leyden\ 13 Juny mede by de vlote was gecomen, 
door de brieven [welcke] van onsen commandeur in dato 5 July medebrengt. 
Godt [geve] deselve in salvo wel mogen by U. E. arriveren, ’t Schip Lefyden 
hadde] ’t eylandt St. Vincent ende St. Antonio aengedaen ende alfdaer] 
schoone verversinge becommen, ’t welck d’oorsaeck is geweest [dat] soolange 
buyten d’andere 8 schepen hadde geretardeert. ’t S[elve] schip hadde mede 
gevonden brieven.^die ’t jacht de Vreede alda[er aen] St. Antonio hadde ge
laten van den 28 October 1619, ’t welck on[s] doethoopen, vermits de goede 
verversingh, dat het de Cabo voofrby] geloopen sal wesen, ende tydelijck 
U. E. hebben behandicht de [copye] ende tydinge van ’t accoort met d’En- 
gelsche Compagnie gemae[ckt.] Godt geve, dat alles mach strecken tot wel- 
stant van ’t [lant] ende voordeel van de Vereenichde Compagnie.

’tEngelsch sch[ip den Lyon] brengt meest indigo, soodat Europa van soo- 
dani[ch] voor een goeden tijt is versien. Den onsen, gecommen m[et den] 
Swcirten Beer, is ter laester vergaderinge van de S[eventhiene] in September 
vercocht tot 29 stuyvers ’t ft op 24 maenden, n[och daerenboven] genietende 
20 ft per bael voor tarra, 4 ft ten hondert voor de [indroginge] ende 2 ft per 
cento voor goet gewicht, soodat U. E. cunnen b[egrypen] tot wat een laege 
merckt den indigo gebracht is. All[e den] peper met den Eenhoorn, Gouden 
Leeuw, Orangieboom, [Dordrecht] ende Westvrieslandt gecommen, d’een 
door d’ ander, is vercoch[t tot] 32-J- grooten ’t ‘ft op 24 maenden. VVy hadden 
wel gewens[cht] (achtervolgende U. E. advijs) den peper in reput[atie te] 
cunnen houden, alsoo wy verstonden, dat weynich p[eper] uut Indien alsnoch 
stont te verwachten; dan ’t selve is ons niet mogelijck geweest, dewijl de Por- 
tugeesen selffs uut Portugal herwerts haren peper hebben gesonden ende 
onder den prijs van de Compagnie vercocht, soodat U. E. sien, hoe noodich 
het is, dat onse order aengaende ’texploict tegens Goawert metd’aldereerste 
gelegentheyt ende meeste seeckerheyt van des Compagnie’s schepen bevoor- 
dert, ’t welck wy U. E. alsnoch ten hoochsten sijn recommanderende.

Van dit jaer sijn tot Lixboa gearriveert twee carracquen, alleen medebren- 
Portugal. gende 7500 quintalen peper, 653 quintalen salpeter, omtrent de 600.000 du- 

caten incoops diamanten ende ander courante waren, die sy gewoon sijn over 
te brengen, ende alhoewel de voornoemde peper weynich is, soo sal ’t selve 
evenwel dese Compagnie schadelijck sijn ende blyven, soolange als daerinne 
by U. E. beleyt als boven niet en werde geremededieert. Hier wort geseyt
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(doch is niet ’teenemael seker), dat in Portugal 10 a 12 schepen worden toe- 
gemaeckt,omme methetaenstaendesaysoen in February 1621, is ’tmogelijck, 
nae Goa te verseylen, doch wert hier geoordeelt, dat in allen geval het haer 
aen volck sal gebreken, gelijck wy voor desen hebben bevonden met de vlote, 
die den Coninc aldaer nae de Phillipines hadde gedestineert, alsoo hy gc- 
noodicht was, alsdoen het volck, comende metdesilvervlote van West-Indien, 
te arresteren ende in den dwangh over te setten op den voornoemde Philipinse 
vlote, sonder dat de luyden eens vermochten aen landt comen. Doch Godtde 
Heere heeft evenwel den aenslach gebroocken, sooals U. E. by voorgaende 
brieven is geadviseert. Wy sullen U. E. met de laeste schepen hiervan breeder 
schryven, opdat U. E. daerop mocht rekeninge maken in 't exploit, ’t welck 
U. E. tegens January 1622 tegens Goa sullen voornemen.

De schepen van dese equipage worden met alle spoet vaerdich gemaeckt, 
om met den eersten noch voor January 1621 van hier alle 13 tescheyden. In 
plaets van ’t jacht de Haen wert met Dordrecht nae de cust Choromandel ge- 
sonden het grootste jacht Naerden, alsoo ’tselve bequamer sal wesen omme 
de retouren nae Bantham te vervoeren ende omme te cruysen aen Pointe de 
Galo ende Cabo Comerin, welck exploict (behaiven ’t generale tegen Goa) 
jaerlijcx met de schepen, op de Cust sijnde, dient te werden gecontinueert, 
alsoo ’tselve can geschieden, terwyle de retouren voor Europa ende Bantham 
werden vaerdich gemaeckt, sonder verleth, ende dat daerby den vyant wert 
verhindert in synen handel om de Suyt, ’t welck wy oordelen van importantie 
te wesen. 't Jacht Purmerendt is laestmael noch eens uytgeweestende teJPlej^ > 
moeth ingelopen ende wederomme herwerts voor de stadt Hoorn gebracht, 
alsoo het wat onbequaem schijnt te wesen in ’tseylen, ende al teranckis. Wy 
verhopen dat de faulte gebetert sal worden, ende sullen ’t selve met den alder- 
eersten mede afpresten.

Hiernevens gaet een memorie, geteeckent by den commande[ur Adam] 
Westerwoltaenden directeur in Malayo^U.E. sullen [serieuslijck] bevoorderen 
dat hierop bescheyt werde gesonden, maer oo[ck aengaende] andere saecken, 
waertoe nu soo meenichmael is aengeschreven, dat alle boecken ende reke
ningen van de persoonen in Indien in onsen diefnst] overleden ende geweest 
sijnde, ons werde met alle schepen over[ge]sonden, opdat de luyden mogen 
behoorlijck bejegent ende geaccom[modeert] werden.

Wy hebben U. E. met alle vloten toegesonden, gelijck als wy nu mededoen, 
vele ondercoopluyden ende assistenten van wekkers suffisa[ntie] ende com- 
portementen wy soo wel niet versekert en cunnen wesen, als U. E. die overal 
conncn gelasten, dat daerop wel werde acht [gegeven,] ende indien U.E. be
vinden, dat iemandt hem qualijck soude [comporteren] ofte de Compagnie 
ondienstich wesen sal, dienen U. E. [ordre te stellen] dat alsulcke personen
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met alle schepen (selffs voor haer [tijtsy geexpireert)] werden overgesonden, 
alsoo de Compagnie niet verder aen haer geb[onden is] als voor sooveel sy 
dienst cunnen doen.

Arent Jansz. Snoeck, eerste assistent op ’tjacht den Haai, is [seer] expert 
in de pharmacopea off apothequerie, die wv te liever h[ebben] aengenomen, 
alsoo U. E. adviseren met de laeste brieven met Do[rdrccht] gecommen, dat 
U. E. alle simplen aldaer genoech cont becomen, in[dien] aldaer personen 
waren die deselve conden prepareren, waertoe desen persoon U. E. sal dienen.

By ons jongste schryven hebben wy aengeroert, datdealsdoen aenstaende 
equipagie van de schepen, ons bedunckens, costen soude omtren t de 30 tonnen 
gouts, alsoo wy niet en meenden deselve soo swaer te maecken, doch nader- 
hant op U. E. ernstige ende serieusc brieven hebben deselve soo vergroot, 
voorsien ende gemant, dat se is geworden van 23 schepen, als de Vrede, Hol- 
landia, Leyden, Mauritius, Noort-Hollant, Suyt-Hollandt, Groen ingen, Schoon
hoven , Eenhoorn, Muyen, We esp, Heylbotlhj&w d e Bruynvisch, alle van dese 
Camere Amsterdam, Sirczee ende Middelborch, van de Camer in Seelant, 
Schiedam van Delff, Out-Delff ende Orangien van Rotterdam, ’t Wapen van 
Hoorn, Medenblick ende Purmereynd van Ijoorn, ’t Wapen van Enckhuysen 
ende Alcmaer van Enchuysen, waermede gesonden sijn 423.000 realen van 
8ten, ende by de vereffenige van deselve equipage ende liquidatie van des Com
pagnies generalen staet, gcmacckt op 20 May lestlcden, hebben bevonden 
dat se gecost heeft over de 46 tonnen gouts.

Sulx dat nietyegenstaende de aencompste van de schepen den Eenhoorn 
ende Swarfen Beer, die in de reken in ge van deselve staet mede sijn gebracht, 
soo bevinden by ditto staet (alle de onvercochte goederen op hun waerdege- 
estimeert sijnde) dat hier in Nederlant onder alle de ses respective Cameren 
soo aan onvercochte goederen, uytstaende schulden ende andere effecten 
6 tonnen gouts minder sijn, als de penningen a deposito bedragen daermede 
de Generale Compagnie belast is, dewelcke tsedert ons jongste schryven van 
de 44 tonnen gouts sijn gecommen op omtrent de 56 ditto, daeronse Camere 
t’ Amsterdam by de 40 in dragende is. Gelieft dit doch met goeder aendacht 
wel te considerercn. U. E. versoeckt in sijn brieven, dat wy U eenssouden toe- 
seynden (met een goede coeragie ende op ’t vertrouwen van de groote ende 
rijeke retouren, die U. E. ons daervooren belooft toe te senden) soodanige 
equipage, als met 30 ofte 40 tonnen gouts soude cunnen werden toegerust. 
Hierby sullen cunnen sien, dat de twee jongste equipagien van 16 ende 23 
schepen van den jare 1618 ende 1619 gecost hebben volle 90 tonnen gouts, 
soodat deselve ende de betaelde maentgelden van de overgccommcn retour
schepen ende andere costen ende ongelden van de Generale Compagnie by- 
nae sooveel bedragen als de retoeren waerdich sijn geweest, die wy uyt Indien
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in dese twee jaren becommen hebben, nietyegenstaende ’t goet retoer, anno 
1618 by U. E. ons gesonden.

Sulcx dat het de Generale Compagnie niet mogelijck sal sijn, met groote 
equipagien te continueren, tensy dat meerder, groter ende rijcker retoeren 
becomen als totnochtoe gehadt hebben, in vele ende verscheydene coerante 
ende expedienste waren, die t’ harer aencom[ste] hier te lande tot geit (met 
een middelmatich proffijt) mogen werden gemaeckt.

Wy doen U. E. in de nevensgaende memorie van de versochte coopman- 
sch[appen] tot retour, die wy met rype delibratie opnieuws ingestelt hebb[en], 
aenwysinge van verscheyde goederen, daer tot alsnoch weynich [off niet] aff 
becommen hebben, met verclaringe van de quantiteyt, die [wy] daervan jaer- 
lijcx souden cunnen vertieren, ende naedem[ae]l 't mees[ten]deel derselver 
door U. E. goede directie wel te becommen [sal sijn,] soo recommanderen 
wy U. E. op ’t alderhoochsten, dat doch daerinne alsulcke ordre wilt stellen, 
dat wy de geeyschte quantiteyt van alles becommen mogen, soo van de rouwe 
syde ende sydewaeren, suyckeren, soo poey[er] als candijs, porceleynen, 
tintinago, gecomfyte gingbcr, muscus, wortel China ende gout van China, als 
indigo, Guineesche lywaten ende deden, cattoene gaern, salpeter, diamanten, 
parcalle, boras, gingans ende was [van] de Choromandelse custe, ende fijn 
coper in stavekens, camphora ende ambergris van Japon, mitsgaders diaman
ten van Borneo, sanguis draconis, [benjuwijn], segellack ende andere Indische 
waren; want met den handel alleen van de speceryen, als peper, nagelen, 
nooten ende foly etc., en can de Compagnie niet bestendich blyven; oock [soo] 
dese waren in meerder quantiteyt souden worden herwerts gebracht, als de- 
selve memorie van de coopmanschappen is versoec[kende] ende jaerlijcx ont
biedende, soo souden die door Europa niet vert[iert] cunnen worden. Daer- 
omme recommanderen U. E. andermael op ’tald[er]serieuste, dat U uyterste 
naerstichevt wilt aenwenden, gelijck de Compagnie is toevertrouwende, dat 
de effecten van deselve onse memorie tot de coopmanschappen geraemt ende 
nevens desen gaende, becomen mogen.

Daer en is geen andere saecke, die Spaignien beleth, groote equipagien 
toe te rusten, als alleen de excessive costen; ende Gode hebbe loff, in genen 
lande van de werelt cunnen de equipagien oncostelijcker gedaen, beter uyt- 
gerust ende van alle nootsaeckelijckheden beter voorsien worden, als uyt onse 
Vereenichde Nederlanden. Evenwel vallen de lasten soo swaer, als U. E. uyt 
het voorgaende sal cunnen aenmercken^/

8. ié 'Y'. De aenstaende equipagie van de 14 schepen, als Dordrecht ende ’t jacht 
Naerdcn naer de Custe van Chormandel, Gouda, Swarten Beer, de jachten 
Haen ende Valck met een advijsschip tegen Meert toecommende, tesamen 
van Amsterdam, item Westvriesland, het advijsjacht d’ Orangieboom ende
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’t jacht Armuyen van Seelant, ’t Wapen van Del ff v an Del O, den Gouden Leemv 
van Rotterdam, den Hasewint van Hoornen de den Haring van Enchuysen. 
alle naeBantam, daermede gesonden sullen werden omtrent de450.000 realen 
van achten ende verscheyde coopmanschappen, achten wy [dat] costen sal 
omtrent de 36 tonnen gouts. Daertegen hebben nu gecregen de retourschepen 
den Gouden Leeuw, Orangieboom, Dordrecht ende Westvrieslant, die alle vier 
ten hoochste waerdich sijn geweest, de maentgelden affgetrocken, omtrent 35 
tonnen gouts. Soo comen noch te kort, om hier te lande gelijck te staen 
tonne gouts boven de ongelden ende lasten, die de Compagnie jaerlijcx dra
gende is. Sulcx dat, indien wy desen jare geene retouren meer uut Indien be
comen (des wy nochtans verhopen jae) soo sal U. E. claerlijcken connen sien, 
dat wy U. E. toeseynden van tijd tot tijd door de overgrote equipagien, alle 
’t gene wy uut Indien becomen, selfs het groot retoer [van ’t voorleden] jaer 
mede gereeckent sijnde. Wel is waer, dat daerdoor een overgroot cappitael 
ende een overtreffelijcke macht in Indien becomen, sijnde onse effecten aldaer 
geweest nae de calculatie van onse leste missive ter somme van omtrent 73 
tonnen gouts, ende alsnu bevinden uut de volgende calculatie, dat daer heb
ben sullen, wanneer Godt de Heere genadelijcken alle de schepen by U. E. 
wel laet aencomen, de somme van 78 tonnen gouts, als te weten:

By de leste balance van de generale boecken die U. E. ons hebt gesonden 
met de schepen Dort, Westvrieslant ende den Orangieboom was de sommire 
additie bedragende ƒ9.392.723; daer affgetrocken de 5 posten van de generale 
soudyen, fortificatiën, ongelden van schepen, comptoiren endeschenckagien, 
noch de 7 posten van ongereede restanten: ƒ4.668.923, sulcx dat de restee- 
rende effecten van comptanten, onvercochte goederen ende uy tstacnde schul
den van alle de comptoyren waren ƒ4.724.000. Van Houtmans vlote hadde 
U. E. alsdoen noch te verwachten ’t schip Enchuysen, nae de Gust gedesti- 
neert met 100.000 realen aen gout ende comptanten; de Eendracht nae Ban- 
tham met 40.000 realen, de Fortuyn met 32.000 realen, dc Goede Hoop met 
32.000 realen, de Witte Beer met 32.000 realen, is t’samen aen realen 236.000, 
die gerekent tot 50 stuyvers yder, gelijck nu de Compagnie costen, ende 
daerby noch gevoecht ƒ36.000 voor alle de coopmanschappen met ditto 5 
schepen gesonden, compt ƒ626.000; t’samen *) ƒ 5.350.000. Met de jongste 
vlote van 23 schepen sijn gesonden aen realen van 8ten 423.000 a 50 stuyvers 
compt ƒ 1.057.500, ende voor de coopmanschappen met alle deselve schepen 
gegaen ƒ142.500, soodat met die soo costelijcke equipagie maer gesonden 
sijn aen comptanten ende coopmanschappen ƒ1.200.000. Met de aenstaende 
equipage van 14 schepen sullen aen comptanten werden gesonden omtrent
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450.000 realen a 50 stuyvers, compt/1.125.000, ende aen coopmanschappen 
in alles ten minsten ƒ 125.000; sulcx dat de suyvere effecten van de aenstaen- 
de equipagie bedragen sullen ƒ1.250.000, compt als voren aen suyvere effec
ten ƒ7.800.000. Dit voor sooveele aengaet de comptanten endegoedeeffecten, 
die de Compagnie naer Indien is hebbende; ende belangende de schepen, wy 
bevinden by de jongste gemelte advisen dat alsdoen in Indien waren 40 sche
pen, soo groot als cleene, daeraff gerestitueert sullen werden de 8 Engelsche 
schepen, soo blyvender noch 32, waervan wy gissen eenige door ouderdom 
corts gesleten sullen mogen werden, daerom stellen maer 26. Van Houtmans 
vlote resteerden noch by U. E. te comen 5 schepen; hierby noch gevoechtde 
vlote jongst uutgevaren van 23 schepen, ende nu de aenstaende te doene 
equipagie van 14 schepen, soo blijckt dat de Generale Compagnie in ’t vaer- 
water heeft 68 schepen soo cleene als grote, ’t welcke soodanige costelijcke 
ende grote macht is, dat wy bevinden veeleovertreffelijcke personen verwon
dert sijn, hoe het mogelijcken is, dat de Generale Compagnie, die uyt het 
lichaem van coopluyden is geformeert, deselve gestadich ende doorgaens soo 
onderhouden can, als dese onderhouden wort, daer hoochnoodich aendach- 
telijck op dient regart genomen.

Wy bevinden, dat de 16 schepen van Houtmans vlote, mitgaders de 23 
schepen van Baccums vlote ende d’aenstaende 14 schepen, die nu gereet 
werden gemaeckt, sijn 52 schepen, die te samen de Generale Compagnie 
costen ƒ7.350.000 alleen aen de schepen ende behoeften, daermede geson- 
den, ongereeckent comptanten ende coopmanschappen. Wy sullen maer 
stellen dat alle d’ andere by U wesende schepen, buyten dese dry vloten, de 
Compagnie maer waerdich sijn omtrent de ƒ2.700.000, ’t welcke t’samen be- 
draecht ƒ 10.000.000.

Wat alle de overtreffelijcke forten, die soo voorsien sijn met geschut etc., 
costen, is U. E. genoechsaem bekent, daeromme sullen ’t selve daerby laten 
blyven; ende alle het voorverhaelde wel aengemerct hebbende, geliefftdan 
eens aendachtelijck te considereren, oft de Compagnie niet en doet boven 
haer vermogen, omme U. E. eysch te voldoen, ’t Is immers soo, dat tsedert 
het begin der eerster tienjarige rekening, dat geweest is anno 1603, totalsnoch 
toe aen de perticipanten in alles maer uytgedeelt is twee cappitalen in 18 jaren 
tijds, ende dat om sulcx te cunnen doen ende om de grote equipagie uut te 
voeren, die nu eenige jaren achtereen hebben gedaen, de Generale Compagnie 
haer heeft moeten belasten met de somme van omtrent de ƒ5.600.000, die 
op interest loopen, dat eenen ineetende canck[er] is. Soo sult genoechsaem 
gevoelen de hooch dringende redenen, die on[s] persen, omme te verlangen 
naer overgrote retouren, in verschevdenheyt van waeren gelijck als deselve 

ontbiedende sijn.nu
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Ende alsoo den incoop derselver groot cappitael sal behoeven, soo beloven 
wy U. E. mits desen, dat soo groten capitael aen comptanten ende soodanige 
coopmanschappen, als U. E. sal mogen ontbieden, jaerlijcx tot supplement 
LJ.E. toeseynden sullen, alsdegelegentheyteenichsintssal mogen vereyschen. 
Daeromme laet ons maer onsen eysch becomen van de grote effecten, die nu 
sijt hebbende ende gesonden werden, ende vertrout de Compagnie vryelijck 

' toe, wanneer haer de middelen van retoeren niet en gebreecken, dattet haer 
veel sachter ende aengenamer sal sijn, te seynden 30 ofte 40 tonnen gouts 
aen comptanten ende coopmanschappen, daer retour van sy te verwachten, 
met een equipagie die tot uutreedinge mach commen te costen omtrent de 
20 ofte meer tonnen gouts, dan met soodanige equipage maer omtrent de 12 
tonnen gouts, gelijck nu doorgaens seyndende sijn, dewijl het groot capitael 
ende de grote retouren de costen van de equipagie te beter ende gevoech- 
lijcker lyden ende dragen cunnen, als U. E. genoechsaem can afmeten.

Het is soo verre daervan, dat wy grote assisten tien souden mogen becomen 
van de Hooch Mogende Heeren Staten Generael, daervan U. E. in syne brieven

\
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der Com
pagnie in wijtlopich discoereert, dat veeleer discourssen ende remonstren aen haer 

Neder
land. Hooch Mogende werden vertoont by treffelijcke collegien.dat deOost-Indische 

Compagnie, die nu eenichsints begint adem te crygen, het gemeene lant be
hoort te assisteren in dese bcswaerlijcke tijd, alsoo ’t lant niet alleen in de 
voorgaendeinlandscheswaricheden grote ongelden heeft geleden, oock jegens 
de roovers van Barbaryen ende om den Oceaen te bevryden, jaerlijcx grote 
equipagien is doende, maer selffs met de oorloge van onse geconfedereerde 
in Duytsland, ende om diebehoorlijcken te assisteren, extraordinaris.se lasten 
is dragende, ’t welcke wy te meer hebben goetgevonden U. E. aen te voeren, 
opdat, wanneer aengemerckt sult hebben, dat de Generale Compagnie uwen 
eysch soo loffelijck is voldoende, selffs verdacht moocht sijn, omme haer te 
seconderen met de grote effecten van uwe goede beloften, waernacr met een 
oprecht vertrouwen op U. E. goet beleyt, directie ende sorchvuldicheyt met 
verlangen blyven hoopende.

Met deese grote capitalen, onse nevens dese gaende advisen, ende door 
U. E. goede directie, verhopen wy mede den inlantschen handel voortaen soo 
sal werden waergenomen, dat allengskens de Generale Compagnie de vruch
ten daervan sal beginnen te smaecken, ende soo ’tVooreerst soo breet niet 
en wil vallen dat men uut de proffyten derselver mach becomen een gedeelte 
van de retouren, dat dan ten minsten door deselve sooveele mach werden ge- 
avanceert, dat de inlantsche oncosten ende lasten gewonnen mogen werden.

In Amsterdam desen 12 Desember anno 1620.
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42. — XVII, 4 MAART 1621. — 452 f. 27.
(PER WESTVR IE SLA NT).

Ons laeste schryven aen U. E. is geweest van den 9 September 1620, ’t 
welck wy vaerdich hadden gemaect, om met het jacht Purmerendt alsdoen

l.
Ver

trokken
achepen. U. E. toe te senden, dan alsoo het verhindert is geweest door syne ranckicheyt

de reyse te voltrecken ende, weder ingecommen sijnde, ene goede tijd van 
noode was om de faulte te beteren, is het eerst den 28 December 1620 voor
leden nut Texel gescheyden met de schepen Gouda, Swarten Beer, Naerden 
ende den Hasewint, gelijck daechs te voren ’t jacht den Haringh uut Texel, 
op ditto 28 ’t schip ’t Wapen van Dclff uut Goeree, den 29cn Dordrecht uyt 
Texel ende primo January 1621 de jachten de Haen ende de Valck mede uut 
Texel sijn vertrocken, in alles 10 schepen. Westvrieslandt, Orangieboom, Ar- 
muyden ende den Gouden Leeuw sijn noch overgebleven, waermedeU. E. dese 
brieven werden toegesonden. Godt de Heere geve, dat alle gaende ende com- • 
mende schepen in salvo arriveren.

In ’t begin van de maent December voorleden sijn alhier gearriveert twee 
sa^s33'8" comm,ssar‘ssen van d’ Engelsche Compagnie, te weten d’ heer Duddley Dig- 

ges, ridder, ende Mr. Moris Abbott, deputé in de voorsz. Compagnie, dewelcke 
met [de] brieven van syne Majesteyt van Groot Britaignen haereerstlijekin den 

pagnie. Hag[e] hebben geaddresseert aen de Hooch Mogende Heeren Staten Gene- 
rael ende aen syne PrincelijckeExellentie, van dewelcke sy brieven [van] voor- 
schryven hebben vercregen aen dese vergaderinge tot bevoordering van ’t 
gene sy met ons souden willen verhandelen. Door de vorst sijn de respective 
Cam[eren] langen tijd verhindert geweest, omme hare gecommitteerde her- 
w[erts] te senden, soodat wy met de gemelte Engelsche Commissarissen eerst 
op 28 December in conferentie getreden sijn. Uut hare credentiebrie[ven] 
ende propositien hebben verstaen, dat sy overgecomen waren, eerst[elijck] 
om te eyschen restitutie hier te lande van de peper, die te voren b[y ons] ge
nomen was voor Patana ende Ticos ende met de schepen [Dordrecht] ende 
Westvrieslant herwerts over in specie was gebracht, ende [ten] tweeden, om 
met ons te beramen een naeder ordre tot explicatie v[an de] articlen van ’t 
principael tractaet met hare Compagnie gemaeckt, [sulex] als wy bevde 
den bevinden te strecken tot ’t gemene beste end[e tot] benifitie van den In- 
dischen handel, waertoe wy ende sy t’ samen toonde[n] genegen te sijn.

Wy hebben met reden cortelijck vertoont, dat wy aengaende’t eerste poin[ct,
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namel]ijck van de restitutie, in gene handeling en conden comen, alsoo de- 
selve [moste] geschieden (nae uutwysen van ’ttractaetendenaerderordre)in

3.
Restitutie 
van peper 

aan ■
Engel- 

schen ge
weigerd. tot eenige restitutie als by den teneur van ’t tractaet, waervan wy noch geen

tvdingen hadden, oft het in Indien was geaccepteert ende aengenomen by 
beyde pertyen; dat wy ooc niet en wisten, of ende wat wy behooren te resti
tueren, want vooreerst de liquidatie van de reciproce schaden soude moeten 
wesen gemaect in Indien, omme te sien, wie ende voor hoeveel d* een oft 
d’ander Compagnie tot restitutie is gehouden. Door dese ende andere rede
nen hebben wy d’heeren Engelsche commissarissen verwillicht, dat men ’t 
selve poinct van de peper in Ticous verovert ende de versochte restitutie van 
dien hier te lande vooralsnoch sal laeten berusten, mogelijck oft ondertusschen 
by advysen uut Indien iets soude werden verstaen, waeruyt wy aen d’ heeren 
voorsz. volcomen contentement souden cunnen geven.

do In[dien] ende niet hier te lande, ende in allen geval, dattet oock onmogelijck 
was, alsnu daervan met ons te spreecken, dewijl wy niet gehouden en wa[ren]

!

Soo hebben wy dan het tweede poinct in consideratie genomen, ende voor
eerst gesproocken van de quantiteyt der Indische waeren, die binnen den tijt

4.
Hoeveel 
Indische
waren in van een jaer in Europa bequamelijck cunnen werden vertiert, ende werde be-
kunnen von(^en’ dat omtrent de 20.000 balen peper tot 350 de bale daertoe dienen
worden overgebracht, onder welcke peper werde geëstimeert dat de Portugeesen om- 

vertierd. trent 4000 baelen jaerlijcx crygen ; dat Europa jaerlijcx maer en can vertieren 
1400 quarteelen nagelen tot 350 ’tquarteel, 600 quartelen foely tot 300^ ’t 
quarteel, ende 1000 quarteelen notenmuscaten, ’t quarteel gereeckent tot 
450 <ffi. Wat belangt den indigo, d’Engelsche commissarissen sustineerden.dat 
haer Compagnie sommige wylen jaerlijcx hadde gecregen uyt Indien 1500, 
oock 1800 ende ten hoochsten 2500 churls, soodat d’een jaer door ’t ander 
mach geëstimeert worden, dat in Engelandt uyt Indien jaerlijcx 2000 churls 
gecomen sijn, tot 160 ‘fö yderchurl. De Nederlantsche Compagnie seydesom- 
wylenjaerlijcxgecregen te hebben met haer schepen omtrent de 500 fardeelen, 
maer wat de consumptie aengaet, dat in de Nederlansche Geünieerde Provin- 
tiën jaerlijcx conde werden vertiert ter waerdye van omtrent ƒ800.000, ende 
gelijck d’Engelsche commissarissen bekenden, in Engelant maer £60.000, 
maer alsoo van Levanten in Engelandt, Nederlant ende andere quartieren 
ende uyt Indien in Portugal veele indigo compt, sonder dat het mogelijck sy 
’t selve sekerlijclc te begroten, soo werde dit alsoo opengelaten. Van andere 
coopmanschappen van Indien werde by d’Engelsche commissarissen niet 
vermaent, sonder dat wy mede geraden vonden, daervan mentie te maken.

Is daerna overleyt ende gecalculeert, hoeveel dat men tot incoop van de 
waren bovengenoemt van node sal hebben, ende wert bevonden, dat den peper 
tot 2 realen den sack conde ruym ingecocht worden voor
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van 8en. Nagelen, noten, foly (sooveel als voor Europa nooclich) ende indigo
in goede quantiteyt soude ingecocht cunnen worden ruym gerekent (invoegen

inkoop dat daeruyt mede de tollen op den peper betaelt cunnen worden) met 200.000 
dier wa
ren is

vereisclifc. van alle de speceryen ende indigo, die wy beyde jaarlijcx voor Europa noo- 
dich hadden; ende voortgaende op de gementionneerde quantiteyt van Indi
sche waren, werde mede ten versoecke van de Engelsche commissarissen 
gecalculeert, wat deselve soude renderen ende waerdich sijn hier in Europa, 
vercocht sijnde tot eenen goeden ende civilen prijs.

Dit alsoo gedaen wesende, is by d’Engelsche commissarissen vertoont, wat 
oncosten de Compagnien alsnu sijn dragende, elck aen svne sydein ’tonder-

5.
Hoeveel

tot

stucken van 8cn, soodat in alles 500.000 realen genoech waren tot incoop

6.
Verlan
gen der
Engel- hout insonderheyt van soovele schepen ende andere besettingen van for- 

sche Com
pagnie tot
inperking neerd[en] sy, dat deselve souden wechdragen meest alle de proffyten, die 
van het 
bodrij f 
der No- 

derland- 
sche.

tressen ende plaetsen, dewelcke t’samen begroot sijnde nae hare opinie, susti-

wy t’sam[en] souden mogen doen aen quantiteyt van waren sooals boven 
was gecalculeert, soodat naulijcx 25 per cento avance jaerlijcx soude over
schoten,] ’twelc haer docht, weynich te wesen op soo eenen groten ende 
pericule[usen] handel, invoegen dat het heel noodich was, dat de oncosten 
werden vermindert ende voornementlijc in de equipagie, waerinne sy ver- 
soch t[en dat] een reglement werde gemaect, hoeveel schepen yder Compagnie 
al[tijt] in Indien soude dienen te onderhouden, ende wat equipagie men j[aer- 
lijcx] van hier denverts soude senden, want dat nu al te veel sche[pen] in 
Indien sullen wesen met de grote vloten, die beyde de Compagnien tseder[t] 
eenigen tijd hebben versonden, alsoo met 7 a 8 schepen voor beyde de Com
pagnien jaarlijcx sooveel speceryen ende indigo conden wer[den] overge
bracht, als wy volgens de respective gelimitteerde quantitefyt] van doen 
hadden, die oock met weynich schepen aldaer in Indien versa[melt] conden 
werden.

Wy en vonden niet goet, d’ heren Engelsche commissarissen in haer opinie 
tegen te spreeken, maer ’tselve voorbygaende, hebben geant[woort] dat wy 
immers soo genegen waren, om den Indischen handel so[o] vele te soulageren, 
als doenelijck was tot ’t gemeene best[e,] achtervolgende het tractaet, met 
hare Compagnie gemaect, maer datooc hare E. kennelijc was, dat de gemeen
schap tusschen de twee Compagnien maer en bestont in den gemeenen incoop 
van noten, nagelen, foely ende den peper in Java Mayor ende in de gemeene 
defensie. Als dese poincten by de twee Compagnien wel werden naergecomen 
ende beherticht tot gemeene beste, dat wy van hare E. niet meer en conden 
versoecken als de vruntschap ende goede correspondentie, sooals in alle 
d'andere articlen van het tractaet ende nader ordre was geordonneert, met 
hetwelcke wy ons t'eeucmael voorgenomen hadden te conformeren, soodat

I
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het yder Compagnie ende dienvolgende hare E. in ’tperticulier oock vry- 
stondt, alsulcken order op hare equipagie ende oncosten tot den Indischen 
handel te stellen, als hare E. selfisnaehare wijshevtendeexperientiegeraden 
sullen vinden, sonder daertoe van noode te wesen het consent ende appro
batie van dese Compagnie, alsoo ydereen buyten de connïventie van den 
handel bovenvermeit, vermocht daerinne te disponneren vrylijck in confor- 
mité van het derde artijckel van 't tractaet; dat hare E. oock wel mogen ver
trouwen (indien by d’ Nederlanse Compagnie bevonden wert, dat den handel 
met minder oncosten sal cunnen werden gedaen), dat wy soo begerich sullen 
sijn tot het soulagement van dien, als hare E. immers genegen souden wesen 
mogen, waermede wy haer hebben ter neder gestelt, met byvoechscl dat wy 
verhoopen, dat onse redenen haer aengenaem sullen wesen, sooveel te meer 
dat d’ een Compagnie niet gehouden is te dragen d’ oncosten ende lasten van 
d’ander, maer elck de sijn in ’t perticulier, soodat onse mesnage ofte quaet 
gouvernement in alle geval hare Compagnie noch schade noch bate bybren- 
gen can.

Dit versoeck alsoo ter syde gestelt sijnde, is by degemelteEngelsche com
missarissen geproponeert,dat men dat tot naerder explicatie van hetö'artycle 
van ’t tractaet eene sekcr ordre diende te beramen, aengaende den incoop 
van de Indische waren in Indien, ten eynde die overal mochte geschieden 
met correspondentie van de commisen van beyde Compagnien, opdat alle 
occasien van misverstant ende differentie (die daervan nootsaeckelijcken 
comen te rysen) werden wechgenomen, ende de waren tot een redelijcke 
prijs aldaer mocht werden gebracht, die andersints door concurentie van de 
twee Compagnien altijd hoger en hoger soude stvgen tot grote schade ende 
finale ruine van ons beyden, ende dit voornamelijck in den handel van den 
peper over alle quartieren van Indien, in den handel van den indigo, in de 
trafficquen van Arabia ende Mocha ende oock in den Persischen ende Chi- 
neeschen sydenhandel. Ten tweeden dat van alsulcke by gemeen advijs in- 
gecochte waren de twee Compagnien niet meer in Europa jaerlijcx en sullen 
mogen overbrengen, als by onderling reglement ende goetvinden van ons 
beyden geoordeelt sal worden nodich te wesen, sonder de geregleerde quan- 
titeyt te excederen; ende ten laesten, dat alsulcke ingecochte ende overge
brachte waren by gemeen advijs tot eenen gemenen prijs sullen werden ver- 
cocht hier in Europa, om alsoo de Indische waren in reputatie te brengen.

Wy hadden in ’t eerste voorgenomen dit naerder reglement met redenen 
te excuseren als onnodich, dewijl by het 5e artijckel in 't generael, by het 6e 
op den peper in Java Mayor, ende by ’t 8C ende 9e artijckel aengaende den 
handel .van de Molucques, Amhoyoa ende Banda, in ’t breede was gedispo- 
neert; dan alsoo cl’Engelse commissarissen seer aen[drongen] ende wy selfs
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noodich ende proffytelijck achten, dat cenich verder reglement des aengaen- 
de werde gedresseert, hebben wy ten laesten methaereen provisionneel con
cept gemaect, waervan wy U. E. den inhout sullen adviseren, niet omdat ’t 
selve by U. E. sal moeten werden gevolcht, want soo namaels gededuceert 
sal worden, en is dit reglement tot noch toe niet by de twee Compagnien 
finalijck goetgevond[en] ofte geteeckent, maer alleen opdat U. E. sekerlijck 
weten waertoe dat [wy] tsamen ten naesten by inclineren ende d’een ende 
d’ander Compagnie mogelij[ck] hierna sal cunnen werden gebracht. U. E. 
gelieve dit advijs te mesna[geren] tot beste van onse Compagnie, sonder dat 
U. E. daeraen eenichsints gebonde[n] ofte verobligeert sïjt. Den inhout ende 
substantie van ’t voorsz. conc[ept] is dusdanich, sooveel belangt den handel 
van den peper in alle q[uartieren] van Indien buyten Java Mayor, indien op 
eenige plaetsen de c[omptoiren] ende schepen van de twee Compagnien 
beyde sullen wesen versien van midd[elen] ende last, om peper te coopen, 
waertoe beyde genegen sijn, dat sy sullen gehouden wesen te beramen eenen 
gemenen prys, waervoor sy den pep[er] die alsdan te coop is, sullen by ge
mene hant contracteren, verdelen e[nde] ontfangen in hare respective pac- 
huysen ofte schepen, elck voor de helft ofte tot sulc een proportie als haer 
geit can verstrecken; maer als d’een Compagnie alleen wesen sal in eenige 
plaetse, daer peper [wast], ofte dat d’andere Compagnie aldaer wel een 
commis sal hebben, d[ie] nochtans geen middelen ofte genegentheyt sal 
toonen, om den peper t[e] copen, van gelijcken indien dien commis hebbende 
al sijn geit best[eet,] den anderen commis noch geit t’ over heeft ende dat 
daer noch pe[per] is in de voorsz. plaetse, in alle dese conjuncturen sal ’tvry 
staen aen die commis die alleen sal wesen, ofte die alleen genegentheyt ofte 
middelen heeft, bequaem om te contracteren, voor sijn perticuliere rekeninge 
te coopen (in conformité van ’t 3e article van ’t tractaet) al den peper, die hy 
voor alsdan sal mogen becomen.

In welcken peper alsoo gecontractcert (hoewel alreede betaelt ende noch
tans noch niet ontfangen in de paclniysen ofte schepen van den commis, die 
deselve alleen heeft gecocht) den commis van d} andere Compagnie (absent 
geweest sijnde ofte te voren onversien van middelen, om te cunnen copen 
gemeenderhant) sal portie ofte gedeelte mogen nemen, sooveel als hem ge
lieft, tot de helft toe, mits conditie dat hy dadelijck betaelt ofte restituere den 
prijs die belooft ofte alreede geavanceert ofte betaelt was by den commis van 
d’andere Compagnie.

Maer indien den peper by den commis van d’ een Compagnie alsoo gecocht 
(gedurende d’ absentie ofte manquement van geit ende noodige provisie van 
d’ andere) alreede ontfangen sal wesen in de pachuysen ofte schepen van den 
commis die deselve alleen sal hebben gecocht, die peper is niet onderworpen
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enige gemeenschap, soodat de commis van d’ander Compagnie niet en yer- 
mach, daermee portie te versoecken, als wesende den voorsz. peper gecomen 
in vollen eigendom van den commis, die deselve hadde alleen gecocht.

Alle contracten ende incoop van peper, die by gemeene hantende met ge
mene correspondentie geschieden, sal moeten gedaen worden in prijs van 
realen ende contant geit ende niet by mangelingh ofte betalingh met coop- 
manschappen ofte waren, maer den coop gedaen sijnde endegemaectin geit, 
sal ’t vrystaen aen d’een oft d’ander Compagnie de vercopers te contenteren 
voor sijn deel oock by waren oft coopmanschappen, sooals hy sal namaels 
cunnen accorderen.

In den handel van Surrat, soo in den indigo als alle andere waren die men 
Indigo, aldaer can becomen, hebben d’Engelsche commissarissen ons vertoont de 

inconvenienten, die sy dagelijcx meer ende meer bevinden, soodat te beduch
ten was, dat wy t’ samen aldaer niet minder molestatie ende verhindering ten 
laesten’souden rencontreren, als wy beyde in ’t perticulier hadden gevoelt in 
den peperhandel tot Bantham, invoegen dat daerinne mede nootwendich 
diende voorsien, want dat niet alleen wy t’ samen by correspondentie behoren 
den incoop van den indigo aldaer te doen (gelijck oock op andere plaetsen 
van de cust Choromandel), maer dat oock een precise ordre diende nootwen- 
delijck beraem[t,] hoe men de vrye trafficque voor beyde de Compagnien 
aldaer soude soecken te procureren ende mainteneren, want alsoo sy tsedert 
eenigen tijd hadden beginnen te vaeren nae de Roode See ende Mocha met 
alsulcke waren ende coopmanschappen als aldaer in Surrat gevonden werden 
dienstich te wesen voor de voorsz. quartieren van Arabien, soo hadden deselve 
hare trafficquen grooten haet ende dachten gecauseert onder de inwoon- 
deren van Surrat ende naergelegen plaetsen, die selffs gewoon waren, alsulcke 

• waren alleen jaerlijcx te vervoeren nae Mocha, waerdoor te wege gebracht 
was by de gouverneurs aldaer, dat men aen d’Engelsche commisen prescri- 
beerde, wat waren ende coopmanschappen sy alleen souden vermog[en] te 
coopen, met verboth van alle sulcke als dienstich waren tot den voorsz. handel 
van Arabien, ’twelck alsoo het tegen alle regul ende vryen ha[ndel] directe- 
lijck is strydende, ende geconsidereert, hoeveel beyde de Com[pagnien] aen 
de trafficque van Mocha ende Arabien is gelegen, soo sijn wy gaern gecondes- 
cendeert tot het versochte reglement, ende is eerst aengaende den incoop 
van den indigo provisionnelijc goetgevonden, dat denselven in Surat, op de 
cust Choromandel ende andere quartieren van Indien sal geschieden op de
selve maniere ende onder deselve conditiën als hierboven gesecht is van 
den peper.

Ende alsoo by experientie bevonden wert eenicli verschil in de manniere 
van incoop van de voorsz. indigo (anders als op veele plaetsen in den peper
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geschiet), te weten dat die gedaen wort op verscheyde plaet[sen] geheel verde 
binnen in ’t lant ende niet in de stat van Zuratte self[fs,] alwaerde commisen 
van de twee Compagnien haer comptoiren [hebben,] soö is daerenboven ge- 
ordonneert, dat alsulcken commis, die ger[e]solveert is in ’t lant te trecken 
omme indigo te coopen, sal gehouden we[sen] daervan te verwittigen den 
oppersten commis, die van wegen d’a[ndere] Compagnie aldaer is resideren
de, dewelcke alsdan mach delibreren, oft hy iemant mede in ’t landt sal willen 
senden, omme den indigo by gemene hant in te coopen; ende in geval dat hy 
sulcx weygert, soo [en] sal hy namaels niet mogen part ofte gedeelte eyschen 
in den indi[go], gecocht by d’ander commis alleen gedurende de voorsz. 
voyagi[e.]

Ende om te vermeerderen de goede genegentheyt ende correspondentie] 
tusschen de commisen van beyde de Compagnien in de quartieren sta[ende] 
onder gehoorsaemheyyvan den Groten Mogul, op de cust Chormandel ende2^) 
ander quartieren van Iiidien, soo sullen de voorsz. commisen gelast worden

.1 V)

d’een dander behulpich te wesen ende t’assisteren aen wedersyden in hare 
affaires ende in den incoop ende vercoop van de coopmanschappen, die ge
daen sullen werden by gemeene hant. Uyt cracht van het reglement, waermet 
de Compagnien alhier nu besich sijn, sullen sy vryelijck ende getrouwelijck 
communiceren ende mededeelen haer wetenschap ende ervaren theyt vercre- 
gen in de voorsz. trafficquen, gelijck sy sullen vinden te behoren tot gemeene 
beste van de twee Compagnien.

Ten dien eynde sullen sy by alle sachte ende vrindelijcke middelen sien 
te vercrygen voor beyde de natiën gesamentlijck permissie ende liberteyt, 
omme aldaer te handelen sonder verhinderingh, om te copen ende vercoopen 
alle waren ende coopmanschappen, uytgesondert die sy sullen brengen tot 
Surrat ende sullen oordeelen bequaem ende noodich te wesen tot de navi
gatie van Mocha, Roode Sec ende andere quartieren; ende in gevalle, dat sy 
niet en sullen cunnen obtineren ’tgeene voorseyt is by middelen van vrunt- 
schap ende contract, soo sullen de voorsz. commisen geautoriseert wesen, 
verder te mogen gaen ende avanceren de voorsz. vrydom ende liberteyt by ge
meen advijs, ’t sy met dreygementen ofte met vertooning van de macht van 
beyde de Compagnien, ofte by aenhaelingh ende arrest (indien ’tselve noo
dich wesen sal) op de goederen van de voorsz. inwoonders van Surrat, gaende 
ofte commende van de voornoemde plaetsen van Mocha, Rooden Meer ende 
andere quartieren, met die conditiën nochtans, dat gene van de Compagnien 
in ’t perticulier sal mogen beginnen ofte by de hant nemen den voorsz. middel 
van arrest ofte defentie, sonder expres consent ende wetenschap van de prin
cipale officieren van d’ andere Compagnie, om te verhoeden de schade en 
perijckel, ’twelck andersints mochte overcomen aen ’tvolck, goederen ende
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schepen, die mogelijck sullen alsdan wesen in de voorsz. plaetsen van Surrat 
vanwegen de voorsz. Compagnie.

Ende naedat dc voorsz. liberteyt van trafficquen sal vercregen sijn in Surrat 
cnde voor de Roode See, soo sullen de commisen voorn, gesamentlijck alle 
debvoir ende naersticheyt aenwenden om te contracteren met de handelaers 
van Surrat, om haer te convoyeren ende in bewaringe [te] nemen in haer 
navigatie nae de Roode Zee, mits betalende eenich recht van convoy in rede- 
lijckheyt tot erkentenis van ’t schip van de Compagnie, die ’t voorsz. convoy 
sal hebben gedaen; ofte indien daer sijn verscheyde schepen van bevde natiën 
in gelijck getal, ’tselve recht van convoy sal verdeelt worden halff ende halff 
ofte andersints nae proportie van ’t getal der schepen van yder Compagnie, 
die de voorsz. conduite sullen hebben aengenomen.

Wy en hadden geen verder ordre gestelt tot explicatie van ’t 5 article, als 
(gelijck U. E. siet) alleen op den incoop van peper en indigo, want sooveel 
belangt den sydenhandel van Persia ende China, dewijl deselve niet en sijn 
gebracht tot die perfectie, dattetalrede van nu[t] soude wesen eenich naerder 
reglement te beramen ofte gemeens[chap] van incoop, soo is ’t alsnoch uut- 
gestelt ende hebben de twee Co[inpagnien] den anderen belooft, soo haestsy 
respective eenige verder dis[couvre] daervan sullen verstaen, dat sy elcande- 
ren sullen verwittigen, om alsdan te ordonneren ’t gene noodich sal wesen. 
Met onse brieven van d[en] 24 Merty 1620, gesonden met de schepen lluydcn, 
Weesp, Suyt Iiollant, Noort Hollanty Out Delft, etc., hebben wy U. E. ge
schreven] hoe dat wy alsdoen waren versocht by d’Engelsche Compagnie, 
omme met haer in gemeenschap te comen in den sydenhandel van Persi[a,] 
waerinne wy alsdoen niet en hebben willen resolveren, sonder alvoren gein- 
formeert te wesen, wat voordelen wy by de voorsz. presentatie conden be- 
comen. Dienvolgende sijn U. E. versocht gewees[t] pertinentlijck daerna te 
vernemen, gelijck wy ooc des aeng[aende] hebben alsdoen geschreven aen ’t 
comptoir in Surrat, o[m des] verstaen hebbende te resolveren, wat meest 
dienstich voor de [Generale] Compagnie deser landen soude bevonden wer
den, ende alsoo wy ondertusschen wederomme aengesocht worden by de 
gemelde Engelsche Compagnie, soo hebben wy vele discoersen met haer ge- 
hadt aengaende dese saké, ende bevinden, dat het eenen overtreffelijcken 
handel is, daer groot capitael ende grote advance jaerlijcx aen gedaen can 
worden, doch d’ Engelsche en cunnen het alleen niet besetten, soo door vreese 
van dat wy daerinne met haer sullen willen concu[rreren] in conformité van 
’t 3e ende 27c artijckel van ’t tractaet, alsoo[ck] dat hare capitalen niet groot 
genoech en sijn, om die treffelijck[e] commercie allene te incorporeren, door 
welcke redenen wy gelo[ven], sy gemoveert werden, ons de helft ofte liber
teyt nevens haer aen te bieden. Desen handel is tot noch toe altijd over Alep
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ende Syrien geleyt, ende bevinden, dat van daer in Europa jaerlijcx omtrent 
6000 balen syde werden gebracht, waervan wy in dese Geünieerde Provinciën 
crygen omtrent 1500 balen, Engelant 600 balen, VenecienJ.500 balen, Mer- 
seilie 2000 balen ende Genua, JLucca, Firen^eyMessina etc. de resterende 400 
balen, welck alle binnen den tijd van een jaer geconsumeert connen werden 
met groot voordeel; ende soo d’Engelsche commissarissen ons seggen (ende 
wy verstaen cunnen van luyden, die experientie hebben van dien handel) 
comt haer de syde tot Jasques aen boort niet meer te staen als 8 schellingen 
steerlingx ’t f5?, ende can hier vercocht worden tot 30, 31 a 32 schellingen, 
soodat daeraen treffelijcke proffyten te doen sijn. De cappitalen van beyde 
de Compagnien en sullen niet toelaten voor ’t eerste alles op te coopen, ten 
ware dat de speceryen, suyckeren, lywaten, drogues ende gommen van In
dien selffs aldaer conden werden vertiert, gelijc wy verstaen, dat alsnu ge
schiet door die van Ormus, die al de quartieren van Persia, de Oostcust van 
Arabia, ende over Basera ende Bagdet ’t gebiet van den Groten Pleere van 
Constantinoplen versien, ’t welc haer door de situatie van Jasques wel can 
werden verhindert. Desen toevoer de Portugesen ontnomen ende ons toe- 
gevoecht sijnde, soo en soude 't niet beswaerlijck vallen voor beyde de Com
pagnien alles op te coopen ende grootelijcx strecken tot benefitie van de 
Indische waren, die overschïeten sullen boven de gemelde die in haer respec
tieve quantiteyten voor Europa nodich sullen wesen. Oock soo cunnen tot 
dien ej-nde U. E. daerenboven van hier toegesonden worden alsulcke coop- 
manschappen, als aldaer in Persia begeert sijn tot opcoopingh van de syde 
ende ’t resterende in contanten, alsoo tot den heelen opcoop van de 6000 
balen, yder bale tot £ 90 steerlingx oft daeromtrent ingecocht sijnde (sooals 
d'Engelsche commissarissen seggen daer wel can geschieden) voor beyde de 
Compagnien wert gere'quircert omtrent de £ 540.000 steerlingx, ’t welck voor 
onse helft soude bedragen 27 ofte 28 tonnen gouts. Wy hoopen metgelegent- 
heyt U. E. advis hierop te verstaen, ende indien U. E. daerentusschen oordeelt, 
dattet can geschieden met avantagie van de Generale Compagnie deser lan
den, cont de schepen, die nae Surrat gesonden werden, gelasten ende versien 
metsoodanige cappitalen,als U.E. sonder verleth van den anderen handel van 
Indien sal cunnen missen, om den handel van Persia mede waer te nemen, in de- 
welcke d’onse haer sullen dragen met de meeste voorsichtichey t als doenlijc[k,] 
sonder de prysen tegens d’Engelsche, die aldaer mogen wesen, op te jagen, 
maer sullen trachten, alle correspondentie te houden ende eenen gemen[en] 
incoop te doen, sooveel als een yders cappitalen sullen cunnen verstrecken.

Op 15 January is tydingh alhier gecomen van Alep, hoe sy aldaer advysen 
hadden, dat de Engelsche commisen in Spahan ende naegelegen quartieren 
van Persia opgecocht hadden 700 somaes syde, elck soma sijnde twee balen,
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soodat den handel goede retour[en] voor d’Engelsche Compagnie sal geven 
ende die van Alep vreesen, dat den geheelen handel van de syde (indien d’En
gelsche continueren) van [Alep] op Jasques sal gediverteert worden, 'twelck 
oock des conincx van Persia intentie is, om t’ ontrecken van den Groten Heer 
de middelen, die hy by impositie op de voorsz. syde, die door sijn gebieth 
[is] passerende, is heffende.

Aengaende het tweede ponct, te weten hoeveel waren men t’samen van
Nagelen, elcx soude in Europa overbrengen, d’Engelsche commissarissen versochten, noten, 

foelie.

11.

dat des aengaende een reglement soude worden gemaect in den peper ende 
indigo, ende wyjiielden aen, dat het in alle geval nodich was in de vruchten 
van de Molucques, Amboyna en Banda, doch alsoo wy alleen den handel van 
den peper ende indigo niet in handen [hebben], maer dat veele andere natiën 
als Portugeesen, Francoisen en Deen[en] deselve mede in Europa brengen 
van alle quartieren, soo wert [’t selve] (op ons versoeck) gediffereert voor 
eenigen tijd, alsoo wy meenden, dat het eerst nootsakelijck was, dat de Por
tugeesen in haer jaerlijcxe navigatie van Goa naer Portugal werden verleth, 
ende d’andere natiën met beleyt dienden gedescourageert te worden, om 
niet meer met proffijt nae Indien te mogen varen, waertoe wy meenden den 
besten middel te wesen, dat overal door geheel Indien, daer peper ofte indi[go] 
valt, exclusive contracten op den naem van de Engelsche ofte Nederlansche 
Compagnie sullen werden gemaect, waerby aen alle an[dere] natiën verboden 
werde aldaer soodanige waren te becommen, ende dat [daer]entusschen het 
de twee Compagnien vry behoort te staen, soveel peper ende indi[go] te 
brengen, als een yder geraden sal vinden, want dat daermede de andere natiën 
onder gehouden conden werden, al soude het geschieden met wat schade 
voor de twee Compagnien, ’t welck alsoo by d’ Engelsche commissarissen is 
geadmitteert; ende daerentusschen is geordonneert geweest, by onderling 
consent ende toestaen van beyde de Compagnien, sekere quantiteyt van de 
vruchten van Molucques, Amboyna en Banda, die jaerlijcx uut Indien sullen 
mogen werden gebracht, te weten 1400 quarteelen giroffelnagelen, wegende 
yder quarteel omtrent 3501, 600 quarteelen macis, yder wegende 300 % ende 
1000 quarteelen notenmuscaten, yder quarteel 4501' wegende, welcke quan
titeyt nae experientie van tijd tot tijd sal vermeerdert ofte vermindert cunnen 
worden by gemeen ad vijs ende toestaen van de twee Compagnien.

Het surplus ofte overschot van de voorsz. vruchten van de Molucques, Am
boyna ende Banda (boven degene, die herwerts over werden gebracht) sullen 
gedistribueert ende vercocht worden in Indien selffs by yder van de Compag
nien alleen tot eenen gemeenen prijs, nochtans daertoe gesteltby de officiers 
van beyde de Compagnien, onder welcken het niemant geoorloft is te ver- 
coopen, welcken prijs ooc redelijc hooch sal worden gestelt, invoegen dattet

-



4 Maart 1621. 491

niet mogelijck en sy voor eenige andere natiën de voorsz. vruchten met proffijt 
in Europa te brengen, om deselve te vercopen onder den prijs van beyde de 
Compagnien.

In ’t stuck van de nagelen, noten ende foely hebben wy dit aldus practicabel 
gevonden, alsoo niemant buyten de Vereenichde Compagnie dese vruchten 
in handen en heeft. U. E. sal mede by alle mogelijcke middelen bevoorderen, 
dat andere natiën in geenderhande mannieren deselve en becomen. Ooc was 
dit reglement dienstich voor beyde de Compagnien, om Europa niet te over
lasten, tot inevitable schade van d’een oft d’ ander, maer principalijck voor 
onse Compagnie was het noodich, want gelijc wy ons altijt hebben voorsien 
met een goede quantiteyt nagelen, om voor te commen de quade gewassen, 
’t vertouven ofte blyven van schepen ende andere inconvenienten, die voor- 
comen connen, soo vinden wyonsalsnu beseth met omtrent sooveel nagelen, 
als wy in tweejaren (alleen sijnde) souden cunnen vercopen nae d’experientie, 
die wy hebben, hoeveel Europa op een jaer can vertieren. Indien ’t d’Engel- 
sche vrystont in haer derde part sooveel herwerts te brengen, als ’t geheele 
provenu van nagelen jaerlijcx aldaer hun soude toeleggen in de Indien, soo 
soude het geschiet wesen (haer part voor een derde mogelijc soo groot val
lende, dat heel Europa daermede versien conde werden) dat onde[r] dese 
Compagnie de voorsz. nagelen infructueus souden blyven liggen hebb[en,] 
indien wy den gemenen getaxeerde prijs (volgens ’tdispositifop’t5cart[icle] 
van de naederordre)sinceerlijc hadden gevolchtende d’Engelsche haer daer- 
inne wat hadden willen dispenseren, hoewel wy verhopen, dat van hare syde 
sulcx niet en sal geschieden; doch alsoo dit reglement maer provisionnelijcken 
is geconcipieert, sonder dattet gesloten is, sal U. E. interim sooveel nagelen 
toesenden, als buyten de consumptie aldaer in Indien doenlijc is tot naerder 
advis.

Dewijl wy met d’Engelsche commissarissen hierover besich waren ende 
alle[s] tot haer groot contentement werde nedergestelt, is op 22 December 
162[0] tot Pleymoeth gearriveert ’t schip den Witten Beer, waervan wy eerst 
sijn verwitticht op 3 January 1621 met brieven van Londen, waerb[y] wy 
mede werden onderrecht, dat ’t selve schip, ingecomen wesende tot Pley
moeth, was aldaer gearresteert geworden by last van den admirael vanEnge- 
lant, ende soo ons werde geschreven was ’t selve arrest geda[en] van wegen 
d’Engelsche Compagnie. Wy hebben daerover geclaecht by de commissa
rissen die by ons waren, die haer betonen geheel bedroeft ende geoffenceert, 
protesterende van haer sinceriteyt ende van die van haer Compagnie, met 
toeseggingh, dat se ons souden betkonen hare innoc[entie.] ’t Schijnt, dat dit 
is geschiet by misverstant, alsoo ’t selve arrest is gedaen by een warant ofte 
permissie van den admirael van [Engelant] van den 30 Septembris 1620 ouden
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stijl. Oft dit warant by [die van] d’Engelsche Compagnie is versocht, en 
weten \vy niet. Sv protesteren [dat] sulcx niet en is,, ende wy en cunnen niet 
begrypen, by wat persoonen *tdr[rest] soude mogen wesen versocht als by 
deselve Compagnie. Het con wesen, d[at] sy met een haesticheyt daertoe 
hebben geresolveert, verstaende ’t gepasseerde voor Patana, waervan wy met 
de schepen Orangieboo\i){], Dordrecht ende Wesvrieslandt in Augusto 1620 
de tydingh hebben gecregen. ’tGene wy nader hiervan verstaen, sullen U. E. 
adviseren, ondertusschen noch tans wel expresselijck begerende, dat hierdfoor] 
U. E. niet en werde gedimoveert van de volcomen endecincere vruntsc[hap] 
die wy met haer voorgenomen hebben te continueren ende vermeerd[eren] 
tot ’t gemene beste van de Compagnie. Evenwel heeft het ons veroorsaect, dat 
wy in het provisionneel reglement, waerover wy met d’Engelsche tracteren, 
hebben gestelt expres artijckel, dat in toecommende d’een noch d’ander 
Compagnie om geene oorsake ter werelt sal vermogen elcanders schepen te 
becommeren oft arresteren. Wy hebben dit aldus geremonstreert aen de 
Hooch Mogende Heeren Staten Generael, die haer gesanten, ordinarisseende 
extraordinarisse, by Svne Majesteyt van Groot Brittaignen hebben gelast over 
dit arrest te doleren als directeiijc strydende tegen ’t tractaet, by Syne Majes- 
teyt selffs geconfirmeert, opdat in toecommende niet meer occasie gegeven 
en werde omme aën hare vruntschap ende sinceriteyt te twijffelen.

Op 29 January 1621 sijn U. E. brieven van den 11 ende 12 May 1620 ons 
van Pleymoeth uyt ’t schip den Witten Beer wel behandicht, waerby gaern 
hebben verstaen ’t arrivement van d’ schepen de Goede Hope ende d’Eendracht. 
Wy sien ooc, dat op 27 Merty aldaer gearriveert was ’t Engels jacht van advis 
met de tydingh van het accoort ende gecontracteerde vrintschap tusschen 
dese ende d’Engelsche Compagnie. De Hooch Mogende Heeren Staten Ge
nerael hebben noodich gevonden, dat dit alsoo soude geschieden, die best 
weten te ordonneren, wat dat den landen dienstich is/Hierom sal het U. E. 
wel betamen, loflijc ende met respect daervan te gevoélen, ende overal waer 
te nemen, dat alles sinceerlijc werde geobserveert. Uwe eerste bejegening met 
d’Engelsche officieren sijn vol blyschap ende vrundelijcheyt. Godt geve, 
dattet altijd continuere, want by goede ende sincere correspondentie de Com- 
pagnien ten eerste voordeel sullen becommen, U.E. heeft wel gedaen datelijck 
te bevoorderen de gemene tocht tegens Manilha met de oorlochschepen van 
defencie; daerinne sal jaerlijcx dienen gecontinueert, want by dien middel 
den Chineesen sydenhandel op ons gederiveert moet werden. Wy hebben 
daertoe eenige voorslagen gedaen by onse brieven van 9 September voorsz., 
gelijck wy corts hiernae in dese mede sullen doen, die U. E. sal connen exa
mineren, ende volgen ’tgene best wesen sal. Evenwel cunnen niet nalaten, 
U. E. ’tavancement van die rijcke trafficque ten hoochsten te recommanderen,
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want naedat \vy onderrecht worden, soude aen de Chineesche syden Veel meer 
proffijt te doen sijn, als aen die van Persia, dewijl dese maer ten hoochsten 
een cent proffijt soude geven ende aen die van China wel anderhalf!'soude te 
winnen wesen. Het goet onthael ende tractement ’twelc U. E. doet aen de 
joncquen die van Chincheo comen ende ander Chineesen, sal veel daertoe 
cunnen opereren, sonder deselve in 'teerste soo nauw te limiteren, ofte ver
binden aen swarebelastingen ende tollen, die namaels,alsden handel eenmael 
gestabilieert sal wesen, met minder schade ende prejuditie in treyn gebracht 
sullen cunnen werden. D’ ander poincten van de missive, met den Witten Beer 
overgecomen, sullen successivelijc verantwoorden hierachter, sooveel als noo- 
dich wesen sal.

Wy vernemen seer gaerne de goede hope, die U. E. heeft van dat de Chi
neesen met goede quantitey t waren (dienstich tot retour ende de verbreydinge 
van den Indischen handel) totjaccattra comen s[ullen] jegens ’tvoorjaer 1621. 
't Succes verhopen wy te vernemen met [de] schepen, die by U. E. herwerts 
in February sullen werden afgesonden, daernae wy te meer sullen blyven ver
langende, omdat gesien hebben, U. E. aen anachoda Hougtien op sijn vertrec 
noch hebt medegegeven pascedels voor andere öjonquen, die ditto Hougtien 
verclaerde nevens hem van China tot Jaccattr[a] comen souden, ende sulcx, 
omdat het welvaren van de Compagnie ald[aer] meest bestaet in de verbrey
dinge van den handel, in grote quantit[eyt] van verscheydene wel getrocken 
waren die men hier met middelmatich avance tharer aencomste vertieren 
can, omalsoo de ov[er]grote sware lasten van de schepen, forten ende comp- 
[toiren in] Indien te mogen dragen ende de soo overtreffelijcke e[quipagien] 
te mogen continueren, die nu 3 achtereenvolgende jaren sijn g[edaen,] 
ende alsoo wy verhopen, dat aen den Chineesen handel soo grote middelen 
mettertijd sullen cunnen werden besteet, dat hier te land[e] daeraen soo 
grote cappitalen souden connen vertieren, als selffs a[en] ’t gros van de 4 
speceryen, te weten peper, nagelen, foely ende noten, soo duchten wy, dat de 
Chineesen noch in lange niet en sull[en] cunnen resolveren, om soo rijcke 
effecten tot Jacatra te breng[en] als de vergrotinge van onsen handel vereyscht 
(vermits den [grooten] risico door den langen wech, die sy passeren moeten 
in haer stor[machtich] Noordermousson met soo swacke schepen, als hare 
joncquen sij[n);] exempel aen Malacca, gelegender voor de Chineesen alsja- 
cat[tra], daer de Portugeesen de Chinesen noyt hebben cunnen trecken. Al
hoewel w.y voor de Philippinas van jaer op jaer grote vlote menen te houden 
ende de vaert van de Macaosche craque verhinderen, want alsoo die van de 
Philippinas haren welstant dependeert aen de Chineesche trafficquen, soo 
achten wy dat de Spaignaerden, ’t sy besuyen oft bynoorden deManilhasche 
Baye, aen de Chinesen andere plaetsen ofte havenen sullen laten aendoen,
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daertoe het groote Lugonse eylant verscheycle bequaemheden heeft, ’t welcke 
wy bemercken, U. E. wel heeft geremarcqueertuut den inhout van de instruc
tie aen Robbert Adams ende Willem Jansz. op de Manilhsche tocht medege
geven; ende dat de Portugeesen haer met fregatten ende ander cleen vaer- 
tuych sullen soecken te behelpen.

By onse jongste missive hebben wy geschreven, dat U. E. ende den Raet van 
Indien sout in consideratie nemen, oft niet wel geraden soudesijn, dewijl men 
onse macht voor de Philippinas hout, dat men 2 ofte 3 schepen geladen met 
peper, eenich sandelhout ende competent cappitael aen silver soude houden 
onder Ilha Formosa, Lequeo Pequeno ofte andere daerby gelegen bequame 
plaetsen, om alsoo met ditto Chineesen tharer meeste versekertheyt ende min
ste risico eenen treffelijcken handel te mogen doen, ’t welcke wy U. E. alsnoch 
recommanderen te practiseren, alsoo wy vertrouwen, dat den incoop aldaer 
ongelijc proffytelijcker sal cunnen geschieden als op eenige andere plaetsen. 
Oft nu de Chineesen niet en quamen tot Jaccatra met soodanige quantiteyt 
rouwe syde, als ons gelegentheyt vereyscht, ende datter geen apparentie en 
sy, omme met haerluyden op hare custe onder eenige van de bygelegen 
eylanden te mogen doen alsulcken handel met alle vruntschap, als wy gaerne 
saegen, U. E. sulcx wel sal cunnen vernemen van d’anochoda ende gequa: 
lificeerde Chineesen, die wy verhoopen tot Jacatra sullen comen. Soo geven 
wy U. E. den staet van Indien ende die van defentie te bedeneken, oft het niet 
geraedsaemst sal sijn, dat men de saké met reputatie uytvoere, sulcx wy ver
nemen de Spangiaerden uut de Philippinas in voortyden met clene macht op 
Chincheo ende de Chineese custe hebben gedaen om den handel te vercrygen, 
dat is, dat men alsulcke macht van 10 ofte 12 schepen als by de gemene de
fentie gebruyct werden omtrent de Manilhas met groote onsekerheyt op den 
boodem van onsen vyant, daer hy sijn gelegentheyt waernemendeons op sijn 
voordeel mach comen bestoocken, dat men deselve regelrecht sonde naer de 
haven van Chincheo, daer men secht uutgevoert wert allen ’t gene uut China 
compt, om alsoo hare haven te sluyten, alleen om te beletten, datter niets 
uut mochte comen dat nae Manilha ofte de Philippinas soude willen varen; 
maer hare joncq[uen], die van desseyn waren om te seylen nae de andere 
Suyderquartieren van Champa, Cambodia, Siam, Patana, Sumatra, Java, Bor- 
neo, Celebes, etc., souden te samen connen geconvoyeert worden met een 
schip ofte 2 (die men met eenige slechte Chinees[e] waren vooruut soude 
mogen afladen) totdat benedenwints souden sijn ende tenemael versteecken 
van ’t Philippinse vaenvaeter. Wy achten wel de Chineesen soo arch te sijn, 
om ons te abuseren in sulc een gevalle, dat by nacht souden trachten van [’t] 
selve convoy te versteecken ofte ’t Noordermousson laten verlopen in eenige 
gelegen plaetsen, omme dan met het Suyder naer de Manilhas te loopen. Maer
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’tselve is wel tevoorcomen, wantjeg[en] het versteecken soude men de prin- 
cipaelste van de jonquen in de schepen cunnen houden, ende aen hare inge
laden waren souden genoechsaem cunnen bemercken, werwerts hare voyagie 
desseyngeerden te doen. Macao oft de Cantonse rivier souden med[e] beseth 
moeten houden, alsoo de vreemdelingen daer alleene werden geadmitteert. 
Wy achten, dattet effect van dusdanige procedure ons de gereetste vruchten 
soude cunnen aenbrengen ende dat het de Spaignaerden ende Portugesen 
aldaer beswaerlijcst soude val[len], om den Chineesen handel oorloch van soo 
groten gevolge jegen ons op vreemden boodem, als voor haer ende ons is de 
Chineese custe, te moeten voeren. Wy achten oock dat men hierdoor d[e] 
Philippinas best soude cunnen ruineren, ende meenen door ’t voorcomen van 
den risico der Chineesen, dat ons soodanigen han[del] ongelijck proffitabelder 
soude comen te sijn. U. E., den Raet van Indien ende van Defensie gelieve 
aendachtelijcken ende seer serieuselijcken met den eersten te letten, in wat 
voegen men denselven handel best sal cunnen incorporeren, want wy dees 
voorstellingen doen, omdat by U. E. ende Raden voorsz., die aldaer ’t selve 
best cunnen overwegen, den sekersten middel werde gebruyct, want den 
Chineesen handel ’t grootste welvaren aen de Compagnie soude cunnen ver- 
oorsaecken. Gelieft ons daeraff spoedich advijs te geven, opdat wy des Com
pagnies saecken daernae mogen dirigeren.

Alsoo d’Engelsche commissarissen, om haer ontschuldingh te bethonen, 
hadden begeert, dat wy niet eer met haer in wederhandeling aengaende de
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Engel- in haer verder versoec aengaende de restitutie hier te lande van den peper in 
scliccomrnifl- Patana ende Ticous verovert ende met de schepen Westvrieslant ende Dor- 

sarisscn. drecht herwerts over gebracht, soo is daerentusschen veel tijd verloren tot

wesen gerelaxeert ende hier te lande gearriveert, ende dat wy difficulteerden

groot verdriet van d’Engelsche commissarissen, ende hebben wy goetgevon- 
den, eenige van den onsen naer den Hage te committeren, om de Hooch 
Mogende Heercn Staten Generael ende sijn Princelijcke Excellentie te infor
meren van de redenen, die de Nederlantsche Compagnie heeft, om de restitutie 
hier te lande van den voorsz. peper te weygeren, ofte ten minsten alsnoch te 
differeren, mits welck vertoogh van de Compagnie (alsoo d’Engelsche com
missarissen mededoentertijd in ’s-Gravenhage waren)soo is de heele conferen
tie ende heele handelinge aldaer getrocken by goetvinden van hare Hooch 
Mogende, die nut hare vergaderinge eenige heeren hebben gecommitteert, 
voor dewelcke alsmede voor d’heer ambassadeur van Groot Britangien de twee 
Compagnicn hare pretensien ende defentien respectivelijc souden verhalen 
ende justificeren. Uut het voorstel van d’Engelsche commissarissen bevinden 
wy, dat hare dachten ende pretensien bestonden in dry poincten. Eerstelijck
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versochten sy, te hebben overleveringh der inventarissen van schepen, comp- 
tanten en goederen, die de Nederlantsche Compagnie op haer (staende de 
misverstanden) in Indien hadde genomen, sooals deselve inventarissen by 
U. E. ons toegesonden waren. Ten tweeden claechden sy, dat op(de comste 
van ’t Engels jacht van advis, genaemt den Bul op 27 Merty 1620 voor Jaca-jv^g^ ^ 
tra met d’ avisen van ’t accoort, de Nederlansche officiren aldaer'hadden ge- ^1' "* 
difficulteert ende uutgestelt de publicatie van ’t tractaet ende de restitutie 
van schepen ende goederen, op haer genomen; ende eyntlijck versochten 
restitutie hier te lande van den peper uut d’Engelsche schepen in Patana 
ende Ticous genomen ende by de Nederlansche schepen in Augusto 1620 
laestleden in dese provintien in spetie overgebracht. In ’t eerste poinct hebben 
wy haer gecomplaceert ende overgelevert onder de hant van notarius all[e] 
d’inventarisen, die wy van U. E. by voorgaende schepen hadden ontfangen.
Sy hebben ons mede overgelevert de facturen van de Swarten Leen, onder 
protestatie nochtans, dat sy ende haer Compagnie meenden tot de restitutie 
van ’t selve, als verbrant sijndc, niet gehouden te wesen. Andere inventari- 

* [sen] en hadden sy niet, ende daeromme hebben wy selfifs onse eygen preten- 
sien overgegeven, als van de joncque van Jamby, van Patana, van goet op On
rust gelaten, van ’t silver ende silverwerc van ’t fort Jaccatra aen Thomas 
iTaïe behandicht, etc. D’Engelsche commissarissen toonden provisionnelijck 
contentement te nemen.

Soo wy over d’andere poincten tracterende waren (waerinne wy sustineer- 
d[en] dat d’ Engelsche niet en sijn gefondeert) hebben wy tydingh gecreghen, 
hoe dat het schip de Vreede op 4cn February 1621 in Seelant wel was gearri- 
veert, ende sijn ons U. E. brieven van ultimo July 1620 eerst op 13 dito be- 
hand[icht]

Uut deselve hebben gaern verstaen de besendinge van schepen ende goede 
cappitalen nae meest alle de quartieren van Indien, de publicatie van ’t accoort 
met d’ Engelsche, U. E. volvaerdicheyt tot d’ overleveringe van de inventaris- 

ende pretensien, de presentatie van de aenwesende 3 Enge[lsche] schepen,
’t vertreck van de vlote nae de Manilha met soo goed[e] instructie, den voort- 
ganck van ’t exploict omtrent Cabo de Sp[iritu] Sancto, hoewel wat laet in 
Amboyna aengecomen waren; ’t arrivem[ent] van ’t schip de GoedeFortuyn, 
ende ander goede tydinge. Godt geve da[t] alles gedye tot welvaren ende 
voordeel van de Compagnie. By naeste advis[en] hopen te verstaen d’aen- 
compste op de cust Choromandel van ’t sch[ip] Enchuysen, ’t welck het laest 
is van de vlote van ’t jaer 1619 waervan wy tydinge hebben te verwachten.

Op de brieven, die wy met den Eenhoorn in Jan uary 1620 ontfangen hebben,
Batavia, [is] U. E. aengeschreven met de schepen, die op ’t selve voorjaer sijn ver- 

tr[ocken], hoe dat vermits de goede victorie, die Godt Almachtich verle[ent]
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hadde, wy van meening ende resolutie waren, dat de plaetse van Jaca[tra] 
soude werden begrepen tot eenen generalen rendevous tot den handel van 
Indien ende bewaringh van des Compagnies rijcke middelen, ende dat in de- 
selve plaetse ende gebieth, soo verde de limiten van ’t rijck strecken, nae ge- 
legentheyt van de Compagnie, U. E. niemand en sal hebben te kennen oft 
recognostreren voor overhooft in de regering als de Hooch Mogende Heeren 
Staten General der Vereenichde Nederlanden, uwe hooge overicheyt. Wy 
sijn alsnoch soo geresolveert, ende en sal U. E. niet toelaten, dat ’t lant eenige 
prejuditie in haer geconcquesteerde gerechticheyt en werde gedaen, onder 
wat pretext ’t selve soude mogen geschieden. Tsedert hebben gcern verstaen, 
hoe U. E. volgens onse intentie daerinne alreede hadde geprocedeertendein 
wat maniren deselve plaetse in gebouw ende sielen is aengecomen. Godtgeve 
dat sulcx meer ende meer continueert, opdat ’t selve mach strecken tot voor
deel van de Compagnie ende tot eere ende reputatie deser landen; endealsoo 
wy bemercken, dat den naem van het rendevous noch opengelaten is tot onser 
dispositie, soo hebben wy in conformité van lange voorgaende resolutien 
goetgevonden ende andermael geresolveert, U. E. by dese aen te schryven, 
dat de stat ende casteel, gebouwt in ’t conincrijc van Jacatra, genoemt sal 
worden Batayiaj Waervoor het by ons ende U. E. overal in toecomende bekent 
gemaect sal worden, gebruyckende deselve naem in alle publicque solemni- 
teyten endeacten, brieven ende munimenten, sooals behoorlijc is. Tot ver- 
menichvuldiginge van d’inwoonderen ende trafficquen, die U. E. meent van 
alle quartieren van Indien aldaer te stabilieeren, vinden wy goet, dat voor- 
alsnoch geene tollen ofte belastingh op d’ uutgaende ofte incomende goede
ren en werde gestelt, maer dat alleen de Indiaense natiën, arriverende, sullen 
moeten overleveren een lijste van haer ingeladen goederen ende coopman- 
schappen, ende van den Gouverneur van ’t casteel by geteeckent billet by 
licentie versoecken, om te mogen vercopen sulcx als in haer schepen geladen 
is, ende, wederom vertreckende, gelijcke lijste van de goederen, die sy willen 
vervoeren, ende licent om te vertrecken, betalende voor ’t selve billet aen de 
Compagnie een cleyne recognitie, niet exederende een real van 8ten. U. E. 
heeft wel gedaen Bencom, Chinees, mede als schepen geadmitteert te hebben 
in saken, die de Chineesen raken. Indien ander Indiaensche natiën in grote 
quantiteyt mede aldaer comen te resideeren, sult van gelijcken mogen doen. 
Rechten ende wetten sal U. E. aldaer doen observeren, die hier in Hollandt 
geobserveert werden, achtervolgende [de] politicque ordonnantie van den len 
Aprillis 1580, de verclaringe van de Heer[en] Staten van Hollant op de or
donnantiën van de succcssien van den 13 M[aert] 1594, het placcaet op ’t 
stuck van de successien ab intestato van den 1 [S] December 1599; endedaer 
deselve ordonnantiën ende placcaten niet i[n] disponneren, sult gebruvcken
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ende volgen de gemeene civile rechten, sooals die hier te lande worden ge- 
practiseert, waernae de rechters haer sullen hebben preciselijck te reguleren. 
Soo ’t geviel, dat by placcaet ofte ordonnantie aldaer tot welstant van de 
regeringe iets mochte geordonneert worden, waervan by de politicque ordon
nantie, verclaringe ende placcaet als boven, by d’ Heren Staten van Hollandt 
doen eman[e]ren, niet en is gestatueert, soo sal U. E. ende Raden van Indien 
daerinne mede volgen, sooveel als mogelijck is, de intentie van ’t voornoemde 
placc[aet] ende ordonnantie, oft andersints de practicque van de civile Ro- 
meyns[e] wetten. Maer in saken, die geen recht en stellen tusschen tweeper- 
ticu[lieren] ende alleen dienen tot vermeerdering, verbetering ende order van 
de stadt ende burgerye, alsoock tot benefitie van de trafficquen, daerinne 
sullen U. E. disponneren, sooals meest dienstich wesen sa[l]. De Bancq van 
Schepenen in de stadt Batavia sal in de administratie] van de justitie preci
selijck volgen d’ordonnantie van de Heere[n] Staten van Hollant van den 
len Apprillis anno 1580 disponnerend[e] opt stuck van de justitie binnen de 

'steden ende ten platten land[e] van Hollant, ende dient bevoordert, dat in 
de bancq van schepe[nen] eerlijcke ende verstandige luyden werden gestelt, 
opdat goet co[rt] recht geadministreert werde, ende indien hem iemant by 
voornfoemde] schepenen vint beswaert, die sal daervan vermogen te provo- 
[ceren] als nae rechten (in absentie van den Gouverneur-Generae[l] ende 
Raden van Indien) aen den Gouverneur van de stadt ende [’t] casteel ende 
syne raden, die by uutterste resort by absentie a[ls] voren met advijs van 
den advocaet-fiscael daervan gehouden sullen wesen kennis te nemen ende 
achtervolgen d' ordonnantiën ende instructie, gemaect by de Heeren Staten 
van Ho[llant] op de bevoordering van de justitie in clene saken, deselv[e] 
applicerende, daer sy nae gelegentheyt van saken (nae onsen [aen]sien de 
quantiteyt van de somme in questie) geaplicee[rt] can worden. Dit sal voor de 
gelegentheyt van de stadt Batavia ende administratie van justitie aldaer best 
wesen, sonder toe te laten, dat de lieden verder worden getrocken voor den 
Gouverneur-Generael ende Raden van Indien absent wesende; maer als U. E. 
present sijn, soo sullen pertyen, die beswaert sijn, den Gouverneur van ’t casteel 
ende syne Raden voorbygaen ende voor U. E. immediate com pareren, haer ad
ministrerende goet recht, sooals behoorlijck is. ’t Selve vinden wy goet aldus 
te ordonneren, want vele vremde natiën aldaer in de stadt commende hanteren 
ende genodicht sijnde op sekeren corten tijd te vertrecken, souden by provo
catie aen eenïch colegie, dat buyten de stadt in verde gelegen quartieren resi
derende is, grote molestien comen te lyden ende van haer pretensien berooft" 
worden, waerinne wy by desen middel vertrouwen, voorsien te hebberp^f^j 

Wy hebben soo menichmael U. E. aengeschreven van onse goede endé 
oprechte intentie, die wy hebben ten eynde 't tractaet tusschen ons ende d’En-
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gelsche Compagnie gemaect, in alle sijn poincten sinceerlijc werde geobser-
omtrent veer^ dat U. E. ten vollen cunnen vertrouwen, ons niet beter oftaengenamer
de En- sal wesen, als te verstaen de goede effecten, die op onse sinceriteyt sijn ge- 

gelaohen

17.

volcht, waerna U. E. niet alleen haer en sullen reguleren, maer ooc bevoor- 
houden. deren, dat de gouverneurs ende principale officieren te lande door geheel 

Indien met beleeftheyt ende vers tan t onse gerechticheyt overal sullen soecken 
te bewaren, sonder door herdicheyt ende onwetenheyt vele ydele ende on
nutte disputen ende querellen te causeren, die niet dan quade genegentheyt 
causeren ende voortbrengen, hoe seer ende hoe wel men ooc tot sijn sustenue 
is gerechticht. Het tractaet is uwen regel, daernae een yder hemselven hebbe 
te comporteren ende met wijsheyt ende discretie bevoorderen den dienst van 
de Compagnie, sonder daerinne prejuditie te admitteren, om geene redenen ter 
werelt; maer indien d’ Engelsche U. E. niet alles toestaen, daertoe wy in haer 
regart volgens het tractaet ende natuurlijcke redenen wel gefondeert sijn, 
ofte indien oock sy iets aen d’ onse vergen, ofte van ons begeren, ’t gene onre- 
delijc is, het is genoech, dat wy haer ongelijck ende onredelijcheyt niet en 
admitteren ende verhoeden, dat ons voor die tijd geen prejuditie en geschiede, 
’twelck namaels irreparabel ofte qualijck te repareren soude wesen, sonder 
verder contentien daerover te maecken aldaer in Indien. Maer naedat men

te

met alle sachte ende gevoechlijcke middelen by representatie van redenen 
ende motiven haer sal hebben verthoint ’tg[ene] waertoe sy sijn gehouden 
volgens het tractaet ende waerinne sy[luyden] nochtans in ons regart niet 
volvaerdich ofte defectueux sijn, ofte na[e]dat men d’ongefondeertheyt van 
haer begeerte ende versoeck aengewe[sen] sal hebben met vrindelijc aenhou- 
den, datsy haer in redenen contente[ren], ende sy des weygerich sijn, soo 
sullen U. E. van alles pertinente ende publicque notitie houden van u[w]e 
redenen ende ’t antwoort van d’Engelsch[en], ende formelijc (met sach- 
ticheyt nochtans, sonder contentien oft herde woorden) protesteren in voegen 
sooals de saké sal sijn gelegen, ’t sy dat ’t selve sustenue ende protest geschiede 
in de Raet van Defentie, ’twelc alsdan dient in de notulen wel uytdruckelijc 
gest[elt,] ofte dattet ergens anders werde gedaen by eenige principaele offi- 
ci[eren], die haer ervaren ende gebesoingieerde schriftelijc sullen aen U. E. 
overgeven ende ondertekenen, opdat ’t selve, met goet onderrecht overge- 
sonden sijnde, ons mach dienen daer ’t behoort tot meintenement van onse 
gerechticheyt hier te lande, ende U. E. aldaer van soovcel disputen ontlast 
werden, als doenelijck wesen sal.

Uyt de notitie van de schade ende interesten, door d’Engelsche geled[en,] 
ende wat daertegens van haer weder becommen hebben, gelijc U. E. deselve 
aen ons oversent, bemercken wy, dat U. E. d’intentie van [’t] tractaet ende 
naderordrein 'teerste artijckel niet wel en va[tten,] tensy U. E. d’selve alsoo
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ingestelt hadden om andere redenen, waerfvan] wy (in sulc een geval) dien
den te wesen onderrecht. De restitut[ie] van de schepen moet geschieden van 
alsulcke, die in esse sullen \ve[sen], ende sooals sy geconditionneert sijn ten 
tyde als de restitutie derselver wert versocht, met haer seylen, trayl, staende 
ende lopend[e] want ende ander gevolch van schepen. D’ammunitien, ge
schut ende vivfres], sooals ten tyde van de verovering daerinne gevonden 
sijn volg[ens] d’ inventarissen aen ons overgesonden (buyten de coopman- 
schappen ende comptanten) moeten by elc schip mede werden gerestit[ueert.] 
De schepen, die niet in esse sijn onder eenige van de Compagnie, en moeten 
niet gerestitueert worden, ’tsy dat sy in ’t nemen in gro[nt] geschoten ende 
vergaen waren, ofte dat sy als onbruyckelijck daedelijck nae ’t nemen verlaten 
ende aen de wal gelecht sijn; ma[er] indien sy, by d’een oft d’ander Com
pagnie gebruyckt werdende, comefn] te blyven in haren dienst, soo moet 
evenwel de waerde van dien gerestitueert worden. De restitutie van coopman- 
schappen, goederen ende comptanten moeten werden gedaen, voor sooveel 
als deselve eenmael volcomentlijc gecomen sijn in de macht van de Com
pagnie, die deselve heeft verovert, sonder verder, dat is volgens d’inventa
rissen, gemaeckt ten tyde de schepen sijn verovert; ende moeten deselve 
goederen ende coopmanschappen werden gerestitueert in spetie, indien sy 
noch onder de handen van de Compagnie sijn, ofte indien sy sijn vercocht, ge- 
consumeert ofte andersintsontvreemt ofte ontvallen, met de waerde van dien, 
soo sy waerdich waren ten tyde van de veroveringe, vergoedet werden. Tot 
verder restitutie en is niemant by ’t tractaet ofte naeder ordre gehouden, soo- 
dat de schepen, die niet in esse nochte [i]n onsen dienst vergaen sijn, niet 
en moeten werden vergoedicht, noch goederen, coopmanschappen, comp
tanten etc., d’welck wy noyt en hebben genoten ende die in onse handen 
niet gecomen sijn. Veel min is men gehouden tot reparatie van schade ende 
interesten, want wy tot sulcx noyt in de handelinge en conden verstaen, 
soodatU.E. sullen cunnenbemercken, in hoeveel posten van d’ overgesonden 
notitie U. E. differeren met onse geconsipieerde, provisionnelijckeliquidatie, 
waerinne wy alle goederen, coopmanschappen, contanten ende schepen, die 
in waerden moeten vergoedicht werden, hebben gestel t volgens onse meningh 
ende in conformité van ’t tractaet ende nader order. Wy versoecken, datU.E. 
doch het tractaet in allesynepoincten neerstich administreren ende wel incor
poreren, opdat door misverstan t vele disputen nieten werden buyten redenen 
veroorsaect, ofte de Compagnie daerdoor geen prejuditie en become.

Met de comste van d’ advisen van ’t schip den Witten Beer doleerden d’En- 
gelsche commissarissen seer, dat de publicatie van *t accoort ende de behoor- 
lijcke restitutie van schepen ende goederen op ’tarrivement van ’t jacht de Bul 
niet dadelijck en was geschiet. Met ’t schip de Vrede becomen wy nu meer
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stofte om ons ende U. E. daerinne te verontschuldigen, want de [publijcatie 
soo solemnelijc geschiet wesende, corts nae de compste van de Vrede, ende 
U. E. overbodich sijnde tot overlevering van inventarissen van goederen ende 
comptanten ende tot presentatie van dry aenwesende Engelsche schepen 
ende om alles te voldoen, wat by contract is gerequiree[rt], soo geven U. E. 
satisfactie, ende d’Engelsche werden gestelt buyten dachten ende pretensie 
van interest, alsoo sy van hare syde weygerich sijn geweest gelijcke inven
tarissen over te leveren ende sy U. E. presentatie van schepen niet aenge- 
nomen hebben. Wy hadden evenwel gewenscht, dat ons behoorlijck bescheet 
van uwer volvaerdicheyt ware overgesonden, omme d’Engelsche te over- 
tuyg[en] van haer ongelijck, want sy noch selfs dagen in dat poinct, gelijck 
oft by U. E. de voornoemde presentatie niet nae behoren en ware gedaen. Wy 
sien, dat U. E. aldaer niet en soude cunnen accorderen in de restitutie van 
goederen ende comptanten. Daerom op U. E. versoeck(also d’Engels[e] offi
cieren aldaer mede haar meesters daerover bidden, gelijc o[oc] is gebleken by 
extract uyt hare brieven) hebben wy goetgevond[en], als ooc omme te vol
doen aen d1 Engelsche commissarissen AJ. E. toe te senden de missive van den 3 ƒ j. V3 
16 February 1621 uyt ’s-Gravenhage, clie gaen sal met haer schip den TryalY 
waerin U. E. sullen cunnen sien, dat wy de liquidatie van genomen goederen 
ende comptanten h[ier] hebben aengenomen te doen ende finalijcken te 
sluyten, U. E. ordonnerende aldaer te doen alleenlijck de restitutie van de 
schep[en] met den inhout van de respective inventarissen buyten coopman- 
schappen ende comptanten, ende dat U. E. aldaer provisionne[lijck] sal be
talen aen waeren ofte realen tersomme van ƒ93.150 sonder meer. Indien dien 
bri[eff] U. E. by d’Engelsche overgelevert wort, sult niet laten haer dade- 
[lijck] satisfactie te doen, indien sy ’t begeren; ende indien sy ’t weygeren, 
soo protesteert van uwe volvaerdicheyt ende sent ons acte daervan in behoor- 
lijcke forme.

Den voornoemde onse brieff van den 16 February 1621 uy t’s-Gravenhage 
wertU. E. hiernevens toegesonden. Wy hebben een getekende copye daer
van gegeven aen d’Engelsche commissarissen, opdat sy mogen aenmercken 
onse sinceriteyt tot observatie van ’t trac[taet], U. E. cunnen daeruitsien haer 
dachten, waervan ’t enedeel U. E. wert afgenomen, mits dat wy de liquidatie 
van de restitutie van coopmanschappen ende comptanten hier te lande trecken 
ende U. E. volgens onse ordre de schepen ende somme van ƒ93.150 sult 
ald[aer] alleen hebben te restituereny^l^-'-——i

De woorden, soo gesecht wert by den directeur Carpentier gebruyckt tot 
oneere van den Coninc van Groot-Brittannien, werden seer hooch genomen 
by den heer ambassadeur, in wiens presentie daerover werde gedacht, ende 
soude ons seer leet wesen, indien sulcx bevonden wert waerachtig te sijn,
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. want van coningen encle grote princen altijd met groot respect moet ge- 
sprooken werden. Wy hebben benoodicht geweest soo hert teschryven, ende 
U. E. sullen by vele ende menichvuldige getuygen doen blijeken, wat van 
de waerheyt is ende ons des aengaende pertinente informatien ende stucken 
oversenden tot des directeurs ontschuldiginge, indien sulex is, want dat hy 
soude sijn Majesteyt selffs aen sijn persoon hebben gedreycht met de straffe, 
by den bottelier geleden, is qualijc, jae niet geloofflijc. Evenwel versoecken 
U. E. andermael altijd ende in alle gelegentheyt met eere ende respect te 
spreken van coningen aen wiens vruntschap dese landen vele is gelegen. Wy 
hebben mede aen d’Engelsche commissarissen geclaecht over het uytstel van 
haer officieren aldaer van de dry Engelsche schepen, by U. E. haer gepresen- 
teert; dat haer dieners U. E. niet en assisteren volgens tractaet tot de reductie 
van Bantam; dat sy maer vijff schepen en furneren tot de gemene defentie; 
dat sygewygert hebben, iemant te senden na Paleacatte, om de notificatie 
van ’t accoort gesamentlijc te doen; dat haer dienaers sullen hebben over te 
leveren de twee overlopers, die onder haer schuylen totjacatra, ende hebben 
eyntlijc versocht, dat d’Engelsche Compagnie haer dienaers in Indien sullen 
gebieden discretelijck ende civilijcken haer te comporteren ende wandelen 
in de stadt, totdat nader by ons daerinne sal wesen veraccordeert; op welcke 
poincten wy haer antwoorde verwachten.

Met den aldereersten sullen sien van d’Engelsche Compagnie aff te voor
deren hare verclaringe, oftsy mede van meening sijn, te handelen binnen de 
stadt van Batavia gelijc als by ’t 7 article van ’t tractaet in Paleacatte is toege- 
staen, soo in dë traffieque van China als andersints, ende op wat conditiën sy 
willen comen in ’t onderhout van de garnisoenen ende reparatie van ’t casteel 
ende stadt, ’t sy by contributie ofte by impositie op de waren, die d’een ende 
d’ander Compagnie uutvoeren sal; maer onse intentie is, dat sy doordeselve 
helft van oncosten (als sy tot sulex resolveren) sullen genieten alleen de liber- 
teyt, omme nevens ons aldaer te copen ende vercopen, haer woonhuysen 
ende packhuysen hebben, sonder meer, want de souvereiniteyt ende regering 
van t casteel, stadt ende lant van Jaccatra moet altijd onverdeelt ende in sijn 
geheel blyven aen de Hooch Mogende Hceren Staten Generael, ’t guar[ni]- 
soen ende commandement t’ enemael Nederlants, sonder dat sy da[er]inne 
iets hebben te seggen. Sulex is ooc onse intentie altijt geweest in alle andere 
plaetsen, daer wy gebiet ende exclusive contracten hebben, beseth met cas
teden als in de Moluques, Amboyna, Banda, Paleacatte, opdeCust, waervan 
by ’t 23 artijckel is gestatueert, dat de fortressen sullen blyven in de handen 
(dat is in vollen besith, eygendom, besetting, regeringh etc.) van degene die 
jegenwoordich besitten, ende is dit alsoo besproken aen wedersyden, omme 
dat d’Engels[e] Pouleron beseth hebben, daer U. E. haer provisionnelijck
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sal laten domineren, want ten tyde van de handelingh tot Londonjp ’t jaer 
1619 dit poinct is uutgestelt sonder prejuditie van onse gerechtic[heyt] in 
tijd ende wylen.

Aengaende den handel van Bantam, daerinne is geaccordeert by he[t] 6e 
article van ’t tractaet, dat den peper aldaer (gelijc door geheel Java Mayor) by 
gemene hant door d’ onse ende d’Engelsche sal ingecocht werden ende ver
deelt gel ij c kei ij c k, indien yders geit soo verde verstre[ckt]. D’ andere traffic- 
quen buyten den peper blijft aldaer in Bantham e[nde] Java open ende vry 
als voor desen, in conformité van ’t 3C artijcke[l,] ende by het geconcipieert 
reglement, waerover wy met d’ Eng[else] commissarissen gebesoigneert 
hebben (sooals U. E. hiervoren w[ijt]loopich is geadviseert) ende ’t welc tot 
noch toe niet en is gear[resteert] ende gesloten, en wortselffs van geen nader 
conjonctie geroert, als alleen in den peper van geheel Indien, in den indigo 
ende in den handel van Surrat ende Mocha, soodat Bantham in den handel 
van andere waren buyten den peper (als Chineese syd[e] ende dergelijeke) 
vry ende buyten conjonctie blijft, al waer ’t da[t] het voornoemde geconci
pieert reglement hiernamaels tot besluyt quame te geraken. U. E. sal dan 
daerin doen als voor desen, vermydende sooveel mogelijck questie over dien 
handel tot Bantam, ofte veraccorderende telckens om gesamenderhant te 
coopen soo verde als yd[ers] geit Street, sooals ten meesten dienst van de 
Compagnie ende to[t] minste disputen met d’Engelsche doenlijc wesen sal.

De officieren van d’Engelsche Compagnie aldaer doen ons ende U. E. 
ong[elijck,] dat sy (directelijck contravenieerende het accoord int 10e artijc- 
k[el] ende naerder ordre daerop gevolcht) niet alleen niet en furneren de 
10 oorlochschepen tot de defentie, maer ooc selffs in gebreecke sijn met ge
mene succes ende macht Bantam tot reden te brengen, alhoewel ’t selvesoo 
exspresselijc is gelast by een wijtloopich ende aparte ordre, daertoe onder- 
teeckent by de gedeputeerde van de twee Compagnien, ende haer immers 
sooveel als ons aen ’t redres van dien handel gelegen is, waervan sy de ge
rechte helft sullen pretenderen, indien haer middelen bastant sijn. Wy meenen 
daerover heftelijck te doleren, want hoewel d’Engelsche u ut het tractaet niet 
gehouden en sijn tot vergoeding van d’ helft van d’oncosten, by ons alleen 
gedaen in de belegering ende lanedurige besetting van Bantam voor’tarrive- 
ment van ’t jacht den Buil, soo is ’t nochtans redelijc naedat de vreede ver- 
condicht was ende cappiteyn Preyngh met sijn vlote aldaer arriveerde, dat 
sy mede de hant aen ’t werek geslagen ende ons met gelijeke macht souden 
geholpen hebben, ende by faulte van sulex niet gedaen te hebben, dat sy ge
houden sijn, te vergoedigen de helft van onse costen ende schaden ter oorsaec 
van dien geleden tsedert de voorsz. vercondinge ende arrivement van cappi
teyn Pring, waerover U. E. sal protesteren, ingeval noch verder weygerich sijn.
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Uut het verhael van de tydinge uut de Molucques, Amboina ende Banda, 
bespeuren wy, hoe qualijc onse saken aldaer souden hebben gestaen, indien 
Godt de Heere U. E. de victorie omtrent Java niet en hadde verleent. Het sal 
nodich wesen dat dese wanckelbare ende gesimuleerde vrinden over haer 
lichtvaerdicheyt werden gereprimendeert ende gestraft nae gelegentheyt. 
Daeromme dienen U. E. ernstich aen te houden by d’Engelsche officieren 
aldaer, dat sy van haer syden furneren de vijff resterende oorlochschepen 
ende sooveel gallayen, fregatten ende ander cleyn vaertuych als noodich sal 
wesen, omme de defentie overal behoorlijck waer te nemen, want onder con
ditiën, dat sy de 10 schepen souden furneren ende dragen een derde part 
in d’oncosten van guarnisoenen.ende reparatie van casteelen ende forten is 
aen d’Engelsche toegestaen een derde part in den geheelen handel van de 
Molucques, Amboina ende Banda. Wy en twijffelen niet, ofte sy sullen op 
U. E. vermanninge de voorsz. vijff resterende schepen furneren, ende indien 
sy des weygerich waren, soo protesteert ende admitteert haer provisionnelijck 
in den handel, evenwel, mits dat sy volcomentlijc naecomen d’inhout van 
’t 12e artijckel van ’t tractaet, waerby sekere impositie op d’ uytgaende nagelen 
moet alvoren gestelt worden tot betalinge van de guarnisoenen ende reparatie 
van de forten. Den vyant is in de Molucques ster[ck] te water. Hy doet ex- 
clusien sonder tegenstant. Hy maect aensla[ch] op onse fortressen ende sal 
by succes verder entrepreneren, tens[y] U. E. daerinne behoorlijc ende met 
goede macht doet versien. Op Lohoe ende nagelegen plaetsen moet d’on- 
danckbaerheyt van de geallieerde vry wat gestraft worden, maer den middel, 
die daertoe dient gebruyct, is meest considerabel, omme geen pretext aen de 
Engelse te geven tot prejuditie van onse gerechticheyt in die quartieren.

Indien d’officieren van d’Engelsche Compagnie furneren haer resterende 
vij[ff] schepen tot de gemene defentie ende roeytuych, sooveel noodich is, 
[dunct] ons dat U. E. deselve nevens onse macht gesamentlijc liever dient 
t[e] gebruycken tot reputatie ende meintienement van onse contract[en] in 
de Molucques, Amboina ende Banda ende tot verhinderinge ende destructie 
van den handel van Goa ('t welc«meest important voor de Compagnie is, ge- 
lijck wy dat by alle voorgaende advisen hebben ernstich gerecommandeert, 
waerby wy alsnoch volcomentlijc persisteren), als dat men daermede eenige 
nieuwe conquesten soude doen buyten de voornoemde quartieren, want 
behalven dat ons vele conquesten niet en dienen, alwaer ’t dat wy die alleen 
conden behouden, soo en soude het soo gansch niet oorboorlijc sijn met de 
Engelsche deselve gemeen te besitten, alsoo daeruut niet alleen conti[nu]ele 
disputen souden rysen, maer ooc wel eenïch verder ongemack, ’t welck by 
alle occasien dient vermijt. De vruntschap met d[e] coningen van Indien (als 
sy sonder prejuditie ende disreputatie mach geconserveert werden) sal ons

18.
Moluk- 

ken, Am- 
boinn, 
Banda.

A

s
1

»
-■



?

!

4 Maart 1621. 505

proffitabelder wesen. De mach[t] van de twee Compagnien sal ooc veroor- 
saken, dat sy ons geen prejuditie ende disreputatie en sullen vergen, ende in
dien het soo geschiede, soo can de revenge vervolcht ende onse eere gerepa- 
reert worden, mits haer benouwende ende haer trafficq dïstruerende sonder 
verder conqueste van landen ofte plaetsen, onder haer gebieth gelegen sijnde.

Het is ooc grotelijcx considerabel, of hetal dienstich voor dese Co[mpagnie] 
is, dat den vyant selffs op Ternatejen.de Tidorite lande by geme[ne] macht 
van d’Engelsche werde aengetast, ende of ’tniet genoech en ware, dat men 
haer te water met schepen ende roeytuych van degemeenedefentie hetacces 
van ’tsecours uyt de Manilha en ’t vervoe[ren] van de nagelen soo verhindere 
ende belette, dat sy geen macht en hebben om ons t’offenceren ende ons 
geen prejuditie cunnen doen in den handel van de nagelen, want behalven dat 
het den vyant lastich valt de garnisoenen Gammelammo ende op Tidoor ge- 
durichlijc te houden, dat de Tarnatanen door vreese van de vyant noch eenich- 
sints in debvotie gehouden worden ende genootsaect sijn onse bescherming 
te respecteren, dat uyt de resterende quartieren van de Molucques en Am- 
boyna alleen meer nagelen bynae gepluct werden, als wy van noode hebben 
voor Europa ende de geheele quartieren van Indien, soo souden by reductie 
van deselve plaetsen niet alleen de contrarie incommoditeyten hebben te 
verwachten, maer ooc een voeth geven aen d’Engelsche, omme op die quar
tieren mede eygendom te pretenderen, gelijc als ’t selve achtervolgende ’t 
contract (25e article) soude toecomen; maer als de gemeene macht van defen- 
tie alleen geappliceert wort tot meyntenement ende bescherminge van onse 
contracten over plaetsen, diestaen ofte onder de sou vereynïteyt van deHooch 
Mogende Heeren Staten Generael ofte onder Haer Hooch Mogende protectie, 
omme alleen d’onderdanen tot de beloofde gehoorsaemheyt te brengen, ge- 
lijck als in de resterende quartieren van de Molucques can geschieden ende 
in Amboina ende dependente plaetsen practicabel is, in sulc een geval en 
wert geen nieuwe conquest gedaen, soodat d’Engelsche hierover niets en 
cunnen pretenderen, mits dat men geen nieuwe forten en bouwe, gelijc niet 
noodich is. Daeromme en cunnen noch niet anders vinden dienstich te wesen, 
ende sullen U. E. wel doen, de saké op dese consideratien te beleyden, soo- 
lange totdat wy by U. E. anders werden geinformeert ende wy oordeelen 
cunnen, dat by ander middel de Compagnie beter dienst can geschieden.

In Banda schijnt het heel noodich te wesen, dat bytijds werde versien, op
dat gene vreemde natiën aldaer den voeth in crygen, insonderheyt gene Por- 
tugesen die plaetsen, by naturele situatie sterck sijnde, lichtelijc souden met 
de onwillige Bandanesen innehouden ende ons den heelen handel van de 
nooten ende folye vruchteloos maken. Indien het exploit op Banda voor desen 
hadde mogen geschieden ende U. E. door de violentien van de Engelsen niet

i
O

7
■

.

;i



r
i

4 Maart 1621.506

verhindert waert geweest, soude de Compagnie dienstiger sijn. De beginselen 
van de handelinge met die natie sijn droevich ende hebben ons tytel ge
geven, omme met haer het uytterste recht van de oorloge te versoecken, dan 
alsoo sy tot boete van haer barbarische daet met ons contract hebben aen- 
gegaen al in 't jaer 1609, waermede sy niet alleen hebben belooft, haer vruch
ten aen ons alleen te vercopen, maer ooc alle de eylanden van Banda by 
eeuwich verbont ende by gemeen consent namaels gestelt sijn onder de pro
tectie van-de Hooch Mogende Heeren Staten General onder sekere conditiën 
van haer te beschermen, waertoe wy altijd vaerdich sijn geweest, soo is dan 
het recht als protecteurs over alle de eylanden hare Hooch Mogende toe- 
geeyghent ende en can ’t selve haer niet ontnomen ofte ontvree[mt] werden 
by disobedientie oft rebellie van sommige quaetwillige. De contracten sijn 
soo menichmael gevioleert, dat men niet seker[s] heeft te verhopen van die 
natie, tensy sy t’ eenemael met oorloge werde te ondergebracht, als wanneer 
eerst wy ende d’Engelsche (achtervolgende ons accoort tot London den 7cn 
July 1619 gemaeckt) alle proffyten sullen cunnen smaken van soo langdurige 
oorloge ofte onsekere paix, omme tot welcke versekerheyttecomen tot voor
deel van beydede natiën, het noodich is, dat d’Engelsche wel werden onder
recht van onse contracten ende recht op die quartieren ende van de fraude- 
leusheyt van d’ inwoonderen, opdat sy uut de vloote van de defentie bastante 
macht furneren, om nevens d’onse een eynde van de oorloge in Banda te 
maken ende een geruste vrede te genieten, alsoo de vlote van defentie daer- 
omme mede is opgerecht ende geordonneert; maer indien d’Engelschen 
sul[cx] weygerich bleven te doen ende niet en begeerden te contribueren tot 
onderhout van onse contracten, waeruut sy nochtans de vruchten souden ge
nieten, soo sal U. E. niet nalaten haer noch diverse mael da[er]toe te ver
soecken, met pertinente annotatien van haer redenen ende weygeringe, ende 
byaldien ten eynde persisteren by haer refus, soo sal U. E. protest doen van 
de schade ende interest, die de Nederlandsche Compagnie comt te lyden door 
deselvehaer weygeringe, ende tensy d’Engelsche contribueren tot hetselve 
exploit, dat sy nu noch namaels niet gerechticht sullen wesen eenige part in 
de vruchten van de landen, die tot gehoorsaemheyt van onse contracten by 
dese to[e] sullen gebracht worden, te eyschen oft pretenderen uutcrachtvan 
C't] tractaet met haer Compagnie gemaect, dewyle sy des te onderhouden 
ende naer te comen soo notore in gebreke bly ven, waervan ende van alles wat 
in de saké passeren sal, U. E. goede ende behoorlijcke acten sult doen passeren 
ende ons deselve oversenden, omme ons daermede te valeren daer het noo
dich sal sijn, ende in sulc een geval liever dan het exploit naeblyven soude, 
hebben wy goetgevonden, dat U. E. alle oft sooveel schepen van de defentie 
van d’onse daertoe sult gebruycken, als daeromtrent byeen te vergaderen
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sijn, ende byvoegen noch eenige andere onseschepen, omme met behoorlijcke 
macht het exploit alleene uyt te voeren met Godts gratie ende allene d’ eere 
ende conqueste te genieten, waërinnc d’Engelsche ten uytterste niet meer 
en sullen hebben te pretenderen, als ’t gene haer by contract in de trafficquen 
is toegestaen, sonder op d’ eygenschap van de conqueste gehoort te mogen 
werden. Wy hopen, dat U. E. vrese sonder reden is, maer vrienden sijn, die 
vruntschap bewysen ende vyanden, die tegens U vechten. Heylge dingen 
worden geprofaneert, als sy in profane handen comen.

Met de schepen, die voor dit saysoen veerdich lagen, omme nae Indien te 
vertrecken (Purmerendtinbegrepen), hadden wy geordonneert, dat 50 kisten 
realen soude medegaen. Tsedert hebben noch een jacht van adviso, genaemt 
de. Leeuwinne, groot 200 last, voor de Camer Amsterdam doen prepareren, 
waerinne boven de bovenstaende somme noch 7 kisten realen gesonden sul
len werden, welck jacht mede met den eersten sal vertrecken. Ende alsoo wy 
uut de brieven, met den Vreede gecommen, verstaen, hoe serieuselijck U. E. 
schryven om groot cappitael te becomen, soo hebben wy de voorsz. somme 
van 57 kisten met realen noch vermeerdert met 12 ander kisten, sijnde in alles 
69 kisten, die met dese vlote sijn en sullen vertrecken. Godt geve, dat alles 
wel ter hant mach comen. Wy hadden gemeent, op U.E. schryven 2 schepen 
van hier recht nae Surrat te senden, dan alsoo het laet is op het saysoen, om 
de Cabo in behoorlijcke tijd te doubleren ende tusschen Madagascar door te 
raken, soo hebben wy de besendinge nae Surrat uutgestelt tot de naeste 
equipage, met vertrouwen, dat U. E. diequartieren met behoorlijcke schepen 
sult hebben voorsien. Het copergelt sullen in consideratie nemen ende by 
naeste equipage U. E. desaengaende onse meeninge overschryven. De ser- 
ganten sullen voortaen totƒ20 aengenomen worden, omme met deselvegagie 
op de forten inde guarnisooenen te dienen, om alle confusie voor te comen. 
De twee Nederlansche overlopers, die onder ende by d’Engelsche schuylen, 
sal U. E. doen vatten, indien sy in onse jurisdictie gevonden worden buyten 
de loge ende schepen van d’Eng[elsche]. Ander middelen om de Engelse te 
constringeren tot overleveringe dienen vooralsnoch niet ter hant genomen.

Alsoo U.E. by verscheyde missiven seerernstlijc schryven tot voortplanting 
van de colonie Batavia goede eerlijcke vrouwen oft jonge meyskens noodich 

meisjoB. dienen overgesonden in goede quantiteyt, soo sijn de respective Cameren 
gelast, elc in haer quartier te ondersoecken, hoe met de meeste gevoechlijc- 
heyt daeraen comen sullen, ’t sy dat by consent van de magistraten uyt de 
Goodthuysen werden gelicht, oft dat yder, die 2 oft 3 jongers wil recomman
deren op de schepen, gehouden sal wesen, mede een meysken uyt te leveren, 
met belofte dat sy wel ende eerlijck gehouden sullen werden. Wy sullen on
dersoecken, oft oock eenige getrouwde luyden met vrouw ende kinderen der-
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werts cunnen gesonden werden, waervan U. E. by naeste advisen sekerhey[t] 
hebt te verwachten.

Dewijl den Trevis liaest comt te expireren sonder apparentie van continua- 
GeenEn- tie, soo hebben wy goetgevonden, dat U. E. voortaen geene schepen alleengelscho 
havens 
aan to 
doen.

21.

meer en sult afsenden, maer dat ten minsten twee offindien ’t mogelijc is, dry 
in ’t getal in vlote herwerts sullen seylen, tenware dat eenige noodige ende 
importante advisen over dien[en] gesonden, wanneer een jacht alleen ende in 
allen tyden van ’t jaer sal mogen gedepescheert werden; ende dat niet in de 
wintertijd [hier te] landen comen, maer nae gissinge hier mogen arriveren 
tusschen de maenden Aprillis ende Octobris, beyde incluys. Ooc sal U. E. 
allen comende schepen strictelijck gebieden geene havenen van Engelandt 
aen te doen, tenware uyt hoochdringende noot, ende dat sy alsdan de havenen 
besoecken, daer sy buyten dwanck van de casteelen blyven liggen. Wy sullen 
procureren, dat continuelijck schepen van oorloge in ’t Canael gehouden 
worden.

: .

In Amsterdam ter vergaderinge van de Seventiene getekent desen 4Marty 
anno 1621.
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I ' 43. — XVII, 4 MAART 1621. — 452 f. 60. 
(PER WESTFR1ESLANDT).

Uyt de generale missive, gecomen met den Witten Beer, hebben wy be- 
merct, U. E. intentie te vvesen, in U. E. ampt niet langer te continueren als 
gedurende het jaer 1621 ende met het begin van 1622 van daer te scheyden. 
Wy hebben U. E. versoeck in deliberatie genomen ende cunnen niet anders 
bevinden, ofte ’tsal voor u persoon eerlijck ende loflijck wesen ende ’t landt 
ende de Compagnie dienstich, dat U. E. alsnoch eenigen tijd continuere ende 
in U. E. goet voornemen perseverere, om den handel van Indien in een goeden 
ende sekeren stant te brengen.

Tsedert dat wy in ’tjaer 1617 met ons schip Tholen U. E. toegesonden 
hebben de respective commissien, die noodich waren, om U. E. van wegen de 
Hooch Mogende Heeren Staten Generael, syne Princelijcke Excellentie ende 
de Vereenichde Oost-Indische Compagnie deser landen te bededen met het 
ampt van gouverneur-general, heeft U. E. meergelegentheytgehadt, ommete 
thoonen U. E. beleyt ende cloeckmoedicheyt om desaken staende te houden 
ende den onsekeren stant van de Compagnie te afirmeren, als dat U. E. in
dustrie ende experientie in den handel van de Indien heeft cunnen voorbren
gen de effecten, die wy met goede redenen daervan hadden te verwachten, 
indien U. E. insynen voornemen nieten waert verhindert door vele obstaclen, 
die onvermydelijck geweest sijn. Nu dat soodanige beletselen ten deele sijn 
wechgenomen ende U. E. op eenen goeden wech gestelt sijt, om met proffijt 
ende luster den handel voor dese geünieerde landen te verbeteren, dunct ons, 
dat U. E. eere is geinteresseert, indien U. E. hem alsnoch soude vermoeyen 
om ’t beste van de Compagnie te vervoorderen ende de vruchten van uwen 
arbeyt, industrie ende goede directien aen een ander over te laten. Daeromme 
is ons vertrouwen ende versoeck, dat U. E. noch eenigen tijd sal gelieven te 
continueren, ende om te thonen, hoe aengenaem ons ’tselve wesen sal ende 
wat contentementen wy nemen in U. E. voorgaende debvoiren, soo hebben 
wy goetgevonden, U. E. by desen aen te schryven, indien U. E. noch 3 a 4 
jaer nae den ontfanc van desen sal continueren in qualiteyt van gouverneur- 
general, dat tsedert U. E. is gepromoveert tot het directeursampt, tot dat U. E. 
de commissie als general heeft ontfangen, inplaets van ƒ300 U. E. ƒ 400 ter 
maent sullen werden toegevoecht, ende dat mede in gelijcke geval van 3 oft4 
jaer te blyven van dato deser onse missive, U. E. voortaen als góuverneur-
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general wert toegelej't het tractement van 800 Carolus gulden ter maent. 
Wy hebben op U. E. versoeck aengetelt aen den E. Abram Lamberts desomme 
van 14.100 gelijcke guldens op rekening van ’t geene U. E. sal comen, soo- 
veel als hy verclaerde van noode te hebben tot betalinge van 1000 ponden 
capitael ende actie in de Vereenichde Compagnie, voor U. E. innegecocht, 
allen ’twelcke wy verhopen U. E. soo lief ende aengenaem wesen sal, dat 
het niet noodich en sy dese byliggende commissie voor U. E. ende Raden 
van Indien over te leveren, die alleen wert bygevoecht in sulck een geval als 
U. E. niettegenstaende dese goede onse debvoiren ende presentatien soude 
niettemin immers begeren over te comen ende niet langer te continueren, 
’t welc wy versoecken niet en geschiede.

Ady 4 Merty anno 1621.
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44. — AMSTERDAM, 8 APRIL 1621. — 452 f. 64.
(PER GOUDEN LEEUW).

*

?! Dese jegenwoordige gaen nevens de missive van de Seventiene in dato 
4 Merty voorleden gesonden met de schepen Westvrieslant, Armuyden, Oran- 
gieboom, met het jacht Westcappel uut Seelant voor desen gescheyden, waer- 
van wy den inhout confirmeren. Den Gouden Leeuw ende deLzeuwinne liggen 
vaerdich, om met dese brief af te varen; Godt geve haer alle behouden reyse..

Tsedert hebben wy verstaen, dat op 4 Merty in Seelant welgearriveertwas
Bevin

ding van
retouren. was geweest by arrest, waervan d’Engelsche Compagnie haer by alle middelen 

soect te ontschuldigen. Evenwel sullen U. E. onse ordre van gene havenen 
van Engelant aen te doen, preciselijck ende strictelijck commanderen onder
houden te worden, opdat de Compagnie by soodanige misverstanden niet 
meer schade ende hinder en become. De goederen van de schepen den Vrede 
ende Witten Beer sijn alreede binnen Amsterdam gearriveert. Wy vinden de 
casse met de swarte poilsyde soo qualijck geconditionneert, dat het te ver
wonderen is, dat ymant, eenige kennisse hebbende van syden, ’t geit van de 
Compagnie daeraen heeft willen besteden, want sy hier gans geen geit waer- 
dich is, als t’enemael in de verwe verbrantsijnde. Sal U.E. daeromme bevelen, 
dat soodanige quade toesicht by de commisen werde gecorrigeert in ander 
waren die voor retour dienstich sijn, ende dat U. E. gansch geen swarte ge- 
verwde syde nochte eenige andere swarte syde stofife meer en sullen over- 
senden, alsoo de Compagnie daerby geen proffijt, maer schade en becommen.

Een van de vier cassen getweinde syde, gepact in Chinees pampier, met 
incornadine syde bandekens net gebonden, sijn meest alle crengen, welcke 
schade de Compagnie becomt door de slordicheyt ende nalaticheyt van de
gene, die over den incoop sijn gestelt, pnde niet eens de bostelkens geopent 
hebben, om het bedroch (dat doch altijt van de Chineesen te vresen is) te 
ontdecken.

In de brieven van den 4 Merty hebben wy U. E. verwitticht onder andren, 
dat ie met SoetSevonc^en hadden, op ’t versoec selfs van d’Engelsche commis-
de Engel- sarissen, die doenmael by ons waren, een provisionnele liquidatie te for

meren van ’t gene sy aen ons ende wy aen haer volgens tractaet gehouden 
sijn te restitueren, ende alsoo sy hadden versocht, dat wy (’t geene nae onse 
eygen meerling aen haer boven alle onse pretensien soudealsnoch toecomen)

?
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U. E. wilden ordonneren, dat het aldaerin de Indien aen haer officieren soude 
worden betaelt, soo hebben wy conform haer versoeck ende nae uytwysen 
van de voorsz. gerequireerde liquidatie by brieven van den 16 February 1621 
uyt den Hage, geschreven aen U. E., dat de ƒ93.150 die bevonden worden 
per slot van de voorschreven liquidatie haer alsnoch te competeren, aldaer 
by U.E. souden worden betaelt. Wy vertrouwen daermede voldaen te hebben. 
Evenwel soo schijnt, dat d’EngelscheCompagnie daerby geen contentement 
en neemt. Oft de besoigne van haer commissarissen haer niet en smaeck[t], 
ofte dat sy by misverstant niet en begrypen, waertoe wy volgens hettractaet 
en ’t versoec van haer eygen commissarissen waren gehouden, ’t selve is ons 
noch onseker. Sy hebben by brieven van de 2en Merty ouden stijl aen ons 
wedergesonden de voorsz. onse missive van den 16 February ende de gecon
cipieerde liquidatie, van welcke hare brieven (als oock van den brieff van de 
twee commissarissen, die daernevens quam ende claerder spreect) wy U. E. 
copie hierby senden. U. E. sal evenwel volgens ons voorgaende schryven van 
4 Merty de betalinge van de voor[sz ] f 93.150 aen d’Engelsche officieren 
presenteren sonder meer. Indien sy weygeren voorsz. somme te ontfangen, 
soo protesteert van uwe volvaerdicheyt, ende sent ons acte daervan in behoor- 
lijcke forme. Het poinct van de restitutie van schepen moet evenwel voort- 
gaen, want ’t selve was buyten dit concept van de liquidatie. U. E. sal daer- 
inne volgen d’ordre in onse missive van den 16 February ende 4 Merty 1621 
wijtlopic[h] vervath, die wy alsnoch confirmeren.

D’Engelsche Compagnie heeft noch geen verclaringe gedaen aengaende 
den handel in de stadt Batavia. Uut de brieven van de twee commissarissen 
schijnt, dat sy dat poinct geern met disputen soude winnen, doch U. E. heb
ben daerop niet te letten en sullen naersticheyt ende alle vlijt discretelijck 
aenwenden, dat hare Hooch Mogende recht geen prejuditie en lyde, totdat 
d’Engelsche Compagnie anders resolve[ert] ende wy met haer in dat poinct 
mede verdragen sullen wesen, waerva[n] wy U. E. alsdan sullen verwittigen, 
want dat sy seggen, ’t bouwen van de stat Batavia te wesen tegen het tractaet 
(artickel 24 en 27)isab[u]sivelijck gesecht, want het 24e article spreect alleen 
van ’t versoeck, d[at] d’Engelsche Compagnie dede, om by ende voor haer 
eygen fortressen te bouwfen] in deMolucques, Amboina ende Banda tot haer 
eygen versekerheyt, ’t welc[k] wy ganschelijck niet en souden hebben toe- 
gestaen, ende soude de handelinge daerop gebroken hebben, tenware syne 
Majesteyt van Groot Britan[gien] selfs den voorslach van ’t 24e article hadde 
gedaen, waerby ’t selve versoeck van d’Engelsche uut der hant gestelt is, 
soodat dit article ons geen liberteyt en beneemt omme fortressen te mogen 
bouwen, maer wel aen d’Engelsche; ende sy sullen selffs bekennen, dat het 
alleen extendeertover de Molucques, Amboina ende Banda, alwaer sy mede
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bouwen willen tot haer versekerheyt, soo sy seyden. Het 27 artikel spreect 
van exclusive contra[cten] ofte fortificatiën, die men in toecommende naede 
publicatie van ’t tract[aet] in Indien soude willen maken. De fortresse van 
Jaccatrawas nu alreede gebouwt, eer Thomas Dale deselve soo vyantlijck 
aentaste, ende de concqueste van de gerechticheyt hare Hooch Mogende 
competerende in ’t conincrijc ende landen van Jaccatra is geweest in de maent 
May, soo het tractaet in Engelant tusschen ons ende d’Engelsche daerna 
eerst den 17 July 1619 is gesloten, als wanneer ons dat recht in Jacatra al
reede volcomentlijc was vercregen by de concqueste in soo rechtvaerdige 
defensive gedaen op onse publique vyanden, welcke concqueste ons ’t recht 
heeft gegeven, dat wy aldaer myenteneren, sonder dat het van noode sy, dat 
wy ’tselve hebben, oft by contract oft by dese nieuwe bouwinge van de stadt 
Batavia; ende en sal ooc by geen artijckel van ’t tractaet blijcken, dat wy selffs 
in de Molucques, Amboina ende Banda, daer wy d’Engelsche acces tot de 
commerci hebben vergunt onder conditiën, ons recht eenichsints hebben ge- 
quiteert ofte vermindert, laten staen in een plaets daervan wy gans geen con
ditiën en hebben met haer gemaect, waerop sy souden geadmitteert werden. 
Nochtans om alle disputen ende occasie van dien wech te nemen, hebben wy 
haer de bovengeseyde presentatie gedaen van communicatie van den vryen 
handel in de stadt Batavia, ’t sy op de conditiën, die in de Molucques, Am
boina ende Banda sijn by haer aengenomen, mits dat sy souden dragen de 
helft van de oncosten van ’t gaernisoen ende andersints by impositie op de 
waren, ofte anders by contributie als in Paleacatte, waertoe sy sullen moeten 
resolveren; ende ondertusschen wert U. E. ten hoochsten gerecommandeert, 
dat op het recht van haer Hooch Mogende niets by d’Engelsche en werdege- 
ïmpieteert, want namaels grote moeyte soude maken, haer te stellen uut ’t 
gene sy by verder ende verder incruypinge ende usurpatie soude meenen ver
cregen te hebben. Daeromme dienen telckens beleth, als sy iets souden voor
nemen dat tot cenich onser prejuditie schijnt te strecken. U. E. gelive dit wel 
te behertigen, ende dat dit niet alleen in Jaccatra en werde wel waergenomen, 
maer ooc in alle andere plaetsen, daer de Nederlandsche Compagnie eenich 
voordeel heeft behouden.
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De equipagien in Spaignien, waervan wyU.E.by vorige hebben verwitticht, 
schynen dat voortgegaen sijn, ende werden wy uyt Portugael g'advyseert, dat 

Bestand; 6 gallioenen ende 3 ofte 4 caraquen tegens ultimo Mertio souden vertrecken.
Indische 

Com
pagnie.

3.

U. E. sullen hen hiernae connen reguleren in ’texploict, ’twelck wyU.E. by 
veele van onse voorgaende hebben gerecommandeert, te weten in ’t senden 
van een vlote nae de Cust van Indien ende Malabar, om de caracquen in te

'

houden oft te verdestrueren, soo best doenlijc sal wesen, ’twelc wy verstaen 
dat bevoordert sal worden met behoorlijeke macht, soodat de schepen ende!
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volck van de Compagnie bewaert blyven met Godes hulpe ende victorie be- 
comen. Met d’expiratie van de Treves is niet dan voordeel by de Compagnie 
te verwachten, want decusten van Spaignien seer onveyl sullen wesen voorde 
uytgaende ende commende Portugeesche schepen uyt de Oost-Indien, waer- 
toe mede niet weynich sal dienen, dat de Hooch Mogende Heeren Staten Gene- 
rael nu vast schynen geresolveert te wesen tot d’ oprichtinge ende besluyt van 
een generale West-Indische Compagnie, d’welc den Coninc van Spaignensoo- 
veel te doen sal geven om sijn silver en gout te bewaren, dattet ons lichter sal 
wesen, onse exploicten in de Oost tot een goet succes te brengen, sonder dat 
veele grote equipagien uyt Spanien meer derwerts sullen cunnen gesonden 
werden. Wy worden by haer Hooch Mogende geïnviteert, omme een goet 
cappitael van 10 oft 12 tonnen gouts mede in de West-Indische Compagnie 
te tekenen, opdat by onde[r]linge correspondentie ende intrest van de 2 
gemelde Compagnien alles tot meesten dienst van beyde gedirigeert mach 
werden.

Aen de moeder van Reynier Reyniersz. Pels van Brouwershaven, uytge- 
varen met ’t schip Vlissingen ende nu onderstierman op ’t schip den E?igel, 
hebben wy in haren noot verstrect f 108, sooveel sy versocht uyt haer soons 
gagie geassisteert te worden. U. E. sullen hem daermede doen op sijn rekening 
belasten.

Alsoo de realen qualijck te becommen sijn, senden wy met 'tjacht de 
Leeuwt[n?ie\ dry kisten met platen oft ongemunt silver. U. E. gelieven ons 
t’adviseren met den eersten oft U. E. daermede soowel is gedient, als met 
realen, om ons daernae in toecomende te reguleren. Met d’ expiratie van den 
Treve[s] dienen alle comende schepen strictelijck gelast, wel op haer hoede 
te wesen, comende omtrent [het] Canael van Engelant, tegens alle roovers 
ende ander ongemack, alsoock tegen d’ oorlochschepen van Duynkercken op 
de cust van Vlaanderen. U. E. sal dit een yder ernstich bevelen.

In Amsterdam den 8 April anno 1621.
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45. — XVII, 24 OCT. 1621. — 452 f. 72.
(PER ’T WAPEN VAN ROTTERDAM).

i

Met de schepen den Gouden Leeuw ende de Leeuwinne, die op 19 ende 
20 April van hier gescheyden sijn, hebben wy laest geschreven, ’t welc wy

1.
Ver- 

trokken
schepen, alsnoch confirmeren. Op 28 ende 29 Decembris 1620 is ’t schip Dordrecht 

met 't jacht Naerden vertrocken nae de Cust Choromandel, op 27 ’t schip ’t 
Wapen van Delf, Purmerent ende ’t jacht Hari?ig,jf>p 28 ’t schip Gotida,^^^^ 
Swarten Beer ende ’t jacht den Hasewint, op eersten January 1621 de jachten 
de Haen ende Valck, alle nae Batavia, waermede wy hebben gesonden onse 
brieven van den 9 September ende 12 December 1620, insgelijcx sijn oock 
op .... *) uut Seelant gelopen de schepen Westvrieslant, Orangeboom, Ar- 
muyden ende ’t jacht Westcappel met onse missive van den 4 Merti 1621.
Sijn in alles 16 schepen. Godt Almachtich geve dat in salvo mogen arriveren.
Gouda, Swarten Beer, de Haen, de Vale, Hasewint ende den Haring waren 
den 4 Juny 1621 aen de Cabo de Bonne Esperance, ’t Wapen van Delf is van 
de voorsz. Caep vertrocken den 30 April, die oock Purmerent op 23 Merty 
daeromtrent te vooren in see hadde versproocken, doch is namaels aen de 
Cabo niet vernomen, alsooc niet Dordrecht ende Naerden. Wy meenen, dat 
dese twee laeste voorby geloopen sullen wesen ende in de Mayottes eerst 
hebben ververscht, waervan, alsooc van haer en aller schepen goet arrivementj 
wy successivelijck tydingen sullen verwachten.

Tsedert ’t vertreck van den Gouden Leeuw ende Leeuwimie sijn hier wel aen* 
gecomen op 11 Juny 1621 ’t schip Walcheren, op 17 ende 19 Julius 1621 de

i

2.
Aan* 

gekomen
schepen, schepen Mauritius ende ’t Wapen van Hoornf waerby hebben ontfangen U. E. 

brieven van den 26 October 1620 ende 8 January 1621, gelijc ooc namaels 
t schip den James Royalft welc den 28 September laest in Duyns isge- 

arriveert, de brieven 8 Merty van de raden Carpentier en Dedel, waeruyt gaern 
hebben verstaen, hoe van de resterende schepen van de vlote vertrocken 
uut dese landen in ’t laesie van ’t jaer 1619 ende ’t voorjaer 1620 Medemblic, 

Wapen van Enchuyseilynde Schiedam wel waren aldaer gearriveert, alsooc 
de schepen Groeningen, Hollandia, ’t Wapen van Hoorn, Leyden, Sircsee, Delf 
ende Orange\ Schoonhoven nae de Cust gesonden, ende laest d’aencompste 
aldaer van ’t schip Middelburch met de jachten Muyden ende Weesp, soodat

v
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van de gemelte vlote van 22 schepen noch te verwachten waren Suyt-Hollandt,
Noort Hollandt, Alcmaer, Eenhoorn, Heylboth en de Bruynvisch, die wy ver- 
hoopen, dat oock corts U. E. ter hant sullen gecomen sijn.Endeom voortaen 
U. E. op ’t spoedichste met Godes hulpe de schepen toe te senden, sullen haer 
alle strictelijc lasten, dat sy sullen beoosten de Caep hebben preciselijck te 
volgen den aengewesen cours, tusschen de 30, 35 ende 40 graden, sonder 
vroeger in den tijd van ’t Suydooste mousson te mogen opsteken om den 
Noort, voordat 1000 mylen sullen hebben gedaen ende totdat sy ’t landt van 
d’ Eendracht in 'tgesicht crygen, alles op penen van deportement, ’t welck 
U. E. wert gerecommandeert te doen nacomen ende wel scherpelijck des- 
aengaende te informeren. Soo lange als oock met Bantam niet veraccordeert 
en sijn, sullen gelasten, dat onse gaende schepèrTin'cle"Stfaet Sunda geen 
plaetse onvoorsichte[lijck] aen en doen. Den James heeft de 6 schepen, aen 
de Caep sijnde, op 4 Juny voorleden desaengaende gewaerschout, soodat wy 
hoopen, d’ onse haer voor peryke[len] sullen wachten.

Het ware seer goet geweest, dat den Commandeur ende Raden van de 9 
schepen, sijnde aen de Caep in Julio 1620, hadden volgens onse ordre nae de 
Cust Choromandel gesonden de gedesingneerde schepen Schoonhoven ende 
Medenblic, alsoo sy aldaer genoechsaem waren geïnformeert van onsen goeden 
stant op de Custe van Java. Met;de voorleden vloote hebben wy derwerts ge- 
sonden de schepen Dordrecht-o.nde Naerden, ende met dese equipagie sijn 
mede alreede twee schepen derwerts vertrocken, die op leOctober uut Texel 
sijn gescheyden, te weten den Vrede ende Witten Beer. Godt Almachtich wil 
haer spoedich w[eder] laten comen. Sy sijn noch gegacn met ordre, om te 
volgen de [orjdinarisse cours tusschen Madagascar ende Africa door, doch 
bv de naeste vergaderinge van de Seventiene sullen op den andren, by U. E. 
voorgeslagen cours letten, om beoosten de Maldives ende Ceylo[n] Paliacatte-^è*' 
van boven na gelegentheyt van mousson aen te doen, wacrvan U. E. by nader 
brieven onse resolutie hebben te verwachten.

Het arrivement van ’t schip Enchuysen heeft ons verblijt, alsoo wy door 
sijn lang vertoeven grotelijcx daerinne beducht sijn geweest, doch is ver- 
drietich te verstaen de quade ordre ende clene sorge, die tot conservatie van 
des Compagnies goederen daerop is gehouden. U. E. sullen daerinne voor 
het toecomende met alle naersticheyt soecken te voorsien ende straffen al- 
sulcke nalatige ende sorgelose, tot exempel van andere. Het schijnt dattet 
genoech is, als sy des Compagnies maentgelden trecken sonder verder. De 
apparentie van vreede in ’t conincrijck van Velour ende nagelegen quartieren 
doet ons verhoopen alles goets ende dat den handel in Masulipatam, Paliacatte 
ende Tirepopulier met meerder sekerheyt ende minder verhinderinge sal 
connen gevoert werden. Wy recommanderen U. E. den inhout van onse ge-
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amplieerde lijste van de vereyschte coopmanschappen, ende perticulierlijc den 
handel van de salpeter, die nu in Tirepopulier, vermits de oorloge cesseert, 
in abondan[tie] can becomen worden, waerby grote retouren ende goede 
proffyten voor de Compagnie cunnen geprocureert worden. Het arrivement 
van Nieuw Seelani op de voornoemde Custe ende sijn wedercompste tot Jac- 
cat[ra]Jiebben successivelijck gaern verstaen, alsmede dat in de maen[t]May~ 
1621 van daer een schip voor deselanden afcommen soude. Wy sullen ’tselve 
met devotie verwachten, alsooc ’t goet arrivement van 't schip ’t Wapen van 
Seelandt, dat in Adenaengeweest, volck ende comptantaldaer hadde gelaten 
ende voorts in Surrat gearriveert was.

In ’t voorleden jaer hebben niet goetgevonden eenige schepen nae Surrat 
te senden. Wat van dese vlöte sal geschieden sullen U. E. hiernae corteling 
adviseren. Wy weten wel, dat aen dien handel veel is gelegen, doch vertrouwen 
dat ’t selve voor dese by U. E. sal wesen waergenomen. Met de schepen den 
Vrede ende Witten Beer hebben wy gesonden, behalven de realen ende coop
manschappen, omtrent de ƒ 100.000 in gout, alsoowy weten endeU.E. advise
ren, dat daeraen niet verloren en wert, gelijc ’t geschiet met de realen. De dia
manten uyt de myne van Bamingamo Pully sijn goet ende van schoon water, 
ende sal U. E. ordre geven (gelijc wy met de voorsz. twee schepen na de Cust ge- 
daen hebben) dat tot dien prijs met goede kennis grote quantiteyt na gelegent- 
heyt ingecocht werde. Sy sijn apparent wel twee maal meer te sullen respon
deren als die van Borneo, doch ’t sijn alle van grote soortering geweest, die 
hier soo wel niet en werden getroexen. Soude daeromme goet wesen, dat van 
minder soorteringe sy sooveel werden gccocht als te becomen sijn, te weten 
van 8 tot 10, t2 ofte meer in ’t caraet, ende als men van soodanige soorteringe 
niet meer en can becomen, dat men dan coope beter soorteringe, doch altijd 
hoe clener, hoe liever, vermydende ’tvuylegoet, alsoo deselve hier voor geen 
geit cunnen vercocht worden, maersijn genootsaect geweest, eenige derselver 
te doen slypen ende in ’tgout te setten, ende sijn met de voornoemde sche
pen den Witten Beer ende Vrede wederomme nae de Cust gesonden.

In de generale memorie van de coopmanschappen, jongst geamplieert ende
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manten.

<6.
Bonjuin u. E. voor desen toegesonden, liebben U. E. geadviseert, hoeveel benjuin wy 

en andere 
waren. jaerlijcx voor Europa noodich hebben, waernae U. E. hen gelive te reguleren, 

verspreydende de overige quantiteyt aldaer in Indien, want dese quartieren 
niet overlast dienen te worden. By de voornoemde memorie hebben wy mede 
geordonneert, dat U. E. ons jaerlijcx souden oversenden de quantiteyt van 
20 cassen Japponse camphora, yder van omtrent 500 ‘K, doch alsoo wy bevin
den, dat de vertieringe seer vermindert is, sulcxdatyegenwoordich noch met 
meer als 254 cassen sijn voorsien, die beduchten in eenigejaren niet en sullen 
cunnen vercopen, soo ordonneren wy mits desen, dat ons nae sicht gene I
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Japonsche camphora meer gesonden en werde tot naerder ordre. Die U. E. 
aldaer noch soude mogen hebben onvercocht, dient in Indien vertiert ter 
plaetse daer ’t selve met meeste proffijt sal cunnen gevent worden. Wy recom
manderen U. E. den incoop van de Chineesche suyckeren ende ’t cooper van 
Jappon volgens de geamplieerde memorie van de coopmanschappen, alsoo 
wy den handel in verscheydenheyt van waren dienen te amplieren.

By de laeste brieven van den 8 Merty bevinden wy, dat van de vlote van de 
22 schepen in ’tlaestvan ’tjaer 1619 ende ’tvoorjaer 1620 uytdeze geünieerde 
landen gescheyden noch resteerden by U. E. te arriveren 4 schepen ende 2 
jachten, soodat van de voornoemde vloote waren aengenomen 16 schepen, 
die alle tsedert 26 October 1620 (de Vreede uytgenomen) U. E. ter hant ge- 
comen sijn, ende bevinden wy, dat op voornoemde 26 October U. E. in Indien 
hadden (buyten d’Engelsche schep[en] ende cleene jachten ende fregatten) 
omtrent 30 schepen, dwelc gevoecht by de 15 (de Vrede niet gerekent als 
voor dato vertrocken) sijn tsamen 45 schepen, doch daervan moeten gaen 
Maurit[ius,] ’t Wapen van Hoorn ende den Engel, soodat U. E. op 8 Merty by 
haer hadden in de Indien 42 schepen. Onderwegen derwerts waren noch de 
6 schepen, die resteerden van ’tvoorjaer 1620. In ’tlaeste van ’tselve jaer 
1620 ende in ’t begin van 1621 hebben U. E. noch toegesonden 16 schepen, 
ende nu voor dit naejaer 1621 meenen noch toe te senden 13 schepen, te 
weten de Vreede ende Witten Beer (die na de Cust sijn vertrocken), Mauritius, 
Walcheren, ’t Wapen van Hoorn, ’t Wapen van Rotterdam met sijn jacht Delfs- 
haven, Heus den, Woerden, met de 3 fluyten, yder groot 150 last [en], ge- 
naemt Gorcum, Edam endeMonnickendam, zoodat indien ’tGodt Almachtich 
gelieft dese ende alle andere schepen te bewaren, U. E. in deslndien by haer 
sullen hebben omtrent de 77 schepen. Laet daervan als onbequaem 6 oft 7 
aen de wal gelecht worden indien ’tnoodich is, resteren 70, waermede wy 
vertrouwen, U. E. de behoorlijcke trafficque van alle quartieren van Indien 
sullen cunnen waernemen, de schepen tot de gemeene defentie ende’t retour 
voor ’tvaderlant furneren ende noch een goede macht overhouden omme 
den vyant afbreuck te doen in aller versekerheyt op de Cust van Indien (die 
wy U. E. ten hoochsten recommanderen), aen deCaapCommorijn, Sincapura 
ende andersints, daer onse Compagnie in ’t perticu[Iier] tot afbreuc van den 
gemenen vyant iets proffytelijcks sal connen attenteren, alhoewel wy vertrou
wen, dat de quartieren van de Manilha ende Cust van Indien (de 20 schepen 
by beyde de Compagnien alsntf gefurneert sijnde) genoechsaem by den ge- 
meenen r[aet] van defentie sullen jaerlijcx werden besocht, waertoe U. E. 
continu[elijck] met discretie sullen aenhouden, dat de voormelde vlote 
defentie gestadichlijck werde gebruyct, opdat de Portugeesen in haren han- 
d[el] nae Europa ende in de Indien selffs overal werden verleth, den vyant
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i gekrenct ende \vy de lange verwachte proffyten mogen becomen, die van 
soodanige sware ende costelijcke jaerlijckse equipagien verwacht werden. 
Met de resterende vloten ende schepen, die tsedert 8 Merty sullen sijn ende 
commen te arriveren, sullen U. E. mede werden versterct met volc, om soo 
wel de Molucques te versien, d’oude guarnisoenen aldaer te verlossen, alsooc 
om de schepen behoorlijc te mannen ende stadt ende casteel Batavia met een 
treffelijck guarnisoen te versien. Veele timmerlieden sijn UTEToöïTmet de- 
selve vlote op U. E. aenschry ven toegesonden, om de schepen in alle mogelijcke 
ende behoorlijcke reputatie te houd[en].

Met d’equipagien, die wy tsedert 3 ende 4 jaren nevens groote sommen 
Kapitaal. jn comptanten U. E. hebben toegesonden, heeft haer de Vereenichde Com

pagnie soo seer belast, dat, tensy U. E. daervoor goede grote extraordinarisse 
retouren senden, het beswaerlijck soude wesen daerinne te continueren. 
Daeromme wert U. E. ten alderhoochsten gerecommandeert, daerop met 
alle vlijt te willen letten ende dat ons veele verscheyde waren toegesonden 
werden, die men in dequartieren van Europa salcuntien vertiren. De nagelen, 
noten ende folie hebben haren sekeren tax, sooals U. E. by voorgaende is over
geschreven. Ende den peper, vermits de sware oorlogen in Duyslant, Polen 
ende Ungaren, alsooc dat de Portugeesen ende Engelse peper overbrengen, 
wert soo weynich getrocken ende is tot soo een lagen prijs van 28 groot, 
dat wy die met de schepen Walcheren, Mauritius ende ’t Wape?i va?i Hoorn 
gecomen noch onder ons hebben ende niet en cunnen vercopen, soodat het 
in alle mannieren hoochnoodich is, dat volgens onse geamplieerde memorie 
veele andere verscheyden waren toegesonden worden om boven de jaerlijcse 
sware equipagien ende oncosten iets over te houden tot solagement van de 
lasten ende proffijt van de perticipanten. Wy sien U. E. evenseer schryven 
om groote cappitalen, alsoo ’t schijnt, dat by gebreck van dien den handel 
van China wert geretardeert ende vele ander goede proffyten werden nage
laten, ende alhoewel nae dato van de brieven, met Mauritius gesonden, U. E. 
noch met Godes hulpe hadde te verwachten de comtanten ende waren, sijnde 
in de schepen Middelbar ch% Muyen, Weesp, Suyt Hollant, Noort Hollant, Alc- 
maer, Eenhoorn ende dan noch ’t gene gesonden is met de vlote van de 16 
schepen van ’t voorjaer 1621, tsamen bedragende ter somme van 672.000 
realen boven de coopmanschappen, soo hebben wy evenwel, omU. E. te vol
doen, ons selven geeforceert, met dese equipagie boven de voorgaende somme 
noch toe te senden 800.000 realen van 8tcn in contant buyten de ordinary coop
manschappen, waermede wy immers vertrouwen, dat alle quartieren wel 
voorsien sijnde, de belooffde retouren van 80 ende 100 tonnen gouts sullen 
cunnen werden geprocureert ende jaerlijcx herwerts overgesonden, ’t welc 
geschiedende, sullen wy geïncourageert worden, daerinne niet alleen te con-
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tinueren, maer ooc om jaerlijcx by succes groter ende grooter cappitalen te 
senden, om den rijcken sydenhandel van China ende Persia allengxens t’ in
corporeren, waerin groter ende excessive cappitalen cunnen werden bestee- 
det in waren, die alhier met goet proffijt ende spoedelijck vercocht cunnen wor
den. Wy sien, dat in ’t jaer 1621 maer één joncque van Chincheo tot Batavia 
en was gecomen, ende dat met grove wa[eren]. Daeromme sullen U. E. exa
mineren, oft onsen voorslach, des aengaende gedaen in onse brieven van 
den 9 September 1620, practicabel ende dienstich sal wesen, waeraen wy ons 
sullen refereren.

Wy bevinden, dat Bantanynoch continueert als voor desen. Het sal dienen 
Bantam, te werden verduert, ’t welc can geschieden met cleene besetting endesonder 

onse groote prejuditie, mits wy van de andere quartieren de noodige quan- 
titeyt van peper becomen. De colonie Batavia sal daerentusschen opcomen 
ende de trafficquen nae haer trecken. ’t Goet onthael ende d’ assistentie, die 
Leyden heeft gedaen aen ’t schip L'Esperance van Diepen, de restitutie van 
’tselve schip, by U. E. gedaen in handen van de Francoisen, de permissie 
aen haer gegeven, omme onder redelijcke conditiën tot Bantam te mogen 
handelen, wert seer wel genomen by de reeders in Vrancrijck, ’t welc al 
schynen, groote meesters sijn ende in groot cred[it] by den Coninck. Eenige 
van haer hebben geweest by de heeren ambassadeurs van hare Hooch Mogen
de, tot Paris residerende, ende hebben hare Hooch Mogende ende dese Ver- 
eenichde Compagnie seer bedanct, ende onder andere beleeftheden seyden, 
dat wel voor desen hare Compagnie (sijnde van Diepe) eenich ongelijc hadden 
geleden in d’Indien by het aflichten van de genaturaliseerde Nederlanders 
uut haer schepen, doch dat sy (mits dese ontfangen beleeftheyt) ’t selve alsnu 
wilden vergeten, sonder daerover iets nu nochte namaels te willen preten
deren tot last van de Nederlandsche Compagnie. U E. sullen wel doen in aller 
mannieren (als eenichsints doenlijck is) te vermyden, dat sy by d’ onse niet 
en worden geoffenceert ofte aengetast, maer weleer in aller vrintschap be
jegent. Tot afweringe van andere natiën van Euro[pa] uut de Indien sullen 
andere middelen moeten werden gebruyckt onder de hant soowel hier als 
aldaer, die sulcken offentie in ’t publicq niet en geven ende evenwel deselve 
effecten sullen baren, want sonder proffijt niemand nae Indien varen sal, ende 
wat proff[ijt] cunnen doen, als de waren in de Indien hooch ingecocht worden 
ende de merct in Europa lage gehouden wort?

Aengaende den tocht nae Banda, daervan hebben wy al voor desen onse 
meninge aengeschreven met brieven van den 4 Merty voorleden. D’Engel- 
sch[en] doen qualijck, dat sy niet en resolveren, nevens [ons] eenige macht 
van schepen derwerts te senden, want sy by ’t contract daertoe gehouden 
sijn, ende daertoe is mede de vlote van defentie opgerecht, opdat wy endesy
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/respectivelijck yder in ’tsyne gerechticheyt behouden ende gemeyntineert 

werden. Wy meenen daerover by d’Engelsche Compagnie t’expostuler[en] 
ende reparatie te versoecken. Evenwel, indien ’t Godt Almachtich gel[ieft] 
heeft, U. E. victorie te verleenen, sullen aengaende de verwachte reduct[ie] 
van de Bandaneesen te min dispute hebben met d’Engelsche, wants[y] in 
deser voegen by geen artikel van ’t tractaet part oft deel cunnen pretenderen 
aengaende de souvereyniteyt, die wy buyte[n] Nera ende Poeleway/n Banda f: <, VZ 
souden mogen vercrygen, dewijl de concqueste soude geschiet sijnby onse 
perticuliere macht, ende by ’t tractaet is alleen gestatueert, dat de concqueste 
gemeen soude wesen, als die gedaen wort by de gemeene macht van defentie 
ende niet anders, ’t welc sooveel te meer plaets moet grypen, dewijl selffs al 
waer het, dat d’Engelsche hare macht by d’ onse hadden vervoecht, om Banda 
te doen observeren onse contracten ende respecteren de protectie van hare 
Hooch Mogende, soo en souden d’Engelsche evenwel daerby geen verder 
voeth in Banda crygen aengaende de souvereyniteyt oft protectie, dewijl 
’t selve niet en soude cunnen geschieden als met verminderinge van ’t recht, 
dat hare Hooch Mogende al tsedert anno 1609 over die quartieren hebben 
vercregen, voor sooveel als d’Engelsche in pertye ’t selve aen haer souden 
willen trecken, ’t welck gansch is strydende met de expresse woorden ende 
meeninge van ’t tractaet; doch ’t sy dat wy alleen blyven by’t recht van onse 
protectie, oft dat wy by verder concqueste vercrygen ’t recht van souverey
niteyt over de eylanden in Banda, soo moet altijd ende in allen geval aen 
d’Engelsche volgen haer derdendeel in den handel, sooals haer ’t selve by 
het tractaet expresselijck is toegestaen, mits dat sy gewillich sijn, te restitueren 
het derde part van d’ oncosten van desen jongsten bcswaerlijcken ende ge- 
neralen tocht, die wy alleen hebben gedaen ende verschoten tot restablisse- 
ment van dien handel, die andersints voor beyde Compagnien infructueus 
soude geweest hebben. Dese restitutie van oncosten sullen wy hier bevoor- 
deren, sonder dat U. E. daerover moeyten doen aldaer in de Indien, om soo 
veel swaricheyt onder U. E. tesamen aldaer te vermyden, als doenlijck is; 
doch aleer U. E. d’ Engelse admitteeren volgens tractaet in den handel van 
de quartiren van Banda, die U. E. by ’t laeste exploict soude mogen hebben 
geconcquesteert, sult ’t selve doen onder acte van non-prejuditie, ofte ten 
minsten onder protestatie, dat U.E. daermede niet en verstaen te prejuditieren 
’t recht, ’t welck wy hebben, om ’t derde part van de voorsz. oncosten van 
d’Engelsche Compagnie aff te voorderen, sooveel als die bevonden sullen 
werden te beloopen U. E. sult ons met den aldereersten een calculatie des 
aengaende oversenden, om te weten, hoe wy ons in de voorsz. pretentie sullen 
hebben te reguleren.

De brieven, aen ons met den James gesonden, geven ons vooreerst geen
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goede tydinge, als het blyven van den Engel ende joncque China, het mis- 
lucken van ’t exploict aen Cabo Spirito Sancto, ’t versteecken van ’t schip 
St. Michiel ende ’t ommevallen van d’Engelsche Expedition. Godt geve, dat 
St. Middel voor den dach mach comen ende dat dese ongelucken in een ander 
werden gerecompenseert ende een goet succes mogen becomen aengaende 
’t exploit op de Manilha, waertoe wy geerne ve.rstaen, de vlote van defentie 
in Japon wel was gearriveert. Ons is ooc lief geweest ’t veroveren van de 
plaetse op Giloloby den gouverneur ’t Lam ende deTarnatanen, alsoockdat 
van ’t jacht Pera in de Straet van Malacca by Medenblick ende den Beer, ende 
den afbreuck, Ven' die van'BVnthanTg'e'daërronder de visschers in Ontong Java. 
’T exempel van d’ AtchinHer, die hoovaerdich wert mits syne concquesten 
in Queda ende Pera, doet ons resolveren dattet niet geraden is, den Mattaram 
te helpen tegens die van Bantham, want het beter sal wesen, d’een tegen 
d’ ander te laten slypen ende consumeren. Oock werden andersints de princen 
te groot, soodat men dan niet en can van haer verwerven ’t geene billick 
ende redelijck is. U. E. gelieven daeromme soo een temperament te houden, 
dat de saken van de Compagnie mogen blyven versekert ende sooveel van 
oorloge tegens de Indiaensche princen ontlast, als doenlijck sal wesen, doch 
evenwel soo, dat d’ eere ende reputatie van dese landen met discretie ende 
wijsheyt overal bewaert mogen blyven. Dewijl in Bantham ende Atchin geen 
peper en is te coopen, is het goet, dat soo eene groote quantiteyt uut Jamby 
werde verwacht, waermede wy meenen, dat Leyden ende ’t Wapen van E?ic- 
hnysen ten eersten afgeladen sullen wesen. Godt geve, dat wy ’t selve alle 
dagen mogen vernemen.

Op U. E. menichvuldich ende ernstich aenschryven is ter vergaderinge 
van de Seventiene geresolveert, dat op sekere goede ende redelijcke conditiën 
(waervan hiernevens copie gaet) sovele eerlijcke huysgesinnen en meysiens 
met alle schepen nae Indien gevoert sullen werden, als eenichsints te becomen 
sullen wesen, waertoe gebruyckt ende geapproprieert sal worden het grootste 
deel van de voorhutte ende de geheele achterhutte van alle schepen, geene 
oock uytgesondert. Dit is alle de Cameren ernstich gerecommandeert, ende 
hoopen mettertijd veele goede, eerlijcke huysgesinnen te becommen, doch het 
beginsel sal het moeyelijckst wesen. Daersijn alreedeeenigefamilien van am- 
bachtsluyden, die haer tot Amsterdam presenteren, waervan wy niet en twijf- 
fel[en], oft eenige sullen noch met dese vloote mede varen, ende als’tselvfe] 
d’eerste reyse geschiet sal wesen, twijffelen niet, oft sullen nae[r]maels veele 
becommen, waervan U. E. ’t succes hebben te vernemen. Indien noch eenige 
oude boecken ende rekeningen van maentgeld[en] sijn te vinden, sullen U. E. 
deselve met alle schepen oversenden, want de Cameren by faulte van*dien 
groote molesten becommen.
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4Aengesien by alle overcomende schepen uyt de Indien verstaen werden 
vele insolentie oft moetwil van ’tvolck tot groote disreputatie van scheeps- 
ovricheyt ende perijckel van des Compagnies schepen ende goederen, soo 
wert goetgevonden, om deselve inconvenienten te vermyden, dat U. E. aen 
de scheepsraden van alle schepen nae Nede[r]lant varende, by expresse in
structie sullen gelasten, stricte ende pertinente informatie te nemen op der 
verscher daet van alle moetwille, die op hare schepen sal worden gedaen, ende 
dat daerov[er] datelijckexemplaire straffe sullen administreren, oftby fault[e] 
dat sulcx by authoriteyt op der verscher daet niet en soudecunn[en] geschie
den, soo'sullen de voorsz. scheepsraden gehouden wesen, deselveinformatien 
over te leveren op hare eerste aencompste hier te lande aen de Camer, daer 
het schip ingecomen sal wesen, opdat rigoreus exempel aen soodanige moet
willige gestatueert mach worden.

Wert U. E. ernstich gerecommandeert, dat aen geen volck licentie gegeven 
werde, omme uyt de Indien te scheyden, voor aleer dat haren trijd sal wesen 
geëxpireert, nochte oock toe te staen de uytcooping ende ’t stellen van een 
ander persoon in de plaetse van dengenen, die voor sijn tijd soude willen 
vertrecken, tensy den dienst van de Vereenichde Compagnie daeraen ware 
gelegen.

By de gemelte vergaderinge van de Seventiene is ooc geresolveert, dat de 
Cameren sullen vermogen te stellen een opperhooft over de soldaten, na In
dien varende, met tytel ende gagie van lieutenant, indien een geheele com
pagnie van 125 coppen ende daerenboven met een schip werde gesonden, 
doch sullen de voorsz. lieutenanten blyven ter discretie van U. E., oftsy in de 
Indien by die qualiteyt ende gagie sullen mogen continueren, ofte niet. Ander- 
sints sullen de soldaten, minder sijnde als 125, gesonden werden onder een 
sergeant, sooals voor desen.

U. E. wert by resolutie van de gemelte Seventiene gelast, preciselijck te 
sullen opserveren esgaliteyt van retouren voor alle de Cameren volgens haer 
proportien, ende tot dien eynde sal by de naeste vergaderinge van de Seven- 
tine ingestelt worden eene generale rekening tusschen de Cameren van alle 
hare respective retouren, waervan copie aen U. E. by naeste gesonden sal 
worden, naer dewelcke U. E. in ’t senden van de retouren sooveel doenlijck 
is ende ten meesten dienste van de generale Compagnie voortaen haer sullen 
hebben te reguleren. Ende provisionnelijck, dewijl bevonden wert dat de 
Camer tot Amsterdam meest in retouren verachtert is ende daernae de Camer 
tot Enchuyseiu soo sal U. E. vooreerst alle de retouren senden aen de Camer 
van Amsterdam, ende deselve geesgaliseert sijnde met d' ander Cameren, sal 
alsdan ’t eerste schip met retouren senden voor de Camer tot Enchuysen, ’t 
sy met haer schip Enchuysen oft Alcwaer, tenware dat gene bequame schepen
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voor de Camer ’t Amsterdam ende Encluiysen by der hant en waren, als 
wanneer (liever dan de retourcn achterblyven souden) in andere schepen van 
d’andere Cameren gesonden sullen mogen werden.

Den coopman, laest uvtgevaren met den Swarten Beer, genaempt Jan 
Liebner, heeft buyten last ende commissie genomen een Portugeesche bereque 
van Lixboa, commende van Angola, St. Thome ende Cust van Guinea, ende 
dat op de hoochte van 38 graden Noorderbreete in de maent February 1621, 
dienvolgende binnen de limiten ende tijd, dat den Treves alsnoch werde geob- 
serveert. Daeromme sullen U. E. desaengaende scherpelijc informeren ende 
wel letten op d’actiën ende comportementen van den voorsz. coopman, als- 
oock van den schipper ende scheepsraden van den Swarten Beer, ende indien 
de Compagnie geen goeden ende behoorlijeken dienst en doen, soo sullen U. E. 
deselve herwerts oversenden. Sy hebben eenich gout ende andere goederen 
uyt de voorsz. prijs genomen, ende alsoo de voorsz. pris by storm van haer 
was versteken ende niet geraden vonden nae Indien te volgen, is deselve hier 
in Texel ingecomen. Wy en hebben die niet willen aenvaerden, als notoire 
qualijck genomen, doch is by provisie by de Admiraliteyt geïnventariseert 
ende namaels gerestitueert aen dengeenen [die] daertoe gerechticht waren.

De hoope, die U. E. hebben, om de stadt Batavia te brengen tot eenen
Tollen te stapel van de negotien van Indien, wenschen wy, dat tot goet effect gebracht 
Batavia.

14.

mach werden. Het sal een middel sijn, gelijck U. E. adviseren, om de Com
pagnie van veele sware oncosten van comptoiren op veele plaetsen van cleen- 
der importantie te verlichten. Wy sien, dat U. E. totsoulagement van ’t gebouw, 
besetting ende verbetering van de stadt ende casteel hebben opgeseth eenige 
tolorabl[e] lasten op de uytgaende endeincommende waren endeandersints, 
ende alhoewel wy U. E. voordesen met brieven van den 4 Merty 1621 hebben 
aengeschreven onse meeningh aengaende die saké, streckende dae[r]toe, 
dat men vooralsnoch niet geraden vonde eenige tollen op te stellen, om de 
redenen aldaer vermeit, soo refereren wy ons evc[n]wel mits desen aen U. E. 
goetvinden, U. E. recommanderende daerinn[e] te procureren den meesten 
oirboir ende advantagie van de Vereenichde Compagnie. Het is reden, dat 
yemant, wie hy oock sy, die handel versoeckt in onse stadt oft landt, ’t welck 
wy hebb[en] in eene goede oorloge geconquesteert ende verbetert tot onsen 
eygfen] costen, hemselven assujectere de wetten ende ordre, die hy daer 
vin[t,] ende het is overeencomende met gebruyck van alle natiën, dat tollen 
werden gelicht ende betaelt sonder contradictie. U. E. sullen dan daermede 
voortgaen ende esgalijck doen practiseren overal soolange, totdat wy U. E. 
anders sullen aenschryven. Indien d’ Engelsche met ons willen handelen 
over d’admissie van haer volck in de stadt op andere conditiën, wy sullen
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haerhoren endeU. E. naermaelsadviseren, watdaerinne sal besloten worden.
Sooveel aengaet den handel van Bantham ende oft U.E. iets sullen mogen 

lichten op den peper, die eenige natiën van Europa, als Engelsche, Francoïsen,
*15.

Handel
van

vreemde Deenen etc., aldaer soude willen copen, dewijl U. E. daerop versoecken onse 
natiën ordre, soo dunckt ons, dat U. E. nevens d’Engelsche, soolange als Bantham 

in syne herdicheyt persisteert ende U. E. de plaetse beseth ende belegert 
houden, allen en een yder met goet recht ende reden van daer cunnen weren, 
sonder dat U. E. ymant tot den handel van de belegerde stadt behoeven te 
admitteren, tenware om goede consideratiën, die U. E. selffs daertoe sullen 
cunnen moveren, gelijck nu at voor desen is geschiet in ’tregart van deFran- 
coisen van Diepen met haer schip VEspérance, ende dewijl U. E. daertoe niet 
ensijn verobligeert, soo en behoeft U. E. ’tselve niet te accorderen aen ïmant, 
als onder redelijeke conditiën, waarinne U. E. sullen hebben contentement, 
ende in sulck een geval (te weten, soolange Bantam belecht blijft) schijnt het 
redelijck te wesen, dat ymant, die niettegenstaende de belegeringh preten
deert ende versoect te handelen in den peper, na proportie werde belast tot 
soulagement van de oncosten, die wy in de belegeringh ende tot redres van 
dien handel sullen hebben gedaen. Maer als U E. met d’Engelsche sullen 
hebben accort gemaect met den Pangoram onder sulcke conditen, als ’tselve 
sal wesen, het is reden, dat alsulcke conditiën by die van Bantham geobser- 
veert ende aen U. E. gepresteert worden nae behoren, 'tsy dat U. E. eenige 
preëminentie in den handel oft eenige exemtie van lasten souden hebben be
sproken, ofte andersints. Ende indien evenwel daerenboven aen andrenatiën 
vry is gelaten ende dat sy aldaer tot Bantham sullen vermogen te trafiequeren 
nevens U. E. en d’Engelsche, behoudens U. E. preëminentie, exemptie oft 
ander besproken voordeel,soo en cunnen U.E. nevens d’Engelsche soodanige 
vreemde natiën niet belasten in den peper, die sy in eenen vryen handel ende 
stadt hebben gecontracteert, want sy noch U. E., nochte d’Engelsche en 
hebben daerinne te kennen, maer alleen den coninc van ’t landt, die meester 
van den handel is ende denselven aen haer heeft toegelaten. Dunct ons daer- 
omme goet, dat U. E. geene vreemde natiën met belasting op den peper en 
molesteren, naedat Bantham met ons ende d’Engelsche veraccordeert ende 
open sal wesen, maer dat U. È. in ’t accorderen met Bantham selffs alsulcke 
voordelen tot uwen eygen bate ende proffijt bespreke, als doenlijck sal wesen, 
om daeraen de excessive oncosten te winnen, die U. E. tegens Bantham 
langen tijd gedurende hebben moeten verstrecken. Dit is alsoo ons goetvin- 
den aengaende eenige natiën als Francoisen oft Deenen, ende in ’t regart 
van d’Engelsche hebben wy U. E. voor desen geschreven met onse brieven 
van den 4 Merty 1621, dat sy behooren te comen in de gerechte helft van de
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oncosten voor ende ter oorsake van Bantham gedaen, tsedert de publicatie 
van ’t tractaet aldaer, voor sooveel als daerinne in gebreke sijn gebleven de- 
selve voor hare helft te presteren; doch evenwel indien sy nae alle gedaene 
debvoiren ende inductien weygerich blyven, deselve voor haer part te ver
goeden, soo sullen U. E. protesteren van de voorsz. hare weygeringh ende 
seggen, dat omme moeyten te verhoeden, U. E. haer wel sullen provisionne- 
lijck admitteren in den handel van den peper tot Bantham, doch alles sonder 
prejuditie van de VereenïchdeOost-IndischeNederlanse Compagnie, om van 
haer te hebben de vergoeding van de voorsz. oncosten by ons tsedert het 
accoort voor Bantham alleen gedaen, by gebreeke van d’Engelsche, ende 
sullen U. E. aen ons met naeste schepen van al ’t gene desaengaende passeren 
sal behoorlijcke acten ende bescheden oversenden, omme ons daermede te 
behelpen.

De ordre, provisionnelijck by den Raedt van Defentie beraempt aengaende 
den peperhandel tot Bantham, behaecht ons wel. Sy compt ten naestenby 
overeen met het geprojecteert reglement tusschen de twee Compagnien alhier 
begonnen in February 1621, waervan U. E. hebben geadviseert met brieven 
van den 4 Merty 1621, gelijck oock met de intentie van ’t tractaet ende nader 
ordre overeencomen d’ articlen aengaende den handel van de Molucques, 
Amboyna en Banda, waerby wy verhopen, de saken in vrintschap sullen 
cunnen werden beleyt.

U. E. heeft ooc wel verstaen de meningh van ’t27stcartijckel van ’t tractaet 
aengaende den handel in Sangora, want ’tselve alleen spreect van contracten 
oft fortificatiën, te maken in toecommende, waermede d’ een oft d’ander Com
pagnie uytgeslooten soude werden buyten de liberteyt, die geweest is ten 
tyde van de publicatie van ’t tractaet; ende de gemeenschap van den handel 
op d’ oude privative contracten gecommuniceert, is maer in de Molucques, 
Amboina ende Banda, ende in Bantham aengaende den peper.

Wy hebben goetgevonden, U. E. dit alsoo toe te senden, dewijl ’t schip ’t 
Wapen van Rotterdam alsnu vaerdich is voor d’ andere schepen. Ter naester 
vergaderinge van de Seventiene sal desen brieff geresumeert werden, ende 
meenen wy U. E. alsdan denselven met de volgende schepen toe te senden 
mét de verandering in de poincten, d’Engelsche rakende, indien de gemelte 
vergaderinge daerinne iets sal veranderen, gelijck wy niet en menen.

De Amboinse kinderen hebben tot Amersvoort besteet onder goetopsicht 
ende met een pedagoge, die haer sal instrueren in alles ende principalijck in

16.
Am- 

bonsche
kinderen, de fondamenten van de Christelijcke religie.

De Hooch Mogende Heeren Staten Generael hebben goetgevonden, te 
committeren van harentwegen nae Engelandt om finalijc te veraccorderen
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over het poinct van de restitutie van schepen ende goederen, alsoock te be
zending ramen eenen voeth aengaende de residentie van d’Engelsche in Jaccatra, 

alsooc andere differenten te accommoderen. De gecommitteerde van de

17.

Staten
naar En* Vereenichde Compagnie gaen nevens de welgemelte heeren ende sullen eerst- 
geland. daechs vertrecken, soodat U. E. met dese vloote van ’t succes noch eenige

tydinge hebben te verwachten.
In den Hager24en October anno 1621.
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46. _ XVII, 6 DEC. 1621. — 452 f. 85.
(PER MAURITIUS).*V

r v

Dese bovenstaende van den 24 October uyt den Hage is U. E. toegesonden 
met ’t schip ’t Wapen van Rotterdam, ’t welc op 9 November 1621 uyt Goeree 
is gelopen. Tsedert naeder de voorsz. missive geresumeert hebbende, bevin
den alleen, dat in ’t stuck van de diamanten van Bamingano Pully op de Cust 
Choromandel U. E. sullen volgen de ordre, desaengaende gegeven by de 
brieven van den 18 September 1621, medegegeven aen de schepen den Vrede 
ende Witten Beer, waervan hiernevens copye gaet en wy ons refereren.

Op U. E. ernstich aenschryven, dat wel noodich nae Indien diende geson- 
den eenige fluyten, om aldaer binnenslants met weynïch volck te cunnen ge- 
bruycken, heeft de vergadering van de Seventiene in Augusto laestleden ge- 
ordonneert, dat boven de clene jachten, die by de Cameren werden getimmert, 
mede dry fluyten souden werden gecocht ende toegemaeckt, omtrent van 150 
lasten; de fluyt Gorcnm vanwegen de Camer Amsterdam ende de fluyt i&fa;// 
wegen de Camer tot Hoorn werden U. E. by dese vlote toegesonden. De derde 
fluyt was gestelt aen de Camer tot Enchuys[en], die in plaets van dien hebben 
gecocht een spiegelschip, groot omtrent den 200 lasten, ’t welck in plaetse 
van de geordonneerd[e] derde fluyt by haer E. gesonden sal worden met 
de geordonneerde 8000 realen sonder meer, alsoo ’t selve geen retourschip 
en is. Wy hebben goetgevonden, dat .U. E. daerop acht neme, dat dit schip 
van Enchuysen (nevens d’ andere twee fluyten) aldaer binnenslants gehouden 
worde, sonder met retour over te senden, alsoo sy geen comptant daertoe 
over en voeren, ende principalijck by de Seventiene geordonneert is, dat dese 
dry fluyten expresselijck souden worden gecocht omme aldaer in ’t lant te 
blyven, ’t welck U. E. (niettegenstaende eenich perticulier schryven contra- 
rieerende met de gemelte resolutie van de Seventiene) sal hebben naer te 
comen.

1.
Fluiten.

Alsoo wy dagelijcx by U. E. advysen werden onderricht, dat aen veele 
Vrij- luyden in onsen dienst, nae de Indien gevaren, aldaer hare vrydom wert ver
vier gunt, die haer eygen man worden, latende soo weynich staen onder den heer 

Vr°enVeQ a^s naer coustume, soo hebben wy noodich gevonden aen te schryven, dat
kinderen U.E. in ’t vry geven sullen ondersoec[ken] ende doen verclaren, oft soodanige, 
in Neder
land zijn.

2.

die vrydom versoecken, gene vrouwen oft kinderen en hebben hier te lande, 
opdat ’t selve alsoo bevonden sijnde, by U. E. (onder de conditiën van haren;
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vrydo[m)] ordre werde gestelt, vooreerst dat met alsulcke leningh (als m[en] 
hier naer usantie heeft verstrect aen hare vrouwen ende kinderen, die sulcx 
hebben versocht) op haer finale rekening alvooren werde belast, waertoe hare 
rekening van avance van hier eerst dient ontbooden, aleer sy aldaer sullen 
connen geit ontfangen; ende ten tweeden, dat sy sooveel jaerlijcx (wanneer 
vrye luyden sijnde) onder U. E. sullen brengen, waermede hare arme vrouwen 
ende kinderen gevoeth ende gecleet cunnen werden, want het onredelijc ende 
onnatuerlijc is, dat sy aldaer in goeden doene ende welvaren souden blyven, 
ende dat de vrouwen ende kinderen van honger ende commer souden vergaen^^ 

P. V l*JEnde dewyle nu goede ordre is gestelt op het overvoeren van eenigeeerlijcke 
familien op onse schepen nae Indien, tot voortplanting van colonien, gelijck 
wy ’t selve successivelijck sullen behertigen, soo sal U. E. in consideratie 
nemen, oft niet de getrouwde luyden, die vry willen sijn, gepersuadeert dienen 
te worden by U. E., om een reyse herwaerts te doen ende hare vrouwen ende 
kinderen te halen, om daerin Indien by den anderen te woonen. Daer sijn 
wel vrouwen, die haer mans in Indien hebben, die ons versoecken, om met 
onse schepen derwerts te vaeren; dan alsoo wy niet en weten, oft sy aldaer 
welcom souden wesen ende dat sy in allen gevalle niet beter bewaert en cun
nen worden, als onder ’t opsicht van haer mans, soo en connen wy in haer 
versoeck niet consenteren.

Tsedert dat met de brieven van ’t schip ’t Wapen van Rotterdam U. E. sijn 
toegesonden eenige conditiën, hebben wy op deselve aengenomen 3 oft 4 
familien met vrouw en kinderen ende ander dochters, die onder haer opsicht 
met onse schepen nae Indien sullen vaeren, omme in de stadt Batavia tg. 
woonen. Op ’t schip Mauritius sal wesen een genaemtBert Hendricsz. van 
Amsterdam met sijn huysvrouw, die van goeden vrinden is. De man is een 
oppertimmerman ende voor desen drymaal in Indien geweest. Sy hebben 
4 dochters ende twee jongers, sijn eerlijcke ouders ende kinderen ende varen 
nae Indien, om aldaer met eeren beter door de werelt te connen geraecken.
Jan Andriesz., spiegelmaeker, vaert mede met vrouwe ende kinderen, alsooc 
Dirc Eggen met vrouw ende kinderen. Sy doen elc naersticheyt, om noch by 
haer te crygen eenige andere eerlijcke meysiens ende dochters, die onder haer 
toesicht overvaeren. U. E. sullen sien uyt d’ acte van hun aenneminge, op wat 
conditiën sy haer by ons begeven hebben, waervan U. E. haer sullen laten 
genieten volkomen effect, met sooveel behulp daerenbovcn als naer gelegent- 
heyt doenlijck sal wesen, opdat de tydinge van haer goet onthael ende wel
varen herwaerts overcomende, meer huysgesinnen mogen werden geincou- 
rageert met alle onse schepen over te varen. De ouders, die met hare kinders 
overcomen, mits het trecken van de maentgelden haer by de conditiën ende 
acte van d’aenneminge toegelecht, moeten haerselven met hare kinderen
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daerop onderhouden in cost, deden, huyshouden ende alles anders, wat sy 
tot haren noodruft van doen hebben. Evenwel op hare eerste aencompste 
(gelijck sy sijn van alles onversien), sullen U. E. wel doen ende haer een plaetse 
ofte huysingh aenwysen, daer sy mogen wesen, ondertusschen dat sy ergens 
in de stadt een huys hueren, ofte maecken te becomen, waerin U. E. haerbe- 
hulpich dienen te wesen, om redenen als vooren. De dochters, die onder ’t op- 
sicht van de getrouwde persoonen mede gaen, en trecken geen gagie, ende 
soo haest sy aldaer arriveren, moeten van de getroude luyden affgenomen 
worden ende ergens sekerlijck gestelt in een huys van de Compagnie, daersy 
opgevoet, gecleet, geleert ende onderwesen worden by eenige van de vrouwen, 
die de bequaemstedaertoe wesen sal, totdat sy tot ouderdom gecommen sijnde, 
ten houlijck uytgegeven werden. U. E. sullen scherpelijck vernemen, hoe haer 
dese huysgesinnen ende dochters onderwegen hebben gedra[gen,] oft mis
schien eenige insolentie soude mogen sijn begaen by degene, die op deselve 
schepen met haer gevaren, ’twelc sijnde (gelijckwy nieten verhoopen)sullen 
U. E. rigoureuselijck deselve insolentien straffen tot exempel van andere, 
want tensy dese dochters sonder prejuditie van hare eerbaerheyt overgebracht 
cunn[en] werden, souden in toecomende geen eerlijcke huysgesinnen meer 
connen becomen, veel min eenige kinders, die by d’ouders een ander ver
trost] moeten werden. In ’t uytgeven ten houwelijck sullen U. E. sorge dra- 
g[en] dat de dochters werden besteet aen goede, eerlijcke huyshouders, ten- 
eynde eerlijcke familien daeruyt mogen ontstaen, ende dat niet de vrouwen 
door quaet exempel van haer mans ofte door haer herdicheyt verweckt en 
werden tot quaet ende ongeregelt leven, waerinne by alle middelen dient te 
worden versien, ende is dit d’oorsake, waerommewy in de conditiën haer heb
ben verboden eenigen wijn, brandewijn,araq, toubacqueetc. te vercoopen, om 
alle occasien van quaet huyshouden tevermyden. Laetoockin ’t uytgeven ten 
houwelijck alles geschieden met ordre ende strict in conformite van de poli- 
ticque ordonnantiën deser landen daerinne disponnerende, ende dat soowel 
de getroude Nederlansche vrouwen, alsoock veelmeer de dochters (soo onder 
haer ouders als onder de Compagnie sullen wesen) in haer dagelijcksche com- 
portementen, in ’t uytgaen, thuysblyven, cleeding ende andersint[s] haer 
gedragen nae de meeste eerbaerheyt, die aldaer te lande can werden geësti- 
meert, opdat de quade comportementen van voorgaende vrouwen vergeten 
ende de luyden hier te lande aengeloc[t] werden om derwerts te varen tot 
voortplanting van de colonie Batavia ende andre, die men mettertijd sal 
goetvinden te peupleren. Wy hopen, eer de vlote vertrect, dat wy meer huys
gesinnen ende dochters sullen crygen, sooals U. E. by ’t succes verwitticht 
sal worden.

Hiernevens gaet eene notitie van de goude spetien, die wy gesonden hebben
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met de schepen Vrede ende Witte Beer nae de Custe Chormandel, met calcu
latie, hoeveel deselve ons comen te costen. U. E. sullen ons metten eersten 
adviseren oft daeraen voordeel is te doen, opdat wy pertinentlijck onderricht 
sijnde, daerïnne in toecomende mogen disponeren ten meesten oirbaer ende 
proffijt van de Vereenichde Compagnie.

. Onse gecommitteerde, die met de gesanten van ’tlandt naer Engelandt 
reysen, en sijn noch niet vertrocken, doch sal ’tselve eerstdaechs geschieden, • 

houden, ende hoopen, dat daermede alle openstaende differenten geaccommodeert 
ende ter neder gelecht sullen werden. Het is te verwonderen, dat wy beyde 
te gelijc dagen over een saké, alsoo die anders by de Engelsche, anders by ons 

* wert te kennen gegeven. Daeromme sal ’t noodich wesen, dat in alles voor- 
sichtelijck met d’Engelsche werde gehandelt ende dat ons volcommen ende 
perfect bescheet overgesonden werde, 'twelck men in rechte sonde cunnen 
exhiberen in eenige saken, daerover tusschen U. E. ende d’Engelsche aldaer 
eenich dispute mocht ontstaen ; ende vinden wy te dien eynde oock noodich, 
dat niet alleen op ’tgenerael comptoir binnen Batavia^maer oock in de Mo- 
lucques, Amboyna ende Banda, Patana, Japon/jSmbi, Paleacatte, Surratte 
ende in somma dat op alle plaetsen, daer eenige comptoiren sijn, van d’onse 
dagelijcx journael gehouden werde van alles, wat aldaer geschiet ende den 
onsen bejegent, soowel met d’Engelsche, als ooc met andere, wie hetoocsy, 
in eenigerhande mannieren, waervan aen ons met alle schepen successivelijck 
copye overgesonden sal werden, om ons daermede te behelpen, des noodich 
sijnde, want men by kennis van alle circumstantien van tijd endegelegentheyt 
dicwils sal cunnen wederleggen ’tgene by ymant gemoveert soude worden 
sonder reden; ende desen allen on vermindert, sullen U. E. sooveele per- 
ticuliere bescheyden, gerechtelijck gepasseert, ons oversendcn, als U. E. tot 
sustenue van eenjge disputable saken, die voorvallen sullen, cunnen becomen.

Van gelijcken, opdat ons blijcke, dat onse ordres aengaende de coers be
oosten de Caep preciselijclc naergevolcht werden, sullen U. E. alle stuer- 
luyden, comende uyt Europa, af doen eyschen haer journalen ende ons de
selve (ten minsten by copye) oversenden, opdat wy mede daeru)rt bespeuren, 
welcken cours by experientie den sekersten ende bequaemste gevonden sal 
worden.

In ’t jaer 1620 sijn uyt Portugael dry caracquen geseylt nae Goa, waervan 
Portugal, twee gesien sijn in Augusto by ’t schip Middelborch omtrent de Cabo de Bonne 

Esperance. Wert uut Lixboa geschreven, dat maer een van de dry in salvo 
op de cust van Indien gecomen i[s] ende d' andere twee souden omtrent 
Mosambicque gebleven ende vergaen sijn. Dese een caracque met een ander 
(die sy vermits ’t tarderen van de caracque voorsz. aldaer toegemaect hadden) 
sijn afgecomen naer Europa, ende is d’ cene in October voorleden binnen de
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revire van Lixboayvel gearriveert, d’ andere is vervallen onder de rovers van 
Algeer, die^mïfvele schepen buvten de Straet de custen van Spaignen seer 
onveyl maken; ende houden de brieven van Portugael, dat sy vresen dat 
voorsz. tweede caracque ofte genomen of verbrant is by de voorsz. rovers. By 
onse voorgaende met de schepen den Gouden Leeuw ende Leeuwmne hadden 
wy U. E. verwitticht van de equipage, die uyt Portugal gesch[ieden] van ses 
galjoenen ende 3 ofte 4 caracquen, om de Indien appare[ntelijck] te versien, 
doch vermits d’expiratie van den Treves, den roep van de West-Indische Com
pagnie in dese landen op te rechten ende de coursen van de roovers van Alger 
op de custe van Spaignen, soo heeft de Coninc de gallioenen opgehouden ende 
sijn in April de vier caracquen alleen vertogen. Wy werden sekerlijck gead- 
viseert, datgene van de vier caracquen en hebben cunnen passeren d’Habrol- 
los, ende sijn alle vier wedergekeert ende den 9 October voorleden in de rivier 
van Lixboa aengecommen. Wy acht[en] dit een grote tydinge te wesen, alsoo 
daerdoor de retouren, die jaerlijcx na Portugal comen, niet alleen en blyven 
verleth, maer ooc de custe van Indien te min voorsien tegens t’ exploict, ’t 
welcke wy U. E. met alle onse brieven hoochlijc recommanderen. U. E. heb
ben evenwel ten uyttersten op te letten, dat ’t selve geschiede met de meeste 
versekertheyt ende beste apparentie van goet succes, als eenichsints doen
lij ck is.

Met het verongelucken van de voorsz. eene caracque ende de wedercomste 
van de 4 andere soude wel mogen den prijs van den peper wat comen te rysen, 
alsoo met d’eene caracque weynich is gecomen ende de retouren van ’t toeco- 
mende jaer wel achter blyven souden by gebrek van schepen op de cust van 
Indien, waerdoor wy verhoopen, dat met gelegentheyt van tijd den peper, die 
noch onder de Vereenichde Compagnie hier te lande is, wel vercochtsal wer
den. Wy recommanderen insonderheyt, dat U. E. alle naerstic[heyt] ende 
industrie aenwende, ten eynde den incoop van den peper ald[aer] werde ge
bracht op eenen civilen prijs, sooals wy (by d’or[dre] op het redres van den 
handel tot Jaccatra met d’Engelse gesloten 
U. E. hebben voorgedragen, want het onmogelijck is (den peper incoops 
aldaer soo hoge blyvende) dat wy eenich proffijt daerby doen, oftbestendich 
blyven cunnen. Is de principaelste ware, waerin de retouren jaerlijcx dienen 
te geschieden. U. E. sal sooveel ander verscheyden coopmanschappen tot 
retour voor ’tvaderlant volgens onse geamplieerde lijste sien te procureren, 
als tot meesten proffijt van de Vereenichde Compagnie eenichsints mogelijck 
is.endedaerenboven sooveel peper tot eenen civilen prijs als inEuropa(’tgene 
door de Portugeesen ende Engelse overgebracht wort, afgetogen) door ons 
can vertiert worden. By voorgaende brieven van de 4 Merty 1621 hebben U. E. 
geadviseert, wat Europa jaerlijcx in alles gegist wert te cunnen vertieren, te
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weten omtrent de 20.000 balen, doch dat moet verstaen worden, als de peper 
wert getrocken als voor desen; maer vermits vele quartieren van Christen- 
rijck in swaren oorloge sijn, waerdoor de consumptie ende treek in den peper 
seer voor desen tijd is vermindert, soo achten wy, dat 12 oft 14.000 balen 
in alles genoech sullen wesen. Tot nader advijs gelieven U. E. hem hierna te 
reguleren.

Nader gedelibreert sijnde op den handel van den peper hebben goetge- 
vonden, U. E. daervan nader onse meeninge te verclaren, te weten, soo den 
peper niet minder als van 50 tot 60 realen de 10 Banthamse sacquen aldaer 
geit, dat U. E. in sulc een gevalle niet meer als 6 a 8000 balen van 350 <S? voor 
onse Vereenichde Compagnie en sult senden, omme onse capitalen in soo 
dieren peper ende soo clene winst niet te consumeren. Soo den peper geit 
tusschen 40 a 50 realen, noch meerder, ende tusschen 20 a 30, dat alsdan geen 
quaet en is te doen, ende moocht dan nae gelegentheyt van ons cappitael wel 
een groote quantiteyt senden. Wy hoopen evenwel, dat den peper noch tot 
minder prijs gebracht can worden, soo met d’Engelse daerin met ernst gear- 
beyt wordt, jae tot d’oude prijs van 10 a 12 realen, gelijck U. E. voorsaten 
voor desen plegen te copen.

By dese respective schepen gaet goede q'uantiteyt Spaence wynen voor 
coopmanschap. Wy recommanderen U. E. denselven ten besten van de Com
pagnie te benifitieren. Wy bevinden in U. E. missive, dat tot Jacatra tot 
goeden pryse voor dese vercocht sijn. Daerdoor is by ons goetgevonden, dese 
gemelte quantiteyt te senden. Wilt ons oock successivelijck adviseren, hoe 
’t daermede gaet en oft geraden is, meerder pertyen hiernae te senden voor 
coopmanschap 
doen strecken.

Wy hebben U. E. by desen wel willen vermanen, dat ’t schip genaemt 
DelfsJiaven by de vergaderinge van de Seventiene is geordonneert voor een 
jacht van adviso, omme van daer met den eersten wederomme nae ’t vader- 
lant met retour te senden aen de camer Delf^die ’t selve uutgereet hebben; 
’t selve U. E. gelieven naer te commen.

Willen U. E. mede op ’t hoochste gerecommandeert hebben, daerop te 
letten, dat men de groote schepen voortaen alleen mach gebruycken tot 
retouren naer ’t vaderlandt ende niet te laten senden van ’t eene quartier op 
*t andre, gelijck voor desen geschiet is, waerdoor deselve werden afgevaren 
ende ooc veel peryclen subject sijn, maer de gemeene oft cleene schepen (die 
wy meenen, dat nu genóech daervan voorsien sult wesen) daertoe te gebruyc
ken. Begeren, daerop toch serieuselijck mach geleth worden.

Op ’t versoeck van den admirael Cornelis Matelief hebben eenige proper
heden doen copen, die aen eenige groten in Amboin[a] souden vereeren,
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8. daer hy meent, dat de Compagnie voor desen goeden dienst van heeft ge- 
Gesclion- nooten ende noch in toecomende tijd souden cunnen doen. Soo hebben goet- 
Amboi- gevonden, deselve aen U. E. te senden, omme te sien, oft oock geraden sal 

‘ sijn, deselve cleene vereeringe aen deselve persoonen te laten doen, oft soo 
’t U. E. ongeraden docht, dat sulcx niet soude dienen gedaen; ’t selve tot U. E. 
discretie ende goetvinden wert gestelt.

Den persoon, in desen geroert, is genaemt Lourens Marcusz. Hathive, 
waervan de missive van Matelief in een van onse brieven gaet.

neezen

Voor desen hebben wy U. E. dicmael geadviseert, dat men toch serieuse-
lijck wil letten op het comportement van alle commisen, assistenten ende
andere in dienst van de Vereenichde Compagnie, in verscheyde plaetsen
sijnde, ende die hun qualijck comport[eren] ofte de Compagnie onnut sijn,
te deporteren, straffen ende met behoorlijcke sententie over te senden, waer-
aen de Vereenichde Compagnie sonderlinge dienst sal geschieden.

Alsoo de realen alle jaer schaerser sijn te becomen, hebben raetsaem ge-
Gezonden vonden, eenige coopmanschappen mede te senden, bestaende in verscheyde goederen

9.

spetien, als U. E. sullen cunnen sien by de facture, hiernevensgaende. Willen 
U. E. gerecommandeert hebben, soodanige ordre te stellen op het benefiti
eren ende vercopen van dien, dat het meeste voordeel van de Vereenichde 
Compagnie mach gesoch[t] werden, en ons van tijd tot tijd te laten adviseren, 
wat deselve goederen hebben geren deert ende welck de meeste proffyten 
hebben gegeven. Ooc wat quantiteyt dat men daer jaerlijcx sal cunnen ver
copen, omme in ’t verder senden van meerder pertye te mogen sien, waernaer 
ons sullen hebben te reguleren.

By dese schepen werden op ’t schriftelijck versoeck van den Gouverneur 
Willem van Antsen gesonden een pertye spietsen met breede ysers, 12 voe
ten lanek, alsmede eenige bandelierroers met haer maten ende wat daertoe 
hoort, omme daermede te armeren eenige soldaten, die lantochten oft spring
tochten sullen doen. Oock gaen hiermede eenige lichte roers. U. E. sal ge
lieven deselve ten meesten dienst van de Vereenichde Compagnie te laten 
gebruycken ende ons met eenen te laten weten, hoe de voorsz. bandelier
roers U. E. gevallen, omme in toecommende meerder quantiteyt te mogen 
senden.

U. E. gelieven overal ordre te geven, wanneer yemant vry man wort oft
Afreke- comt te trouwen ende dienvolgende sijn geit meest ten vollen aldaer comt te 

iiing met 
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10.

ontfangen, dat ons perfecte rekening werde gesonden hoe met hem afgerekent 
ende de betalinge aldaer is gedaen. Eensdeels, omme de vrinden, die ons veel
tijds seer importuneren, contentement te mogen doen, ende anderdeels, omme 
alles hier naer behoren op de boecken af te mogen schryven ende geen twee- 
mael te betalen, als per faulte van voorsz. rekening soude comen te geschieden^' . '
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Men dient vooral niet te vergeten, in ’t hooft van de rekening te stellen, met 
wat schip ende in wat qualite dat uytgevaren is, ooc waervan geboort[ich] is, 
opdat wy hier te lande de rekening mogen opsoecken. ’t Selve hebben voor 
desen maer stucxwyse gecregen. U. E. gelieve te ordonneren dat wy van alle 
quartieren van Indien ende van den beginne aen ’t selve mogen becomen.

In Amsterdam desen 6 December 1621.
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. 47. — AMSTERDAM, 14 APRIL 1622. — 452 f. 95.
(PER GLEYNEN ER AS MUS).

Uwe respective missiven van den 8cn April 1621 uut Batavia, als van den 
Aan- (3 May Uyt fort Nassouw in Banda, wederomme van den 9cn July uut Batavia 

schepen! op Jaccatra sijn ons in de voorgangen maent Meert per de schepen Leyden 
ende’t Wapen van E?ickhuysen, Godesy loff, wel ter hant gecomen, hebbende 
deselve twee schepen groot perijckel geloopen van soo se in Pleymuyden 
hadden ingeloopen, daer se ’t door waerschouwinge ter nauwernoot buyten 
de casteelen in de vaert setteden, aengehouden ende van ’sConincx wegen 
op der Engelscher Compagnie groote exorbitante pretentien gearresteert 
te werden, niettegenstaende eenige ambassadeurs van de Hooch Mogende 
Heeren Staten Generael neffens eenige gecommitteerde onser Compagnie tot 
Londen waeren, omme met de gecommitteerde van ’s Conincx wegen over de 
pretenseschaden by d’Engelsche Compagnie in Indien geleden, te verdragen, 
ende alles ontstaende uut het oversenden van ’X. gepasseerde in India, dat veel 
beter by U. E. lieden aldaer, als by ons alhier (om consideratien van staet) 
affgedaen dient te werden, gelijck U. E. hier naerder breder aengewesen sal 
werden. Op alle welcke brieven ende ’t generael ende perticulier inhouden 
derselver by ons geleth sijnde ende met alle leden ten aensien van uwe gron
den ende maeximen, daeropghyluyden aldaer onsesaken drijft ende vesticht, 
tegens ons vermogen alhier ende de gelegentheyt van onsen tegenwoordig[en] 

2. staet ende stant wel overwogen ende gebalanseert hebbende, bevinden wy in 
‘t gros, dat gyluyden aldaer uwe consepten seer hooch, breet ende wijt hebt 
uytgestreckt, wyder, hooger ende breder, als wy u nae den jegenwoordigen 
staet onser perticuliere ende algemeynder mach[t,] middelen ende vermogen 
alhier naer eysch van uwe maexime ende gronden wel souden connen volgen 
ende secondeeren, in voegen dat het werek onder sijn eygen last ende swaerte 
(ten ware daerinne tijtlijck ende behoorlijck werden versien) wel soude con
nen comen te beswyken, want te veel omvamen maeckt in plaets van groot 
cleen versamelen; alle werelste saecken, jae van d’ aldergrootste potentaten, 
daervan d’ exempelen d’ervaerne wel genoech bekent sijn, moeten in maet- 
regel ende proportie gericht ende gedreven werden, off commen door hare 

: toevallicheden in haerselven te beswijckei^Wy en willen niet seggen, dat uwe 
hooge co[ninclijcke] consepten nae de gelegenthey[t] van daer geen goede 
gronden en sijn hebbende, als men alle deselve nae de werelt aldaer is afsiet, 
maer hier by ons in dese onse tegenwoordige werelt leyt de swaricheyt. Wy
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sien wel dat gylieden aldaer, mits hebbende vervolch naer eysch, uwe be- 
ooghde eynden veeleer sout connen becomen, als wy u van hier het noodich 
geeyschte vervolch (sonder ’t welck geheel soud beswyken) souden connen 
bestellen ende besorgen, ’t welck nochtans aen onser aller goeder willen niet 
en ontbreekt, maer macht moet alsvoren naer vermogen gericht sijn. Als wy 
de macht by ons selven al hadden, soo denekt dat wy coopluyden sijn, dat 
veel hooffden veel sinnen maken, dat wy met onse geburigeEuropische natie 
hier soo moeten leven, dat wy met deselve niet geheel ende al (dat doch, Godt 
betert, genoech, jae te veel is) overhoop en raken, ende meynended’Indische 
werelt te conquesteeren, ons cleen gedeelte in de Nederlantse en verliesen. 
Wy sijn met ontrent 80 tonnen gouts a deposito lopende beswaert. Ons credit 
can niet meer lyden. Vele onser perticipanten contramineren ons wel ge- 
meynt beleyt. Daer en gebreecken oock geen lieden van staet die deselve de 
oor leenen. Ons octroy gaet op sijn leste gras. Van ’t renoveren oft continu
eren hebben wy noch cleene sekerheyt. Elck waer garen in ’tbedrijff. Nieuwe 
heeren, nieuwe rechten. In alle dese hoewel seer groote difficulte3*ten en be
swyken wy noch niet. Een van onse aldergrootste druckt ons herte: de ques- 
tien ende groote pretentien van onse jaloerse Europische gebueren.Engelsche 
compaignons, Fransche geallieerde, dier dachten ende pretentie soo groot 
vallen, dat wy, al hadden wy al ’t gelijck van de werelt, deselve van onse halse 
qualijck connen weeren. Onsen staedt can de hare qualijck missen. Sooder de 
Deenen by d’ een oft d’ ander geraept preteext eens by vallen, wat sal ’t wer
den? Wy moeten hier een thien geven, oft men valt onsen staet overal met 
brieven van mareque ende reprisalien op ’t lijff. Denekt, hoe wy dan van onse 
buyten beschadichde ingesetenen, daeronder dickwils geen perticipanten ont
breken, gesegent werden. Dit compt ons. U wel gemeent beleyt van daer ’t lest 
verbrande Fransche schip maeckt hier al veel roockx, als U. E. by de copye van 
haer clachtbrieven, hiernevens gaendesult connen sien. Wy waren geluckich, 
hadt gylieden de Frangoysen van den beginne aen noyt anders dan schone 
woorden gegeven en op haer eygen vinnen laten dry ven, ende met d’Engelsen 
aldaer geliquideert. Al hadt gy haer daer vry wat toegegeven, ’t sal hier vry 
veel ende meer scheelen. Haer schade in Poeloron, die doch daer verhoet oft 
datelijck vergoet hadde behooren te werden, roept hier heel Iuyde. S’eyschen 
uyt de twee gecomen schepen 150 sockels foly, 20 bhaer noten, lÖOcatty oly 
van nooten, 50 catty oly van foly ende de vvaerde van 150 bhaarnooten, haer 
aen geit ende goet in Banda affgehandicht gemaeckt, soo se seggen, dat haer 
volck haer schryven. Dit sullen se weten t’extendeeren naer waerde alhier, 
affslaende een cleene vracht van ƒ350 ’t last. Wy wenschten, dat niemant van 
u volck hant aen haer goet in Banda noch aen ’t gebrande Fransche peper- 
schip L' Espêrance geslagen hadden. Wy bedroeven ons te sien, dat dien
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peper, nu sy op onsestadtsrechts wettelijck [is] vercocht, hier gecomen is; ’tsal 
schynen wy ons hier met haer schade willen verrijcken. Sy stillen ons noch 
meer bedroeven, sooder EngelscheBandasche goederen hier comen. Men had 
se behooren in Banda onder haer volcx handen, alsoft besmettelijcke goederen 
geweest waren, te laten, oft datelijck ter plaetse weder gelevert hebben'v-^u ffjjr 
’t gedaen is, is ’t niet t' ontdoen. Van beyde dese saecken, soo Engelsche als 
Fransche, sullen wy van U. E., soo se niet onderwegen en sijn, pertinente do
cumenten endeauthenticqu[e] verclaringe tot onser ontlastinge verwachten, 
maer blijft het Bandasche goet in India, als wy hoopen, maeckt er u daer aff 
ende doet haer daer de restitutie naer behooren, met een generael waerschou- 
winge van geen hant te slaen aen Fransche, Deensche, veel min Engelsche 
schepen, goederen oft volck. Op ons voorgaende placcaet mogen wy, om 
hier in geen meer onlust te vallen, soo precies niet staen. Wijst alle crackelen 
van den hant. Uyt alle ’t voorverhaelde willen wy dan besluyten dat het noo- 
dich sal wesen, dat U. E. aldaer wat dencke ende lette op ’t gunt wy alhier 
cunnen doen. Aen onse goede wil en sal ’t noyt, wil Godt, ontbrecken. Wy 
willen u oock niet discourageeren, alsoffwy geen bequaem vervolch en sou- 
den connen oft mogen doen, maer alleen om de grootheyt van ’t werck, soo- 
veel mogelijck is, wat te besnoyen, ’t consept van overal met macht ende 
dwangh negotie te stabileeren, sooveel doenlijck is, in aengenamer termen 
stellen, siende, nu de macht tamlijck wel getoont is, oft de vrywillige vrintlijcke 
handelinge ende proffytelijcke negotie, dat doch ’tprincipael wit ende oogh- 
merck van de Compagnie is, overal daer de violente wapenen ontsicht ge- 
maeckt hebben, weder getroffen ende gestabilieert can werden. Vooral wilt 
ernstelijck letten, welcke ende hoedanige cleene forten dat affgeworpen ende 
verlaten souden mogen werden, soowel in de eylanden van Ternate, Batsjan, 
Thidore, als alle andere quartieren, om onse macht, die ons al te costelijck 
ende lastich valt t’onderhouden, byeen te trecken sooveel doenlijck is ende 
den staet van India eenichsints sal connen lyden. Van gelijeken, oft men 
sonder merekelijeken ondienst van de Compagnie veele onnoodige, beswaer- 
lijcke comptoiren niet soude connen affschaffen ende ons van ’tbeswaerlijcke 
onderhout derselver van veele coopluyden, assistenten ende dienaers, die veel 
sleep ende onnoodige costen maken, t’ excuseeren, onder welcke wy verstaen, 

ai Causenchina, Judea, Bima ende diergelijeke behoort ende 
wel mach rekenen. Succedana metden diamanthandel aldaer, mits de nieuwe 
myne op de Cust van Cormandel, moet geheel affgeschaft ende verlaten 
werden; Atchin ende Patana behooren is ’t niet geheel verlaten, tenminsten 
met veel minder costen ende volck becleedt ende onderhouden [te] werden, 
beyde meest en meer om vrintschap als proffytelijcke negotie. Japan ende 
Macassar behoeven oock geen groote comptoiren te wesen, maer alleen om
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vrintschap ende vivres te becomen met cleen getal van volck beseth. Van ge- 
lijcken in Aracan geen groote costen te maken. Wy mercken, dat men in Japan 
grootecosten doet, costelijcke schepen sent. Connen niet oordeelen, dat daer 
veel proffytelijcke negotie te doen is. Dient mede beter op mesnagieendebe- 
snyden van ’t volck ende costelijcke schepen aldaer geleth, want den handel 
ende onnoodige costen moeten overal besnoyt werden, sullen wy hier eens 
in beter staet geraken, ’t Maken van veele goede vrye luyden, maer geen 
bourathos, vinden wy, omme de costen van ’t onderhout te excuseeren, wel 
ende heel noodich, maer principael dient geleth op goet, vroom ende naer- 
stich volck, daer de perticuliere negotie by verbrey t ende de Compagnie geen 
schade en schande te verwachten hebben, waerop met groote discretie geleth 
behoort te werden, omme van onnut eygen geboefte geen perijckel te loopen. 
In ’t somma ’t menageeren ende affschaffen van alle onnoodige fortressen, 
comptoiren, commisen, ondercommisen ende ander onnut volck moet ende 
dient met allen ernst by der bant genomen, ende willen U. E. altsamen ende 
elckin'tbysonderten hoochsten bevolen endegerecommandeertlaten wesen.

Dat dan gedaen sijnde, moet men verder gaen ende alle oorloge, dieuytde4.
Oorlog gelegentheyt van de plaetsen ende nature van de saken eenichsints gemijt 

to mijden. ofte geexcusecrt [can] werden, deselve moet men myden ende excuseeren op 
’t hoochste sooveel als met behoudenis ende versekertheyt van destaet eenich
sints doenlijck is, ’tpoinct van de reputatie ende achtbaerheyt, dat dickende 
menichmacl scharp genomen wert, niet te hooch mickende, altoos geden- 
ckende, dat ten onsen aensien (als coopluyden sijnde) die d’ eere heeft, die wel 
ende niemant gewelt oft onrecht doende, ’t proffijt heeft, ’twelck buyten de 
consideratien van princen ende grote potentaten, die dick ende menichmael 
dat poinct precies ende hert.jaeal te hert dry ven, by ons in onse gelegentheyt 
vooreen slotregel ende vaste maexime mach ende behoort gestelt ende geno
men te werden.

i

Invoegen dat wy U. E. ernstelijck willen bevolen ende gerecommandeert 
hebben met die van Atchin oft andere Indiaensche natiën in gansch geen 
nieuwe oorlooge te treden, off matery van disputen, oorsaecke tot deselve
gemeenlijck gevende, te verwecken, want van ’teene valt men in ’tander. Die 
van Banda hebben een harde straffe over hare voorgaende moorderye, bont- 
brekinge ende andere ontrouwicheden, tegen d’onse buyten reden begaen,

5.
Oordool

workvan geleden, ’twelck wy achten vry wat schricks ende andere tot exempel sal 
Banda. dienen. Laet het eens ende genoegh wesen. Wy hadden wel gewenst, dattet 

met gematichder middelen hadde connen beslist werden. Sy hebben haer 
voorgaende trouloosheyt dier genoech betaelt. ’tSal wel soo geseytis, ont- 
sagh, maer geen gunst baren. Die ’r veel doet vresen, moet veel viesen. De 
geslagen wonde moet men met alle sachticheyt soek[en] te verbinden, doch

f
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sich wel wachten, in geen nieuw perijckel te vallen. In tegcnspoet moet men 
moedicheyt, maer in voorspoet wijsheyt gebruycken. Derhalven dient wel ge- 
leth, dat men van volck noch in ’t geberchte sijnde, geen schade en lyde, maer 
op middelen dencke, deselve, is ’t mogelijck, te bevredigen, sonder dat men 
schade van. [hen]lyden can; ordre stellende, dat men de lange verwa[chte] 
vruchten van dat lant eens recht ende terdegen mocht genieten, daerinne 
d’Engelsche Compagnie haer recht een derde paert, naerluyt van ’t contract 
moeten volgen. Godt geve, dat d’ Amboynesen endeTarnatanen haer hieraen 
spiegelende, met u ende d’Engelse in vrintschap ende willige handelinge mo
gen continueeren, waertoe wy u vermanen alle gèvoe[ch]lijcke middelen aen 
te wenden, haer met alle bequaemheyt tot u trecken[de,] deselve wel tractee- 
rende, in ’t minste niet gedogende dat se van yemant, wie hy oock ware, on- 
behoorlijck oft onwaerdelijck getracteert oft mishandelt werden, ’twelck, nae 
wy alteniet hooren, maer te veel en geschiet, want uyt soodanige contentien 
groote onlusten ende onrusten volgen.

Op ’tpeupleeren, opmaken ende doen aenwassen in negotie ende conflu- 
Batavia. entie van volck van alle natiën van de stat Batavia op Jaccatra moet sonder- 

linge geleth werden. Wy weten Wel dattet een grooten doorn in ’tBantams 
voeth altoos sal wesen, maer naedien ’t by U. E. soo wel begonnen ende tot 
den jegenwoordigen stant gebracht is, moet men ’t selve met alle middelen 
voorts soecken te voltrecken, de plaetse tot onser aller capitalen versekertheyt 
stercken, opmaken ende tot een gedurich rendevoes van alle onse negotie 
maken, vooral trachten om alle Indiaensche negotie aldaer te stabileeren, 
met cleene oft gematicheyt van tollen alle natiën daer lockende, ten eynde 
ons veele waren, coopmanschappen, victualiën ende andere provisien by 
onse vrye handelaers ende alle Indiaense natie aengebracht ende toegevoert 
mogen werden, die wy anders met al te grote costen selffs overal moeten 
gaen soecken ende halen. Alle natiën, uytgesondert onse oude vyanden, daer 
goet acces ende liebre commertie hebbende, elck even naer goede, oprechte 
justitie geadministreert werdende, daer ten hoochsten, omme inwoonders 
van alle quartieren te crygen, uyttermaten veel aen gelegen is, is niet te 
twijffelen oft Batavia sal in ’t corten tijt seer aenwassen ende toenemen. Prin- 
cipalijck moet alle industrie ende naersticheyt aengewent werden omme den 
rij eken Chinesen handel aldaer te locken, waeraen de Compagnie uytter
maten veel gelegen is, sulex men de Chinese handelaers, daer comende, met 
alle vrintschap ende goet tractement moet bejegenen, ende dient wel geleth, 
oft men deselve, mits betalende redelijck convoy, dat draechlijck waere, niet 
soude connen in ’t gaen ende comen met een ofte twee scheepen convoyeeren 
ende voor alle vrese van gewelt ter see beschermen, die convoyeerende aen 
eenich eylant dicht onder ’t vastelant van China, ende onser een ofte twee con-

6.
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voyschepen daerop behoorlijcke tijt te laten wachten, omme daernae de Chi- 
nesen, daer comende, weder naer Batavia te conduiseeren etc., oft by andere 
middelen deperijckelen tefaciliteren, ende haersoo by d’een oft d’ander mid
delen de trafficque op Batavia smakelijck te maecken, ’tvvelck met de minste 
d wangh, alle de werelt tot vryheyt geneygt, smakelijckst soude vallen, ’t welck 
te betrachten wy u op ’thoochste gerecommandeert willen hebben.

Comende dan op uwe perticuliere drie voorsz. aengewesen brieven, sullen 
wy den inhout derselver met het naervolgende wat breder beantwoorden.

By de eerste van den 8en April hebben wy gaerne verstaen, hoe ghy per ’t 
schip’t WapenvayiZeelant, uytSurattegecomen^75.733— 1 — 1 aenindigo 
ende alderley deden ontfangen hebt. Willen U. E. gerecommandeert hebben, 
op d’ onderscheyt ende deucht van de Suratsche ende Chormandelse deden 
wel te letten, voornamentlijck op alle incoopen derselver willicheyt van den 
treek in de respective soorten, ende overal het beste ende de meeste advance 
in derselver negotie te soecken.

Wat belanght de monsters van Suratsche lywaten, gebelt, oock fijn breet 
lywaet, die vallen vry wat costelijck om met proffijt hier gebracht te connen 
werden, sullende naerder opletten ende de monsters in allemans hant laten 
comen ende u daernaer adviseeren, wat soorten hier gebracht souden connen 
werden oft niet; dus sult daerom niet senden voor naerder advijs. Den indigo 
van daer nu met het schip Leydeti overgecomen, de 89 packen Lauro is goet 
gevallen ende datelijck t’samen vercocht op 15 maenden rabbath ad 8 per 
cento tot9sch. lOst. Vlaems ’tpont,’tplatgoet22packen totSsch. lOst.ende 
de 7 heel slechte packen tot 5 sch. ’t pont; ende alhoewel nae den incoop aldaer 
aen ’t slecht goet meest gewonnen wert, moet daeromme geen overgroote 
pertye van ’tselve gesonden werden, want gantsch cleene consumptie in ’t 
selve slechste goet valt. Lauro meest ende best getrocken; daervan mach men, 
als op den incoop ende de deucht wel geleth is, vry groote goede pertye sen
den; ’tplat goet tamelijeke pertye, van ’t slechte alderminst.

Datter in Aden ouder Marman van Gil ƒ41.395 — 3 — 12 aen cargasoen 
gelaten was, is ons aengenaem. Op den handel van Mocha ende daerontrefnt] 
dient wel geleth, voornementlijck als men aldaer quantiteyt van nagelen, de 
slechte nooten ende macis in tamelijeke quantiteyt soude connen gebruycken, 
dier hier doch niet en dienen; maer eer U. E. aldaer groote costelijcke comp- 
toiren vast stabilieert, dienen de costen ende ’t onderhout derselver alvooren 
wel overleyt te werden, eer men sicht vastmaeckt; derhalven sal ons aenge
naem wesen, hiervan wat naerder ende perticulier bericht te vernemen.

Van gelijeken sullen gaerne bericht verwachten, hoe ’tGoeree met ’t car
gasoen van ƒ46.358 — 14 — 3 in Agra al maeckt, ende oft den handel daer 
wel vallen wil.

7.
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Dat den Sampson ende Wcesp met /118.742 — 6 — 4 naer Mocha ende 
Suratte gedestineert sijn, is wel. Verhoopen den handel met vervolch van tijt 
op die quartieren aenwassen ende verbeteren sal, waerop wel te letten wy U 
ernstlijck recommandeeren.

Wy sien, dat U.E. overal, als nae Patani, Jortan, Sangora, Ligor, Bordelon 
etc., hert jagen om groote menichte van peper op te soecken, met groote clach-

S.
De markt

voor
peper be- ten overal tot den incoop derselver gelts gebréck claeght. Wy prysen U. E. 
dorven. yver ende moeten ’tals ten goede ende vooral wel gedaen nemen, maer wist 

U.E. hoe slecht den peperhandel in ’tChristenrijck ende Europa staet, gysout 
u soo seer niet becommeren omme den peper als om strijt overal op te coopen 
ende nae te jagen. Duytslant, Bohemen, Ongarien is, mits de Beemsche oor- 
looge, gants bedorven ende geruineert. Alle ’tgoet geit is daer wegh ende in 
soo snooden munt verandert ende vervallen, dat 3, 4 van haer nieuwe nieuw 
gemunte daelders geen eenen ouden waert en sijn. Gantsch Oostlant is in 
sul eken verloop van geit, dat de wiseel van Dansick, die over een jaer oft wat 
bet ad 100 grooten per ’t^l Vlaems quam, nu tot 175 grooten per <8, comt. 
Wie weet, waer ’teyndigen wil. Vranckrijck is vol troebelen ende oorlogen. 
Hier te lande is ’t oorloch met Spangnien sonder eenïge negotie op ’t herste 
weer aengevangen. In somma alle handel staet hier ende overal meest stille, 
ende wy hebben hier onder de Compagnie met de peper van outs, ende die lest 
gecomen is met schip Leyden en ’t Wapen van Enckhuysen, ongevaerlijck 
10.000balen van SöO'ffidebale, clene vente, jae gantsch geenen afftreck, boven 
datter hier noch tamelijeke quantiteyt pepers in de perticulire handen is, die 
onvermydelijck eerst voort moet, eer wy iets sullen connen venten. Waer 
wil ’t heen, als wy met lieff hier crygen, daer wy evenwel om wenschen ende 
naer verlangen, ’t gunt nu by U, Engelschen, Franschen ende Deenen, soo 
se comen, overal opgejaeght ende byeengesocht werdt. D’ overvloet van de- 
selve waer noch geen noot, ware de vente ende den affganek in Europa ende 
in ganschCristenrijck soo se behoort te wesen ende voor desen wel geweest is. 
In dese gelegentheyt heeft de vergaderinge van de Seventhiene over 8 dagen 
den peper, hoewel sonder hoop van afftreck, op prijs gestelt, ordinaris tijt op 
9 maenden te rebatteeren ad 8 per cento den cleenen endejambischen ad 32, 
den groven Priamanschen ad 34 st., al buyten verwacht van affganek. Con
tractanten om de pertye in ’tgros te contracteeren, presenteerden sich, maer 
'twas alleen per forma. Wy conden niet mereken, dat se 25 st. comptant 
deureen wilden geven. Maeckt nu selffs rekeningh, watter aen den peper, dat 
het gros van onsen handel is, gewonnen sal werden.

Alle onse voorgaende foelie was gecontracteert ende voor een goet deel 
Noten noch in handen van de contractanten, dier wel veel oft redelijck aen wonnen, 
foelie, maer met cleenen afftreck, sulcx sy alle die nu met de twee scheepen gecomen
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is ende die per tout dit jaer 22 noch comen sal van ons gecocht hebben, wel 
schoon gegarbuleert, de beste ad 11 schellingen, de bruyne ad 9 schellingen 
ende ’t uytschot tot tacxatie naer advenant op rabath van 15 maenden, 2 
maenden naer de leveringe te betalen; compt er veel, dat Godt geve, t’is ’t 
eenige, dat wy al te mael quyt sijn. Alle voorgaende nooten waren bv ons mede 
voor desen by contract vercocht ende [op] prijs van 36stuyvers ’t® gebracht. 
De nieuw aengecomen noten per ’t schip Leyden, die, alhoewel se de grootste 
niet en sijn, sijn nochtans hert ende goet, sulcx wy die voor schoon goet ende 
goet goet houden, sijn by ons op prijs van 33 stuy vers ’t & gestelt. Dan blyven 
staen met cleene aparentie van affganc, mits de voorgaende contractanten 
noch wel versien sijn, die altoos onder de prijs van de Compagnie moeten geven 
omme de voorvente te hebben. De nooten, dat een cleen pertye is, met ’t 
schip ’t Wapen van Enckhuysen nu overgecomen, waren by ons, alsoo se slecht 
ende veel rompen by haer hadden, op prijs van 29 stuyvers op 9 maenden 
gestelt, ende sijn ons altsam[en] dat pertytjen te dien pryse affgenomen alleen 
omme de betercoop, ende dat de voorgaende contractanten de rompen, dier 
weynich sijn ende tamelijck wel gesocht werden, op goeden prijs gebracht 
hadden van ontrent 30 stuyvers ’t ®.

Dient genoteert ’t gunt by ons voor desen U. E. wel meermalen aenge- 
schrevcn is, te weten, dat men doch in India den mdcis ende de nooten schoon 
behoorde te garbuleeren, terwylen den arbeyt daer betercoop is als hier, ende 
dattetaen de vrachten merckelijck verscheelt, etc. Hoeden peperende nagelen 
oock suyverder, schoonder ende droger comen, hoe wy ’t liever hebben; der- 
halven willen U. E. ernstelijck vermaent hebben, hierin onse ordresooveel te 
volgen als eenisints mogelijck ende doenlijck is, de garbellen in India behou
dende ende gebruyckende daer ende soo gy best cont ende mocht.

Nu wat belanght onse groote pertye costelijcke nagelen, die staen hier met 
soberen cleenen afftreck ten respecte van de troebelen in onsen Christen- 
weerelt, ten pryse van 11 schellingen ’t®, zoo se langen tijt ende jaren gestaen 
hebben. Wy hebben hier ettelijckeduysentquarteelen leggen, jae meer als wy 
in 3 a 4 jaren sullen connen venten, ende verwachten met devotie noch grooter 
pertye. Waer willen wy dermede heen? Alse hier al sijn, soo sullen se bynae 
onvercooplijck ende dienthalven vruchteloos sijn. U. E. roepen ende niet al 
sonder reden groote equipagien, veel scheepen, menichte van volck ende 
bovenal om groote comptanten, verre ons vermogen, naer luyt van onse be
lasting, hiervooren aengewesen, excederende. Wisten U. E. raet omme ons 
dese peper ende specery nagelen met goede vente uyt onse belaste voeten te 
trecken, wy souden noch raet soecken ende onse schouderen gelijck als ter 
schoor stellen, omme uwen eysch te voldoen, maer ’t een door ’t ander onmo- 
gelijck sijtide, moeten wy van wedersyden onsen wille onder ons vermogen

10.
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buygen. Derhalven willen U. E. altsamen, die nu daer in beleyt van soo groo- 
ten treffelijcken stuck sijt, d’een d’ander naer ’swerelts ende der menschen 
veranderlijcken stant volgen; sult beyde onser ende uwer werelts stant ende 
gelegentheyt van saken met een doorsichtich oogh ende rijp verstant wel over- 
sien ende alles wes mogelijck, doenlijck ende behoorlijck is, wel overwegen 
ende ons niet vergen, ’tgunt voor dees tijt tot verbeteringh van saken, tijt 
ende gelegentheyt, daer ryke overcomende vercoopelijcke retouren veel in 
connen toebrengen, ons nu onmogelijc, dat is, Uwen eysch te voldoen; ende 
derhalven op ’tmenageeren endeintrecken van de te wijt uytgespreyde macht 
te dencken ende letten, als vooren aengewesen ende by U. E. aldaer met 
kennisse van saken beter beleyt ende gedaen, als by ons naerder aengewesen 
soude connen werden, U alt’samen verseekerende, wy ons altoos van tijt tot 
tijt, wat adem geschept hebbende, naer vermogen, omme den eyscht te vol
doen, sullen eslageeren; want soo haest de wint ruymt, sullen wy de schoot 
vieren, maer alsse oock incromp, dat Godt verhoede, soo most de hals toe. Gy 
sijt bevaren lieden ende weet, wat het te seggen is; derhalven vermaenen U 
ernstelijck andermael, op alle occasie te letten ende U daerover alsoo stellen, 
dat ghylieden naer voorval van noot alle hoecken boven [comen] moght.

Ende opdat U. E. staet soude mogen maken ende ten naestenby rekeninge 
maken, wat wy voortaen tot vervolch van onsen groten wel begonnen ende
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ii.
Voorne
men j aar-
lyksniet tot noch toe loffelijck vervolchden Oost-Indischen handel mevnen te doen, 
meer dan sonder ons nochtans tot naerder deliberatie van de eerst te vergaren Seven-4 groote
en2kleine thiene daeraen vast te binden, soo achten wy, dat het ons voortaen onmoge- 
schepente 

zenden. lijck sal sijn meer te senden als 4 groote ende 2 cleenewel gemande scheepen 
’sjaers, versien van alles naer behooren ende in contant ende coopman- 
schappen, soo se geeyscht werden, mits dat de schepen, die wy dit jaer met 
groote rijcke retouren met Goddelijcke hulpe verwachten, in salvo comen, 
dat Godt geve, waerjegens wy dan gissinge leggen, dat van uwer syde in 4 
schepen ende een jacht van adviso hier mochten comen 7500 balen peper, 
1200 quarteelen nagelen, 1000 quarteelen nooten ende macis, hal ff ende halff, 
f 1.200.000 aen rouwe syde ende sydewaren, ƒ 500.000 aen indigo, tusschenl ./ c} > / 200-000 ende/300.000 aen diamantenjmet goede kennisse in de myne op de 

/ k ' Custingecoft, ende/300.000 aen alderley rariteyten, Cormandelse waren, ge-
eyschte drogen, wat fijn porcelijn, wel in trommelen gepackt, maer niet veel, 
want er nu vry wat begint nae gevraegbt te werden; ende al schijnt dit retour 
onse gemeende uyt te senden capitael de helft omtrent meer waert te sijn, soo 
most nochtans dat al circum circa volgen, souden wy de groote lasten in India, 
de ongeloofflijcke costen van maentgelden in ’t overcomen alhier, de groote 
excessive interesten van de 8 millioenen a deposito, ende voorts all[e] andere 
groote lasten ende oncosten alhier jaerlijcx vallende, connen dragen ende
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fmet eenige redelijcke winst tot genoegen van de perticipanten, dattet widt 
ende ’t eynde van ’t groote werck is, geraken.

Keerende nu weder tot het beantworden U. E. brieven, soo vinden wy, dat 
U. E. over d’ Engelsen claegt, dat den Dolphijn een Portugeesch navet aen

■

I 12. )
Vriend

schap met
Engeland strant gejaeght ende ’t volck in bos geloopen was, by den capiteyn van d’En- 
te houden 
om rede- gelsen Diamant, daerontrent sijnde, by d’uwe te hulp ontboden sijnde, in 

plaets van de gevluchte te helpen becomen, die liever seyden in ’t bos te wil
len sterven, als op genae ende ongenae in handen vallen, da[t] ditto Engels
man sonder u volckx kennisseden voorsz. vyanden een vrygeleyt gesonden 
ende ’t leven te salveren belooft hadde, ende dat se, daerop gecomen sijnde, 
by u beyden gevangen, verdeelt sijn op de schepen, ende met byvoeginge dat 
den Engelsman, willende sijn gegeven woort, als ’t behoort, eerlijck nae 
crijghsgebruyck houden, by d’ uwe, als by hem sonder consent gegeven, ge- 
weygert wierdt; dat hy de syne echter vry naer sijn gegeven woort gaen liet. 
’T is waer, wy wenschen datter beter onderlinge correspondentie geweest 
ware, ende dat men niet dan met gemeen consent gedaen hadde, maerconnen 
dat evenwel voor geen billicke saeke houden, dat by u de gevangenen, die op 
des Engelsmans woordt in u handen gecomen waeren, sonder dat de vyanden 
van u consent oft geen consent costen weten oft kennis hebben, dat de uwe 
daeromme die vrywillich op ’t woort, dat in die materie inviolabel is, daer- 
omme behoorden vast te houden, ’t welck den Engelsman aparent door spijt 
van ’t een in ’t ander abuys van weghseylen ende de syne aen lant te setten, 
heeft doen vallen, want die luyden daer qualijck (op ’t woort vertrouwt heb
bende) mede toequamen, sulcx men een derde om een tweedes daet geen on- 
gelijck en behoort te doen. Dit wysen maer in passant aen, ende willen u alleen 
vermaent hebben, alle occasien van disputen ende crackelen voornementlijck 
in cleene saken te myden, ende te gedencken, dattet een trotsmoedige, hoo- 
vaerdigc natie is. Item, dat wy haer vrinden dienen en moeten wesen om reden 
van staet, hier niet noodich te verhalen; meteenen te gedencken, datter meer 
met wyse, coele sinnen ende goet beleyt als met trotsyge sterckte oft macht 
(die de coele sinnen best weten te gebruycken) uut te rechten is, gedenckende 
overal uwe patiëntie tegen hare hevicheyt ende uwe wijsheyt tegen hare on
bedachte moedicheyt te stellen. Soo doende sult altijt best te boven comen 
ende usclven ende uwe meesters den besten dienst doen. ’t Crackeel om ’t 
qualijck verschoncken stuck geschuts, by d’Engelsen acn den coninck van 
Jamby geschoncken, sullen wy op ’t vooraengewesen over ’t hooft sien. Men 
moet de quae kinderen als kinderen wat te goet comen. Streelt ende ver- 
draeght se wat, doch in alles maet. Vreede moeter vooral wyselijc bewaert 
met patienteeren ende weldoen, mits sijn stuck daeraen gelegen is; met goede 
sachte woorden vasthoudende, moet die natie beleyt werden. Soeckter u eer
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proffijt ende geef se gladde, sachte, goede worden conform haer eygen 
spreeckwoort qui a compagjon a maistre.

Gyluyden claeght over onse schaersheyt van gagie in ’t senden van scheeps
timmerlieden ende de daertoe noodige behoeften, segg'ende, dat het daer 

cost. Gelooft vry, dat men se hier naer wil en eysch niet al crygen can

in ons

meer
ende dickwils met het geit looven niet te bewegen sijn. Echter cander om 

eeniger schaersheyt van goede gagie te belooven, oock wel ergens yet 
ontbroocken hebben, welck voortaen met ernstiger opmerckinge wel ver-
onser

betert can werden.
U. E. vermanen, dat den Mataram sich simuleert u vrient te wesen. Als 

men ’t weet, is de dissimulatie onnut quetselijck. Vast ende licht betrouwen 
baert de meeste schade. Gebruyckt sijn simulatie met voorsichticheyt, maer 
wacht u voor van hen verschalct te werden. Toont hem u genegentheyt, omme 
met hem in geen questie te comen. Onderlegt, oft gy door hem yets goets tot 
verdragh ende vermydinge van verder oorloogh op Bantam cont doen, ons 
dienthalven in u wijs beleyt vertrouwende.

Daer wort vermaent by U. E., omme Maccau, eer ’t by de Portugeesen ver- 
sterckt werdt, op ’t lijff te vallen. Dit meynen wy gantsch ende al te stryden 
met ons voornemen, voorgewesen. Ons ontbreken in India geen oorloogen, 
die alles verteeren. Wilt sulcx excuseeren, tot dat wy van hier, anders bericht 
sijnde, daerop naerder mogen adviseeren.

Ons is lieff om te hooren, dat gy adviseert, dat Batavia wel met 1000 sielen 
versterkt is ende datter apparentie is van tegen ’t volgende jaer rijcke joncken 
te comen, item dat die van Siam, Cambothja, Patana ende van alle andere 
plaetsen daer wel comen sullen; dat ware de rechte slach ende by dat middel 
soude de Compagnie den besten dienst geschieden, sulcx men ’t comen van 
de Chinesen ende alle andere natie met alle mogelijcke middelen moet facili- 
teeren, als vooren aengewesen is.

Den handel van uwen slechten Joseph by d’Engelse in Succadana ver- 
cloeckt, hebben wel verstaen. Men moet op de capasiteyt van de persoonen 
letten, eer men se daer in importante plaetsen gebruyckt, ende daer passeeren- 
derhier altemet wel monsteringh, die beter thuys bleven. Men kan ’t dickwils 
niet beteren, en mits den handel van de diamanten op Succedanagansch aff- 
gesneden ende t’ eenemael op de nieuwe myne (daerom men in Golconda om 
de diamant religie, soo U. E. seght, veght) van de Gust geleth moet werden, 
sullen wy van Succedana niet meer spreken, ’t Valt daer te costelijck. Breekt 
dat comptoir gansch op. De twee leste pertykes diamanten, die d’een ontren[t] 
ƒ3800 ende d’ ander ƒ7800 costen, sijn hier met groote prangh om ƒ20.000 
vercocht, 18 maenden rabath ad 8 percento aff, daer tegen de costen ginder 
niet ofte gansch weynich op can overschieten, ende mits d’ oorloogen hier

13.
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overal in Europa isser gansch geen treek in ’t groote goet, lest van de Cust 
gecomen, dat nochtans schoon is ende veel betercoop ingecocht is als die van 
Succadana. Men moet er niet al te veel jaerlijcx senden, want dunekt ons, dat in 
’tgenerael de diamanten op merekelijeken lager prijs vallen sullen. Dan schoen 
goet met kennisse heel goetcoop ingecocht (daer men naer trachten moet) 
connen noch geen quaet aen doen met jaerlijcx 20, 30 ad 40.000 realen van 8en 
in te besteden, als men maer vast gaet ende verseekert is van goeden incoop.

U. E. vermanen d’ Engelse dienaers haerselven vry met den perticulier[en] 
handel wat momppen. Geloven ’t wel. Willen U. E. vermaent hebben, sulex 
in d’onse (die altemael geen engelen en sijn, eenige naeckt uutvarende, wel 
en rijck tuys comende) sooveel te weeren, als doenlijc is.

Belangende ’t stuck van den Batavischen tol d’ Engelsen gelijck alle andere16.
sohcToh" na^en te doen betalen, daertoe dienen goede reden, soodanige sy in de costen

van ’t maken ende onderhouden van ’tselve fort niet geconsenteert hebben te 
contribueeren, maer naedien onse ambassadeurs ende gecommitteerde jegen- 
woordich in Engelant sijn om onder andere daer mede van te handelen, soo 
connen wy geen presiese ordre geven, hoe ghy U in ’t heffen van denselven 
tol aldaer sult hebben te dragen. Ghy moet se evenwel tot naerder verdrach 
ende ordre eyschen; soo se weygeren, met geen gewelt oft datelijekheyt execu- 
teeren, maer wel ende pertinente notitie houden, ons goet beschey t ende docu
menten van ’tgeen se dienthalven schuldich sijn, versenden, omme dat heb
bende, daernae tesien, hoe wy’t stuck hier connen handelen. Soo 't by U daer 
met gemoe[de], dat wy liefst sagen, niet ontfangen is, handelt wijsselijck ende 
discretelijck met dit kitteloorige volck. Hout U buyten alle datelijeheyt ende 
gebruyckt de justitie ende stats rechten soo weynich tegen haer volck om 
onlusten, die ons hier niet en dienen, sooveel te schouwen, als immermeer 
met behoudenis van stats welvaren eenichsints mogelijck is.

Op de dachten van de paccagie van twee cassen n°. 33—35 wolle lakenen 
sal geleth werden, alsmede op de spiegels, item op ’t verloop van ’tgoutin 
Patana, dat U. E. seggen van 12 op 22, dat veel is, verloopen te sijn. Van ge- 
lijcken op ’t stuck van amber, corael. Dat ons volck in India, naer U seggen, 
te rouw incoopen, bevinden wy dagelijcx maer al te veel. Wy sullen van hier 
per nevensgaende coursseel sooveel onderrichten, als doenlijck is. Gy moet 
se van daer van gelijeken doen, want dien bal missende, soud men ’tspel ver- 
liesen. De gomme by van den Broeck in de mont van ’t RoodeMeer gecocht, 
valt goet. De aloë sal men naerder op letten. Muscus is hier te veel. Goeden 
amber, wel ingecocht, can noch comen, maer geen benjuin, gommelacca, 
campher, gitte gomme noch drakenbloet te senden. ’t Coper, tot monsters uy t 
Japan gesonden, is by ons doen assieren ende gansch slecht bevonden, sulex 
gansch geen meer van daer dient gesonden, noch oock geen suyckeren. De
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: % boecken van de Morgensterre dienen ons overgesonden. Den commis Specx 
in Firando dient thuys te comen met de eerste schepen.

Radicx China, die goet ende met kennisse ingecocht ware, soude men 
noch een perthye mogen senden; alles breder in den coersseel, waeraen ons?•-n gedragen.

D’ olyfantstanden, daeromme geschreven wert, sal men sien te coopen ende 
ter eerster gelegentheyt senden.

De deckpannen costen/13 — 10 ’tduysent.
Op medecamenten, barbierskisten ende op de wynen sal geleth werden. 

Maeckt slechts geen boeratios.
Comende nu op U. E. brieff van den 6 May 21 in Banda, daer ’tgeheele17.

Nogmaals exploict van Banda tenemael in ’t brede verhaelt wert, ’twelck wy met onse 
Banda. vvooraen getogen discoursen voor genoch beantwoort willen houden, sullen 

alleen seggen, dat ons noodich sal sijn, te hebben goede authenticque bewy- 
sen, dat die aenslagh met kennisse, beradinge ende voorwetinge van den raet 
van defentie by der hant genomen is. Item, hoe gy, daer comende, versocht, 
dat d’Engelsen van Pouloron by U souden willen comen; hoe sy die van 
Lontor met geschut, correspondentie ende anders gesterckt hebben, ende hoe 
selffs haer goet gelijck als geabondonneert oft versuympt hebben te bergen, 
daer se in 12 dagen tijt genoech toe hadden, ende voornementlijck wat ende 
hoedanige goederen, haer toecomende, in handen van de Compagnie geco- 
men sijn, wenschende geene hier en quamen, noch by U oft U volck aldaer 
aengetast oft aenvaert waren. Nu, a chose faicte, le conseil est prés \ alles tot 
onse voorgaende discoursen renvoyeerende.

Let wel op de veelheyt der wraeckgierige Bandanesen, dat U in Batavia 
nergens hinder oft schadelijck connen sijn. Quahonden moet men niet tergen, 
veelmin betrouwen.

■ •

Maer wat belanght dat ghy van ons voordel' precyse ordre [begeert] wie 
Poeloron houden ende bewaren sal, daeruyt andersints soo U. E. schryven 
groote questien te verwachten staet, ende wy seggen als vooren, dat men sich 
presieselijck moet wachten in eenige questien te treden die datelijckheyt nae 
sich souden trecken oft het gemaeckt accoordt ergens inne by soude ver- 
broocken werden, noch omme Poeloron, noch 
onse gecommitteerde in Engelant daerop breder schryven ende U. E. cort 
hiernae, soo wy hoopen, beter bericht van doen. Willen sy Poeloron middeler- 
wylen selffs als haer eenich conincklijck fort, soo se ’t noemen, bewaren, 
maeckt daeromme geen inbreucke in ’t gemaeckte accordt, siet de saké met 
de beste gevoechlijckheyt, sooveel doenlijck is, met vruntschap aff te hande
len met haer contentement, off tot naerder advijs op de lange bane, mits 
middelertijt in volle vrintschap blyvende, te schuiven.

als dat. Sullen metom meer
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De questie van de 4 overloopers hadden d’Engelsen wel behoort hebben
Vervolg te vermyden, maer oock daeromme haer te arresteeren? Wacht in hare sche- der varia.

18.

pen te stellen is vrywat hert, maeckt quaet bloet, causeert bitterheyt, waerop 
dickmael by impatiente hooffden, macht in handen hebbende, van d’ een off 
d’ander syde datelijckheden op volgen, die, als voor desen genoech geseyt 
is, in alle manieren gemijt moeten werden. Wy weten wel, dat wie sich in een 
schaep maeckt, dat hem den wolff eedt, maer met voorsicht ende discreet, 
wijs beleyt moet men sulcx alles voorcomen, ende gy soudt daer licht meer 
roekenen, als wy hier souden connen affspinnen. Gy sijt in India, wy in 
Europa; men moet altoos nae sijn meester omsien.

Dat U. E. in Suratte wel ƒ130.000 aen geit ende cargasoen hebt, is ons 
lieff. Willen de vruchten tegen ’t naste jaer daervan verwachten. Datdatquar- 
tier 200.000 realen van 8en ’sjaers behoeft, is veel, doch daer ’t meeste te 
winnen is, moet men ’t meeste geit, dat naer vermogen, als vooren aengewesen, 
sullen provideeren, senden. Wy willen u vooral gerecommandeert hebben, 
daer ende nae de Roo Zee soo veel specerye, daer wy in Europa mede over
laden werden, te gebruyken, ende weer cleeden, ende soo weynich geit in 
speceryen te besteden, als immers maer doenlijck sal wesen, waerop in dese 
onse schaersheyt wel geledt dient. Niet alleene ’t geit, maer de cloecke sinnen 
winnen ’t geit; doch ’t geit moet er by wesen.

Dat de twee miljoenen in de Spaensche schepen ons door storm ontsnapt 
sijn, is ons leet. Op een ander beter fortuna moet men letten, ende gestadich 
de schepen van defentie gebruycken daer de meeste noot ofte de beste, rijekste 
buyten te wachten sijn. Des vyants macht in Manilha moet niet te cleen ge- 
kent, oock niet te seer ontsien sijn. Ons bedunekens moet men ’t oogh met 
de macht van defentie meer derwaerts vooreerst, als nae Goa oft die custen

1

J

wenden.
Uwen eysch van de helft meer garnisoenen, om der Indianen trouwloos- 

heyt te breydelen ende in ’t velt te mogen dommineren, is braeff ende coninck- 
lijck. Prysen uwen yver ende moet, maer faulte d'arge?itdouleur yionparrelje. 
Evenwel doet ghy daer, wy sullen hier naer vermogen ons beste doen; dat 
aen wedersyde doende, sal ’t ons noch niet rouwen, maer Godt, soo wy wel 
doen, sal ’t segenen.

’t Jacht Schiedam, als het schip Medenblick van de cust Chormandel, ver
wachten wy met groote devotie; die ende noch twee, dry goede, rijeke 
retourschepen souden ons de moet ende courage connen doen nemen. Be
houdt d’uwe en doet soodoende d’onse aenwassen. De herwaerts comende 
schepen moeten op behoorlijeken tijt tusschen November en February uyt In
dia scheyden, ende metgoet volck onder goede officieren, daer veel gebreckx 
aen vinden, afgesonden werden (vooral geen clene lichte schepen, oock geen
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al teoudewracken) omme tegensMey tot half September, d’eylanden Assores 
ende baneken van Terreneuff aen boort hebbende, recht achter Engelant 

volgens de cacrten ende particuliere instructien hiertoe noodich, by 
desen gaende, met Goddelijcke hulpe in ’tvaderlant behouden te mogen arri- 

Totdat wy weten hoe wy ’t met Engelant sullen hebben ende U naer- 
der sullen adviseeren, sal U. E. naer desen onse ordre volgen; ende die by 
ongeluck buyten saysoen comen omme achteromme te loopen, daer wel op 
geleth moet werden, sullen haere reyse, met voorsicht Engelant ende Franck- 
rijck beyde sooveel mogelijck is schouwende, altoos op de Duynkerckers in 
’t Naeuw sijnde verdacht wesende, recht door ’t Canael nae ’t patria nemen; 
verhoopende dese moylijekheden eens haest sullen eyndigen, oock dat onse 
oorlochschepen, haer tot convoy wachtende, sullen mogen bejegenen.

Comende nu aen U. E. missive van 9 July anno 1621, uyt Batavia met ’t 
Wapen van Enckhuyscn gecomen, waerop by ons geleth sijnde, vinden die met 
veele goede pertinente aemvysinge, waertoe groote capitalen ende den ge- 
danen eysch noodich is, verciert, ende met goede peremtoire redenen bevestigt 
den handel op Agra, Mocha, Suratta ende wel geraysonneert, die wy oock 
laudeeren ende raetsaem achten naer middel ende vermogen aen de hant te 
houden. Is ons lieff, dat al 15 passen voor toec[omendejaer] aen de Chinesen 
gegeven waren, dan alsoo by ’t voortgaende op alles genoech gediscoureert is, 
sullen ’tdaerby tot nader gelegentheyt laten blyven, alleen zeggen wat daer- 
by ontboden wert, datter op gelet ende veel perticulieresaken by de memorie 
van de coopmanschappen sullen beantwoort werden. Ons behaeght seer wel 
’t affschaffen, dal U. E. selffs vermanen voor te hebben, van Marieco, Caliamate, 
Tacomi en de^'Sabou. Wilt insgelijcx op de andere, by ons hiervoor aenge- 
wesen, mede ernstelijck letten.

Dat Bantam obstinaet blijft, soo U. E. seggen, beweeght ons te meer op te 
mereken van U, is ’tdoenlijck, dien doorn uyt de voet quyt te maken, soo 
haest mogelijck ende Batavia in goede posture staedt.

D’executie van de orancays is heel bloedich, wilt doch alles, soo veel lydc- 
lijck is, versachten.

’t Onnut groot geit aen de groote joneke van 300 last in Firande vermorst, 
mishaegh^Lojis grootelijex. Wilt de repriemende daervan doen daer ende soo ’t 

^behoort. Op de custen van Timor ende Solor wilt wel letten ende wel over
leggen o ff deselve haer selffs cunnen druypen. Wy verhoopen dat ’t schip 
Delft u cort nae den uwen bygecomen sal sijn.

Wy hebben oock wel verstaen, dat Bantam (’thert houdende) noch opini- 
atreert; sonder twijffel geeft [’t] haer geen proffijt, doet oock ons Batavia meer 
toenemen. Niettegenstaende den oorloch aldaer te con tinueeren, sonder hulpe, 
ofte ten minsten met cleene assistentie van d’ Engelsen, jae, immers niet met
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sulcke toesegh ofte vereffeninge van macht als de raet van defentie heeft 
beslooten, heeft oock sijn ongerijff te verwachten. By eenige onverwachte 
toeval, daermen dickwils niet op verhoet, off deur cleen opmercken van eenige 
sulcx bevolen, soude ons yets connen overvallen, dat men soude hebben 
geacht niet te connen geschieden; sulcx in oorlooge dickwils is bevonden.

Daeromme wel te considereren staet (als ’tconde geschieden), dat men 
aldaer met sulcke conditiën trachten te accordeeren, die ons ende de Engelsen 
nietsouden connen ondienstich sijn, om alsoo bequame gelegentheyt te heb
ben andere Europesche naergeburen te minder oorsaecke te geven van onge- 
fondeerde dachten op te rapen, omme daermede ons alhier lichtvaerdich te
beschuldigen./

Ende soo lange met die van Bantham geen vereeninge is getroffen, indien 
andere natiën, namentlijck Francoysen endeDeenen, aldaer middelertijtsou- 
den begeeren te handelen, sullen U. E. ’tselve metontsagh, waerschouwinge 
ende alle redenen ende middelen soecken te verhinderen, ende niet te min
daerop letten, dat de voorsz. natiën in haer persoonen off schepen soo weynich 
werden beschadiget, opdat wy daerover met deselve in Europa in geen verder 
ongelegentheyt en geraken, U. E. recommandeerende, dat ’tselvige alsoo 
mach geschieden, dat het oock mocht redundeeren tot dienste van onse Oost- 
Indische Compagnie en sonder quetsinge van de Hooch Mogende heeren 
Staten ende sijn Princelijcke Exellentie.

Nae ’t schryven deser [hebben] over Zeeland tydingh becomen, dat des 
conincxs van Engelants schepen ons schip Medeyiblick, comende van deCust,

19.
Schip

bliek aan- hebben aengehaeltende in Duyns gebracht, niettegenstaende de affgesanten 
gehouden. van de Hooch Mogende heeren Staten aldaer sijn in communicatie, als oock 

de gecommitteerde van onse Compagnie, om met d’ Engelsen alles te liqui- 
deeren ende ten vollen (daertoe bevonden sullen werden gerecht[icht] te sijn) 
te contenteeren. Ofte de detentie van ons voorsz. schip sal werden gecontinu-
eert, moet de tijt leeren.

By desen, per ’t schip den Cleenen Erasmus by de Camer van Rotterdam 
toegemaeckt, sal U. E. van ’tgesondene in dien geladen, werden geadviseert. 

’s-Gravenhage, den 14 April 1622.
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(PEK. MACQUEREEL).►

I
Wy verhopen datonsejongsten van den 14 April voorleden, per den Clenen 

Erasmus gesonden, U. E. voor desen wel sullen sijn behandicht. Tsedert, als
l.

Aan-
schcpen! den 26 Juny, sijn ons U. E. ende de raden van Indien brieven van den 16 No

vember 1621, per de schepen Hollandia ende Middelborch met hare rijcke
(hoewel in veeledeelen, na de tegenwoordige gelegentheyt, onvercoopelijcke) 
retouren, wel behandicht, alsmede jongst die per den Engelsen Cherles van 
den 20 December voorleden, op alle derwelcken, soo generale als perticuliéren 
inhouden derselver, by ons wel gelet sijnde, bevinden wy, dat U. E. sijt da
gende over diverse poincten, jaa, eenige derselver met sulcke vrymoedicheyt 
in woorden sijt extenderende, die alle maet, regel ende discretie tebuy ten gaet,

2.
Coen’s 

vrijmoe
digheid. niet off wy u,-als billick achten, ja maer gylieden ons te ordonneren ende be-f,^-Velen haddet.AVy prysen wel uwen yver ende betamelijcke vrymoedicheyt in 

t aenwysen van saken daerinne wy als mensch off door oncunde, quaet off 
traech begrijp, versuym ofte andere nalaticheyt ons, soo ’t ware, in mochten 
verabuseert, misoordeelt off vergrepen hebben; maer dat gyluyden ’t selve 
extendeert alsoff wy met opset en wil ons devoir niet en deden, in ’t gunt wy 
na tijd ende gelegentheyt uytwysende ons vermogen souden cunnen ende be
horen te doen, ende derhalven met seer inpertinente woorden insisteert, dat 
wy souden beschicken de middelen die tot den rijcken handel van Indien noo- 
dichsijn.sonderoponseonvermogentheytin ’t regart van uwen exorbitanten 
eysch te letten, off dat wy andere liefhebbers van de Vereenichde Nederlan
den souden laten doen, in allen schijn off wy geen pattriotten ende liefhebbers 
van ’t selve en waren, omdat wy ons doen na uwen sin, alhoewel gans buyten 
ons vermogen, niet in ’t wilde, sonder maet ende regel cxtenderen, alsoff wy 
waren sonder liefde tot het vaderlant ende affectie tot den dienst van de Com
pagnie, ende meer melcx quasy moetwillich omstorten, als alle de coeyen 
van Nederlant in langen tijd souden cunnen geven; ’t welck, indien sulcx door 
ons moetwillich toedoen off notoir versuym geschiet waer, waren wy recht- 
matich waert, niet uwe, maer onse hooge overicheden bestraffinge, na weerd 
ende meriten van de mesusen, in sulcken gevalle, daer wy ons, Godtlof, vry 
van kennen, gepleecht. Derhalven wy altsamen ende elck derselven in ’t per- 
ticulier willen vermaent hebben, uwe te vrymoedige penne wat in te binden 
ende te bedwingen, meer lettende omme elckeen sich in sijn respective be-
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dieninge, soo hooch als laech, in ’tsync te quyten, in plaes van uwe weldoen
de meesters actiën, daer gy doch alle de motiven ende beweechredenen 
vele tusschen beyde lopende saken niet grondich van verstaet, met bittere, ja, 
al te harde ende u onbetamelyke woorden ende termen te berispen ende 
reprenderen, 't welck u altsamen van herten toewenschen ende vertrouwen; 
sullen wy u dit noch, als ter goeder intentie geschiet, te goede houden ende 
voorts ons keren in ’t gros en general van U. E. twee vorige aengetogen brie
ven, bestaende niet sonder grote merckelijcke redenen in seer veele grote 
dachten over de grote impertinentie, daer d’Engelsen u dagelijcx met loos- 
heyt endeboosheyt moeyelijck ende quellijck mede vallen. Wy wenschen wel, 
dat sy met meerder vroomheyt, cinceriteyt ende oprechticheyt in alle hare 
actiën tegensU. E. gingen. De baetsoeckinge van deselve natie is ons niet on- 
bekent; evenwel wy sijnder mede gescheept ende moetender met over, so men 
seyt. Patientia, wijsheyt ende voorsichtich beleyt moeten onse ende uwen toe
vlucht wesen. Opelckstuck ende op yder voorval in ’t perticulier te antwoor
den ende ordre te geven, is ons onmogelijck. Wy hadden wel gewenscht, gy 
’t stuck van de restitutie daer soo haddet beleyt, dat gy u datelijck na de no
tificatie van ’t accoort (dat wy niet en weten off lang sal staen, ’t selve noch
tans hopende), van alle schepen, soo ende daer se waren, sonder eenige intentie 
van u daervan te dienen, ofte eenich, hoe bedect het oock ware, profijt daer- 
mede te doen, haddet ontbloot, ontledicht ende gesuyvert, oock alle spece- 
ryen, geit ende goederen, soo se waren, u van haddet ontledicht ende haer 
met alle protestatien op ende aengedrongen, soo immermeer doenlijc ende 
mogelijc ware geweest, afslaende ’t gunt sy van ons datelijck genomen ende 
genoten hadden. Wy soudender, al haddet u vry veel uyt de rekeninge ge- 
gaen, al veel beter van geraect sijn, als wy hier na onse yegenwoordige con
stitutie van saken van sullen raken, want al is den Witten Beer, daer gy [soo] 
d’ oorsake van ’t aenhouden niet door misverstant is, [in] uwe brieven [daer]- 
van wel geraden hebt, ontslagen, gelijck mede ’t schip Medenblick, inEngelant 
aengehouden geweest sijnde, oock ontslagen is, ’t is niet sonder merckelijcke 
grote costen, meer als hier dient verhaelt, geschiet, ende onse gecommitteerde 
ende de hceren ambassad[eurs] van de Heeren Staten General sijn noch, tot 
onse grote excessive costen, daer, gans niet wetende hoe ’t noch aflopen wil, 
’t sy dat met den anderen sal verstaen ende alles accorderen, off datter (dat 
Godt verhoede) een gehele rupture sal vallen. Derhalven gy u overal aldaer 
seer voorsichtelijck ende met alle sorge ende opmerckinge moet dragen, omme 
in forten ende schepen by onverwacht voornemen van de Engelsen geen 
schade te connen lyden, ende terwyle alle stucken van restitutie ineens her- 
werts over gerenvoyecrt ende hier aen wedersyden gepretendeert worden, soo 
en sal U. E. aldaer van de verleden ons bekende schade geen restitutie off
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vergoedinge doen, oock geen geit daertoe ledich houden, 'ten ware, wy U. E. 
sulcx na desen expresselijcken aenschreven en ordonneren. Wat aengaet dat 
U. E. dagen, dat d’ Engelse haer tax van de schepen van defentie niet wel en 
voldoen, deselve nietgenoech en onderho[uden,] voor Bantam met hare sche
pen niet en blyven ende gylieden met den raet van defentie altoos in onlust, 
disputen ende misverstanden, tot grote ondienst van de Compagnie ende dis
reputatie van uwequaliteyten, gehouden wort, geloven wy wel, dat het overal 
wel slim genoech is. Evenwel, gelijck men met een moeyelijcke, quellijcke 
vrouwe getrout sijnde, 'thuwelijc niet mach dissolveren, maer getrout blyven, 
soo moet men hier mede doen, haer tot haer devoir vermanen, in lydelijcke 
saken wat patienteren ende soo tijd winnende, eenich endebuyten rupturein 
forma daer blyven, soo lange als wy hier van alles goede notitie houden ende 
van ’t nodige, daer reparatie toestaet, goetbescheyt ende documenten nemen
de, [omme] aldaer, is ’t mogelijck, anders hier, afgehandelt ende gereparteert te 
worden; endeinsonderheytalsoo de defentie met gemene macht ende gelijck 
getal van schepen volgens het tractaet behoort gedaen te worden, endealsoo 
aengaende Bantam een speciael contract is gemaect, soo meynen wy, dat d’En- 
gelsen in ’t een off ander defectueus sijn geweest, ofte voor toecomende noch 
in gebreeckesoude mogen sijn,dat haer dienaengaende haer ongelijck behoort 
voor oogen gestelt ende ons herwerts volcomen kennisse gedaen te worden, 
omme ons daermede te mogen behelpen. In den raet van defentie en behoort 

stelling ^en g°uverneur generael geen ordinaris comparant te wesen, maer verstaen 
van den wy, dattet genoech is dat men denselven raet van onser syden composere van 
Defensie! twee personen uut den raet van India ende twee andere, mindere, wel habile 

personen, omme van d’Engelse niet vercloect te worden, ende dat van per
sonen die ordinaris ende meesten tijd in Bataviaresidercn, sonder dat wy goet- 
vinden off cunnen begrypen, dat op diverse andere plaetsen, als op Molucques, 
Amboina, Banda off elders, andere raden off onderraden van defentie gemaect 
ofte opgerecht sullen werden, want alle ordre van den raet van defentie tot 
Jaccatra overal geexecuteert sullen werden, sonder op die off andere plaetsen 
den naem van raet van defentie mede te deelen ofte communiceren, ende soo 
sulcx ergens gedaen ofte geschiet waer, sal men daerinne na den ontfanck 
deser dese onse ordre nacommen ende alle sulcx afschaffen ende te niet doen, 
in voegen dat men niet alleen in dit stuck, maer in alle diergelijcke gelegent- 
heden moet letten, omme alle onnodige qualiteyten ende namen van officiren 
overal te besnoeyen ende in te binden, soo veel mogelijck is, want sulcx alles 
maer tot ydele glorie, trotse hovaerdicheyt ende ydele roemsoeckicheyt, tot 
geltquistinge ende schade van de Compagnie en redondeert. Daerenboven 
wert hiertoe apparentlijck occasie by d’Engelse genomen, omme preseantie 
op onse forten aen de tafel te pretenderen, op de wachten ende in de forten
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eenige ordre te willen stellen ende diergelijcken, welcke saken, ons oordeels, 
verre sien ende behoren gemijt, ende d’ onse in haer gebiet, autoriteyt ende 
respect gemeynteneert te worden, tot welcken eynde oock ongeraden is, dat 
de gouverneurs van onse forten haer al te famelier ende privé met d’ Engelse 
maken, ende soude beter wesen, dat sy door onse commisen ende andere 
officiren met haer doorgaens lieten handelen. Niet dat wy hiermede eenige 
hovaerdy willen voeden, maer dat wy meenen hiermede vele onnodige ques- 
tien ende jalousyen sullen cunnen voorcomen wesen.

’t Gunt U. E. vermaent van ’t opbreken van vele ende diverse comptoiren, 
Opbreken behaecht ons uuttermaten wel ende accordeert gans met onse intentie. Sult 
kantoren, andermael wel doen ende met de raden van Indien delibreren, omme den 

handel die geen merckelijcke profyten en geeft ende die ons tot onderhout 
ende continuatie van ’tgros derselver niet gans nut, nodich ende profytelijc 
dienstich en is, inne te trecken, af te schaffen ende te verminderen, ende alle 
onnodige forten, soo veel mogelijck ende sonder merckelijcken schade van 
de Compagnie geschieden can, want het gansch nodich is, dat op dat stuck 
met ganscher ernst, yver ende met goet opmerckinge gelet wort, want wy be
vinden hier soo by ons selven, als in onsen staet, soo ten respect van ’t expi
reren in Mertie aenstaende van 'toctroy, van de continuatie van ’t welcke wy 
noch clene sekerheyt hebben, als om verscheyden contraminen die hier dage- 
lijcx hun openbaren, ende van tijd tot tijd vermeerderen, dat wy op onse hoede 
moeten wesen, onse seylen ende wiecken wat minderen, ende ons vooreen 
tijd, totdat wy sien waer ’t henen wil, in alle versekertheyt, gelijck als defen- 
sive stellen, omme by alle occasie te cunnen doen, ’tsy onse negotie intrecken, 
oft uytbreyden, sulcx den tijd in alle ocurentien ons sal commen te leeren. 
Derhalven let wel op de gronden ende maximen in onse voorgaende brieven 
met den Clenen Erasinus gesonden, daervan copyen hiervooren is gaende, sy 
gestelt, want sulcx ons ernstige meninge ende begeren is, waerby den dienst 
van de Compagnie ten hoochsten gevoordert sal worden. Wy en sullen onder- 
wylen niet nalaten te continueren in U. E. te seconderen in ’tsenden van soo 
veel goede schepen, met soo veel volck van alle soorten na luyt van uwe brie
ven, oock met grote, goede sommen van contanten versien, als wy eenichsins 
na ons uutterste vermogen sullen cunnen bybrengen, ende onsen staet na ’t 
overcommen van de retouren, die wy noch met de schepen Gouda, Westvries- 
lanty ende andere, die wy met Goddelijcke hulpe verwachten, eenichsins sal 
cunnen lyden ende verdragen. Deckpannen, smecolen, yser ende alderley 
andere provisien, oock payement, cleen goet en sullen oock niet vergeten 
worden, gelijck alles by de memorien, congnoissementen, pampiren, boecken 
ende instructien van de civile justitie ende ander bericht van de polisien ten 
dienst van de stat Batavia hiernevens gaende, breder sullen uytwysen ende
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medebrengen. Vertrouwen dat U. E. van uwersyden alle vlijt sultaenwenden, 
omme overal met optochten ende aenslagen aller op handel ende traficque 
dryvende plaetsen uutwesende schepen sulcke ordre te stellen, dat de Com
pagnie van die effecten, door Godts segeninge, onder u goet ende cloeck be- 
leyt goede, grote vruchten sal mogen commen genieten.

Op den geluckigen cours van de corts by U. E. overgecomen Gouden Leeuw 
sullen wy alle uytgaende schepen goede onderrichtinge ende last geven. Wat 
aengaet ’t gunt U. E. voorslaen, omme eenigen tol op den peper van Bantam 
te stellen, wy hebben daer niet tegen, soo sulcx gevoechelijck ende met toe- 
staen van d’Engelsen can geschieden, maer dat wy in weerwil van deselve 
haer, off eenige andere Europise natiën met tol op de goederen van Bantam 
te stellen souden beswaren, dat cunnen wy niet begrypen ons geoorloft oft 
rechtmatich te wesen. In alle geval souden niet geraden vinden daeromme 
met d’Engelsche in questie te comen.

Den tol van de tienden in ende over Banda is van andere nature, als alwaer 
wy meer rechts sijn hebbende, ende insonderheyt als d’onse die hetlant uyt- 
gedeylt is daermede worden beswaert, ende dat men d’Engelse voor haer 
geit, uyt de gehele masse van ’t gewas, laet volgen ’t gene by het tractaet is 
bedongen, menen wy dat sy geen reden hebben te dagen. Wy cunnen evenwel 
hierinne U. E. geen precise ordre geven, latende deselve de pratijcke van dien 
tot U. E. wijsheyt, na gelegentheyt van saken. Wy horen oock ongaerne dat 
d’Engelse hier en daer ons soecken te vercloecken, de nagelen te ondercopen 
ende by nacht ende ongelegentheyt aen haer boort te brengen. Het behoort 
voorwaer also niet' toe te gaed, ende recommanderen U. E. oversulcx alle 
naersticheyt ende toegesicht te gebruycken, dat het tractaet niet werde te 
buyten gegaen. D’Engelse maken ons alhier een groot alarm, van dat wy 
haren coninc niet alleen de souvereyniteyt van Puloron ende Lontor soude 
ontrocken hebben, maer seggen sijn volck ende subjecten vermoort ende haer 
goederen gerooft hebben, eyschen in ’t gros voor vergoedinge ƒ1.500.000. 
Maect rekeninge hoe wy hier aen den ram (so men seyt) gecoppelt sijn, ende 
soo ons de Staten General niet cunnen beschermen, waer wy sitten. DeFran- 
cen loeren maer, hoe wy ’t met de Engelse sullen maken, endeoverlechtecns 
hoe wy hier tusschen beyde sitten; ja, wel geraden meer vyanden op onsen hals 
te halen? Heeft U. E. noch eenige bescheyden, wat recht wy op Banda heb
ben, hoe ’t met d’ Engelsche pretentien in dat stuck staet, laet niet, tot onser 
defentie over te senden wat U. E. can bedeneken, off weet te becommen ons 
dienstich wesende, vooral ons wel informerende, wat syluyden aldaer mogen 
verloren hebben. Sy slaen grote, rouwe slagen, ende ’t schijnt dat se actie 
soecken. Wy verstaen evenwel, dat alwaer wy in possessie ende gebruyck 
van de souvereyniteyt sijn, dat U. E. haer aldaer sullen hebben te meyntie-
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neren, sonder daervan te wijcken ofte over te geven, tot onse nader ordre. 
Indien oock de possessie ergens twijffelachtich ende onseker, offons recht dis- 
putabel is, gebruyckt aldaer alle mogelijcke discretie ende circumspectie, niet 
gevende, nochte nemende, alsoo den tijd ons ende U. E. temet wj'ser sal 
maken.

Wat belanght ’t stuck tusschen den Mattaram ende die van Bantam, voor 
soo veel wy uut U. E. brieven cunnen oordelen, souden sy beyde onse vrunt- 

Bantam. schap wel noodich hebben, Bantam omme van den Mataram, wy onse macht 
te water met de syne te lande voegende, niet t’enemael geruineert te wor
den; den Mattaram omme by middel van onse macht ter see meester van 
Bantam te worden. Geen van beyde is ons dienstich, want als d’een meester 
van d’ander ware, soude Batavia sulcken machtigen buerman, na rede van 
staet, altoos suspect behoren te wesen. Wy kennen oock wel de loosheyt ende 
bedriegelijckheyt van den pangoran, en dat hy met den Mattaram hem wel 
soude mogen soecken te vereenigen om ons te samen te quellen. Daeromme, 
indien U. E. haer beyde in onvrienschap endejaloesie cunnen houden, sonder 
dat wy ons aen d’ eene off d’ ander syde formele vyanden declareren, sal het 
wellicht voor ons best wesen, ende als het quame tot een openbare oorloge, 
belegeringe ende diergelijcke hostile actie, ende dat U. E. pertye souden 
moeten kiesen, let alsdan op de beste ende sekerste voor onse stadt, ende off 
niet best ware, dat wy tot behoudenis van Bantam inclineerden ende met haer 
in redelick tractaet quamen, waervan wy de perticulariteyten tot discretie van 
U. E. ende raeden van India gaerne sullen differeren, altoos verdacht sijnde, 
niet hert dringende, noch precies te wesen, veel min wraeckgicrich te sijn, ’t 
beste te wesen, sulcx dat U. E. ’t accoort soo redelijck voor den coninck van 
Bantam diende te stellen, dat hy geneycht mach blyven, al waer hy van des 
Mattarams vrese ontlast, ’t selve altijt te willen vast ende bondich met ons te 
onderhouden, en lettende principalijck omme in ’t stuck van de negotie de 
minste beswaringe ende de meeste vryheyt in redelickheyt te becomen. ’T 
welvaeren, polisseren ende opqueken van de stadt Batavia, ’t welck met aen- 
lockinge van alle vremde natiën best can geschieden, deselve in billijcke recht- 
maticheyt regerende ende wel tracterende, willen wy U. E. altsamen op ’t 
hoochste te bevorderen gerecommandeert hebben.

Wat aengaet ’tstuck van de coophandel in alle Indische waren, soo hier 
als daer, daervan refereren wy ons tot de courscedillen, advysen ende brieven, 
hiernevens ghaende, ende alsoo wy grote partyen nagelen alhier hebben, die 
in vele jaeren niet vercocht connen werden, te meer als d’Engelschen, gelijc 
sy beginnen, mede nagelen overbrengen, dienen U.E. wel te letten, oft aldaer 
in Indien selfs geen meerder vertieringhe ende afftreck soude connen te wegen 
brengen, omme den handel aldaer mede te voeden ende te onderhouden, ende
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daervoren andere retouren te mogen o versenden. Den handel van de zyde 
hebben wy U. E. voor desen meermaelen gerecommandeert. Als deselve wel 
ende tot redelijcken pryse ingecocht wordt, souden ons de beste profyten 
connen uytbrengen, daeromme U. E. daerop principalijck hebben te letten.

Wy vernemen alhier uyt eenigepersoonen, van daerherwaerts overcomen- 
de, dat onse brieven, die wy aen U. E. schryven, alsmede die door U. E. aen 
ons gesonden worden, ende secreet behoorden te blyven, aldaer worden ge- 
divulgeert, sulcx eenighe perticuliere daervan copia weten te becomen; ge- 
lijck wy mede bemercken, dat de contracten ende desaken destaet van Indien 
rakende, aldaer wat te gemeen worden gemaeckt. U. E. willen oversulcx op 
beyde goede achtinge nemen ende oock doen nemen op degeenen die in ’t 
schryven worden gebruyct, ten dien eynde de saken van de Compagnie ten 
besten ende naer behooren werden gemenageert. Wy verstaen oock, dat de 
gegeven ordre tegen de eerschoten niet wort onderhouden, veroorsakende 
groote cruytspillingen, ’t welck bet tegen den vyandt dient gebruyct als tot 
ydele glorie geconsumeert. U. E. willen daerop doen letten. Wy vermaenen 
U. E. ingelijcx ende wederomme, soo lange onse questien metdeFrancoisen 
ende Engelschen duren, de schepen op hare wedercompste expressen last 
ende ordre te geven, van geene havenen van Vranckrijck ende Engelant aen 
te doen, veel min daer in te lopen, maer hare voyagie daerna aenstellen, dat

:

1

sy achter Engelant omme tusschen de maenden van April ende September 
het patria mogen aendoen, omme peryculen ende inconvenienten te ont- 
gaen, gelijck wy in onse voorgaende wijtlopich hebben geschreven ende alhier 
alleen sommierlijck weder hebben willen aenroeren; ende alsoo wy onseker 
zijn wat uytcompste onse handeling in Engelant sullen hebben, van welcke 
handelinge U. E. door onse gedeputeerden in Engelant sullen worden gead- 
viseert, gelijck wy deselve aengeschreven hebben, soo geven wy U. E. in be
deneken, indien wy tot brekinge quamen ende dat onse sociteyt niet conde 
in deser voegen onderhouden werden, off men met d’ Engelse niet soude cun- 
nen maken distinctie van limiten, plaetsen, eylanden ende landen, ende hoe- 
danige limiten U. E. souden achten dat tusschen beyden souden cunnen ende 
behooren geraemt ende geaccordeert, die oock sonder swaricheyt ofte mo- 
lestie onderhouden souden cunnen worden. U. E. willen dit cens wijsselijck 
overleggen ende ons met den eersten goede gelegentheyt desen aengaende 
dienen van haer bericht, advijs ende goetduneken, off de saké daerop 
mochte aencommen, om ons wat na te mogen reguleren. SijnExellentie heeft 
by last van de heeren Staten Generael door de respective admiraliteyten doen 
epuiperen 6 goede oorlochschepen, 2 jachten en 2 victualy-schepen, tot af- 
breuck van den vyant, ende alsoo wy versocht sijn tot de voorsz. equipagie 
oock met onse directie ende middelen te contribueren, mits deselve schepen
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oock in Indien voor ons dienst sullen doen, soo hebben wy ons daertoe laten 
bewegen, ende verhopen dat deselve schepen desen maent uut sullen lopen 
ende tot syner tijd oock in Indien tot goede ende notable diensten geem- 
ployeert worden, daervan wy U. E. in tijds nader sullen adviseren. Wy vinden 
goet, dat U. E. voortaen de grootste schepen gebruycken omme herwerts 
retouren over te brengen, ende dat de jachten aldaer binnenslants werden 
gebruyckt, mitsgaders dat de advijsjachten niet langer werden opgehouden, 
maer cortelijck geexpedieert ende met goede retouren datelijck aen de Ca- 
meren daer die uutgevaren sijn werden gesonden, waertoe merckelijcke reden 
dienen, die U. E. genoechsaem cunnen apperehenderen. Insgelijcx sullen 
U. E. voor ’t toecommende sorge dragen, dat de retouren aen de respective 
Cameren in gelijckheyt werden gehouden ende dat met de schepen die by 
yder Camer sijn geequipeert, sonder de retouren aen een Camer met sche
pen van d’ ander over te senden, gelijck met ’t schip Medenblick is geschiet, 
waervan de retouren geadresseert sijn aen de Camer van Amsterdam, even
wel by de Camer van Hoorn sijn aengevaertende ontfangen, doordien ’t schip 
aldaer uytgevaren was, ende dat volgens het octroy. Hierop dienen U. E. 
sulcke ordre te stellen, dat gelijckheyt bynaest onderhouden, ende misver
standen tussen de respective Cameren alhier mogen voorgecommen werden.

Uyt Amsterdam, den 8 September anno 1622.

I

l

-

'I



49. — XVII, 17 SEPT. 1622. — 452 f. 123.
(PER MACQUEBEEL).

Alsoo na het besluyt van onse generale missive van den 8 September noch 
verscheyde poincten in dese vergaderinge sijn voorgevallen, heeft men goet- 
gevonden U. E. by dese tweede missive te adviseren onse meeninge, om me 
op alles met rype delibratie te willen letten, soo als tot meesten dienst van de 
Vereenichde Compagnie sal bevonden werden te behooren.

Eerstelijck, dat wy verstaen by verscheyde advysen, datter in veele plaetsen 
van Indien veele onbequame personen, soo van coopluyden, ondercoopluyden 
als assistenten sijn, waervan de Vereenichde Compagnie weynich dienst, maer 
veel meer ondienst is treckende, soo hebben wy U. E. wel willen vermanen, 
dat hierop goede enqueste werde gedaen over alle onse comptoren, ende te 
doen letten op het comportement van de personen die deselve bededen, off 
oock eenige van de comptoiren met minder getal van personen connen be- 
waert worden, ommede Compagnie te ontlasten van alle onnodige oncosten. 
Op allen ’t selve wy verstaen datter goede ordre overal werde gestelt ende dat 
alle onnutte, onbequame persoonen metten eersten werden overgesonden, 
voorts de comptoiren alleen becleet houdende met bequame dienars, daer de 
Compagnie den meesten dienst van mach trecken; voorts de overige bequame 
op andere plaetsen te bestellen daer deselve dienst cunnen doen; want wy 
verstaen, dat men in alles op beter mesnage moet letten als tot noch toe is 
gedaen, so men de saken van de Vereenichde Compagnie in goede posture 
wil houden.

Alsoo veele personen in Indien sijnde, de rekeninge van hare uytreyse dage- 
lijcxsijn oversendende aen hare vrouwen ende vrinden, omme de betalinge 
daervan te voorderen, sonder te verclaren op wat schipsyhaer risico off perijckel 
sijn lopende, gelijc sy gehouden sijn volgens den inhouden van de artijckel- 
briven, daer yder opaengenomen is, soo wert verstaen, dat U. E. gelive hierop 
soodanige ordre aen alle comptoiren te geven, dat de coopluyden als onder
coopluyden niemant sijn rekeninge van de gedane uytreyse uut en trecke, 
tensyden persoon, die de rekening aengaen mach, eerst verclaringe doet, op 
wat schip hy sijn risico wil loopen, ende dat de voorsz. verclaringe onderaen 
op yders rekeninge werde gestelt, want anders veele moeyte hebben met de 
luyden die haer rekening overseynden, sonder de voorsz. verclaring te hebben 
gedaen, omdat men haer 8 ten hondert ten aensien van de risico is cortende;
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diegeene die geen verclaringe van risico te willen lopen doen, dat men haer 
aensecht, dat men soodanige personen de voorsz. acht per cento sal corten, 
sulcx mede onderaen haer rekening te doen voegen.

Wy souden mede raetsaem vinden, dat men in de Molucques, als mede in 
plant van eylanden van Amboyna, sal recommanderen daerop te willen letten, soo 

nagel- het can geschieden, dat de voortplanting van nagelen mocht cesseren ende 
dat de landen met rijs ende ander vruchten in plaets van nagelen mochten 
besayt ende beplant worden, alsoo wy bevinden de quantiteyt van nagelen 
jaerlijcx is aenwassende verre boven hetgene hier te lande, soo door ons als 
by d’ Engelsen, sal cunnen vertiert off gevent worden, ’t Selve U. E. ten hooch- 
sten recommanderen, doch evenwel dient gelet, datter geen nagelen aen 
ymant vreemts en werde gelevert ende dat de Vereenichde Compagnie alle 
tijd hare twee derde ende de Engelse haer een derde daervan becomen, in con- 
formite van ’t tractaet.

Willen U. E. op ’thoochste vermaent hebben, de overige nagelen die boven 
de geeyschte quantiteyt jaerlijcx na patria gaende, commen over te schieten, 
dat men deselve mocht verseynden op verscheyde quartiren, soo in ’t Roode 
Meer, in Surrat, custe van Chormandel ende andere plaetsen, daer men deselve 
tot meesten proffijt sal cunnen vertiren, waeraen de Compagnie goeden dienst 
soude geschieden.

Wy hebben jongst met schip Middelborch overgecregen eenen Indiaensen 
Kweeke- jongen van Japara, genaemt Pieter Doncart, die wy tot Amersvoort hebben 
Japara, doen stellen onder een predicant, omme nevens de jongers van~Kmboyna 

mede in de studie der theologie opgequeect te worden, doch wy willen U. E. 
by desen wel vermaent te hebben, gene Indiaense jongens meer over te laten 
commen, voor nader ad vijs hiervan te hebben; ’t selve U. E. recommanderen 
anderen hierop te doen letten.

Nopende den handel van Surrat, wy hadden wel gehoopt, volgens U. E. 
begeren een schip van hier recht door na Surrat te senden, dan insiende de 
jegenwoordige constitutie van des Compagnies saken, soo en heeft den tijd 
sulcx nu niet willen toelaten, dan verhopen, dat U. E. vandaer (omme den 
voorsz. handel te continueren) sullen een schip senden met soodanige comp- 
tanten van coopmanschappen ende speceryen, als anders, gelijck de gelegent- 
heyt daervan sal cunnen lyden. Wy sullen hiernaer sien, wat van hier ten 
aensien van den voorsz. handel sal cunnen gedaen worden.

U. E. recommandeert ons, dat men alle van hier gaende schepen sal in be
vel geven, haeren cours te nemen gelijck den Gouden Leeuw heeft gedaen, ’t 
welck in vier maenden ende weynich dagen syne reyse heeft gedaen. Wy 
souden wel gaern sulcx doen off soodanige ordre geven, dan wy hebben tot 
noch toe geen scheepsjournael van ditto schip den Gouden Leeuw vernomen,
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dat men ons vandaer hadde behoren te sendenj'soo is ons begeren, dat men 
ons van tijd tot tijd successivelijck met alle overcomende schepen alle de 
journalen van de stierluyden ende schippers wil oversenden, omme onse caer- 
ten ende seynbriven, daer verbeteringe compt te vereyschen, naer te redres
seren.

Wy sien oock tot onsen leetwesen, dat men de jongers, die van tijd tot tijd 
met verscheyde schepen werden na Indien gesonden, die by ons voorden tijd 
van tien jaren in Indien te blyven werden aengenomen, te weten 5 jaer voor 
jongen a ƒ 4 ter maent te moeten dienen ende d’ ander 5 jaren op soodanige 
gagie als elcxdan nasijn qualiteytsal meriteren, dat men deselve aldaer, nadat 
sy weynich tijd sijn aengecommen, terstont doet verhogen hare gage, sonder 
te letten dat sy eerst haren verbonden tijd behooren uyt te dienen, ’t Selve een 
groote schade voor de Compagnie veroorsaect ende een quade consecquenti. 
In alles ’t selve wy verstaen ende expres begeren, dat sulcke quade inbreuken 
voortaen sullen cesseren ende voorgecommen werden, off anders dat men ’t 
selvesal verhalen op degene, die over de voorsz. verhoginge hebben gestaen.

Hoewel voor desen U. E. een memorie gesonden is van verscheyde coop- 
manschappen, die de Compagnie ten dien tijd goetvont te ontbieden, het is 
nu sulcx, dat de intentie van de Compagnie is, dat U. E. geensints daerna en 
sult reguleren, alsoo de constitutie van de landen alhier ende den tegenwoor- 
digen tijd sulcx niet toe en staet. Daeromme is ons bevelen, dat U. E. sult 
reguleren in ’t faict van den incoop volgens de navolgende ordre, sooveel 
doenlijck sal wesen.

Eerstelijck belangende den peper. De Compagnie heeft vercocht by con- 
Peper. tract omtrent 10.000 balen gereduceert op contant tegens ƒ24 ’t IS, ’t welck 

grote schade geeft, ende indien dat den peper noch te coop ware, soo en soude 
de Compagnie soo veel niet connen becomen ende dat oock met dese servi- 
tude, dat de Compagnie geen peper en sal mogen vercopen voor den maent 
van Juny 1623, doch daer is weynich aen gelegen, overmits dat de contrac
tanten van den peper op het laeste van’t jaer 1623 niet en cunnen uytvercocht 
worden, ende soo lange als de voorsz. contractanten peper hebben, soo en 
sal de Compagnie niet cunnen vercopen, doordien syluyden onder onsen 
prijs sullen geven.

Tsedert den voorsz. coop van peper heeft de Compagnie ontfangen om
trent 5000 balen, sonder ’tgene datter te verwachten staet met de schepen 
Gouda ende Westvrieslant> behalve ’tgeen dat de Compagnie noch te ver
wachten heeft in ’tjaer 1623, dat ons bedunckens t’samen wel soo veel sal 
wesen als de Compagnie sal cunnen vercopen gedurende den jare 1624 ende 
1625 incluys, ’t geen U. E. dient voor advjjs, omme U. E. daer na te rechten.

Indien dan dat niet en ware ten regart van ander coopmanschappen die
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U. E. sal hebben tesenden, hetsy rouwe sy, sydewaren, porceleyn, indigo ende 
andere waren buyten de speceryen, soo souden wy U. E. ordonneren, dat 
ons in ’tjaer 1623 geen peper en soude werden gesonden, dan ten regartvan 
de voorsz. fyne waren, die U. E. ons sal hebben toe te senden, ende oock foely 
ende noten, soo soude het mogen wesen, dat U. E. eenige schepen na ’t patria 
sendende, van doen sult hebben eenige peper, opdat de schepen niet wanladen 
thuys en comen.

Staet te letten dat den peperhandel dry verscheyde tegenspoet heeft, eer- 
stelijck, dat alhier te lande soo veel peper nu niet en can vercocht werden als 
wel te voren, soo ten regart van d’ oorloge, als het belet door de Portugesen, 
Francen, Engelsen ende Deenen,dieonsalommein ’t belet sijn ende de merc- 
ten alomme verderven. De twede tegenspoet is, dat de peper in Indien soo 
dier ingecocht wordt, dat het onmogelijck is eenich profijt te cunnen doen 
ende daerover getracht moet werden de peper in den incoop te doen dalen 
tegens l\ a 2 realen van 8ten de Bantanse sack. De derde tegenspoet is in den 
handel der peper, dat de veelheyt die U. E. overgesonden hebt, mede causeert 
dat den peper met grote schade moet vercocht werden.

Soo veel aengaet de giroffelnagelen, de Compagnie is daervan noch versien 
met 4000 quartelen, behalven noch 2000 quartelen dat in ’tjaer 1623 wordt 
verwacht, ’tgene genoch is voor 7 aSjaren ommein geheel Europa te cunnen 
vercopen, sonder ’tgeen dat den Engelsman noch te verwachten heeft in 't 
jaer 1623, waeruyt wel af te meten is, dat de Compagnie geen reden heeft 
omme nagelen te connen ontbieden. Het is waer, dat ’taccoort met den En
gelsman conditionneert dat de Compagnie gehouden is, de part van de 
nagelen te moeten ontvangen, tegens den Engelsen haer -j- part, ’tgeen de 
Compagnie niet voorby en can, ten regart dat haer E. de | parten van de 
oncosten moeten dragen omme de Molucques te onderhouden.

Dan alsoo dat het accoort met den Engelsman ons niet en verbint omme 
de $ parten van de nagelen voorsz. in ’t patria te moeten brengen, soo is ons 
begeeren, dat U. E. sult trachten jaerlijcx in Indien soo veel nagelen te ver
copen, als de constitutie aldaer sal toestaen, ende belangende de rest, die sal 
U. E. na ’t patria beliven te senden.

Doch U. E. moet verdacht wesen, dat in Europa, ten alderhoochsten gere- 
kent, jaerlijcx aen nagelen vercocht can worden voor 900 off 1000 quartelen, 
yder van 360 IC, sulcx, dat den Engelsman voor sijn derde part daerinne te 
vercopen heeft 350 quartelen ; in voegen dat U. E. jaerlijcx voor ons } part 
maer alleen te senden hebt 700 quartelen, tot nader advijs, sulcx, dat U. E. 
het overvloet van nagelen in Indien moocht behouden omme aldaer te ver
copen ten besten proffijt van de Compagnie, soo ’tdoenlijck is, de rest over- 
sendende.
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Soo veel aengaet de boomen daer de nagelen op wassen, die ten naesten 
by den vyant gelegen, sal U. E. met discretie, om geen onlust met d’ Engelsen 
te crygen, doen uytroeyen, opdat den vyant geen nagelen en becommen, 
want wy bevinden by experientie datter jaerlijcx nagelen wel tweemael meer 
wassen als in de gehele werelt can geconsumeert worden. Daeromme wert U 
bevolen, dat men van nu af geen boomen van nagelen sal aenfocken, en de dat 
men de eylanders met raet sal dienen, omme haer te generen met andere mid
delen om de cost te becomen, sulcx als de constitutie van de eylanders sal 
toestaen, ende de profyten van de Compagnie vooral te bewaren.

Soo veel aengaet de notenmuscaten als foely, de Compagnie en can U. E. 
vooralsnoch daerinne geen maet stellen, overmits de Compagnie gehouden 
is de | parten te moeten ontfangen, tegen den Engelsman sijn derde part. 
Omdat de Compagnie tegenwoordich geen noten off macis te coop en heeft, 
alsoo ’t geen hier was, by contract altsamen vercocht is, soo mach U. E. wel 
oversenden allen ’tgeen datU. E. can becommen, ’t en ware dat U. E. eenige 
gedeelte derselver in Indien met goet proffijt conde vercopen.

Belangende de rouwe syde, U. E. geliven te letten dat men in den incoop 
niet bedrogen en wort, alsoo daer menichmael onder de syde crengen gevoert 
worden, dat men alhier voor half geit niet en soudecunnen vercoopen; dan in
dien U. E. goede syde cont becomen, conform de monsters ende de instructie 
U.E. in ’t lange gesonden met het schip Gouda, waernasoo veel doenlijc is U. E. 
sult hebben te reguleren, ende laet daerinne vry besteden omtrent 200.000 
stucken van 8ten jaerlijcx en niet meer, want de veelheyt van de syde soude 
alhier causeren afslach van 30 a 40 oercento. Daeromme en dient niet meer 
gesonden te worden, als vorenyS

V. Sydewaren, als te weten wmosijntiens, geheelde
Zijde
garen.
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witte, schone sattynen 
dammasten met grote blommen, te weten 5 a 6 stucken van een couleur ende 
een blom, ende soo weynich clene blommen als doenlijck sal wesen, met eenige 
andere frayicheyt, daerinne U. E. t’ samen wel moocht besteden 20 a 25.000 
stucken van 8tcn, maer geensins en coopt geen swert goet.

150.000 ® spialter, soo U. E. proffijt cont sien, alsoo wy hier verhopen te 
vercopen tegen ƒ30 ’thondert.

Radix China, soo U. E. deselve cont becomen dat goet goet is, alsoo daer
inne groot bedroch gelegen is, soo mach. U. E. copen 40 a 50.000 ®. Als ’t soo 
goet waer als wy in voorgaende memorie geeyscht hebben, soude wel ƒ 3 
het® halen.

7€>

11.
Andere

artikelen.

Porceleynen, daerinne mach U. E. wel besteden 20.000 realen van 8tcn, van 
dese volgende sortering: 400 stucken schotelen van de grootste sortering, 
2000 stucken een slach cleender, 4000 noch een slach cleender, 4000 dubbelde 
boterschotelen, 25.000 enckeleboterschotelen, 9000 fruytschalen, 3000 halve
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fruytschalen, 8000 cammeelscoppen met opstaende canten, 1000 clapmutsen, 
2000 halve clapmutsen, 8000 saucieren, 5000 tafelborde,

Aengaende pimmpelkens daer men de gebrande wijn uytdrinct, wortgans 
niet begeert, daeromme coopt geen.

De gember, lest ontfangen, is vercocht 12 stuyvers contant het alderbeste. 
Uyt China soude meer getrocken worden, tot 20 stuyvers ’t'tü.

Muscus geen tot nader advijs.
Wy verstaen datter uytPortugael alhier gecomen sijn lijnwaten van 18 ellen 

lanck, 1J ellen breet, die alhier vercocht sijn ƒ 3-J- ’t stuck. Soo deselve op de 
Custe [te] becommen sijn tot 20 stuyvers ’t stuck, in sulcx sal U. E. weldoen 

—ons te versien met 6000 stucx.dDient voor Guinea.
U. E. geliven ordre te stellen, dat de Compagnie jaerlijcx van de cust van 

Chormandel versien mach worden van 3 a 400.000 {ffi salpeter, ende soo ’t 
doenlijck is, dat deselve aldaer mach gerafineert worden, omme in plaes van 
ballast de schepen te versien, dit alles in vaten off cassen, soo wel mogelijck 
is, ende de waren die voorts geladen werden, dat die wel mogen bewaert wor
den voor verderf van den salpeter.

Wy verstaen datter op de cust van Chormandel buscruyt gemaeckt wort, 
daervan wy gaern een monster van 3 a 400 ^ van de beste soorte hadden, 
omme ons daerna te mogen reguleren.

U. E. believen te ordonneren, dat ons jaerlijcx gesonden wert 6000 stucx 
mantesines off cleetiens, dienende voor de cust van Guinea, als met ’t schip 
Leyden ons gesonden.

Camphor, benjuin, al waer, by mannier van spreken, dat sy by U. E. te 
becommen waer voor niet, het soude de Compagnie al te dier wesen ten 
regart van de vrachten ende oncosten. De Compagnie is genoech versien voor 
12 jaren.

Gommalacca ende guttegomma geen te senden tot nader advijs.
Indigo van Surrat souden wy jaerlijcx alhier cunnen verpennewaren 1), te 

weten: indigo lauro voor ƒ200.000, den platten indigo voor/100.000,alshet 
platgoet tegens 48 stuyvers ’t ende den laura tegen 54 stuyvers ’t ‘5.

Den indigo commende van de cust van Chormandel, als die goet valt, sal 
hier gelden 33 tot 35 stuyvers ’tU; souden jaerlijcx wel cunnen vertiren voor 
ƒ 100.000 off/150.000.

Cattoene gaern, van de fijnte, als per ’t schip Naerden gesonden, 5 a 600 
packen, doch vooral te letten dat immers wel gehaspelt ende op eenen draet 
aflopende is. ’t Geen met Naerden quam was seer qualijc ende bedriegelijc 
gehaspelt, want ’t scheen dat aen ’t eynde op eenen draet gehaspelt was, ende

v. —

*l) „Do moeite waard achten”, dus: „gebruiken",
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wat innerlijck comende, bevonden datse 2 a 3 draden gelijc hadden genomen. 
Guinees lijnwaet, altsamen gebleeckt, 5 a 600 packen, vast en wel gewrocht. 
Fyne lijnwaten, als te weten 4 a 5000 stucx.
Parcallen van alle soorte.
Betilles de Patana, als jongst met Nacrden gesonden, 1000 stucx. Sijn laest 

vercocht ƒ 36 ’t stuck.
Fyne mouris, als laest per Naerdcn overgecomen, sijn hier vercocht ƒ10 

’t stuck. 3 a 4000 stucx van desen te senden.
De diamanten sijn door de gedurige oorloge in ’t Cristenrijc hier te lande 

seer afgeslagen, met seer clenen aftreek, also, dat wy by ons noch sijn heb
bende meest alle de diamanten gecomen laest met de schepen Mauritius, 
Medenblick, Naerden, Hollant ende Middelborch, ende boven dit voorseyde 
verstaen wy, dat se op de cust van Chormandel geresen sijn 30 a 35 percento, 
daeromme dient alhier met discretie in gehandelt. Doch indien noch niet 
meer waren geresen, is geraden ende vinden goet, daerinne te besteden 20.000 
realen, tot nader ordre.

Diamanten van Succadana gans geen te copen, alsoo geen proffijt en geven.
D’ instructie die U. E. voor desen meenichmael is gesonden, omme te ver-

Verschil- hoeden het bedroch van den incoop, sal U. E. gelieven in acht te nemen, 
lende .

aanschrij- waerin oock staet geannotteert, hoe men de beste coopmanschappen sal on- 
derscheyden van de slechte, ende hoe dat men deselve coopmanschappen 
herwerts aen sal stueren om best bewaert te sijn, daeraen wy ons refereren.

Willen U. E. noch een mael repeteren ’t geen hier boven geschreven is, 
nopende d’incoop ende het overseynden, dese niet te willen exederen soo 
veel doenlijc is, ende dit alles tot nader advijs.

Op ’t hoochste wort U. E. gerecommandeert volgens ons voorgaende ad- 
vysen, omme te doen passen tot offentie van de craecquen varende van Lixboa 
op Goa, als van Goa commende na Lixboa, te meer hieraen dependeert het 
meeste gedeelte van des Compagnies welvaert; daeromme dient op de voorsz. 
exploiten ernstelijc geleth.

De boecken van de soldaten, op ’t schip Hollandia onder den gouverneur 
Reynst uutgevaren, en hebben mede noyt vernomen. Van Malaya, Macquian 
ende andere plaetsen daerontrent en hebben in balance niet bccomen. Daer
omme sal dienen alle mogelijeke vlijt aengewent, dat ons alsulcke oude 
boecken soo daer mogen wesen gesonden werden, ende dat voortaen in alle 
quartiren op ’t houden ende oversenden van de boecken van ’t volc haer 
rekeninge, goede ende beter ordre werde gehouden als voor desen geschiet 
is, want by foute van ’t selve wy veele lieden t’ onsen leetwesen dickwils niet 
en cunnen helpen, wel lettende dat deselve overal gehouden werden in soo- 
danige ordre, als by de memorie in de doose van de schepen is verclaert.

-
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Wy vermercken, dat aldaer boecken van den Eenhoorn van anno 1617 van 
de uytreyse sijn, ende alsoo wy hier daerom seer verlegen sijn ende veel on- 
genocht van verscheyde lieden lyden, geliven onsdaervan eerst copy te seyn- 
den, off soo niet met eerste schepen claer cost vallen, een perfecte balance 
van credit en debit vooruyt te laten commen, de boecken met de naeste vol
gende schepen seyndende, omme te eer de lieden te mogen helpen.

In onse voorige missive vvert gementionneert, dat onse gecommitteerde in 
Engelant U. E. by een perticulier missive sonde adviseren ’t gene gedurende 
hare besoigne is gepasseert tusschen ons en die van d’Engelse Compagnie, 
welcken brief wy alsnoch uyt Engelant niet en hebben becommen, omme U.E. 
te mogen toesenden; ’t selve met de volgende schepen sal volgen, daerop ver
laten moocht. Ondertussen sullen U. E. hun reguleren conform den inhouden 
van dese onse brieven hiernevens gaende.

Uut Amsterdam, den 17 September anno 1622.
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50. _ XVII, 23 OCT. 1622. — 452 f.. 132.
(PER MACQJJEREEL).

\

Wy hebben nodich gevonden, boven onse missiven van den 8 en 17 Sep
tember, die wy senden met het schip den Macquereel, U. E. noch nadert’ ad
viseren van onse equipage die wy voorhanden hebben, ten eynde U. E. daerop 
staet ende rekening mogen maken. Wy sijn gedelibreert recht door naBatavia 
te senden de schepen Leyden, Middelborch ende ’t Wapen van EnckJiuysen, 
ende na de cust van Chormandel 't schip Medenblick, mitsgaders na Suratte 
de schepen Schoonhoven ende Naerden, alle welcke schepen wy verhopen dat 
voor den uytganck van dit jaer noch in see sullen lopen.

De schepen na Batavia gesonden sullen van volck en alderley provisie wel 
voorsien, te weten: Leyden met 15 kisten realen en 275 coppen, soo mans, 
vrouwen en jongers; Middelborch 15 kisten realen en 300 coppen; ’t Wapen 
van Enckhuyscn 15 kisten realen en 275 coppen, ende daerenboven ƒ45.000 
in dubbele en enckele stuyvers en ander payement; Medenblick 10 kisten 
realen en 100 coppen; Schoonhoven ƒ 125.000 in gout en silver en 175 coppen; 
Naerden ƒ75.000 in gout en silver en 70 coppen; [alles] boven de coop- 
manschap.

Wy hebben ons ten uyttersten met dese equipage geevertueert, enderegart 
genomen op de nader advysen die wy met de schepen Gouda ende Weslvries- 
lanty Schoonhoven ende Orangieboom (die in de maent van September, Gode 
lof, in salvo alhier wel sijn gearriveert) hebben becomen. ’t Is onse meyninge, 
dat van de twee schepen na Suratte gaende, een nootsakelijck weder herwerts 
sal moeten keren. U. E. hebben oversulcx te letten off van daer noch schip 
off1) schepen naer Suratte goet vint teseynden. By onse voorgaende van den 
8 September hadden wy mede gementionneert van de equipage, die sijn 
Exelentie ten dienst van ’t landt hadde laten doen 2), daerinne wy mede per- 
ticiperen ende in Indien t’syner tijd goeden dienst van hadden te verwachten; 
dan ’t schijnt, dat tsedert anderesaken endegelegentheden sijn voorgevallen, 
die het voornemen van sijn princelijcke Exelentie hebben doen veranderen, 
soodatU. E. daer geen staet offrekeninge [op] hebben te maken. Wy verstaen 
oock, dat van nieuws in Denemercken geequipeert ende seylreet sijn 2 a 3 
schepen omme na Indien te gaen. U. E. willen daerop verdacht wesen, om het
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rechtende voordeel van de Compagnie te bewaren ende ons evenwel in geen 
verder querellen mette Europische coningen te engageren, daervoor wy ons 
dienen te wachten, alssijndeaen voorgaendeexemplen genoechsaem geleert. 
Onse gecommitteerde continueren alsnoch hare besoigne in Engelant ende

i. 2.
Bericht
der ge-
commit- adviseren ons by hare laeste, dat de coninck met de ambassadeurs van hare 
teerden Hooch Mogende de questie van Banda hadden uytgesproken tot onsen voor

deel, sulcx dat d’ Engelsen haer sullen hebben te contenteren met het J- van 
de negoti, blyvende de jurisdictie ende souvereyniteyt aen onser syden. Sy 
tracteren aldaer op een reglement, omme alle toecomende questien voor te 
comen. Hoe ’t selve sal uytvallen, sijn wy noch onseker, recommanderen U. E. 
middelertijd op sijn hoede te wesen, gelijck by onse voorgaende is geadviseert. 
Het schijnt, dat tusschen Engelant ende Spaignien misverstanden beginnen 
te groeyen van wegen het innemen van het Palatinat, by voortganck van 
welcke ende insonderheyt als sy quamen te geraken in openbare oorloge, onse 
gemeyne intrest te beter gecunjungeert sullen werden. Dit hebben wy by 
onse voorgaende willen voegen met het schip den Macquereel, ende willen 
U. E. hiermede den Almogenden bevelen.

Desen 23 October 1622, in Amsterdam.

in Enge
land.

Postscriptum. — Alsoo by ’t schip den Macquereel gesonden sijn ƒ40.000 
aen payement, in plaets van 2 kisten realen, die niet wel waren tebecommen, 
soo sullen met de naeste equipage de voorsz. 2 kisten realen suppleren ende 
daerenboven de resterende ƒ5000 aen payament, ’t welck dient tot correctie 
ende verclaringe van ’t gene desen aengaende hierboven staet.

\
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51. — XVII, 10 DEC. 1622. — 452 f. 138. 
(PER LEYDEN).

\

Wy hebben wel ontfangen U. E. jongste missive van den 26 Meert deses 
jaers, per de schepen Schoonhoven ende den Orangieboom, die hier, Godtlof,

l.
Aange
komen

schepen, in ’t lest van September wel gearriveert sijn, daervan het cargasoen bedraecht
als volcht, te weten: Schoonhoven ƒ149.502 — 8 — 8; den Orangieboom
ƒ118.942— 11 — 15.

Belangende de verscheyden ende menichvuldige dachten die U. E. sijn 
^chen" boende over d’ Engelschen, deselve sijn ons leet om te horen ende wenschten 

van herten dat het anders waer, maer dewijl nu met haer gescheept sijn, 
moeten wy lyden wat wy cunnen, met alle discretie, doch met dese intentie, 
dat het recht van de Compagnie niet en worde vercort ende in alles het ac- 
coort geobserveert, omme in geen wyder ongeval met haer te geraken.

Wy hebben Godtdanck gaerne verstaen, dat onse schepen in ’tvaerwater 
van Mallacca de Portugesen merckelycken afbreuc, tot 9 schepen in ’t getal, 
hebben gedaen. Laetsulcx continueren na gelegentheyt des tijds, omme den 
vyant soo veel afbreuck te toen als doenlijck is, opdat ons goet recht mach 
geconserveert werden tegen sodanige tirannen, die soecken ende trachten 
na de monarchie.

- 2.

f
!

4

Wy hebben ongaerne verstaen, dat de vrye luyden haer begeven tot roven 
op onse bontgenoten. Omme sulcx in toecomende te verhoeden, sien gaerne 
d’ exemplaire straffe die U. E. daerover genomen heeft.

By onse laesten van den 8 en 17 Septembris, mitsgaders 23 October lest- 
leden, per den schepe den Macquereel, daervan hierneven copyen gaen, heb
ben U. E. in ’t lange geadviseert ’tgene nodich was, daertoe wy ons gedra
gen, dan alleen sullen wy repeteren aengaende de schepen Schoonhoven en 
Naerden} dat wy vast besich sijn om deselve te depeschieren, ende en twijfflen 
niet, soo ons het weder niet al te subiet en overvalt, o ff en sullen deselve noch 
voor den vorst cunnen afsenden, met soodanige contanten als per den onsen 
van den 23 October is geadviseert.

'tGeene wy U. E. voor desen hebben aengeschreven van d’ uytsprakedie- 
der by den coninck van Engelant tussen ons ende d’Engelsen soude sijn 
gedaen, deselve en gaet soo breet niet als wy wel onderricht waren, ende 
staet noch onseker en in twijffel, hoe deselve sal uytvallen. Derhalven sal 
U. E. wel doen overal wel op sijn hoede te sijn, ende in regaert van d’ Engel-
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sche met alle voorsichticheyt procederen, deselve soo weynich occasie als 
doenelijck sy tot dagen te geven, ende evenwel het recht van de Compagnie 
in alle bilckheyt ende na behoren sien te conserveren, want wy noch niet en 
weten wat uytcomst de saken in Engelant sullen nemen, alsoo onse gecom
mitteerde soo langen tijd in Engelant hebben gelegen ende wy alsnoch geen 
eynde connen sien.

De geruchten, daervan U. E. per onsen lesten hadden geadviseert, dat het 
scheen, dat tusschen Engelant ende Spaignien misverstanden begosten te 
groeyen, verdwynen mede ende staet te vresen, dat het tegendeel van dien 
wel mocht gebeuren door den dagelijcsen cours die wy sien dat aen alle can- 
ten genomen wort, sulcx dat wy ende U. E. daerop geen off weynich hope 
hebben te stellen, ick late staen eenige rekening te maken dat sy souden in 
vyantschap vervallen.

Tot de 15 kisten realen die wij U. E. geadviseert hadden per ’tschip Leyden 
te senden, hebben wy noch een kist met realen gevoecht, in plaats van het

■

4.
Gezonden 
contanten
en koop- payament dat hierby was geadviseert te senden, maer by mancquement van 

schappen. rea^en Per den Macqiiereel is gesonden, sulcx dat U. E. per ’t schip Leyden 
sullen becommen 128...000 realen van 8cn a 51 stuyvers ’tstuck, die commen te 
belopen ƒ 326.400,/jdaervoor U. E. de Camer tot Amsterdam gelive te credi- J
teren. Daerenboven gaen noch met voorsz. schip Leyden aen verscheyde

" f
.
J

coopmanschappen de somme van f... . J), volgens de facture hiernevens 
gaende. De Heer laet U. E. alles wel geworden. U. E. gelieven te versorgen, 
dat alle deselve comptanten ende coopmanschappen wel ende na behoren 
ende ten meesten proffijt van de Compagnie geemployeert mogen werden, 
volgens ende in conformité van onse vorige advysen, die wy U. E. ten hooch- 
sten recommanderen in goede acht te willen nemen ende alles op’tbequaem- 
ste tot den incoop te verdeelen, dat de Compagnie de meeste advance daer- 
uyt mach becomen. Insonderheyt sal U. E. dienen te letten, dewijl wy hier 
van nagelen ende peper vooreerst meer als te veel sijn versien, dat soo ons 
contant aldaer soo wijt cost strecken, dat in plaets van 200.000 realen, die 
wy geordonneert hadden aen fyne, rouwe Chinese syde te besteden, dat men 
liever 300.000 realen daertoe gebruycke, als men deselve syde soude cunnen 
becomen voor 160, 170 a 180 realen Tpicol, offdaeromtrent, want deselve de 
Compagnie de beste proffijt is gevende ende beter van de hant gaet als eenige 
andere waren die wy voor desen hebben overgecregen.

Wy sien dagelijcx veel volcx uyt Indien wedercomen, die hare verbonden 
tijd niet en is geexpireert, heel tegen de mening ende intenti van de Generale 
Compagnie. Daeromme sal U. E. gelieven te doen letten, datter niemant,

t
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immers soo veel mogelijc is, voor d’ expiratie van synen verbonden tijd her- 
werts aen en kere, ’t en ware om eenich bedreven delict, insufficantie off on- 
bequaemheyt, want andersins de Compagnie den dienst die sy verwacht van 
’t menichvuldich volck, dat wy van tijd tot tijd sijn sendende, niet en trect. 
’t En is oock onse meninge niet, de ruylinge die sommige doen, toe te staen, 
want wy veeltijd sien deselve soo ongelijck geschieden, dat het schande is, dat 
wy dickwils een man van ƒ 8 a 9 crygen in plaets van een die ƒ 18 a 20 wint, 
dat ten hoochsten voor de Compagnie schadelijck is. Daeromme gelieven 
U. E. geen ruylinge, onder wat pretext die oock soude mogen versocht wor
den, te consenteren.

Wy bevinden mede, dat de overcomende coopluyden, schippers, onder- 
commissen, assistenten, bootsluyden, soldaten ende generalijck een yegelijck, 
van tijd tot tijd soo veel sydewaren, porceleynen ende anders thuysbrengen, 
dat het geheel buyten alle ordre gaet ende de Compagnie daerdoor mercke- 
lijcken intrest en schade lijt. Daeromme sal U. E. op ’t vertrecken van de 
schepen aldaer, gelijck voor desen isgeadviseert, goede toesicht doen nemen, 
dat niemanden, van wat qualiteyt hy sy, meerder herwerts aen en brengen als 
by den artijckelbrieff is toegelaten, namentlijc voor twee maenden gage; 
andersins vergeet de Compagnie in diergelijcke waren eenich proffijt te doen 
endesitten oocsonder aftreek. Daeromme gelieven U. E. daerop serieuselijck 
te laten letten. Men soude hierop mogen repliceren, dat wy alhier daerop 
souden cunnen toesicht nemen, maer ’t selve en is alhier so practicabel niet als 
wel by U. E. aldaer, want hier een yegelijck sijn favoriten heeft, ende de magi- 
straet, die in sulex tot compassie gemeenlijc genegen is, hebben niet t’ onsen 
begeeren en devotie, om d’executi daerover na behoren ende gelijck sulex 
wel vereyschten te doen.

Ende alsoo wy hoe langx hoe meer alhier qualijeken de realen van 8en con- 
nen becomen door den oorloch met Spaignien, ende geen apparentie en is

5.
Mede

brengen
van

goederen
door
thuis

varenden.

6.
Moeilijk
heid van
denin- hctselve in toecomende sal beteren, maer veeleer door d’ een off d’ ander toe

koop van 
realen. val noch erger en quader sal worden, sullen U. E. alle mogelijeke vlijt aldaer 

aenwenden om ons lans munte, U. E. voor desen toegesonden ende noch te 
^ '? Vj seynden, aldaer tot Batavia/in Amboina, Banda, Molucques ende elders daer 

’t mogelijck ende practicabel sal wesen in treyn ende ganek te brengen, om me 
eenmael verlost te mogen sijn van de menichvuldige fastidie ende verlet, die 
wy hebben in ’t opwisselen van de realen, die veeltijds soo schaers ende 
qualijc te becomen sijn, dat wy ’t depeschieren van de schepen, als blijet aen 
de Macquereel, daertoe geen realen te becomen waren, daerdoor verhinderen, 
ende boven de menichvuldige moeyten die wy daerdoor hebben, moeten de
selve tot hogen prijs, die van dage tot dage noch vermeerdert ende steygert, 
opwisselen.

1
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Hoe den aenslach, die U. E. op Maccauw off eylant Formosa per U. E. 
laesten voor haddet te laten doen, uytgevallen is, verlangt ons seer, ende 

handel, wat ordre U. E. sullen gestelt hebben op den handel met de Chineesen. Wy 
verhopen door des Almogenden genade een goet succes daervan te vernemen 
ende dat der vyanden handel met deselve Chinesen door bequame middelen 
sal wesen verhindert, ende ter contrarie, dat de Chinesen die elders als by 
onse vyanden willen handelen, alle faveur ende vrintschap aengedaen sal 
werden, want onse meeninge niet en is, dat men de Chinesen haren vryen 
handel sal beletten, anders als sooveel sy met onse vyanden handelen, tot 
grote schade van onse Compagnie ende groten voordeel ende verstercking 
van den vyant, opdat sy daerdoor mogen bespeuren, dat den oorloch die wy 
voeren niet anders en is dan om onsen erffvyandt, den coninck van Spaignien 
ende sijn adherenten, allen afbreuck te doen.

De coopmanschappen in ’t general soo wy voor desen gesonden hebben 
ende noch by desen senden, sullen U. E. geliven soo veel als mogelijck in 
plaetse van realen van 8en te distribueren ende verhandelen, ons adviserende 
welcke coopmanschappen best dienen gesonden ende in wat quantitey t, opdat 
wy van tijd tot tijd U. E. daervan mogen provideren, ende sooveel de sen- 
dinge van de comptanten excuseren als mogelijck is.

Hoe den tocht onder den commandeur Dedel na de cust van Goa is gesuc- 
cedeert, verlangt ons mede seer. Wy meynen, soo denselven tot sijn voor
nemen, dat Godt geve, is geraect, dat de Compagnie daerdoor merckelijcken 
voordeel sal toecommen, alsoo ’t den eenigen middel is omme de waren hier 
te lande in extiem ende op eenige prijs te brengen, mitsgaders om degeheele 
negotie van den vyant te parturberen ende te doen vallen, want wanneer hy 
na Europa geen afschepinge sal cunnen doen, sal nootsakelijc in de binnen- 
lanschen handel mede weynich vigeur hebben. Daeromme souden wy goet- 
vinden denselven tocht van jaer tot jaer te continueeren [met] soodanige macht 
als na gelegentheyt van tijd sal cunnen geschieden, sonder dat daerinne eenich 
versuym geschiede, off te lang gewacht werde, dat den behoorlijcken ende 
bequamen tijd verby gaet, gelijck als met de voorsz. vlote onder den com
mandeur Dedel ten deele geschiet is. Godt geve hy noch ten bequamen tyde 
gecomen is, want het missen off te laet comen ’t geheel disseyng omstoot 
ende voor de Compagnie vruchteloos maect, want wy achten voor seker het 
voor de Compagnie dienstiger te sijn, dat men den vyant verhindert syne 
retouren na Europa te voeren, dan dat men hem verhindert sijn capitalen in 
de Manilhas te besteden, ende soo men hem eenmael het overvoeren van de 
retouren can beletten, hoe in toecomende beter voordeel op hem te doen sal 
wesen ende sijn crachten daerdoor soo sullen verswact ende d’onse gestijft 
worden, dat wy eer corte jaren daervan de vruchten sullen gevoelen. Daer-
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omme en dient in geenderley manieren, als ’t eenichsints mogelijck is, desen 
tocht, die wy comprehenderen voor den dienst van de Compagnie soo gans 
voorderlijck te wesen, nagelaten, maer van jaer tot jaer gecontinueert, sullen 
wy eenmael t’onser begeerte geraken, U. E. denselven by desen serieuselijc 
recommanderende. Tot noch toe en vernemen wy niet datter dit jaer eenige 
caracquen in Portugael sijn gearriveert. Wy hoopen dat ’t selve door ’t belet 
van de voorsz. vlote geschiet sal wesen.

De West-Indische Compagnie sal per eerste mede haren voortganc nemen, 
soo wy niet en twijffelen, dewelcke te hopen staet, den vyant in ’t Westen de 
handen soo vol wercx sal geven, dat gyluyden aldaer in ’t Oosten te minder 
sijn macht sult hebben te vresen. De verkiesinge van de bewinthebberen tot 
deselve Compagnie is geschiet, maer wat equipage datter by haer gedaen sal 
worden is ons noch onbekent, ende alhoewel ’t selve niet dadelijck geschiet, 
soo sal nochtans den coninck van Spaigien al van nu al sijn macht ende 
stercte die hy nu soo lang in ’t Oosten alleen tegen ons heeft gebruyct, moeten 
splissen en verdelen, ende daerdoor, als gesecht, minder vrese voor hem sullen 
hoeven te hebben. Evenwel en sal men niet al te sorgeloos sijn, noch sijn vyant 
te cleen achten, want oock selfs de cleenste machten iets groots commen te 
verrichten als haer pertyen sorgeloos vinden, gedenckendedat het niet alleen 
den Spaignaert en is die ons can hinderen, maer dat wy daer noch geveynsde 
vrinden hebben, daervooren men mede op sijn hoede moet sijn, dewyle desel
ven ons den voet schynen dwers te stellen, waer sy connen.

Gedaen in Amsterdam desen 10 Desembris 1622 ende gesonden met ’t 
schip Leyden.
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1. VERTOOGH VAN DE STAET DER VEREENÏCHDÉ NEDER
LANDEN IN DE QUARTIEREN VAN OOST-INDIEN,

24 Nov. (21 Sept.) 1623 *).

Hoe seer de speceryen, edele gesteenten ende veel waren in Orienten val-
vanden ^enc^e a^en tyden in Asia, Europa ende Africa geextimeert sijn geweest,

Indischen wert door de Heylige Schrift ende veel vermaerde historiën getuycht. De 
handel.

1.

tijt heeft geleert, dat altoos soo rijck ende costelick geacht sijn geweest, elck 
om haer bysondere uytmuntende eygenschappen ende wesen, omdattet de 
Almogende Godt gelieft heeft, deselvige niet dan op seeckere bysondere plaet- 
sen (die langen tijt by ’t meerendeel der menschen onbekent sijn geweest) 
voort te brengen, ende omdat met groote moeyten ende costen, eer de groote 
zeevaert bekent was, van ’t eene lant in ’t ander getransporteert wierden. 
Meer heeft de republijcke van Venetien gesmert de diversie van den handel 
van de Indische waeren, dan ’t verlies van veel steden ende landen, die de 
Turcxe keyser ende Christenprincen haer affnamen. ’t Is oock kennelijck 
hoe grooten rijckdom de Portugysen met desen handel vercregen, ende wat 
affbreuck sylieden door de vaert van de Nederlanders ende Engelschen op 
Indien lyden. Doen de Portugesen den handel van Oost-Indien alleen be- 
saten, hielden die in sulcke reputatie, dat veel perticulieren met den Indischen

;

!
2.

Portu-
geezen.

1) Secreto kas der Staten-Gener aql, loket Oost-Indië n°. 11. — Naar een afschrift gedrukt 
door Leupe in Kronijk Historisch Genootschap, 1853, bl. 95. — In margino van het origineel 
staat: „Overgegeven ter vorgaderinge van de Ho. ende Mo. Heeren Staten Generaelder Yer- 
eenichde Nederlanden opten 21#“ November 1623”. De resolutiën der Staten-Geueraal van 
dien dag vermelden: „De GeneraclCoenenheeftgepresenteertendeovergelevertsijnrapport 
ingcschrifte’twelckhy t’synor wedercompste uyt Oistindien by mondehadde gedaen, waer- 
over hy is bedanckt”. Coen had, zooals uit het vervolg dezer stukken blijkt,^9 Sept. voet aan 
wal gezet; op 21 Sept. vermelden de resolutiën der Staten-Goneraal: „Is ter vêrgaderingc ge- 
compareort met twee gedeputeerden van de Seventiene van de Oost Indische Compagnie de 
gewoson Generacl in do Oost Indien Coene, uyt Oost Indien gecommen metto vier schepen 
laest van daer gecommen; heeft gedaen rapport van het succes van de vier voorgenomen 
expcditien in Oost Indien in verscheyden quartiercn, ende in watstaet hy de saecken aldaer 
gelaten heeft, ende de resolutiën aldaer genomen om de Oost Indische Compagnie voortaen 
te mogen houden buyten soo groote costen als die dus lange gedaen ende gedragen hebben, 
mitsgaders van sijn rey3e in [’t] thuyscotnmon. De voorsz. Generael is voor sijn gedaene goede 
dobvoiren bedanckt, ende versocht sijn rapport over te geven by geschrifte, twelck hy aen- 
genoinen heeft te sullen doen”. Daar wij dus, gelijk ook uit het slot van het „Vertoogli” blijkt, 
te doen hebben met de schriftelijke uitwerking van een vroeger mondeling gedaan verslag, 
en Coen eerder in de vergadering dor Staten Generaal verschenen is dan in die der XYII, 
openen wij ons hoofdstuk met het „Vcrtoogh’’, en niet met de resolutiën der XVII van 9—12 
Oct., die er op volgen.
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handel soo veel profitteerden, dat daerdoor soo veel volck op haer oost ende 
aventuyr naer Indien voer, dat veel plaetsen ende landen gepeupleert ende 
lange jaeren sonder kosten van den coninck beseten hebben. D’eerste schee- 
pen van de Vereenichde Nederlanden, naer Indien varende, rendeerden van 
een, twee, drye ende vier, gelijck mede eenighe Engelsche schepen; daerna 
is gebeurt dat sedert de vereeninge van de compagnien in de tijt van 21 jaeren 
niet meer dan twee capitalen aen de perticipanten uytgedeelt sijn. Wat hier
van d’ oorsaecke is, hoe eenige plaetsen geconquesteert sijn ende hoe den 
staet ende handel van Indien op ’t proffytelickste voor de Compagnie ende 
de Vereenichde Nederlanden verseeckert can worden, zullen U. E. Hooch 
Mogende sommierlijck voorstellen.

D’ eerste schepen van de Vereenichde Nederlanden in Indien comende ten 
tyde doen de speceryen in Europa door de Portugysen dier vercocht ende in 
Indien met inlantsche waren sonder geit goetcoop ingecocht wierden, hebben 
de peper, nagelen, noten ende folie tot redelicken prijs ingecocht ende in 
Europa zoo wel vercocht, dat haer perticipanten seer goede proffyten deden. 
In desen tijtbesaeten de Portugesen ende de Spangiaerden verscheyden forten 
ende plaetsen in Indien, waervan eenighe niet wel versterckt, noch behoor- 
lijck met garnisoen versien waeren, ende siende wat schaede haer door de 
comste van de Nederlanders genaecte, hebben veel weer gedaen om de Neder
landers met behendicheyt ofte met gewelt uyt Indien te houden ende den 
handel voor haer te verseeckeren. De Vereenichde Nederlanden siende wat 
proffyten in Indien te doen waeren, dat de speceryen door de differente coopers 
Van verscheyden compagnien zeer hooch tegen malcanderen opgejaecht 
wierden, ende dat de Spangiaerden ende Portugysen voornamen haer met 
gewelt van Indien te weeren, sijn de verscheyden compagnien in een ver- 
eenicht, ende nae dese vereeninge van jaer tot jaer veel schepen ende ver
scheyden treffelijcke vlooten na Indien gesonden, soo omme des vyants macht 
weder te staen, als omme haer affbreuck te doen, den handel te verseeckeren, 
ende tot assistentie van vrienden. Wat rescontre op verscheyden plaetsen te 
water ende te lande gevallen sijn, sullen overslaen, ende alleene ’t voorneem- 
ste, de staet van Indien betreffende, aenroeren.

♦
JQ

8.
Neder

landers.

i

t.1

Van ouden tyden zijn de inwoonders van de Molucos, Amboina, Banda ende
Mduk a^C om^eSSen(^e landen in twee factiën verdeelt geweest, de eene genaemt

ken, Am- UlleCirbaende d’ andre Ulle Lima; ’t hooft van d’ eene partye was in de Mo- 
boina en 
Banda.

I- 4.

lucos de coninck van Ternaten, ende van d’andere de coninck van Tydor. 
Dese de swackste wesênde, namen de Portugysen geerne tegen haer partye 
te hulpe, waerdoor groote avantagie op haer vyanden bequaemen; hierdoor 
cregen de Portugesen voet in ’t landt, ende hebben deTarnatanen, met hulpe 
van deTydoresen, veel plaetsen ende landen affgenomen, waerdoor de Tar-

l
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natanen eyntelijck genootsaect wierden, vrede met dePortugesen endeTydo- 
resen te maecken.

De partye van [Ulle Cirba] in Amboina de swackste wesende, heeft haer 
onder protectie van de Portugesen begeven ende is van haer gemainteneert; 
de staet, macht ende aensien van de Tarnatanen in de Molucos vervallende, 
is gebeurt dat in de landen van Amboina ende daerontrent d’eene van de 
Portugysen overwonnen wiert, ende d’ander den coninck van Tarnate afviel 
ende hun onder de Portugysen begaven.

In Banda zijn de Portugysen noyt verder gecomen dan tot den handel ge- 
admitteert; by ’t stedeken, Comber genaemt, hebben hiertoe residentie ge- 
hadt, maer wierden op seeckeren tijdt van de Bandinesen overvallen ende doot 
geslagen. In de voorschreven landen van Molucos, Amboina ende Banda, 
ende nieuwers elders, sijn alleene wassende de giroffelnagelen, notenmus- 
schaten ende folie; tot des menschen onderhout is in dese naestgelegen om- 
leggende landen sagu wassende, maer geen rijs ende weynich andere nootlick- 
heden, ende alsoo d’een d’ ander niet cost derven, is van alle tyden groote 
commercie van Java, Macassar, Patane, Syam ende andere landen, die over- 
vloedich van lijfftochten zijn, op de voorschreven landen gedreven, ende sijn 
de Molucos, Amboina ende Banda daerdoor veel meer dan andere landen ge- 
frequenteert geworden, dewyle d’een ende d’andere met de speceryen middel 
bequamen om haer gerieff van cleeden van de custe van Cormandel endeSu- 
ratten te becomen.

Met de conqueste van Malacca bequamen de Portugysen de commercie 
die van ’t Westen in ’t Oosten met cleeden tegen de speceryen, Chinese 
waren ende andersints gedreven wierd, ende sneden die alle andere natiën 
aff. Hier maeckten sy den stapel van den handel; alle nootlijcheden, gelijck 
mede de speceryen, nagelen, noten, folie, peper, veel Chinese waren ende 
andersints wierd haer van alle quartieren overvloedich toegebracht in ruy^ 
linge van cleeden ende Chinese waeren, welck sylieden met een cleen deel 
van de speceryen ende andere waren bequamen, alle de speceryen die nae 
Europa sonden overwinnende. ’tUytnemende groot voordeel met Malacca 
becomen, is oorsaeck, dat de Portugysen daer van alle omleggende coningen 
lange jaeren zeer bestreden zijn; ende alsoo de nagelen, noten ende foelye 
niet dan by westen Malacca geconsumeert, ende derrewaerts door niemant 
dan die sylieden zulcx toelieten, gevoert conden worden, hebben sylieden de 
Indianen hare vrienden d'onderlingen handel op de Molucos, Amboina, Ban
da, als weynich importerende nevens de hare, liber ende vry gelaten; haer is 
oock onnoodich geweest andere ordinaris garnisoen in de Molucos, Amboi
na ende Banda te houden, dan de swacheyt van hare vrienden (dat weynich 
was) vereyschte. Geen ander versterckinge was haer van noode, dan om haer



F

2i Sept. 1623.580

voor trouloose overvallinge van vrienden te hoeden. Dese redenen zijn de 
voorneemste oorsaecke, dat de Portugysen hare voorneemste macht in Ma- 
lacca endé niet dan seer weynich volck in deMolucosende Amboina hielden, 
noch oock geen forten dan eenighe torens ende seer slechte wercken op de 
eylanden van Tydoor, Macjan, Baetsjan, Amboina ende elders, daer de gele- 
genheyt van tijt endesaeckensulcxd'eenetijtvereyschteended’anderweder 
excuseerde; rnaer in Banda hebben noyt fort gehadt, noch garnisoen ge
houden. Nadat de Portugysen verscheyden reysen vrede ende oorloch met de 
Chinesen gehadt hadden, is haer eyntelick plaetse tot woninge om te handelen 
in Maccau vergunt, met conditie dat daervoor jaerlijcx seeckere somme gelts 
aen den coninck van China zouden betalen, dat geen versterckinge souden 
mogen doen, geen jurisdictie dan over haer eygen volck exerceren, ende dat 
niet een voet lantsbuyten de stadt tot plantinge souden besitten. Den handel 
welck de Chineesen op de naestgelegen omleggende landen dreven, hebben 
op haer risico behouden, ende gelijck by wyle eenige van haer joncken door 
de Portugysen genomen wierden, alsoo mede sijn dickwils verscheyden Por- 
tugysclie scheepen, als niet wel gewapent off niet wel op haer hoede waeren, 
van de Chinesen overvallen ende voor goede prinsen genomen, sonder dat 
de onderlinge vrede ende commercie daeromme gebroken wiert.

Hoe de Portugysen voet in Suphala/Mossambyque, Melinde, Arabia, Per-/sia, Ormus, Diu, Chaul, Goa, op verscheyden plaetsen van de custe van Ma- 
labar, Cotchijn, Seylon, Negapatan ende Maliapour vercregen ende lange 
sonder costen van den coningh met groot proffijt gehouden hebben, sullen 
hier, als buyten ons propoost wesende, overslaen.

De eerste schepen van de VereenichdeNederlanden,indeMolucos comen- 
natanen* ^en P°rtugysen daer (gelijck voren geseyt is) weynich volck
forten in hadden ende niet wel versterckt waren, wierden vriendelick van den coningh 
de Moluk- 

ken.

1
1
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5.

van Tarnaten ontfangen ; ende alsoo de Ternatanen (alsdoen met de Tydo- 
resen in vreede wesende) niet en sochten dan middel om haer van de Por
tugysen te ontslaen, hebben de hulpe van de Nederlanders met groote aen- 
biedinge daertoe versocht; ’tis haer oock toegeseyt, ende anno 1605 heeft 
Cornelis Sebastiaensz. de Portugysen haer fort van Tydoor, met hulpe van 
de Tarnatanen, affhandich gemaeckt. De coningh vanTydoor versocht, dat 
de Nederlanders ’tselve met haer garnisoen wilden besetten; den coningh 
van Tarnaten was daer tegen, versoeckende dat op ’t fort van ’teylantTar- 
natfiJtolck wilden leggen ende den coningh van Tydoor met sijn voorneemste 
adel verdelgen, maer alsoo de Nederlanders haer beyden afsloegen ende de 
vrientschap soo wel met d’eene als met d’ andere wilden onderhouden , ver-
trocken van daer, sonder ander volck dan eenige cooplieden met coopman- 
schappen tot den handel op Tydoor ende Ternaten te laeten, daerinne geen
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van beyde de coningén (die malcanderen niet vertrouden ende elckander soch- 
ten te ruyneren) wel tevreden waeren. De coningh van Tydoor nam d’occa
sie waer, heeft de Spangiaerden in Manillevan ’tvertreck der Nederlanders 
verwitticht, ende haer assistentie om de Tarnatanen te verdelgen versocht; 
hierop sijn de Spangiaerden, die overlange een aenslach voorgenomen had
den, anno 1606 van Manilla in de Molucos gecomen, hebben haer op Ty
door versterct, garnisoen aldaer geleyt, de Ternatanen op ’tonversienst over
vallen ende de stadt Gammelamme op Tarnaten met cleyne wederstant in- 
ge'nomen. De Tarnatanen wierden verstroyt ende haeren coningh, die de 
Spangiaerden met behendicheyt gevangen cregen, nae Manilla gevoert. Nae- 
dat de Ternatanen dit ongeval overgecomen was, is des conincx sone door 
die van ’t schip Westvrieslant ende eenigen adel in sijns vaders plaetse co
ningh gemaect, ende sy hebben nae Bantam ende Amboina.gesonden om 
assistentie aen de Nederlanders. Hierop is den admirael Matelieff anno 1607 
in de Molucos gecomen, heeft de verstroyde Tarnatanen weder vergaedert, 
een fort op Malleyen begost, een contract met de Tarnatanen gemaect, dat 
haer tegens de Spangiaerden ende Portugysen assisteren souden, mits dat 
alle nagelen, soo in de Molucos als op Lohoe, Combello ende elders onder des 
conincx gebiet vallende, tegens d’ ordinaire prijs aen de Nederlanders alleen 
leveren, ’t Volgende jaer, anno 1608, is den admirael van Caerden in de Mo
lucos gecomen, heeft de Portugysen ’t eylant Macjan (welck de Tarnatanen 
pretenderen, ende door de Portugysen ende Tydoresen wel 40 jaeren beseten 
was) affgenomen, ende daer sijn drie forten gemaect. Daerna is anno 1609 
door Symen Hoen ’t fort van Batsjan opT^aboehdfc^gewonnen, ende tsedert 
sijn derwaert van jaer tot jaer tot nu toe veel schepen; menichte van volck 
ende alderleye provisie gesonden tot assistentie van de Tarnatanen, omme 
de Spangiaerden vandaer te dryven ende den handel van de nagelen voor de 
Compagnie alleen te verseeckeren. Hiertegen hebben de Spangiaerden van 
Manilla haer volck in de Molucos van jaer tot jaer met volck ende provisie 
voorsien, ende is den oorlog aldaer tot nu toe opiniaterlijck om de possessie 
van de Molucos gevoert, de Nederlanders de Tarnatanen, ende de Spangiaer
den de Tydoresen te hulpe hebbende; verscheyden exploicten sijn daer van 

dersyden, soo te water als te lande, met differente successen gedaen. De 
Vereenichde Compagnie heeft lange jaeren elff forten in de Molucos gehou
den, beset met omtrent 500 blancke koppen, te weten op ’t eylant Ternate 
vier, genaemt Malleyo, Telloeco.JIacomy ende Caleamatte; op’t eylant Mac
jan drie, Taffaso, Gnoffyquia ende Tabelolo; op Mothier een; op ’t eylandt 
Gilolo een; op Batsjan een, ende op 'Feylandt Tydoor een. Op Ternaten heb
ben de Spangiaerden gemeenlijck drie forten gehouden, op Tydoor drie an
dere, ende op ’t eylandt Gilolo een, versien met ontrent 500 blancke koppen.
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Die van Hitto, door de Portugysen overwonnen ende uyt haer lant ver-
VeF' dreven sijnde, hebben na Bantam om assistentie aen de Nederlanders ge- o vering J

van het sonden, versoeckende, dat haer onder protectie van de E. Mogende Heeren 
Amboina* Staten wilden nemen, mits hare religie behoudende, ende dat alle de nagelen 

in haer lant vallende aen de Nederlandsche Compagnie alleen souden leveren; 
hierop is den admirael Verhagen met eenige schepen naer Amboina gevaren, 
ende heeft, anno 1605, sonder wederstandt ’t casteel van de Portugysen ge
wonnen, haer wechgesonden ende die van Hitto weder in haer lant gestelt. 
D’inwoonders van alle d’omleggende landen, soo Christenen als Mooren ende 
Heydenen, die tot dien tijt onder de Portugesen gestaen hadden, hebben haer 
onder subjectie van de Hooge Mogende Heeren Staten Generael begeven ende 
den eedt van getrouwicheyt gedaen; aldus heeft haere E. Hoog Mogende de 
souvereynité van ’t landt van Amboina, Hitto ende veel omleggende landen 
endeeylanden becomen, en sijn in dese landen soowel protecteurs geworden 
van degeene, die altoos de Portugysen tegen de Ternatanen assisteerden, als 
in de Molucos, van Ternaten ende haere consoorten. Doch hieromme en 
laeten de Ternatanen niet te onderstaen, dese lieden soo wel als die van Mac- 
jan met behendicheyt ende met gewelt tot haer devotie ende subjectie te 
brengen, ’t welck tusschen de Nederlanders ende Ternatanen veel onlust, 
groote jaloesie ende wantrouwen veroorsaeckt. ’t Volck van Hitto is een volck, 
’t welck noyt onder de coninghen van Ternaten gestaen heeft, maer zijn met 
de Tarnatanen, die van Loehoe, Combello ende hare consoorten tegens de 
Portugysen verbonden geweest, soodat altoos tusschen twee wateren geswom- 
men hebben ende noch swemmende zijn.

De Tarnatanen weder op Malleyen in goeden stant gebrocht sijnde, exten- 
deren vorder, met hulp ende aensien van de Nederlanders, haer gebiet soo 
wijt ende zijt alse eenichsints doen connen; van de omliggende landen heb
ben weder veel volcx tot haer devotie gecregen, de eene met soeticheyt, list, 
bedroch, ended’andere met openbaer gewelt ende groote tyrannye, sonder 
dat daerop van de Nederlanders regard genoomen wierd, de conqueste 
de Ternatanen mede voor de hare houdende.

Terwyle de Ternatanen in de Molucos uyterlijck seer goede correspon
dentie, vrientschap ende eenicheyt met de Nederlanders hielden, hebben sy 
ondertusschen door hare stadthouders, die van Hittoe, Lohoe, Combello 
ende andere hare consoorten, met behendicheyt getracht, de ondersaeten 
van de E. Hoogh Mogende Heeren Staten Generael in Amboina mede tot 
hare devotie te brengen; met soeticheyt, bedroch ende gewelt hebben eenighe 
daertoe gecregen ende tegens de Nederlanders rebel ende ongehoorsaem ge- 
maeckt, omme alsoo allencxkens ’t casteel Amboina van de geaffectioneerde 
t’ontblooten ende met de Nederlanders naer haer welgevallen te handelen;

6.

ï

van

;■

;
1

*
= ■



I

21 Sept. 1623. 583

tot desen eynde hebben veel volck op MalleyeendeLohoe vergadert endesijn 
gestadich door hare priesters besich, omme de Christenen van de Christelijcke 
religie te trecken ende Moors te maecken. Hiermede brengen oock veel te 
wege, want soo haest yemandt tot dese veranderinge van de religie comt, 
werden datelijck van vrienden tot vyanden verandert. De Nederlanders eyn- 
telijck dese meneën in Amboina gewaer wordende, hebben hun met behen- 
dicheyt ende gewelt daertegen gestelt, waerdoor de vordere ondercruipinge 
van de Mooren wat gestut, maer niet wechgenomen is/Over dese onbehoor- 2. T. V■' 
lijcke procedueren sijn verscheyden dachten aen den/coningh van Ternaten 
ende synen raet gedaen. In ’t openbaer is daerop seer goetbescheyt gegeven, 
maer in ’theymelick varen sy met quade meneën voort. Gelijck deTydoresen 
de Portugesen ende de Spangiaerden te hulpe namen omme haer tegens de 
Ternatanen te verseeckeren ende die te overheeren, alsoo hebben de Terna- 
tanen de Nederlanders te hulpe versocht, omme ’t gewelt der Spangiaerden 
endeTydoresenafftekeeren ende haer te vermeesteren, menende haere hulp 
als een roede te gebruycken ende die daernae in ’t vier te werpen; maer ver
nemende hoe elck van ander gesecondeert ende gemainteneert wort, dat met 
langhdurige oorloch haerselven consumeren, ende dat op de genomen voet 
niet wel tot haer oogmerck connen comen, soecken sy anderen raet om tot 
haer bysonder voornemen te comen; hebbende de Ternatanen ende Tydo- 
resen verscheyden reysen, tegen advijs van hare protecteurs, treves met mal- 
cander gemaect. De Tydoresen zijn tegens de Spangiaerden in de wapenen 
geweest, ende de Ternatanen hebben onderleyt, haer met behendicheyt 
meester van eenighe Nederlantsche forten te maecken, maer ’t is d’een ende 
d’ander tot noch toe misluckt.

Terwylen den oorloch tusschen de Nederlanders ende Spangiaerden hef-
Fortop tich in de Molucos gevoert wiert ende de nagelen daerdoor verloren gingen, 
Banda.

7.

hebben de ondersaten ende bontgenoten van de Nederlanders in de om
liggende landen van/Amboina zoo veel nagelboomen aengeplant, dat de f .
Nederlanders haer gërijff daer becomen; ende om haer van de moetwil der 
Bandinesen te ontlasten ende noten ende folie mede te verseeckeren ende de 
Spangiaerden daerinne te prevenieren, is in ’tjaer 1609 een fort op 'teylandt 
Nera in Banda versocht. De inwoonders stonden ’t toe, maer terwijl het fort 
gemaect wierdt, hebben d’admirael Verhoeven ende zynen raedt (met den 
anderen vrientlijck vergadert zijnde om een goet accoort te maecken) over
vallen ende vermoort, trachtende vorder alle de Nederlanders te verdelgen; 
doch wierden gestut, nadat met den admirael ontrent 45 persoonen deerlijck
vermoort waren.

De oorloch hiermede in Banda ontsteken wesende, wiert ’teylandt Nera 
geheel overwonnen ende ’t voorsz, fort voltrocken; ende nadat de Banda-

■
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nesen de souvereynité van alle de eylanden Banda aen de Hoog Mooghende 
Heeren Staeten Generael opgedragen, den eedt van getrouwicheyt gedaen en- 
de per contract belooft hadden, alle de noten ende folie tot seeckeren prijs aen 
de geoctroyeerde Compagnie der Vereenichde Nederlanden ende aen geen 
ander te leveren, is haer vrede ende de vrye possessie van haer landt gelijck 
te voren vergunt; doch corts daernae van nootlickheden versien ende de 
meeste schepen vertrocken wesende, namen de wapenen weder aen; maer al- 

daermede niet conden vorderen ende de provisie haer quam te gebreken, 
heeft d’eene pertye vrede gemaeckt ende de andere den oorlogh gecontinu- 
eert, totdat van de Engelschen, Portugysen ende de omliggende volcken te- 
gens de Nederlanders gestij ft wierden, als wanneer wederom een generael 
oorlogh aennaemen; ende telcken reys als in soberen staet geraecten ende de 
Nederlantsche macht haer te groot viel, maecten weder vrede ende hielden die 
niet langer als haer goet docht. De tijt van twaelff jaeren met vrede ende oor- 
loch ende differente successen gepasseert wesende, zijn eyntelick door den 
Generael Coen in ’t jaer 1621 alle de eylanden van Banda t’ eenenmael gere- 
duceert, overwonnen ende in vrye possessie van de Vereenichde Compagnie 
gebracht; de inwoonderen zijn meest alle door den oorlogh, armoede ende 
gebreck vergaen; zeer weynich isser op d’omliggende landen ontcomen, 
ende werden alsnu de voorsz. landen weder met ander volck gepeupleert.

Terwyle geduyrende de eerste tienjarighe rekeninge de peper in Europa 
zeer goeden coop was, ende de raden in Indien geraetsaemst docht, alle des

:
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t Peper; 

mede
dinging Compagnies macht in de Molucos, Amboina ende Banda te gebruycken 
der En- 

gelsehen. omme de Spangiaerden van die quartieren te weren, ende de saecken zoo te
schicken, dat de gemaecte contracten van de trouweloose Mooren onder
houden mochten werden, is gebeurt dat ondertusschen de middelen van de 
Nederlanders aldaer geconsumeert wierden ende dat d’Engelschen den handel 
van Suratten op Engelandt ende Indien alleen dreven, gelijck mede eenige 
jaren langh ’t merendeel van den peperhandel, zonder andere oncosten te 
dragen dan ’t gaen ende keeren van hare schepen. Hiermede deden zoo goe
de proffyten, dat hare participanten van een, drie, vier ende vijff uytgedeelt 
wierd. Door dese proffyten verseeckert zijnde, hebben d’Engelsen stercker 
geëquipeert, meerder schepen ende meerder capitael naer Indien gesonden, 
inschryvinghe van 162 tonnen gouts capitaels tot employ doende, metbehen- 
dicheyt ende arrogantie onderstaende de Nederlanders den handel van de Mo
lucos, Amboina ende Banda t’ondercruypen, hare vyanden assisterende. De 
Nederlanders dit ongelijck niet connende gedoogen, hebben haer eerst met 
vriendlijcke insinuatie en oock eyndling met gewelt daertegen gestelt, ende 
eenige van de Engelsche schepen (die expres schynen gesonden te wesen 
actie te soecken) genomen; item daernae vernemende, hoe een tijt lanck des
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Compagnies middelen in de Molucos, Amboina ende Banda geconsumeert 
waeren, terwijl de Engelse zeer groote proffyten met de peper, den handel 
van 
nevens

5
1Suratte ende Cormandel deden, hebben medebegostgrootepertyen peper 

d’Engelsche tot Bantam^ende elders op te coopen ende veel overge-
sonden; hierdoor is de prijs in Indien geresen ende in Europa zeer gedaelt, 
waerover de Engelschen quamen te missen de groote proffyten, die met uyt- 
rustinge van meer schepen ende geit dan te vooren meenden te becomen,
waerover soo gealtereert wierden, dat haer docht met de gesochte actie recht 
genoech becomen te hebben om den handel van Indien met gewelt van de 
Nederlanders aen haer te nemen.

Terwyle de gedeputeerde van de E. Hoog Mogende Heeren Staten Gene- 
rael met de gedeputeerde van de Conincklijcke Majesteyt van Engelant ende 
van beyde de Compagnièn besich waren om de twee Compagnïen te vereen i- 
gen, alle misverstanden wech te nemen, den handel van Indien voor beyde 
Compagnièn tegen de gemeene vyant te versekeren ende soo te reguleren, 
dat beyde daervan goede proffijt mochten genieten, was corts te vooren door 
d’Engelse Compagnie een groote vlote na Indien gesonden, met ordre om 
gewelt tegens de Nederlanders te gebruycken daer sulcx goet ende proffytabel 
souden vinden; goet vertrouwen op haer secreet desseyn hebbende, wierd 
licht geaccordeert, dat een yeder soude houden de landen ende forten, die 
elck doen besat.

Die van Bantam ende veel andere Indianen meer, siende hoe dagelijcx 
meer ende meer schepen van de Nederlanders, Engelschen ende oock eenige 
Francen in Indien quamen, zijn hiervan zeer jaeloers geworden, insonder- 
hey t die van Bantam, welck de dagelicxe comst van zoo veel schepen ontsiche- 
lijcxt was; hierover heeft de coningh van Bantam voorgenomen naerdersorge 
voor zynen staet te dragen, ende de macht van de Nederlanders ende Engel
schen in dwanck te houden. Tot desen eynde heeft hem altoos met d’een tegen 
d’andere beholpen, de tollen verhoccht, veel quaede tractementen gedaen, 
d’een met d’ander gequelt, ende een monopolie met de peper gefabriceert.

De Nederlanders dese desseyn bespeurende, sochten ’t gewelt van Bantam 
t’ontgaen; tot desen eynde wiert tot Jacatra een comptoir gestabilieert ende 
de peperhandel tot Jamby ende elders meer dan oyt te vooren gevordert, al- 
waer d’Engelsen haer overal volgden. De coningh van Bantam dese uytvlucht 
ten hoochsten ontsiende, vreesende dat sijn dvvangh souden ontgaen ende den 
handel van Bantam tot Jacatra diverteren, heeft gesocht sulcx in alder ma
nieren voor te comen, maer door wantrouwen de rechte middelen niet ge- 
bruyct. Door dese differente desseynen van 
die van Bantam ende Jacatra, elck nae zijn bysonder ooghmerck werckende, 
zijn de misverstanden dagelijcx zeer gewassen ; op alderleye manieren heeft
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de coningh van Bantam onderleyt, den coningh van Jacatrasoo te disponeren, 
dat de Nederlanders van daer soude doen vertrecken; lange heeft Jacatra Ban
tam daerinne wederstaen, ende alsoo haer beyde ontsagen openbaer gewelt 
tegen de Nederlanders te gebruycken ende haer bekent te maecken, verdroe
gen eyntelick een derde persoon voor de quaede man te gebruycken, opdat 
die van Bantam ende Jacatra hare goede naem mochten behouden ende geen 
machtig vyant op den hals halen. Pangeran Gabangh, een persoon die de 
Nederlanders ende Engelschen altoos de meeste vrientschap ende ’t grootste 
misnoegen van ’t gouvernement van zijn broedeijjpangaran Area Rana de Man- : '»■*? 
gala, gouverneur van Bantam, betoonde ende aaerdoor ’t meeste credit by 
haer wel hadde, is voor de quade man gecosen ; dese heeft desaecke(die uyt- 
dermaten listich beleyt ende met zeer schoonen schijn becleet was) aenge- 
nomen. In Augusty anno 1618 des nachts meende hy onder een vriendelijcken 
schijn met behulpe van ’t volck van Jacatra des Compagnies huysinge tot Ja
catra aff te loopen ende zijn personage te spelen: dan alsoo tegen een quaet 
voornemen versien ende ’t volck in de wapenen gestelt was, heeft zijn voor
nemen uytgestelt ende is met vrientschap gescheyden. Nae dese misslach sijn 
onder voorsz. coningen verscheyden andere voorslagen gedaen, doch alsoo 
eyntelijcken door tegenwercken der Nederlanders wanhoopten, omme met be- 
hendicheyttothaerooghmerckte comen, namen voor, gewelt te gebruycken 
ende de Engelsche tot hulpe te nemen.

Om gewelt met sekerheyt te doen was noodich, dat de stat Jacatra aen de 
zeekant versterct ende met eenige nieuwe bolvvercken versien wiert; dit is na 
voorsz. misslagh by der hant genomen, ende soo haest de Nederlanders sulcx 
vernamen, hebben met behendicheyt daertegen gearbeyt ende haer allen cx- 
kens met tegenweer versterct.

Alsoo de Engelsche, om beter tot haer disseyn te comen, uytgestroyt had
den, dat yet sonders op de Molucos, Amboina ende Banda wilden voornemen,
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11.
Thomas 

Dale;
Coennaar ende door de Nederlanders (die weynich op haer groot voornemen dachten) 
Amboina. tijtlick eenige schepen van Java na Amboina gesonden waren, is den Engel

schen admirael Thomas Dael met zijn vlote van Engelant op de custe van 
Java gecomen, ten tyde dat de Nederlanders aldaer gans qualijck van volck 
ende schepen voorsien waren. De voorsz. admirael Dael in December anno

k \

1618 negentien Engelsche schepen ontrent Bantam vergadert hebbende, ten 
tyde de coningen van Bantam ende Jacatra met haer verborgen disseyn tegen 
de Nederlanders mede veerdich, ende zylieden met den Mataran ende met die 
van Macas&ar-oock in oorlogh waren, heeft hem ditto Dael met behendicheyt 
voor Bantam meester van ’t schip de Smarten Leeuw gemaect, tot groot ge
noegen van de coningen van Bantam ende Jacatra, ende is met elff schepen 
op ’t spoedichste na Jacatra geloopen, om de Nederlantsche schepen, aldaer
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zijnde, mede te vermeesteren. Dese tydinge by de Nederlanders comende, 
ende siende hoe dat daer te lande met verscheyden batteryen beset wierden, 
resolveerden alle gewelt met gewelt te weren; tot desen eynde staecken de 
brant in de huysen rontom haer staende, verstercten haer te lande 
mogen, verhinderden de vordere aproche van hare vyanden ende liepen d’En- 
gelschen te water met zeven schepen tegen, ontjaechden haer een Nederlants 
schip; ende nadat de Nederlanders met zeven schepen tegens elff slagh ge- 
presenteert [ende] zeven glasen schutgeveer met haer gehouden [hadden], 
ende d’Engelse met drie andere schepen versterckt waren, liepen de Neder- 
lantsche s.chepen om meerder macht te versamelen na Amboina, haer fort tot 
Jacatra te water ende te lande belegert latende.

Aldus tegen drie vyanden ende tegen drie disseynen in openbare oorlogh 
^hefc^fort1 £>ecomen wesende, hebben de coningen van Bantam ende Jacatra d’Engel- 

schen versocht haer te lande met volck ende geschut t’assisteren, ende weder 
met die van ’t fort, sonder limitatie van tijt, treves gemaeckt; de coningh van 
Jacatra den commandeur van ’t Nederlantsche fort ten hove crygende, onder 
pretext dat een goet accoort beraemen souden, heeft deselve met zijn swiete 
gevangen genomen ende seer qualijck getracteert, doch evenwel wiert de 
treves ofte stilstandt van wapenen geconfirmeert, van d’eene om in ’t fort 
toevoer van allerleye provisie te becomen, ende van d’andere omme de be
legerde met nieuwe batteryen te naederen ende haer met schoonschynende 
handelinge te vercloecken.

Ondertusschen hiel de coningh van Bantam in des Compagnies huys al- 
daer ontrent 100 mannen gevangen, onder pretext dat haer voor offencie van 
de Engelsche in zijn bescherminge hielt.

Geduyrende dese stilstant van wapenen sijn de Engelsche met 
mannen en acht stucken geschut gelandt; ’t selvige geplant hebbende, 
wierden die van ’tfort met dreygementen tot accoort (om de plaetse aen den 
coningh van Jacatra ende de Engelsche over te geven) gebracht, met conditie 
dat de gevangen commandeur van ’t fort met zijn swyte eerst weder by de 
syne in ’t fort in vryheyt stellen souden; maer alsoo d’Engelsche ende Java
nen elck voor ander na de possessie van ’t fort, geschut ende goederen 
stont, heeft de coningh van Bantam de overleveringe aen de Engelsche ende 
den coningh van Jacatra doen verhinderen, de Engelsche leelijck affgeschil- 
dert, ende met de gevangen Nederlanders, die hy tot Bantam hadde, soo 
veel te weech gebracht, dat de belegerde accordeerden de plaetse aen den 
coningh van Bantam, ende niet aen d’Engelsche, noch die van Jacatra, over 
te leveren.
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De Engelschen, dese verhinderinge vernemende, vielen in vreese dat Ban
tam haer niet beter dan de Nederlanders tracteren soude, deden al haer goet 

/ van Bantam schepen,Vnde versochten van de Nederlanders tot Jacatrajicen-
& ' tie omme haer geschut ende volck voorby ’t fort, onder haer bescherminge,

weder aen boort te mogen brengen, ’twelck haer geerne vergunt wierd.
De coningh van Bantam, meenende de Nederlanders ende Engelschen over

wonnen te hebben, maecte hem oock meester van den coningh ende ’t volck 
van Jacatra, liet denselven ende alle die hem suspect waren, in de jurisdictie 
van Bantam voeren, ende sont zyne gecommitteerde met verscheyden jonc- 
ken om possessie van ’t Nederlantsche fort te nemen; de Nederlanders ant
woorden, dat wel genegen waren de plaetse over te leveren ende daeruyt te 
vertrecken, maer vreesden dat met in zee comende, weder van d’Engelsche 
schepen genomen souden werden; derhalven versochten, dat het den coningh 
gelieve, haer eerst een vrye pas van de Engelschen te senden ende hun voor 
haer te verseeckeren; maer alsoo de coningh van Bantam hiertoe geen raet 
wist, stelde hy weder dreygementen te werck, seggende, dat de Engelschen 
wederom soude doen landen, ende dat gesamentlijck haer uyterste macht 
te werck souden stellen, soo de plaetse niet overgaven.

De Engelschen, siende haer wensch mede misluckten, ontboden oock, soo 
de Nederlanders haer de plaetse niet overgaven, dat andermael met haer ge
schut souden landen, ende met hulpe van de Javanen alle gewelt gebruycken, 
doch alsoo met voorsz. onderhandelinge in ’t over ende weder senden nae 
Bantam soo veel tijt verliep, dat de belegerden ondertusschen soo versterct 
waren ende sulcken moet schepten, dat haer dochte de plaetse genoechsaem 
tegen alle gewelt tot de comste van ’tsecoers van Amboina houden conden, 
resolveerden ’tfort te houden, ende seyden den coningh van Bantam ende de 
Engelschen met beleeftheyt aff.

Terwyle dese belegeringe van ’t fort Jacatra duyrde, is in Amboina 
ende ontrent Grissy.een vlote van 16 Nederlantsche schepen vergadert;

18.
Co en 

fcerug;
Jacatra dese zijn op ’t alderspoedichste toegerust ende na Jacatra geloopen, deden 

genomen. jn passant Japara aen ende liepen de plaetse voor de tweede mael aff, tot 
revengie van ’t quaet door die van den Mataram gedaen; in ’t laetste van 
May anno 1619 arriveerde dese vloote voor ’t fort van Jacatra. Datelijck 
wierd een tocht te lande gedaen, ’tfort ontset, de belegeringe opgeslagen, 
de stadt van Jacatra ingenomen ende die van Bantam landewaerts in op de
vlucht gedreven. De coningh van Bantam, dese tydinghe becomende ende 
vreesende, dat Bantam mede alsoo souden aentasten, ontboodt datelijck tot 
meerder versekeringe alle het volck uyt het landt van Jacatra, ende hebben 
de Nederlanders de possessie van ’t selvige alsoo becomen.

Doen voorsz. vloote voor Jacatra arriveerde, lagen de Engelsche met haer
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schepen op haer voordeel aen de eylanden in de straet Sonda,_drie Chinee- 
sche joncken lossende, die zy op rekeninge van ’t gene van Bantam preten
deerden genomen hadden; soo haest de coomste van de Nederlantsche vlote 
vernamen, sijn sy uyt de straet Sonda vertrocken ende na de custe van Cor- 
mandel geloopen.

De Nederlantsche vlote voor Bantam comende, heeft dien coningh alle 
het volck, welck hy gevangen hadde, gerelasscheert ende de Nederlantsche 
goederen laten uytvoeren, seggende, dat niet anders begeerde dan d’oude 
vrientschap t’ onderhouden, de schuit van alle misverstanden aen de Engel- 
schen ende den coningh van Jacatra gevende; doch alsoo vernamen dat een 
schoon gelaet veynsde, om hem van alles te versien ende te verstercken, den 
handel behendich belettende, omme de Nederlanders daerdoor van Jacatra 
te dringen, is de rede van Bantam door haer met eenige schepen ende cleyn 
vaertuych beset, de vaert, alle toevoer ende de visscherye beleth, om Ban
tam daermede te dringen vrede te houden ende den handel toe te staen, 
waerdoor in openbare oorloch met die van Bantam vervielen, welcke als- 
noch is duyrende; doch niet sonders van d’een ende d’ander verricht noch 
geattenteert. In regard van de importantie van den handel van Indien, de 
groote macht van Spangien, d’ontrouwe van de Mooren ende de quade at
tentaten van de Engelschen, heeft de Generael ende raedt van Indien lange 
jaren successivelijck veel schepen, menichte van volck ende een groote som- 
me geit van de Vereenichde Compagnie versocht, omme tijtlick tegen alle 
voorverhaelde swaericheden te versien, den handel overal na behooren waer 
te nemen, den vyant den handel te beletten, ende voorde Vereenichde Com
pagnie te verseeckeren; maer alsoo de constitutie van saecken in Nederlant 
niet toe en lieten alles behoorlijck te gelijck te fourneren, is altoos [aen] 'teen 
of ’t ander in Indien gebreck geweest, ende dat gemeenlijck ten tyden als 
’t noodichst van doen was.

Een groot deel van de eerste middelen van de Vereenichde Compagnie 
zijn geconsumeert, om de Molucos, Amboina ende Banda te versekeren; 
daernae, doen met geit goede proffyten te doene waeren, wasser geit ge
breck, ende de Engelschen gingen met de proffyten deur; doen redelicke 
somme geit gesonden wiert, quam ’t geit t’onpas, de goederen waren in In
dien zeer duir, niet wel te becomen, ende men viel in gebreck van schepen.

Dese occasie door d’Engelschen waergenomen zijnde, onderstonden zy 
de Nederlantsche Compagnie met openbaer gewelt te ruyneren, ende alsoo 
noodich was, dat daertegen macht van schepen ende volck naer Indien ge
sonden wiert, is de Nederlantsche Compagnie door de gedaene extraordi- 
narie groote equipagie ende de quaede afftreck der speceryen in Europa in 
extraordinaire groote belastinge vervallen, ten tyde als vele daer minst op
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dachten ende rijcke uytdeelinge verhoopt hadden, welck veel onlust in velen 
veroorsaect heeft.

Na de middelen in Indien geweest zijn, is d’ extentie van den handel ende 
’t voornemen op den vyandt gedaen. Door gebreck van capitael off schepen 
heeft de Nederlantsche Compagnie den handel overal in Indien niet waer- 
nemen connen; in Suratte ende alle omliggende landen, gelegen van Cabo 
de Commorijn tot Cabo de Bona Esperance incluys, daer de Portugysen 
ende Engelschen zoo treffelijcken handel dryven, heeft de Compagnie tot 
noch toe weynich off niet gehandelt ende weynich versocht; op de groote 
landen van Sumatra, Bengala, Patana, Chiam is mede weynich handel gedaen; 
niet eer dan in ’tjaer 1622 is in Indien middel gevonden omme met eenich 
apparent aensien behoorlijck na de alderrijcxste handel van China te trach
ten, doch is lange te voren wel simpelijck versocht geweest; op de cust van 
Manilla, Malacca, Seylon, Goa ende Mossambycque sijn bywylen te waeter 
met differente successen wel eenige vliegende tochten gedaen omme den 
vyandt zynen handel te beletten, maer omme zelfs den handel te vercrygen, 
den vyant ende geveynsde vrinden doot te vaeren, weynich ofte niet is daer- 
toe tot voorsz. tijd onderleyt.

Nae voorgaende conqueste ende reductie van de eylanden Banda ende ’t
jExpadii.—coninckrijck van Jacatra de Vereenichde Nederlantsche Compagnie ontrent 

tiëjLiegen 
Go*,,

'ïfaaiur enc*e z'in vee^ verscheyden vloten uytgesonden, te weten: een van 7 seylen, 
Macao.’ in compagnie van 4 Engelsche, na de cust van Goa ende Mossambicque; een 

van ontrent 8 seylen op de cust in ’t vaerwater van Malacca; een van 5.seylen, 
nevens 5 Engelsche, na Manilla, ende een vlote van 16 schepen nae China.

De eerste vlote heeft omtrent Mossambicque 3 caraquen met haer inge
laden goederen van de vicerey el conde de Videgeiro vernielt, doch weynich 
voordeel heeft de Nederlantsche Compagnie daervan becomen; daerna liepen 
naer Goa ende hebben dese reede beseth, omme te beletten dat in ’tjaer 
1623 geen caraquen van Goa na Portugael varen; van twee die anno 1622 
vandaer vertrocken waeren, is een door twee Nederlantsche schepen ontrent 
de Cabo de Bona Esperance gerescontreert ende soo getracteert, dat met 
volck ende goet in see gesoncken is.

Op de tweede tocht in ’t vaerwater van Malacca werdt den vyant in zynen 
handel op China ende de omliggende landen grooten affbreuck gedaen; veel 
schepen zijn haer affgenomen ende aen de wal gejaecht, maer weinich heeft 
de Compagnie daeraff geproffiteert.

De derde vloot, die in ’tjaer 1622 op de custe van Manilla geweest is, heeft 
den vyant daer groote affbreuck gedaen, veel joncken van China op Manilla 
handelende genomen, ende redelijcke goede prinse becomen.
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100 zeylen in Indien hebbende, is op een tijt d’ordinarie handel waergenomen,
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De tocht door voorsz. vierde vloot anno 1622 op de custe van China ge
dreven, is voor de eerste reys genoechsaem infructueus gevallen, ende dat 
door verscheyden misvallen ende inconvenienten, die haer overgecomen zijn 
ende ’t goet voornemen verhindert hebben. Met ontrent 600 coppen is in 
passant een vliegende tocht op Maccau gedaen; door quaet beleyt ende dis- 
ordre van de bespringers hebben de Portugysen haer met verlies van 136 
mannen affgekeert. Daernae is een fort in de Piscadoris op ’t eylandt Pehou 
gemaect; versochten de Chineesen aldaer off elders (daer sulcx voor beyde 
best gelegen comt) by haer te comen handelen. De Chinesen hebben den 
handel ontseyt ende de Nederlanders geinsinueert van Pehou te vertrecken, 
eer haer coningh ordre gave gevvelt te gebruycken.

Op desen ontsegh is den Chinesen den oorlogh aengeseyt ende op haer 
custe oock aengedaen, doch naderhant is op ’t vertreck van den Generael 
Coen goetgevonden de hostile procedures voor een tijt op de custe van China 
na te doen laten, ende den handel andermael vriendelijck te versoecken, 
mits dat den Chinesen den handel evenwel op alle quartieren by den vyandt 
ende elders (uytgesondert Batavia), belet werde. In Indien wert by veele, 
die van de gelegentheyt van China kennisse meenen te hebben, voor seker 
gehouden (byaldien de saecke behoorlijck vervolcht vvort), dat de Neder- 
lantsche Compagnie den Chineschen handel op Pehou off daerontrent met 
oogluyckinge ofte openbare toelatinge becomen sullen.

In ’tvoorschreven discours sijn onder anderen sommierlick begrepen de 
voorneemste poincten van saecken, daermede ende daeraen ten delen bewesen 
can worden, wat de oorsaecken zijn dat de eerste schepen, van Nederlant ende 
Engelandt na Indien vaerende, aen haer participanten van één, drie ende 
vier rendeerden, ende dat van de Geoctroyeerde Compagnie (sedert d’ingang 

t octroy, anno 1602 door de E. Hoog Mogende Heeren Staten Generael 
gegeven) maer twee capitalen tot nu toe uytgedeeltzijn, sonder andere effecten 
boven haerebelastinge in dese landen te hebben dan de waerdye van ontrent 
20 tonnen gouts. Tegenwoordich heeft de Compagnie daerenboven in Indien 
aen goede effecten 61 tonnen gouts, 69 schepen ende jachten. Onder de sou- 
vereyniteyt van d’E. Hoog Mogende Heeren Staten Generael besitten (soo 
vooren geseyt is) de landen van Molucos, Amboina, Banda, ’t coninckrijck 
Jacatra, Paleacatte ende de Piscadores, besett met 21 forten, welcke van am
munitie van oorlogh, volck ende provisie redelijck wel voorsien zijn.

Wat raet datter is om de staet van de Compagnie in Indien voor de Ver- 
eenichde Nederlanden te versekeren, den vyant daeruyt te crygen, de Com
pagnie te ontlasten van hinder, schade ende moeyte, welck vyanden ende 
geveynsde vrienden haer aendoen, ende omme de participanten aen de lang 
verwachte gewenschte vruchten te helpen, sullen vorder ondersoecken.
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Door pertinente rekeninge blijct, dat d’incoop van de retoeren, in de tijt 
van omtrent negen jaren van Indien gecomen, bycans zoo veele beloopt als 
’tcapitael welck in deselve tijt na Indien gesonden is, uytgesondert ’tgene 
daer noch in wesen is, ende de taxatie van de veroverde goederen voor inge-
cochte retoeren gerekent.

Dit aldus zijnde, wat is dan d’ oorsaecke dat dese retoeren soo goede prof
eten aen de participanten niet renderen, als de retoeren eertijts vóór ’t oc-

19.
Waar-

grooter troy aen de Nederlanders ende Engelschen deden? D’oorsaecke hiervan, 
voor

dooien
behaald? poincten voorstellen, te weten:

Ten eersten op de retoeren van Indien.
Ten tweeden op de equipagie van Nederlant na Indien.
Ten derden op de oncosten, die in Nederlant ende in Indien gedaen worden. 
Ten vierden op den inlantschen handel van Indien.
Ten vijfden op ’t beneficeren van de geconquesteerde landen in Indien 

ende aenplantinge van verscheyden collonien aldaer.
Wat d’ incoop van de retoeren in Indien ende de vente in Europa aengaet, 

’t is seker, dat eenige schepen ’t geluck hadden, dat haer last in Indien goeden 
coop bequamen ende in Europa diere vercochten; hiertegen heeft de Geoc- 
troyeerde Compagnie veel jaeren de goederen zeer dier in Indien moeten 
coopen ende niet dan goetcoop in Nederlant connen venten, welcke wel 
de voorneemste oorsaeck is, dat de Vereenichde Compagnie in lange jaeren 
weynich offte geen voordeel voor de participanten gedaen heeft.

D’ oorsaecke van dese dierte in Indien ende de leege prijs van Europa is in 
de peper wel eensdeels de monopolie door den pangoran tot Bantam ende de 
zyne gepleecht, gelijck mede d’opslach van prijs in China, daerover de Chi- 
nesen diere cochten; maer’tis principael bygecomen, vermits de Nederlan
ders, Engelschen ende Francen de peper tegen ma^canderen in Indien zeer 
opjaechden, al te veel op eene tijt in Europa brachten, ende die daer elck voor 
ander weder zochten te venten.

ende hoe men ’t gewenschte effect becomen sal, sullen in de navolgende

20.
Retouren.

Met de nagelen is deze cladderye door d' Engelschen mede begost. Hier- 
inne can met geen contracten noch reglementen versien worden, soo lange 
uyt differente jurisdictiën ende met differente beursen gevaren wort, want elck 
altoos zijn bysonder voordeel ende ooghmerck voor 't gemeene prefereert.

Soo de goederen door de Vereenichde Compagnie in Indien nevens d’ En- 
gelsche, Francen ende Denen niet opgecocht, in Europa gebracht ende weder 
na loopende prijs vercocht worden, onaengesien dat daeraen weynich voor
deel doen, soo souden noch ongelijck meerder schade lyden, den handel van 
andere voeden, en des Compagnies capitael encTe lastvoerende schepen in In
dien onnuttelick consumeren; hierover segge nodich te wesen, dat gestadich
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zoo veel goederen in Indien opgecocht ende vandaer henvaerts gebracht die
nen, als met goede discretie na gelegentheyt nodich bevonden wert om ’t 
meeste proffijt te doen ofte de minste schade te lyden. Tenvyle niet beter 
mogen, moeten des Compagnies proffijt ondertusschen met goede menagie, 
soo hier te lande als in Indien, met d’ inlantschen handel van Indien, met aen- 
plantinge van collonien ende ’t beneficeren van de geconquesteerde landen 
soecken *).

D’equipagie sijn eenige jaeren soo groot ende swaer gevallen, dat de 
pagie Compagnie daerdoor met merckelicke groote somme, a deposito gelicht, be- 

swaert is; hoe noodich de uytrustinghe van veel schepen vereyscht wiert, 
heeft de macht van den vyant, ’t quaet voornemen van de Engelschen, ende 
de ontrouwe van de Mooren geleert, gelijck vooren ten deele aengeroert is. 
Soo de schepen die meer dan ordinarie uytgerust zijn, t’elcken reys op de ge
wenste tijt met een groote somme geit in Indien hadden mogen comen, meer 
dienst waer de Compagnie geschiet, doch evenwel zijn d’ oncosten niet qualick 
besteet, want groote affbreuck is den vyant in zynen handel gedaen, Banda 
teenemael gereduceert ende verseeckert, ende de wech om den Chinesen 
handel te vercrygen wort gebaent, welck anders niet geschiet soud hebben.

Schriftelijck is de Compagnie vercondicht, dat voor een tijt, om een goet 
deel van haer lasten a ff te leggen, wel nalaten mogen veel schepen nae Indien 
te senden, niettegenstaende daer wel veel volck noodich is, ende die niet dan 
met veel schepen in Indien crygen connen, doch zoo men langen tijt al te 
spaersaem equipeert ende geen andere bequaeme remedien en gebruyct 2), 
soo sal de Compagnie wederom in veel swaericheyt vervallen, ende sterck 
equiperende is te duchten dat alle de gewenschte proffyten, gelijck voor desen, 
aen oncosten consumeren sullen, soodat de Compagnie met cleene, groote 
noch middelbare equipagien niet bestaen can, tenzy dat de geconquesteerde 
ende beseten landen eerst gepeupleert werden: een goet getal goede oorlogh- 
schepen dienen gestadich in Indien gehouwen, endenietjegenstaendein lange 
jaren sulcke rijcke prinsen als in ’t eerste niet verovert zijn, connen een goet 
deel van de oncosten aen de prinsen van de vyant wel gevonden worden.

D’ oncosten, die in Nederlant ende in Indien gedaen worden, sijn excessive 
groot; die van Nederlandt, welcke de heeren Bewinthebberen ten besten con- 

menagieren, sullen ovgrslaen; d’oncosten in Indien beloopen de drie 
joncxstejaren veel meer3) dan al ’t capitael, dat de Compagnie nae Indien

') Hot afsohrift bij Loupe vervolgt hier: „Do Verecniohde Compagnie heeft hierinne 
grooten voordeel, dat haer geveinsde vrunden zeer licht voi'dueren can, ende niemantter 
werelt met handel togena haer beataen eau, gelijck vervolgens ten deele aenroeren sullen”.

a) Bij Leupe: „ende geen particulieren op redelijeke conditie op haer oygen oost enderisico 
derrewaerts laet vaoren”.

s) Bij Leupe, in plaats van „veel moer”, „48 tonnen gouts, welck veel meer is .
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sent; meer dan al de winst van den Inlantsen handel ende de prinsen van den 
vyantwort in Indien aen oncosten geconsumeert. Met goede menagie, goeden 
regel op d’Inlantschen handel, ende d’aenplantinge van collonien in Batavia, 
Amboina ende Banda, connen alle dese oncosten, hoe groot oock zijn, licht 
verspaert ende overwonnen worden.

Om op ’t beste te menagieren is cortelingh in Indien goede ordre gestelt; 
de meeste comptoiren zijn van verscheyden plaetsen gelicht; van el ff forten, 
in de Molucos wesende, is een verlaeten, ende veel andere connen mede wel 
derven.

Aen fortificatie ende schenckagie behoeft voortaen geen oncosten meerge- 
daen te worden; ’tvolck, welck op des Compagnies costen teerden, is al t’samen 
op haer eygen cost gestelt, ende een redelijcke penninge daervoor toegeleyt, 
soodat de Compagnie van groote oncosten merckelijck gesolagiertsal werden.

Voren is geseyt, hoe de Portugysen met de conqueste van Malacca seer 
goede gelegentheyt bequamen om met cleene oncosten haerselven te main-

\

ï
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23.
Inland- 

sohe
handel, tineeren ende d’Inlantschen handel soo te reguleren, dat in Indien sooveel 

speceryen overwonnen als Europa behoeffde; ’t is waer, dat de Portugysen 
niemant dan d’Indianen tegen hadden, ende nu moet de Compagnie soowel 
tegen Spagniaerden, Portugysen, Engelschen, Francen, Denen als Indianen 
uythouwen, doch evenwel heeft de Compagnie door Gods genade soo goede 
gelegentheyt, dat met d’aenplantinge van collonie ende goede menagie den 
Inlantschen handel, die nu besitten, soo gereguleertl?an worden, datjaerlijcx 
veel overwinnen sullen *); ende als den Chineschen handel in Pehou ver- 
crygen (gelijck vertrouwen geschieden sal, zoo de saecke behoorlijck vervolcht 
wort), kan met de Chinesche waren op Japon ende elders sooveel geit tot 
opcoop van Chinesche waren overwonnen worden dat deselvige mede niet 
min als het voorgaende 2) renderen sal, in voegen dat de Compagnie alsdan, 
sonder geit na Indien te senden, een goet retour 3) van daer becomen soude; 
hiertoe connen de saecken soo seecker gebracht werden, als waer is, dat die 
van Portugael lange jaeren ongelijck meer jaerlicx van Indien genoten hebben.

Om de saecken hiertoe te brengen is 'tnoodich, dat de stadt Battavia, de 
landen van Jaccatra, Amboina ende Banda gepeupleert werden. D’aenplan
tinge van collonien dient te geschieden, eensdeels met allerley volck van 
Nederlant, insonderheyt enige goede aensienlicke huysgesinnen, ende met 
groote menichte van Indianen.

D' Indianen zijn op verscheyden quartieren van Indien zeer wel te becomen

24.
Peu-

platie.
;• •

*) Bij Leupe: „datjaerlijcx sooveel speceryen overwinnen als in Europa vertiert connen 
werden, [welok] hier by gissinghe omtrent 50 tonnen gouts jaei’lijcx renderen oan”.

*) Bij Leupe: „niet min dan d’andere 50 tonnen gouts”.
8) Bij Leupe: „omtrent 100 tonnen gouts”.
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geweest, maer hoe men veel eerlijcke huysgesinnen met den eersten in Indien 
becomen sal sonder naedeel van de Compagnie, [hiervan] can, als het te pas 
comt, goede openingh gedaen werden. Soo dese aenplantinge van collonien 
in Indien niet tijtlick gedaen wert onder goede conditiën, regel ende ordre, is 
’t onmogelick dat de Vereenichde Compagnie bestaen can, ende voorseecker, 
dat d’Oost-Indische handel van de Vereenichde Nederlanden in andere lan
den (welck God verhoede) vervallen sal. Wat schade de staet van de Ver- 
eenighde Nederlanden daerdoor soude comen te lyden, connen de verstan- 
dighe licht affmeten.

Gelijck de Portugysen tot den handel van de speceryen ende Chinesche 
waren de besettinge van Maliapoer, Malacca endeMaccau noodich was, alsoo 
heeft de ervaeringhe de Nederlanders geleert haer noodich te wesen, dat 
verscheyden forten in de Molucos, Amboina, Banda, Battavia, in Pehou ende 
Paleacatte houden ; dit heeft niet dan met groote garnisoenen van veel volck 
geschieden connen, ende alsoo dese garnisoenen gehouden werden op plaet- 
sen, daer gants geen onderhout te becomen was, heeft de Compagnie dese for
ten ende garnisoenen onderhouden moeten met provisie ende nootlijckheden, 
die van ’teene eynde van de werelt tot in ’t ander gebracht wierden, te weten: 
van Nederlandt ende van verscheyden quartieren van Indien; veel schepen 
ende volck hebben hiertoe onderhouden, ende de profifyten van den handel 
daermede geconsumeert, welck vierdubbelde schade is. Om dese excessive 
lasten te overwinnen hadden geen middel dan de Inlantschen handel van 
cleeden, ende de speceryen goetcoop in te coopen ende weder dier te venten. 

Met den handel van cleeden bevinden dat de schepen, ’t volck ende de
De Com- comptoiren, die de Compagnie daertoe ende om de forten te versien hout, 

pagnie tot 
den In- 

landgchen
gosohikt. haer volck, ’tsy oock hoe ’t gaet, onderhouden ende betalen; wat schade 

datter geschiet, moet de Compagnie dragen, ende daer eenige extra-ordinarie 
goede profifyten te doen zijn, daermede gaen d’ ontrouwe door, liberalick tot 
laste van de Compagnie terende; d’incoop ende vente geschiet op veel na 
niet als wel te wenschen waere; gebruyct de Compagnie weynich volck, soo 
connen zy ’tniet waernemen; werden overal bedrogen; veel volc hebbende 
is ’t noch arger, de lasten zijn grooter ende d’ een laet de sorge op d’ andere 
staen; ondertusschen genieten de particuliere handelaers, soo vyanden als 
geveynsde vrienden ende hare dienaers, die nevens de Compagnie met clee
den handelen, de beste proffyten. Dese inconvenienten connen niet geweert 
werden, soo lange de Compagnie aldus voortgaet ende de menschen sulcke 
menschen blyven, als d’historiën getuygen dat altijt geweest zijn.

Maer alle de voorsz. swaricheden connen met d’aenplantinge van col-

25.

meer consumeren dan met cleeden winnen; d’oncosten gaen altoos vast 
ende de proffyten onseecker; de maenden loopen ende de Compagnie moet
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lonien in Batavia, Amboina ende Banda, daer dese landen zeer toe bequaem26.
Koloniën
via, op leye vee aengeteelt ende de visserye waergenomen worden. Hieraen can de 

«mBanda Compagnie proffiteren alle ’t gene aen de voorsz. forten ende garnisoenen con- 
gelijck mede d’oncosten van veel scheepen, volck ende provisie,

zijn, insonderheyt Batavia, wechnemen; ’tlant sal daerdoor beplant, aller-

sumeren,
die nu om de forten te provideren onderhouden moeten; want als die voorsz. 
plaetsen gepeupleert werden, connen de garnisoenen vermindert ende ’t 
crijchsvolck tegen den vyandt gebruycken. D’eene helft van de oncosten sal 
men daerdoor versparen, ende d’ander helft aen de burgerye vinden, daer
nu ter contrarie dubbelde oncosten dragen, ’t crijchsvolck tegen de vyanden 
niet gebruycken mogen; met haer quaet ongeregelt leven veel schandael ver- 
oorsaecken, de inwoonderen tot rebellye verwecken ende de landen bederven.

Hierover is hooch noodich, dat met den allereersten groote menichte van 
allerley volck, mannen, vrouwen, jongers ende dochters, insonderheyt goede, 
eerlijcke lieden met goet capitael, van Nederlandt na Indien vaeren. Om 
daertoe te comen dienen geen moeyten noch oncosten t’ontsien; ’t is om 
verscheyde respecten hooch noodich, dienstich ende seer geraden, dat veel 
schepen expres met een groote menichte van allerley volck na Indien geson- 
den werden.

Dese Vereenichde Nederlanden nemen door Godes sonderlinge seghen in 
menichte van volck zoo seer toe, dat het volck door de cleenheyt van ’t landt, 

te over. menichte van schepen ende slappe negotie door gants Europa niet wel ge- 
emploieert can werden, ende in Oost-Indien is altoos volck ende geit gebreck 
geweest. Om voor te comen dat de welstant van dese landen niet elders 
divertere, wert uytermaten groote vryheyt in de landen gedoocht, octroy 
aen de Oost- ende West-Indische Compagnie gegeven ende andere die vaert 
verboden, maer de natuyrlijcke aenwas is zoo crachtich, hoe onsichtbaer, 
sacht ende soet die ooc geschiet, dat se geen macht noch wijsheyt weder- 
houden can; daeromme is al te vergeeffs wat men daertegen doet. De was
dom berst tegen alle ordinantie van alle canten uyt, d’een loopt in Vranck- 
rijck oft schickt zijn geit aldaer, d’ander na Engelant, Duytslant, Oostlant, 
Denemarcken ende Sweden, ja selfs by openbaere vyanden. De geveynsde 
jaloerse vrienden die zoovele van de welstant suygen als doen connen, crygen 
hierdoor middel om ’t landt noch meer te quellen, ende de vyanden werden 
van de uytbarstende overvloet zeer gestijft.

Om alle swaericheden voor te comen, alle inconvenienten te weren ende 
^Westde* ^en &emene welstant op ’t beste te vorderen, is geen dingh beter, noch ter 
uitkomst, werelt can beter beter raedt gevonden werden, dan goede middel om ’t volc 

ende geit wel te employeren. Dit sal geschieden soo verscheyden collonien in 
Oost- ende West-Indien geplant worden, ende hiermede connen alle swa-

27.
In Neder
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richeeden ende inconvenienten geremedieert worden. Dit doende sullen de 
geveynsde vrienden ende openbare vyanden de Vereenichde Nederlanden 
niet zeer connen crencken; haer staet sal niet alleen door haer eygen gewas 
vergrooten, maer immer sooveel ende meer door toeloop van alderley volck 
van alle quartieren des werelts toenemen, als sedert den oorlogh met Span- 
gien geschiet is, want daertoe ongelijck beter gelegentheyt in Oost- ende 
VVest-Indien is dan oyt in Nederlant was; uyt die landen sullen gelijck uyt 
Nederlant niet groeyen, ende hiermede sullen middelen becomen om haer 
van den oorlogh die Spangien Nederlant aendoet, t’ ontlasten, welck anders 
na menschelijck oordeel onmogelijck is.

Alleswaericheden, die ’ttransporteren van collonien onderworpen is, con
nen met goede regel ende ordonnantie, soo lange het den Almogende Godt 
gelieft die te segenen, weghgenomen werden; ’t is onnoodich discours van 
swaricheden, ende wat raet daertegen zy, te maecken, want in de werelt geen 
quaet voortcomt, off Godt geeft degene, die hy behouden wilt, raet daertegen.

Om veel volck in Indien te crygen dienen, gelijck voren geseyt is, veel sche
pen met alderley volck, mannen, vrouwen ende kinderen expres na Indien 
gesonden, alsoo geensints geraden is dese saecke (daeraen niet alleen den wel- 
stant van de Compagnie maer van ’tgansche lant t’ eenemael dependeert) te 
laten berusten op ’t volck, welck d’ ordinarie schepen van de Compagnie na 
Indien brengen, want dat soo weynich bedraecht, dat de forten ende schepen, 
die de Compagnie tegenwoordich in Indien houden, niet onderhouden connen 
werden met het volck, welck d’ordinarie (die in Indien vereyscht werden) der- 
rewaerts voeren connen; laete staen hoe verre het daervan zy, dat daermede 
eenige landen zouden peupleeren. Met hulpe van de E. HoogMogendeHeeren 
Staten Generael dient de Compagnie veel schepen expres met alderley volck 
na Indien te senden, ende soo sulcx ’t landt ende de Compagnie niet gelegen 
comt, moeten andere particuliere met redelijcke goede conditiën daertoe be- 
weecht werden.

De landen van Amboina, Banda ende insonderheyt Batavia ende ’t coninc- 
rijc Jaccatra, zijn seer bequaem ende welgelegen tot aenplantinge van ver- 
scheyden collonien. Veelehondertduysendemenschen connen hun daer ont
houden; ’t landt van Jaccatra is uyttermaten vruchtbaer, ’t water zeer goet, 
de lucht gesont ende wel getempert, de zee seer visrijck, alderley nootlijck- 
heden ende speceryeti connen daer geplant ende alderley vee aengeteelt 
worden; van dese plaetse kan gevoechlijck door gants Orienten, te weten: van 
Cabo de Bone Esperance tot in Japan, Corea ende China incluys, een treffe- 
lijcken rijcken handel gedreven worden.

Met goede benefitien dienen veel goede lieden, om haer op haer kost ende 
avontuyr, ’tsy met haer eygen ofte met des Compagnies ende lants schepen,
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na Indien te transporteren, beweecht; ’tbenefitie, welck haer sonder nadeel 
ende met groot proffijt van de Compagnie gedaen can worden, is d’uytdee-

30.
Van de

Japan do linge van landen, vruchtboomen ende slaven. Item dat d’inlantschen handel 
handel 

vrij.

V

van Batavia op alle quartieren tot de Cape de Bone Esperance ende Japan 
incluys, lyber ende vry onder behoorlijck reglement ende redelijcke condi
tiën toegelaten worde, ende dat men alle natie, niemant uytgesondert dan 
openbare vyanden, den handel in Battavia liber ende vry gelijck den in ge
setenen toestae. De voordeelen die de Vereenichde Compagnie met dese 
aenplantinge van collonien geschieden zal, sijn innumerabel; eenige hebben 

eensdeels aengeroert, ende veel andere meer zal de tijt leeren.
Dewyle voorsz. landen endeinlantsche traffycque een ontelbaere menichte 

menschen onderhouden connen, sullen aen haer licht te vinden wesen

v
.

voren

van
de middelen, die tot onderhout van eenige oorloghscheepen, denoodige gar- 
nisoenen ende tot betalinge van sooveel speceryen, als Europa vertieren can,

►
noodich zijn.

Als d’inlantschen handel van Indien van de Compagnie aen particulieren 
getransporteert wort, sal de Compagnie daervan, gelijck eenighe t’onrecht 
vreesen, niet alleen geen schade lyden, maer groot voordeel becomen.

De regenten connen altoos sulcke regulen ende ordonnantiën stellen, als 
de loop van tijt ende gelegentheyt van saecken tot maintenue van de Com
pagnie ende particulieren vereyscht. Te voren connen op alles volcomen wet
ten noch ordonnantiën stellen; de ervaringhe sal alles mettertijt best leeren.

Ongelijck beter zal d’inlantschen handel door particulieren dan door de 
commysen van de Compagnie waergenomen werden; ’t en sal dan aen geen 
capitael, volck noch scheepen gebreken. Elck sal voor hemselven op d’in- 
coop, vente ende goede menagie, wel anders dan voor de Compagnie ge
schiet, passen. Nu moet de Compagnie t’avontuyr staen ende 'tquaetste deel 
genieten; dan sullen de particulieren de risico loopen ende de Compagnie 
haar inkomste seker wesen.

' .
!•

1;

Na den handel van particulieren aenwast, sal d’inlantsche handel van deI 31.
De parti- Compagnie allencxkens, na geraden wert bevonden, affnemen; daermedesul- 
culieren 

zullen 
voor den ‘ len de proffyten (gelijck eenige menen) niet verminderen, maer wel de groote 

oncosten, die de Compagnie nu aen veel schepen, volck ende comptoirenpartici
panten (welck al de winst van den inlantschen handel consumeren)doet; ende zysul- 
varen.

;
len van den inlantschen handel, sonder oncosten te doen, goede proffyten ge
nieten; de particulieren sullen dan voor de participanten van de Compagnie 
varen, daer nu de participanten t’aventuyr staen ende de wiiyste van de parti
culieren seker is. Dese bysondere negocianten sullen apparentelick d’open- 
baere vyanden ende geveynsde vrienden overal seer licht ’t voordeel affsien 
ende haer eyntelick doot vaeren, waermede de Compagnie ontlast sal worden

.
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van alle moyten, oncosten ende swaericheden, die zylieden haer aendoen.
De quade cours, die de quade correspondentie ende ongeregeltheyt van 

dese perticulieren tot bederff van den inlantschen handel soude mogen 
bruikcn oorsaecken, kan seer wel door den raet van Indien met sulcke regel ende 

°tegen to orc^re bepaelt ende soo bestiert worden, dat elck wel vare ende de goederen 
gaan. {n reputatie blyven, te weten: op wat plaetsen, in wat goederen ende met wat 

quantiteyt d’een en d’ander handelen sal; ende dese perticulieren handel 
kan mede aen soo veel ende sulcke lieden vergunt werden als den raet ge
raden vint. In Indien is ’tgebruyck, dat niemant van d’eene plaetse op d’ander 
varen mach, off moet eerst een schriftelick pas van den gouverneur der res- 
pective plaetse versoecken. Van Nederlant behoeven oock niemant naer In
dien te laeten varen dan met speciaal consent van de Compagnie, ende dese 
licentie kan onder sulcke borge ende reserve gegeven worden, dat men daer- 
mede voorcome, dat niemant eenige goederen met sijn schepen off van an
dere natie naEuropasende, welckdaermede seer wel voorgecomen kan worden, 
uytgesondertd’overbrengingevan diamanten ende andere kostelijcke juwelen.

De tijt heeft geleert, dat veel Indianen op verscheyden plaetsen van Indien 
d’officiers van de Compagnie in den handel, in saecken van staetende policie 
ende met voortplantinge van deMoorsche religie weten te vercloecken. Uyt- 
termaten groot is den hinder ende schade, die de Compagnie hierdoor ge
leden heeft. Dit voordeel connen haer niet wel dan metaenplantinge van col- 
lonien ende met toelatinge van den vryen inlantschen handel affnemen, want 
by ons geen reden zijn waeromme lieden van goet leven, van goede middelen 
ende groot verstant, groote saken verre van der hant, daer perijckel mede ge- 
menght is, souden voornemen, gelijck by de Spangniaerden geschiet. Lieden 
van goet leven ende goet verstandt, die middelen gebreken, sullen haer oock 
om een geringe gagie na Indien niet begeven, tenzy dat het doen om haer- 
selven te segenen, want anders hier te lande beter profijt connen doen. Met 
d’uytlovinge van groote tractementen can de Compagnie oock niet versekert 
worden, getrouwe, cloecke, verstandighe ende bequaem volck te becomen, 
ende al waer’t dat die bequamen, soo connen door de groote tractementen 
(gelijck dickwils gebeurt) presumtueus ende achtloos worden, maer met aen- 
plantige van collonien ende den vryen inlantschen handel van Indien sal elck 
voor ’tzyne zorgende, ’tgemeene eensdeels mede bewaert worden, ende tot 
bedieninge van de voorneemste ampten sal dan ongelijck meer keur van volck 
dan nu in In dien wesen.

Na de heerschappye van ghans Java Mayor is tegenwoordich trachtende een 
seecker coningh, die hem selven noemt Pangoran Angalagga Palembahaan, 
ende de gemene man noemt hem de coningh van Materan. Zijn grootvader 
was een gemeen man uyt een dorp Mataran genaemt, beteldrager van den

32.
Voorziene

mis ver-
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De ■Mataram.
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coningh varurattyv-welcke nevens de cloecheyt in wapenen ende verstandt, 
’tgeluc hadde, dat van geringen staet tot de heerschappye over veel volckeren 
ende coninghrijcken geraecte.

Dit geslachte is zoo verde gecomen, dat meest alle de coningen van Java 
t’ondergebracht, uytgeroeyt ende andere stadthouders van cleyne afcomste 
in haere plaetse gestelt hebben; tegenwoordich resteerter niet dan Surrebaya, 
Balambouan, Batavia ende Bantam. Met omtrent 80.000 mannen is 'tleger 
van den coningh van Mataran anno 1622 voor Surabaya geweest, doch most 
door gebreck van provisie weder afftrecken; dan wert gepresumeert, dewyle 
meester van ’tvelt is, dat de plaetse d’eene dagh off d’ander becomen sal.

Om Bantam ende Balambouan te vermeesteren behoeft men niet dan ’tge- 
rijff van der zee, alsoo de wegh te lande wat verre is ende des Materans macht 
niet wederstaen connen, soodat het principael op Batavia alleen aencomt.

Met onthoudinge van alderleye provisie heeft dese Mataran getracht de 
Nederlanders van Battavia tot zyne devotie te dringen, dan alsoo vernam 
datdaertegen versien was, heeft daernae vrientschap gemaect, ende de toe
voer van rijs aen sekere grooten alleen vergunt, met soeticheyt na de Neder- 
lantsche hulpe tegen Bantam ende Surrebaya trachtende. Die van Bantam 
meenden de Nederlanders met onthoudinge van peper van Jacatra te dringen, 
maer siende dat liaer geen peper gebreect, ende dat met den Mataran vrient
schap houden, is haer de moet zeer ontvallen; doch alsoo met accoort niet 
verder dan tot vercoop van peper tegen geringen prijs comen connen (welck 
altoos genoech aen haerselven staet), blyven die van Bantam tegen de Neder
landers in oorloch, even gelijck off het door cloecheyt geschiede; doch ’tge- 
meene gevoelen is, dat hierby niet lange persisteren sullen.

Hoe noodich het zy, dat Battavia met den allereersten gepeupleert wierde, 
omme tegen de groote macht van volckeren op Java wesende (die eenige

l
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L 84.
Zonder 
Neder-

landsche hondert duysenden beloopen), tegen de macht van Spangien ende alle ge- 
kolonie 
Batavia 
niette 

houden.

veynsde vrienden te bestaen, connen de verstandige licht affmeten ; na ons 
gevoelen can de plaetse zonder aenplantinge van collonien voor de Vereenich- 
de Nederlanden niet gehouden worden.

Per contract door de Nederlanders met de Engelschen gemaeckt, is onder 
andere verdragen, dat yeder tot de gemeene diffentie tien goede schepen van 
oorlogh furnieren ende onderhouden soude, gelijck mede dat gesamenderhant 
den handel van Bantam redresseren. Een corten tijt hebben d’Engelschen 
een schip off twee voor Bantam gehouden, macr over lange de handt daervan 
getrocken, ende de goede man met Bantam gespeelt, waermede hare gratie 
soecken ende de Nederlanders veel omsiens geven.

Negen schepen van oorloge hebben een wyle nevens tien andere ende 
meer van de Nederlantsche Compagnie gehouden, maer ses daervan zijn inr-
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j’t jaer 1622 ingetrocken ende tot Batavia gekeert; de resterende drie sou- 
den ultimo Marty anno 1623 mede van Goa na Batavia vertrecken, waermede 
t’enemael ophouden sullen enige schepen van oorlogh tot gemeene diffentie 
tegen den vyant te houden, ende dat, soo zy seggen, door gebreck van sche
pen, volck ende provisie, in voegen dat de Nederlantsche Compagnie weder 
op nieus zoowel tegen de macht van alle openbaere vyanden als quade des- 
seynen van geveynsde vrienden moetsorgen. Doch deseschepen van diffentie 
van d’Engelse al weder gefurniert wordende, soude het (onder correctie) veel 
beter wesen, dat elck bysonder seker quartier bewaerde ende bysondere 
exploiten tegens den vyant dede, want anders hebben veel misverstandt, con-

'1
fusie ende disordre te vreesen, ende weynich goede vruchten te verhoopen- 

-V3 Dit is, E. Ho. Mo. Heeren, ’t gene van ons rapoort, den staet van Oosï- 
Indien aengaende, goetgevonden hebbe schriftelijck te stellen. Niet dan de 
voorneemste poincten, hoe aen de possessie van verscheyde landen gecomen 
zijn, ende wat vorder na onse opinie ten gemeenen beste gedaen dient, hebbe 
hierinne begrepen.

Zoo U. E. Ho. Mo. nader verclaringe van saecken gelieft te hooren, wy 
zijn bereyt mondelingh cont te doen ’t gene hier uytgelaten hebben ende

\

35.
Coen tot
monde- .

lingetoe- ons vorder bekent is; ondertusschen gelieven U. E. Ho. Mo. dit ten goede 
liohting 
bereid. aen te nemen, ende sullen den Almogenden Godt bidden, dat U. E. Ho. Mo. 

regieringe segene, tot zynes Mayesteyts eere ende welstant der Vereenichde 
Nederlanden.

1

•3
In ’s Gravenhage desen 24en November 1623.

U. E. Ho. Mo. dienaer 
J. P. Coen.

1
i

2. RESOLUTIËN XVII, 9—12 Oct. 1623 l).

Ady 9 Octobris 1623. De heer Gouverneur-Generael Coen verschijnt ter 
vergaderinge, ende wert by de Seventhiene verwillecompt.

Is daerna op het versoeck van den heer president by den heer Generael het 
rapport begonnen, waerinne des anderen daechs is gecontinueert, insgelijcx 
op Woensdach den 11 Octobris; en nae veel discoursen over ende weder is op 
Donderdach den 12 Octobris in deliberatie geleyt het vertooch van den heer 
Gouverneur-Generael Coene, ’t welck syne E. deed tot redres van des Com
pagnies saecken in ’t generael, soo in Indien, als by consequentie hier in 
Nederlant; zijnde het voorstel van sijn E. dat ’t selve redres soude zijn te be-

l) Kol. archief 184. — Gedrukt bij De Jonge V, 1.
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vorderen door vier saecken principalijck: eerstelijck door eene goede, gene
rale, effectuele mesnage in Indien, in alle oncosten en lasten die de Ver- 
eenichde Compagnie op desen voeth jegenwoordich is dragende, te weten aen 
huyshouding ende montcosten, aen soldye, aen reparatie ende onderhout van 
schepen aldaer in Indien, aen fortificatiën en aan schenckagien, die veel meer 
jaerlijcx nu comen te bedragen, als de geheele avance die aldaer in Indien 
jaerlicx can werden gedaen by den binnenlantschen handel, by de prinsen 
op den vyandt, en by het jegenwoordich incomen van de landen en plaetsen 
door de Compagnie aldaer gepossedeert in souverainiteyt, waardoor de capi- 
talen, die jaerlijcx uyt Nederlandt gesonden werden, ten deele mede werden 
geconsumeert, en de Compagnie gedurichlijck door de groote lasten, hier in 
Europa te dragen, ende door de weynige consumptie van vendible retouren 
soo werdt beswaert, dat, sonder andere manniere van handel ofte directie, de 
Compagnie, verachterende soo hier in Nederlandt als in Indien, eyndeling 
tot een finale ruine soude comen te vervallen. Om ’t selve voor te comen ende 
ter contrarie de Compagnie te brengen in een gewenschten en geluckigen 
staet, soo met regard van de Compagnie selffs, alsmede in ’t regard van de 
regeringh deser Geünieerde Nederlanden, soo proponeert de heer Gouver- 
neur-Generael Coen dry of ofte vier principale middelen tot remedie:

Eerstelijck, de voorsz. generale mesnagie in d’oncosten van Indien soo als 
vooren is geseght, en dat die werde gepractiseert aen de minste ende aen de 
meeste, sonder daervan te excipieren de respective gouverneurs van de pro- 
vintien, de directeurs, raden van Indien, nochte oock mede selffs de persoon 
van den Gouverneur-Generael van Indien, daertoe hier uyt het landt ordre 
ende authoriteyt gesonden moet worden.

Ten tweede proponeert syneE. d’aenplantinge van colonien ende peuplatie 
van de landen, de Compagnies souverainiteyt toebehorende, en by name Bata
via ende de landen van Jacatra, Amboina ende Banda, en dat dese peuplatie 
moet geschieden metvrye luyden ende met slaven; dat de slaven in Indien 
vercregen cunnen worden *t sy by coop ofte by oorloge, en dat de vryluyden 
sullen sijn oft Indiaensche natiën ofte Nederlanders, die beydeaengelockten 
daertoe genoodicht dienen te werden by goede conditiën, concessien, liber- 
teyten en privilegiën; ende alsoo voornamentlijck noodich is, dat vele Neder
landers in Indien becomen mochten werden, soo om den staet door haer te 
verseckeren, de principale ambten te bedienen, voorgangers te zijn van 
andere vryluyden, om de slaven te gouverneren in goede ordre tot hun eygen 
proffijt en welstandt van dè Compagnie in aldcrhande arbeyt, hantwerek en 
neeringh, etc., ende om veele Nederlantsche familien nae Indien te locken, 
proponeert syne E. dry middelen: eerstelijck, dat alle de officieren, varende 
nae Oost-Indien met de Compagnies schepen, haer vrouwen ende kinders
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sullen gehouden sijn mede te nemen; — van gelijcke, dat sooveel vryluyden 
met haere vrouwen en kinderen buyten maentgelden met des Compagnies 
schepen jaerlicx naer Indien werden gevoert, als eenichsins doenlijc is; — 
doch alsoo op die maniere niet genoech familien in Indien vercregen connen 
werden, soo proponeert te dien eynde voor het tiveede middel, dat het een 
yeder uyt deze Nederlanden, onder den eedt, artijckelbrieff en conditiën van 
de Compagnie, met haer eygen particulier schip off schepen sal vrystaen met 
licentie van de Compagnie na Oost-Indien te vaeren, medenemende alsulcke 
waeren als haer by de Compagnie geaccordeert sal worden; — en voor het 
derde middel proponeert, dat alle inwoonders van Batavia, Amboyna en Banda 
het vry salstaen met haere schepen ende capitalen voor haer particuliertehan- 
delen en te negotiëren, ’t sy in eenige quartieren van Indien alleen, ofte oock 
overal, sooals ’t best geraden sal wesen, mits dat sy geen retouren naeNeder- 
landt oft Europa sullen mogen senden, maer deselve vercoopen aen deNeder- 
lantsche Compagnie aldaer tot een seeckeren prijs, en mits dat sy betalen 
behoorlijcke tollen en lasten als na costume; ’t welck de heer Gouverneur- 
Generael Coen met verscheyden redenen verthoont, dat can geschieden zon
der prejuditie ende zonder schade voor de Compagnie, maer ter contrarie tot 
versekerheyt ende groot voordeel van de Compagnie, want dat interim by de 
Compagnie den binnenlantschen handel mede nevens de vryluyden sal waer- 
genomen werden sooveel als noodich is, want datgene de vryluyden coopen, 
aen de Compagnie aldaer sal moeten by deselve overgelaten worden toteenen 
civilen ende gestelden prijs; want dat door dese vrye navigatie en binnenlant
schen handel voor de vryluyden veel familien nae Indien aengelockt wer- 
dende, de plaetsen sullen werden gepeupleert en ’t incomen van ’t landt 
sullen vermeerderen uyt de tollen, impositien en andere voorbaten, invoegen 
dat uyt deselve incomen alle d’oncosten van Indien sullen connen werden 
betaelt met avance en overschot, sulcx dat daerby sonder comparatie veel 
meer gewonnen sal werden, als verloren by ’t missen van den binnenlant
schen handel, waerdoor syne E. verscheyden voordeelen aenwijst.

Ten derden, tot redres van den staet van Indien, de bevorderingh van den 
Chineschen handel, waertoe nu alreede een fort in Pehoe op d’eylanden Pis- 
cadores, recht over Chincheo, is begrepen, dat daertoebequaemensuffissant 
is, soodat in d’eene maniere of d’andere voorsekerden handel van China voor 
ons becomen sullen, daerdoor alsdan dese naervolgende voordeelen becomen 
sullen, te weten: vermeerderingh van den binnenlantschen handel in ’t coo
pen ende vercoopen aen de Chinesen; vermeerderingh van de jaerlijcxsche 
retouren na Nederlandt in verscheydenheyt van Chinesclie waren; het voor
deel ende proffijt van den handel met Chinesche waeren opjappon ende door 
geheel Indien met seer goede avance; en eyndelingh dat daerdoor den handel
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de Portuguesen uyt Maccau en der Castilianen uyt Manilha t’ eenemaelvan
geruineert sal werden, waerdoor de Molucques by den vyandt verlaten sal 
moeten werden, etc.; waerdoor de Compagnie de proffyten, en het land
groote eere sal becomen.

Nae examinatie, verscheyden discoursen ende debatten over ende weder, is 
by deSeventhiene(nae voorgaende advis der hooftparticipanten ter vergade- 
ringe comparerende) geresolveert by provisie, dat by den advocaet van de 
Compagnie sullen ingestelt werden de propositie met de middelen by den 
heer Gouverneur-Generael ter vergaderinge voorgedragen tot concessie van 
de opening van den binnenlantschen handel voor de vryluyden die van hier 
na Indien gaen ende in Indien in de colonien resideren sullen, etc., ende daer- 
nevens een deductie van de difficulteyten by de Seventhiene gemoveert tot 
examinatie ende debat van voorsz. propositie; ’t welck alles aen de respective 
Cameren toegesonden sal worden, om daervan een poinct van beschryvinge 
te maecken ter naester vergaderingh van de Seventhiene, opdat de gecommit
teerden van de Compagnie daerop mogen comen volcomentlijck geinstrueert 
en geauthoriseert, om (des goedvindende nae communicatie aen haere Hooch 
Mogende en aen synePrincelijckeExellentie)daerin tebesluyten ten meesten 
dienst van de Vereenichde Oost-Indische Compagnie; — ende verder dat in de 
naeste brieven nae Indien te senden met het jacht de Tortelduyff , sal aenge- 
schreven werden aen den provisionelen Gouverneur-Generael ende Raden van 
Indien, dat sy den vryen handel niet verder ofte op geen ander plaetsen en 
sullen vooralsnoch hebben open te stellen als voor sooverre by den heer Gene- 
rael Coen op sijn E. vertreck is geconcedeert, totdat hierop van dese vergade
ringe sullen becomen naerder advijs, ende dat in den handel op de Cust, aen 
de vryluyden geaccordeert, goet reglement ende order geraempt werde, ten 
eynde de Compagnie buy ten alle schade geconserveert bly ve; — ende op het 
poinct van de mesnage in Indien, dat gelast werden daerinne te continueren 
en deseive by alle middelen te bevoorderen in ’t regardt van allen ende een 
yeder, niemant oock uytgesondert, volgens de particulariteyten alreede ver- 
staen ofte te vernemen by de heer Gouverneur-Generael Coen; — ten derde, 
aengaende de peuplatie van Batavia, Amboyna ende Banda met vryluyden 
ende slaven, dat de Gouverneur-Generael ende Raden van Indien met de beste 
middelen daerinne sullen hebben voorts te procederen, mits dat men goede 
sorge drage ende opsïcht neme dat de Compagnie daerdoor niet en werde 
beschadicht nochte in perijckel en come van haer staet ende plaetse, daer de 
voorsz. Indiaensche vryluyden ende slaven in groot getal nedergeseth sullen 
worden, insonderheydt in ’t regardt van de Chinesen, dat eene groote mach
tige natie is, die nau d’een aen d’ander is hangende; — en eyndelingh aen
gaende ’t vervoorderen van den Chinesen handel, dat daerinne alle debvoir
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ende middelen gebruyckt werden by continuatie van ['t] desseing in Pehou 
alreede begonnen, en op d’ordre by de heer Gouverneur-Generael opsyneE. 
vertreck in Indien gelaten.

T
3. COEN AAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN, 

21 Oct. 1623 1).

Van de Cabo de Boa Esperance hebben U. E. in Mayo passato onse 
compste tot daer toe geadviseert; daer nae arriveerden met de dry schepen 
den I2en Juny aen ’t eylandt St. Helena, alwaer 't schip Delfshaven ende 
Pais 2) vonden; den Gotide?i Leemv was vier dagen te voren van St. Helena 
verdreven ende na Cabo de Lopo Consalve om ververschinge geloopen, 
latende 10 mannen staen. Den 20en Juny vertrocken van St. Helena ende 
den 9en September sijn Godt lof met de vier schepen Mauritius, Walcheren, 
Alckmaer ende Delfshaven in ’t vaderlandt wel aengecomen met verlies van 
veel volck, te weten op Mauritius 22 coppen, Walcheren 25, Alckmaer 72 
ende Delfshaven 20. Gister hebben verstaen dat de Goude Leeuw mede in \ 
Goereesche gat aengecomen is, doch U. E. missive, daermede-comende, 
hebben nog niet ontfangen.

Onse comste is velen in ’t vaderlandt aengenaem: de Heeren Bewindtheb- 
beren, gelijck mede de Heeren Regenten van de steden ende landen, daer ge- 
weest ben, bethoonen ons veel eere; wat recompensebecomén sullen, sal den 
tijdt leeren. Tot noch toe hebben hier van met de Heeren Bewindthebberen 
niet connen handelen. De Seventhiene hebben al te veel te doen. Groote on- 
enicheyt, twist, haet ende jalousien is hier in ’t landt, soo onder de regenten 
ende gemeente, als tusschen de bewindthebberen ende veel participanten van 
de Oost-Indische Compagnie.

De vyandt is noch met ontrent 140.000 mannen op de frontieren van dese 
landen te velde, waerfegen de Heeren Staten ontrent 70.000 mannen in 
haren dienst hebben. Desen somer is niets sonders gepasseert, dan dat ’t leger 
van de vorst Christianus van Bruynswijck, die met ontrent 20.000 mannen 
afquam om hem by de macht van dese landen te voegen, haer schandelijck 
van 4 a 5000 mannen in route hebben laten slaen, ende geheel verdwenen 
sijn. Door gebreck van geit doedt den vyandt soo quade betalinge, dat sijn 
volck door vrees van muyterye niet byeen en derf brengen, ende met dese 
landen is ’t mede soo quaedt, als ’t diendt om den last van d’oorloge te dragen. 
Vranckrijck, siende hoe den Keyser ende Coning van Spaengien over geheel 
Duytslandt domineren, begindt wacker te werden, ende [heeft] weder begost

‘) Kol. archief, aanwinsten 44, fol. 10 en 13.
*) Het Engelschö schip de JPalagraeff; zie I, 805.
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eenige assistentie van geit herwaerts te seynden. In Engelandt is den Coning 
nae sijn fantasyen ofte secrete disseynen werckende. Sijn soon, de Prins van 
Walis, is in Spaengien geweest om met des Conings suster te trouwen; watter 
op volgen wil, sal den tijdt leeren.

De West-Indische Compagnie is nu besich om 12 schepen derwaerts t’equi- 
peren ; soo daer soo verre als in Oost-Indien connen raecken, de grootsheyt 
van Spaengien sonde welhaest vervallen. Seer hardt ende heftich werdt hier 
van vele participanten over d’administratie van de Heeren Bewindthebberen 
der Oost-Indische Compagnie geclaecht. Zeker gedeputeerde sijn nu besich, 
om de rekeninge t’oversien. Van d’overgecomen retouren is soo weynich tot 
laegen prijs vercocht, d’oncosten ende lasten hier te lande betaelt, sijn eenige 
jaren soo groot geweest, dat de Compagnie met 80 a 9(7 tonnen gouts, a de
posito gelicht, beswaert is geworden. De goederen daer tegen in haer handen 
wesende, werden geestimeert ontrent 120 tonnen gouts, maer de meeste part 
can in lange jaren niet vertiert werden, insonderheyt de nagelen. Terwylen 
dese Compagnie hare nagelen opd'ordinaren prijs van 11 schellingen hielden, 
hebben d’Engelschen haer nagelen met den Pais ontfangen, uytgedeylt, 
waerdoor de cladde daerinne gebracht is. In dese landen sijn eenige van hare 
nagelen gebracht ende tegen 9 ende 8|- schelling vercocht. Wat schade dese 
Compagnie daerdoor lijdt can U. E. afmeten, ende alsoo nu geen nagelen ver- 
coopen connen, sullen genoodtsaeckt wesen daervan partye aen de partici
panten uyt te deelen. De noten ende folie sijn altemael vercocht; de peper is 
nu mede gecontracteert tegen 25 grooten contant met conditie, dat de Com
pagnie in twee jaren van primo November geen peper sal mogen vercoopen, 
welck voor haer een seer schadelijcke conditie schijnt. Op dese contractatie 
hebben geresolveert dat van hare belastinge 40 tonnen goudts afleggen, ende 
geen geit dan tegen 5 per cento houden sullen, ’t Gene de vercochte goede- 

meer renderen, sal aen equipagie ende ongelden geconsumeert werden, 
in voegen dat de Compagnie hier te lande met ontrent 50 tonnen goudts be
last sal blyven ende daertegen niet dan .... *) nagelen, die geensins ver
coopen connen in handen houden. U. E. connen hieraen sien hoe noodich 
het is, ende hoe grooten eere dat begaen connen, dat in Indien op ’t alder- 
spaersaemste gemesnagieert ende goede rijcke vendibile retouren van daer 
herwaerts gesonden werden. Vier schepen werden hier derrewaerts geequi- 
peert, twee om sonder geit nae Batavia te gaen, een voor Suratte ende een 
voor de cust van Choromandel..Ztensy de Compagnie groote vendibile retou
ren van daer becomt, sal in eenige jaren weynich schepen, volck ende geit 
naer Indien gesonden werden, oft souden weder geit op deposito moeten 
lichten. De quaestie met d’Engelssen ende Francen heeft de Compagnie wel 

9 Niet ingevuld.
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16 tonnen goudt gecost, ende de clachte van ’t verbrande schip is noch in 
staet gebleven. De Deenen sijn voorleden jaer met dry schepen naer Indien 
gevaren; de spraecke gaet dat sylieden ende de Francen weder voornemen 
eenige schepen derrevvaerts te seynden. Met d’opcoop van de peper aldaer, 
ende uytventinge alhier moet tegen de geveynsde vrienden gecladt werden, 
of de Compagnie sal dagelijcx niet dan in méerder swaricheyt vervallen. By 
gebreck van andere goede retouren voor dese landen, gelijck mede nevens 
deselve, houde ick goedt te wesen, dat van Indien soo veel peper overgeson- 
den werde, als men daer redelijckenvijs becomen can, ende de schepen die 
daer derven mogen, voeren connen. Onder anderen hebbe de Compagnie 
voorgeslagen, dat het goedt ende noodich is, dat eenige particuliere op hare 
costen ende goede conditie gepermitteert werde, met eenige schepen van 
hier naar Indien te varen, om in Batavia, Ambovna ende Banda te resideren, 
ende d’inlantsche handel voor haer particulier te dryven. Eene bevalt dit wel 
ende d’ander qualijck; de saecke is in beraedt gegeven. Ondertusschen moet 
in Indien de beste voet gevolcht werden ; wat best sy moet d’ervaringe ginder 
leeren, ende d’inleydinge aldaer doen, want hier can ’t niet wel gevonden 
werden, alsoo de particuliere swacheyt ende interest, naer den gemenen loop 
van nature, ’t oordeel van vele verblindt.

Voor dees tijdt sal niet breder wesen, ende U. E. regieringe d’Almogende 
bevelen.

Mijn cousijn Pieter Ysbrantsz. sy U. E. naer sijn merite ende niet verder 
gerecommandeert, gelijck mede eenen seker jongman, Nicolaes Prijs genaemt, 
nu jongst met ’t schip Leyden voor assistent naer Batavia gevaren. HetEn- 
gelsche schip de Charles is in 't voorste van dese maendt met 150 a 200.000 
realen van 8cn van Engelandt naer Batavia vertrocken. Wat schepen in ’t 
voorjaer uytrusten sullen, is noch onseker. D’interpretatie van ’t accoordt 
dienen soo te yerstaen, dat U. E. de possessie van Poulo Run behoude, 
d’Engelsche-'bp Neylacco blyven ende nieuwers geen voet in des Compagnies 
jurisdictie tfecomen. Tsedert onse overcomste sijn d’actien van 180 tot 190 
geresen, met apparentie van meerder rysinge. Op 300 sijn sy geweest ende 
tot 170 gedaelt, omdat veleluyden meer gecocht hadden dan betalen conden.

Hiermede, erntfeste, manhafte, wyse, voorsienige Heeren, sy U. E. al te 
samen hertelijck gegroet, ende de genade des Alderhoochsten bevolen. Myne 
groetenisse gelieve aen alle raden, de respective gouverneurs, ende alle goede 
vrunden te doen.

In Amsterdam,„anno 1623, ady 21cn October.
fU. E. vrundt

:J. P. COEN,

I
f

i
■ .



23 Oct. 1623.608

4. RESOLUTIE XVII, 23 Oct. 1623 *).

Maendach den 23 Octobris 1623 ’s morgens. De heer Jan Pietersz. Coen, 
Gouverneur-Generael wegens haere Hooch Mogende, zynePrincelijckeExel- 
lentie ende de geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie van Nederlandt in In
dien geweest ende nu laest hier wederom gearriveert, naedat sijn E. den tijt 
van meer als 11 jaren voor de laeste reyse in de Oost-Indien was geweest, sijnde 
derwaerts gevaren in Mey 1612 voor commandeur met de schepen genaempt 
de Geünieerde Provintien ende de Hope> ende naermaels by den E. heer Gou
verneur-Generael Reynstgeordonneertden 1 lcn Octobris 1613 voor directeur- 
generael over alle de comptoiren ende negotie van Indien, in'twelcke syneE. 
heeft gecontinueert eenen goeden tijt van jaeren, totdat by de Vereenichde 
Oost-Indische Compagnie in Nederlandt ter vergaderingh van de Seventhiene 
syneE. is vercoren voor Gouverneur-Generael, in welcken dïgniteyt syneE. is 
getreden den 30 April 1618, ende daerinne heeft gecontinueert tot den dach 
van syne arrivement in dese landen den 9en September 1623.

Ende alsoo de Seventhiene by de goede rapporten van yedereen alsoock by 
haere eygen selver bevindinghe genoeghsaem bekent sijn de goede diensten, 
debvoiren ende getrouwicheyt, die syneE. tot gemeene beste van de Generale 
Compagnie heeft aengewent, soo gedurende sijn directeursampt als seer no- 
tabelijck mede in syne E. Gouvernement-Generael, daervan de particulari- 
teyten genoech bekent sijn ende niet noodich en is deselve hier te verhaelen ; 
soo heeft de vergadering van de Seventhiene redelijck ende betamelijck be
vonden, dat sy, als representerende het corpus van de Generale Compagnie 
van Nederlant handelende op Oost-Indien, souden syne E. daervoor hertelijck 
bedancken, met versoeck dat sijn E. noch in toecomende altijt met synen 
goeden raet, des versocht sijnde, altijt wil bybrengen ’t gene tot welstant ende 
prosperiteyt van de Compagnie sal meenen te behooren. Ende alsoo het eer- 
lijck ende gebruyckelijck is, dat de Compagnie niet alleen met woorden, maer 
oock met vereeringen ende baeten de goede debvoiren ende diensten van 
personen die meriteren behoore te erkennen, ende dat de heer Generael Coen 
hadde overgegeven eenen staet in forme van rekeninge, waerin vervath sijn 
syne E. pretentien van alles ’t gene hy op de Compagnie eenichsins hadde te 
pretenderen, soo is ’t dat, om finalijck daerin te disponeren, ende alles over- 
leght dat in consideratie heeft connen comen, mitsgaders om alle pretentien 
aff te snyden die in den voorsz. staet sijn ingebracht ende waervan hierin niet 
vermaent en wert, die dienvolgens als ongefondeert werden affgeslagen ende 
in de naervolgende somme ten overvloet sijn geconsidereert, de Seventhiene,

*) Kol. archief 184. — Gedrukt bij Leupe in B. T. L. V. 1859, bl. 19.



23 Oct. 1623. 609

Imet advis van hooftparticipanten, hebben met gemeen toestemmingh aen den 
gemelten heer Gouverneur-Generael Jan Pietersz. Coen gheaccordeert ende 
toegeleght sooals volcht:

dat de heer Generael, behalve de maentgelden by syne E. in ’t uytvaeren 
besproken ende verdient, voor het commandeursampt toegelegt wert, als na 
coustume, eene vereeringh van 100 realen van achten.

Ten tweeden, dat syne E. van het begin aff, dat hy is gemaeckt directeur- 
generael in Indien, tot dat geworden is Gouverneur-Generael, sal ghenieten 
de somme van j 400 ter maent; ende uyt consideratie van de goede diensten 
die syne E. gedurende ’t selve directeursampt heeft gedaen, soo vereert de 
vergadering syne E. noch daerenboven met de somme van 3000 Carolus 
guldens eens.

Ten derden, dat tsedert 30 April 1618, als wanneer de commissie als Gou
verneur-Generael heeft ontfangen, syne E. sal maendelijcks genieten de som
ma van ƒ800 ter maent, tot den tijt toe, dat hierin Nederlant ghearriveertis.

Ten vierden, om te particulariseren in de extraordinaris diensten aengaen- 
de het begrijp van den generalen rendevous ende ’t geen daerop is gevolcht, 
als notabelijck voor de conqueste van ’t Coninckrijck van Jacatra, de fondatie 
van de stadt Batavia ende de nieuwe republique, geluckelijk by syne E. aldaer 
begonnen, de Seventhiene vereert daerover aen syne E. de somme van 7000 
Carolus guldens.

Ten vijffden, over de conqueste van de eylanden van Banda wert syne E. 
vereert met de somme van 3000 Carolus guldens.

Ten sesten ende eyndelingh, om syne E. in ’t generael te bedancken voor 
alle goede diensten die gedaen heeft gedurende sijn gouvernement over de 
quartieren in Indien, waerinne mede alles is geconsidereert ’t gene syne E. 
soude moveren tot eenige verdere pretentien, heeft de vergaderingh syne E. 
vereert met de somme van 10.000 Carolus guldens eens, ende daerenboven 
met eenen gouden ketting ter waardye van ƒ2000, met eene medaille daer- 
aen met eene loffelijcke ende eerlijcke inscriptie, ende daerbenevens met een 
verguit geweer, te samen waerdich 400 Carolus guldens, dewelcke syne E. 
alsoo ten dancke wert versocht aen te nemen, tot een opene getuygenis hoe
veel de Vereenichdc Oost-Indische Compagnie sijn persoon, sijn gedaene 
diensten ende syne getrouwicheyt ende cloeckmoedicheyt is extimerende.

(
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5. POINCTEN VAN REGLEMENT ENDE REDRES VAN DE STAET 
VAN DE COMPAGNIE VAN INDIEN, Nov. 1623 J).

Het principael ooghmerck, ’t welck de Nederlandtsche Oost-Indische 
Compaignle heeft te bevoorderen in hare directie ende handel, sijn de voor- 
deelen ende profyten voor degeene, die haer penningen onder de Compaignie 
hebben vertrouwt, primarie; ende secondarie, de versterckinghe, eere ende 
reputatie van t’ gemeene vaderlant in de quartieren van de Oost-Indien tot ver- 
minderingh van de macht van den vyant ende syner adherenten.

Dese voordeelen ende profyten moeten werden geconsidereert, soo in de1.
Profijten Oost-Indien selffs, alsmede hier in Nederlandt, yder apart, ende beyde te 
der Com
pagnie in samen.
Indië en 
in Neder

land.
In de Oost-Indien bestaen de voorsz. voordeelen ende profyten uyt ende

by de avance ende overwinningh van een goede somma boven de noodige 
oncosten die aldaer moeten werden gedragen.

In Nederlandt bestaen de voorsz. profyten: 1. uyt ende by profytelijcke ver- 
coopingh der Indische retouren in Europa, ende 2. by overwinning van de 
lasten ende oncosten die de Compaignie heeft nootwendich te dragen.

De oncosten van de Compagnie in Indien, zoo die jegenwoordich ende 
eenighe acht ofte thien jaren herrewaerts geweest sijn, bestaen in ’t naevol- 
gende:

1. Aen huyshoudingh en montcosten op alle de plaetsen en comptoiren 
van de Compaignie.

2. Aen soldye voor soldaten ende alle andere volck te water ende te lande, 
die in Indien betaelt werden.

2.
Onkosten 
in Indië.

3. Aen onderhout ende reparatie van schepen, aldaer in ’t lant varende.
4. Aen fortificatie.
5. Aen schenckagie.
Alle welcke oncosten tsedert het jaer 1613 tot het jaer 1619 incluys jaer- 

lijcx d’een door d’ander hebben bedragen ontrent 8 tonnen gouts, ende

*) Kol. archief 8860 (losse stukken kamer Zeeland); — ander ex. in Kol. archief, aanwinsten 
40, fol. 1—14. — Naar een thans verloren ex. uit de collectie-Melvill van Carnbee gedrukt 
door Leupe in Kronijk H. O. 1858, bl. 129. — Dit moet zijn de door de XVII bij resolutie van 
12 Oct. (hiervóór, bl. 604) verordende „instelling” van Coen's propositie door den advocaat. 
Onder het opschrift „Wederlegginge eeniger poincten in contra de poinclen van reglement” 
heeft Leupe (t.a.p. 140) als een afzonderlijk stuk een aantal kantteekeningen uitgegeven, die 
hij in margine van zijn hs. bijgeschreven vond, en die ook bij de exemplaren in Kol. archief 
8360 en aanw. 40 voorkomen: bedenkingen van een tegenstander, ieder gericht tegen een be
paald gedeelte der „poincten van reglement”. Deze kantteekeniDgen zijn bij ons voetnoten 
geworden.
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/<tsedert het jaer 1620 tot 1622, beyde incluys, bedragen ontrent 16 tonnen 

goudts jaerlijcx 1).
Dese oncosten van Indien moeten werden gewonnen :
1. Aen den binnenlantschen handel.
2. Aen de prinsen op den vyant.
3. Aen ’t incomen van de landen ende plaetsen, de Compaignie toecom- 

mende 2).
Ende uyt de generale boecken sal werden bevonden, dat alle de profyten 

van den binnenlantsen handel, mitsgaders van de prinsen op den vyandtende 
’t incomen van de landen de Compaignie toebehoorende, die eenige tijt her- 
waerts yets notabels hebben begonnen op te brengen, op veel nae niet en 
hebben connen esgaleren de bovenstaende oncosten, maer dat daertoe van 
het capitael van Indien is geabsumeert ende affgesteken, in voegen dat in 
Indien selffs in plaets van avance ofte profijt niet alleen en is overgewonnen 
boven de voorsz. jaerlijcxse oncosten, maer ter contrarie veel is verachtert3).

De oncosten van de Compagnie in Nederlandt bestaen:
1. Aen dagelijcxsche ende ordinarise oncosten.
2. Aen maentgelden die in Nederlant werden betaelt.
3. Aen interesten van de penningen a deposito.
4. Aen jaerlijcxsche equïpagie, met de capitalen voor Indien vereyscht.
Laten staen de extraordinarie betalingen nu eenige tijt herwaerts gevallen,

van Engelandt en van Vranckrijck4).
Dese oncosten in Nederlandt moeten werden gewonnen aen jaerlijckse

') „ïn plaets van 8 tonnen gouts comt maer 6J-, volgens de missive van den heer Generael, 
op zijn vertreck oft herwacrtscomste aen St. Helena geschreven, daerinne dat zyne E. perti- 
nentelijck stelt, dat in dese jaren d’oncosten sijn geweest f4.575.000, ende in de volgende drie 
jaren ƒ4.821.000." — [De plaats komt voor in ons deel 1, 792].

J) „By het behouden ende vermeerderen van den inlantschen handel, met prinsen op den 
vyant ondo niet op de vrienden, die dacrmedo tot vyant gomaeckt ende voorts daervoor ge- 
houdon werden. — Van ’t incomon der lnndon sal hiernae gesproocken werden”.

s) „’t En is geen wonder, dat men van het capitael heeft moeten aii’steecken, als men met 
oenen sprong do lasten brengt van G-l- tot 16 tonnen gouts ’sjaers; hoe waere het doch moge- 
lijck dit soo ter3tont t’overwinnen, insonderhoyt als do beste middelen daertoe noodich, te 
weten don inlantschen handel ende negotie, worden weohgegeven?”

4) „Groote occasie isacr gegeven om weder aenstoot van d’Engelscho te hebben, want eer 
men mot do Engelschon voreenichde, waeren allo do lasten van India 6^ tonnen gouts jaer- 
lijcks, ende soo haest men met haer begint te treden in handelinge, weet men alleen de lasten 
van de guarnisoenen endo de forten van do Molucos ende Banda voor 12, ende van Amboina 
voor 15 maenden te brengen op ƒ849.884 — 12 — 11; ende bovendien dat men de Engelaohe 
voor haer j paert heeft doen betalen ƒ 283.291 — 17 — 19, soo heeft men haer ontrocken de 
proffyten die in dese eylanden te doen sijn, endo. door de vryeluydon ende cladderie bedorven 
ende vordweenen. Is nu, met soo grove ende plompe gangen, den Engelschen schade ende de 
Compagnie proffijt te doen? den tijt sal 't leeren; ’t is te duchten dat de commisen, die haer 
niet on ontsien te stelen voor haer meesters, oock wol op haer [selffs] sullen letten”. [De 
cijfers komen voor in ons deel J, 786].
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retouren, die uyt Indien nae Nederlandt gesonden ende aldaer vercocht 
den; doch vermits de goederen in Europa nae proportie van den hoogen in- 
coop tot seer laegen prijs zijn, sulcx dat daerop boven den incoop niet ofte 
weinich werdt gewonnen, ende dat 
jaerlijcx heeft overgesonden, niet meer en can werden vercocht ofte gedebi- 
teert als de gerequireerde quantiteyt, dat mede Indien verachterende, in sijn 
binnenlandts capitael consequentlijck jaerlijcx grooter capitael ende conti- 
nueleequipagie heeft vereyscht, waerdoor de belastingen ende d’interest van 
penningen k deposito, de maentgelden ende de daegelijcxe ordinarise on- 
costen oock nootsaeckelijk sijn comen te vermeerderen, zoo heeft den tijt 
geleert, dat de Compagnie van jaer tot jaer heeft verachtert, ende dat de be
lastingen aen penningen a deposito meer en meer hebben toegenomen, in 
voegen dat de staet van de Compaignie, soo in Indien als in Nederlandt, 
beyde te samen continuelijck verachterende. De Compaignie alsoo continue
rende, soude eyndelingh nootwendich comen te vervallen in eenen ruineusen 
staet, ’twelck by alle middelen ende remedien dient voorgecomen te werden.

Dese remedien moeten bevordert werden, off in Indien selffs, o ff in Neder
landt, ende sijn deselve remedien off provisioneele off finale ende absolute, 
om daerdoor de staet van Indien te redresseren, sooals gewenst can worden.

De provisionele remedien sijn diegeene, die vooreerst ende voor dese tijt 
tot soulagement van den jegenwoordigen staet voorgeslagen ende nu in ’t 
werck gestelt connen worden, ende bestaen deselve, off in ’t verminderen van 
de oncosten, off in ’t vermeerderen van de profyten.

Tot verminderingh van de oncosten in Indien ^
1. Dienen eerst de montcosten gereguleert by affschaffing van alle tafels,

wer-

de gewoone specerien, die Indienvan

4.
Vermin

dering der 
onkosten geene uytgesondert1). 

en ver- ----------------
meerde- _ *) „Groote ende merckelijcke voordeelen sijn te haolen uyt hot verbroyden van don inlant-
ring der BChen handel, ’t verminderen ende afschaffen van de lasten, soo die vervolgens staen gcspeci- 
profijten 
in Indië. ficeert, ende sulcx als doenelijck sal wesen; maer off de taeffelcosten niet heter dienen geregu

leert over de geheele taeifels, alsdat idereen treckt een stuck gelts ter maent, daermede men 
op veel plaetsen niet halff en can toecomen, hoeft sijn bedeneken; als idereen sal moeten sijn 
cygen marektganger, cock ende bottelier sijn, sal diemaels debevoorderingo van het middach 
ende avontmael voor den dienst van de Compagnie gaen. Men eet in India geen oude ofte 
coude, maer altijt warme ende versche gekoockte spyse; wil men buyten de coroptoiren gaen 
eeten by do vrye luyden, daer valt het seer coatclijck ende veel werden daer gedebauoheert, 
soodattet swaer soude vallen [voor] den gouverneur, dirooteur ofte coopman die hot hoogsle 
gesach heeft, sijn onderhebbende dienaers van de negotie, daeronder veel jonge luyden sijn, 
[in] ordre te houden. Hoe het gaet, de Compagnie moet wetende offte onwetende dese hacro 
dienaers den cost geven: ’t waere daerom beter dat sulcx geschiede mot reputatie ende goede 
ordre, dan dat daertoe geopent wierden quade wegen. By dese occasie is oock tc doneken op 
het gemeen zeevarende volck, over wiens tractement niet sonder groote reden dapper gc- 
claegt wort, ’t welck de Compagnie wel eens qualijck mochto bccomen; al te nneu wert in In
dien wijn, oly, vleosch ende speek verkocht onde dese arme luyden onthouden”.
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/2. Te lichten de comptoiren daer geene noodich en sijn, ende goede order 
te houden in de huyshoudingh overall daer noodich sullen

3. Te casseren alle onnoodige officieren.
4. Te verminderen de garnisoenen.
5. Te verlaten de onnoodige besetting van forten ende plaetsen die sulcx 

niet en meriteren.
6. Te reduceren de schepen op een redelijck getal, zoo tot retouren, den 

oorloch, als tot den binnenlantsen handel.
7. De noodige besettinge ende bewaringe van forten, steden ende landen, 

die noodich sijn, dienen waergenomen ende gedaen te werden buyten 
costen van de Compaignie, ’t welck sal geschieden indien men vele vrye- 
luyden in Indien sal aenplanten.

8. Af te schaffen alle onnoodige ende costelijcke reparatie van schepen al- 
daer in Indien.

9. Geen reparatien van schepen te doen, als ten profytelijcxsten, ende ter 
bequaemster plaetsen, daer de Compaignie heeft de souverainiteyt.

10. Te verbieden alle onnoodige fortificatiën.
11. De fortificatiën, die noodich sijn, te brengen ende te doen doen tot last 

van de inwoonders tot yder plaets.
12. Aff te schaffen alle vereeringen ende schenckagien, dan die noodich 

ende profytelijck sijn.
Tot vermeerderingh van de profyten in Indien:
13. Te verbreyden den profytelijcxsten binnenlantschen handel overal ende 

soo verde als de middelen van de Compaignie connen verstrecken.
14. De voorsekerste ende oncostelijcxste conquesten op den vyandt te 

doen, beyde tot het meeste profijt van de Compaignie ende tot meesten afif- 
breuck van de vyanden.

15. Te peupleren ende aen te planten de colonien van Batavia, Amboina 
ende Banda met hare dependerende landen, alwaer dan de tollen, impositien 
ende incommen van ’t lant sullen vermeerderen, tot seer groot soulagement 
ende profijt van de Compaignie 1).

wesen.

fon-

:# .
*

i) „Amboina ia gepeupoloert endo niofc van noodo aldaor volok to soyndcn off te brengen. 
Men moet de lantsaten aldaor houden ondo niet socoken te vordry ven, gelijok gezey t vort in 
zeocker discours by don Qenorael Coon aen synon succeasour in India gelaten, dat men do 
Ambonsche ondo Tornatanen moet soeoken onder to brengen ondo van den banek to sohuy- 
ven. Wasser met lantbouwing iots to doon, de lantsaten aldaer soudon de Compagniogeon30 
ondo 40 endo meer realen voor con last rijs govon, dat maer o, 6 ofte 7 realen cost. In Banda 
sijn to bestollen inwoonders met sooveol slaven als men noodioh acht tot liet pluckon van do 
apeceryen ende ’t lant aldaer daer ondo buyten verwoostinge to houden; waere aldaer eonigo 
lantbouwingo meer te doen geweest, do lantsaten souden hen daertoo begeven ende voorge- 
comen hebben den extremen hongersnoot, daorinne sy tot verscheyden reysen in de oorloogh,
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Tot ver minder ingh van d’oncosten in Nederlandt:
16. Dese dingen alsoo gereguleert ende in ’twerck gesteltsijnde in de Indien, 

Onkosten soo sullen oock consequentelijck alle de oncosten, die de Compaignie nu in 
Europa draecht, dapper verminderen ende tot een rate gebracht connen wer-

5.
Vermin-

en ver-

ring der den, die niet alleen sal sijn tollerabel, maer oock seer profijt gevende aen allen 
in Neder- die haere middelen onder de Compaignie ingeleght hebben:

1. Want de daegelijcxe ende ordinarise oncosten sullen verminderen.
2. De maentgelden sullen op veel nae zoo groot niet wesen als nu.
3. De penningen a deposito sullen behoorlick werden vermindert.
4. De jaerlijcxse equipagien sullen connen gedaen worden met weyniger 

schepen, met geen ofte weynich capitael ofte provisien, als alleen die profijt

■-

land.

geven sullen.
Tot vermeerdering van profyten in Nederlandt:
17. Den incoop van de retouren in Indien te brengen tot een redelijcken

prijs.
18. De vercoopingh van de retouren in Europa te brengen tot eenen beteren 

ende hooger prijs als jegenwoordich.
19. Den incoop ende de retouren voor Nederlant te doen in geen grooter 

quantiteytals alhier getrocken ende vercocht connen werden, ende in meerder 
verscheydenheyt van waren als voor desen.

Doch alsoo eenige deser gerequireerde poincten van reglement ende redres 
van den staet van de Compaignie van Indien lancksamelijck ofte oock niet wel 
in ’t werckgestelt sullen connen werden, indien men continueert voort te gaen 
in ’tbeleyt der Compaignies saecken, zooals nu gebruyckelijck is, soo propo
neert d’ Heer Gouverneur Generael Coen dese naervolgende poincten voor 
absoluyt ende finael reglement:

Eerstelijck soo proponeert zyne E. eene generaele goede mesnage tot 
afschaffinge van alle onnoodighe oncosten, als hier vooren, van alle taefels,

> *

I
n

baer van de Compagnie aengedaen, sijn geweest; ende ofte in alle dese eylanden al groote 
lantbouwinge te doen waere, waer soude men doch mot do vrachten tor merckt varen, ommo 
thiende ofte groote tollen daeruyt te trecken? ’t Is immers proifytelijck dat de Compagnie 
aldaer de behoeften in passant met de scbeopen, daer noodich aijnde, bestelt, ende maeckt 
van 1,2,3,4 ende 5, ’t welck geen comparat ie en heeft by de tollen van 10,20 ende 25 procento.

Geen Nederlantsche colonien en mogen bestaen op landen daer gants geen frequentatie 
ofte t’samencomste van verscheyden volckeren is. Uut de Molucos, Amboina ende Eanda 
beeft men immers alle frequentatien geweert ende do Indischo natiën den bandel aldaer belet, 
welcke de Compagnie gepretendeort heeft baer alleen toe te comon ende desel vo oock heeft ver
kregen met overgroots coeten, soodat het vreemt soude staen deselve nu weder over te geven.

Battavia is vooralsnoch de eenige plaets daer goede apparentie is om eene colonio met voor
deel van de Compagnie te planten, doch niet met soodanigo middelen als begonnen is, maer 
als [hier]naer geseyt wert”. — [De aangehaalde plaats is uit Coen aan de Carpentier 31 Jan. 1623, 
bij ons: III, 293].

ï!i!;
■

:

i< ii
■ •:
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geene oock uytgesondert, van alle onnoodige forten, comptoiren, officieren 
etc., waermede connen werden geeffectueert de remedien in het 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 artijckel hiervooren gequoteert ende voorgeschreven.

Doch alsoo by syne E. in Indien daertoe is lange tijt getracht, sonder dat 
de voorsz. mesnage aldaer sy in te brengen, by faulte dergenen die deselve in 
train behooren te brengen ende doen observeren, soo versocht syne E., dat 
by dese vergadering daerinne met authoriteyt werde geprocedeert, soo by 
strickte last nae Indien, als principalijck met besendinge van persoonen derre- 
waerts, die daertoe bequaem ende willich sijn, ende by revocatie van de on- 
willighe ende onbequame.

Ten tweeden proponeert syne E. d’ aenplantingh ende peuplatie van 
Peuplatie. je iancjen ende colonien van Batavia, Amboina ende Banda, ende dat dese 

aenplantingh moet geschieden door Nederlanders ende Indianen, zoo vrye 
luyden als slaven. De Indiaensche vrye luyden sullen in Indien aengelockt 
ende de slaven wel becomen connen worden, 't sy by opcoop ofte by oor- 
loge 1), doch uyt Nederlandt dienen voornementlijck veel eerlijcke ende ver
standige luyden met hare familien ende huysgesinnen gesonden

1. Soo om de principale ampten in de voorsz. colonien te bedienen.
2. De steden ende plaetsen voorsz. by haere menichte, sonder oncosten van 

de Compaignie te peupleren ende versekeren.
3. Alsoock om voorgangers te wesen van de andere Indianen ende om de 

slaven te gouvierneren tot haer groot profijt ende advantagie, tot welvaren 
van de Compaignie ofte der plaetsen die deselve is besittende, by landtbouwe- 
rye, plantagien, visscherye, allerhande arbeyt, handtwerck van ambachten 
ende neringen, waervan de profyten sullen comen aen de Nederlanders ende 
andere vrye luyden, die deselve slaven toebehooren sullen, alsmede aen de 
Compaignie, die daerdoor macht ende sterckte in Indien sal becomen buyten 
haere costen 2).

Om vele Nederlanders met haere familien in Indien te vercrygen, dienen

6.

*) „Laofc doch cons ondorsocht wordcu, hoe het met veroveren ende vorooopen van de slaven 
gaot: men sal bevinden hoe aeer do Compagnie met desen handel wert mitgestreecken ende 
op wat wyse veelc haerlieder dienaers [hen] daorby verrijcken”.

*) „Om beulen ende guardiaens [te wesen] vaneencuddeslavenondedeselvetotlantboiiwe- 
rio te brongen met alle strengichey t, daeraff doch voor do Compagnie niet een stuy ver proffijt 
te verwachten is, noch oock voor de luyden zelfs, al waer ’t dat se lant ende slaven voor niet 
hadden; — om regenten ende voorgangers te wesen van de vrye luyden, sijndo meest het 
schuym onser natie, die met haoren vryen handel alle goede negotie bederven, de Compagnie 
opeeten ende met het veroveren, mishandelen ende moorden der Indianen de Nederlanders 
door geheel Indien bekent maecken voor de aldorwreetste natie van de gehoele werelt, is niet 
te verwachten, dat eenige ervaerene, eerlijcke ende hiervan kennis hebbende luyden vanhier 
sullen opbreeckon om huu tot sulex te laten omployeren”.
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meest al de voornaemste officieren van de schepen der Compaignie van hier 
Indien varende, aengeraden ende voorgehouden te werden in haere aen-nae

nemingh, datsy met haere vrouwen ende kinderen sullen hebben derwaerts 
te vaeren op des Compaignies schepen, ende voorts alle andere getrouwde 
luyden dienen mede geinviteert om vryelijck met deselve Compaignies sche
pen nae Indien over te varen.

Maer alsoo veel meer Nederlandtsche familien daertoe principalijck noo- 
dich sijn, ende dat met d’ordinarise schepen jaerlijcx uyt Nederlandt niet 
genoech nae den eysch en sullen connen overcomen, sooals den generalen 
welstandt van de Compaignie hier te lande ende den staet in Indien is requi- 
rerende, soo proponeert syneE. daertoe twee middelen, waerdoor ongetwy- 
felt vele eerlijcke familien uyt Nederlandt aengelockt ende beweecht sullen 
werden nae Oost-Indien te varen, ende dat selfs buyten maendtgelden ofte 
eenighe andere oncosteu van de Vereenichde Compagnie:

1. Dat het een ydervrygestelt werde (onder den eedt ende artickelbrieff van 
de Compaignie ende andere alsulcke condicien als men geraden sal vinden te 
accorderen) uyt Nederlandt met licentie van de Compaignie nae de Oost-In-

kapitaal. ^ien ^ varen met haer eygen schip ofte schepen ende met alsulcke goederen 
ende capitalen, als haer sal werden gepermitteertende de luyden zelffs in con- 
formité van dien geraden sullen vinden.

2. Dat aen alle luyden, die in de landen ende colonien van Batavia, Am- 
boina ende Banda, de Compaignie toebehoorende, haere residentie sullen 
nemen, het vry sal staen nevens de Compaignie alleen op seckere plaetsen 
ofte oock overal in Indien te mogen vryelijck handelen, met haere particuliere 
schepen ende middelen, tot haere eygen particulier profijt ende advantage, 
midts betaelende behoorlijcke tollen ende impositien, alsmede vracht ende 
assurantie, als sy met ende in de schepen van de Compaignie haere contan
ten, persoonen ende goederen sullen aldaer in Indien van d’ eene plaets in 
d’andere willen laten transporteren, ende dit alles onder alsulcke condicien, 
restrictien, limitatien ende privilegiën, als men ten beste van de Vereenichde 
Compaignie ende tot voordeel van die particulieren sal geraden vinden 1).

Want sonder dat de luyden in Indien voordeel ende profyt sullen weten 
te doen, soo en sal niemandt geinduceert connen werden om derwaerts te

7.
Invoer 

van parti
culier

8.
Particu

liere
handel.

*) „Dit waere de rechte slach om andere Europische natiën uyt hare oogen ie doen sien ende 
naer Indien te locken, want souden de Nederlanders gebonden sijn aen soo veol beswacrlijcke 
conditiën, articulen, limitatien, soo van hier gaende als in Indien zijnde, ende geen wueren 
voor retour souden mogen overbrengen, ende evenwel proffijt souden meenen te doen, gelijck 
men voorgeeft, soo souden immer diegeene moeten veel grooter winninge doen, die vry 
der soodanige conditiën souden gaen, ende in India aen geen plaetsen gebonden zijnde, aldaer 
in alle waeren souden mogen handelen, ende overbrengen alsulcke retouren alsse begeeren 
ende te becomen waren”,

son-
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varen; daeromme meent syne E. dat dese navigatie van particulieren op In
dien ende den handel aldaer binnen ’slandts opengestelt ende een yder wel 
toegestaen can werden, onder condicien ende limitatien als boven, ende dat 
niet alleen sonder prejudicie ende schade voor de Vereenichde Compaignie, 
maer oock met goet voordeel voor deselve Compaignie, ende als wesende dit 
den eenigen middel om veele familien uyt Nederlandt nae Indien te trecken 
ende de landen behoorlijck te peupuleren, tot volle verseckerheyt ende wel- 
stant van de Vereenichde Compaignie in die quartieren.

Syne E. proponeert, dat dese concessie van de vrye binnenlantse handel 
aen onse inwoonders niet schadelijck en is voor de Compagnie, om reden:

Dat de Compagnie niet en sal naelaeten ondertusschen de inlantse handel 
mede waer te nemen, soo veel haer noodich ende dienstich is, sulcx dat sy 
daervan de proffyten zal genieten nevens d’ andre particuliere handelaers *).

Ommedat alle ’t geene de vrye luyden sullen coopen dienstich voor de 
Compaignie aldaer, ofte oock alles wat tot retour voor Nederlandt dienstich 
is, aen de Compaignie aldaer by de vrye luyden sal moeten werden vercocht 
totsekeren civielen prijs, minder als jegenwoordich, indien het de Compaig
nie van noode sal hebben.

Ommedat door dese concessie van de vrye navigatie nae Indien ende van 
hikom° ^en vD’en handel aldaer vele familien aengelockt, ende de colonien gepeu- 

pleert werdende, d’incomen van de landen by impositien, tollen ende andere 
voorbaten voor de Compaignie soo sal ontwijffelijck (sooals nu ten deele 
blijckt in Batavia) vermeerderen, dat deselve incompsten verder ende mercke- 
lijck (sonder comparatie) sullen excederen de profyten van den binnenlant- 
schen handel, die de Compaignie nu can doen, ende die sy daerdoor sal comen 
te missen; jae, soo veel sal ’t selve avanceren, dat alle oncosten van Indien

9.

sten voor 
do Com

pagnie in 
Indië.

met goet overschot aen de voorsz. in comen sullen geprofiteert connen wer
den 2)/^velck overschot nevens d’ andere middelen tot opcoop van de retou- /x. ?T- l j \ 

voov Nederlandt jaerlijcx bestedet sal connen werden; soodat al waereren

*) „Do Compagnie moot nootsaeckolijck dnernaer trachten, om den inlantschen handel te 
vermeerderen; ditheoftse van langer hant gedaen, tot haoro grooto avantagie. Het is wat 
nieuws ondo bovenmaten schaedolijck, dat so deselvo nu heeft beginnen over te geven. Daer 
de vryo luyden gacn coopon, jagenso de waeren op ende cladden daermede ter plaotsen daer 
sy die weder tor merekt brengen, ende doen do Compagnie niot alleen schade lydon aen do 
negotie die so overgeeft, maer oock aen degeonc die so noch bohout”.

J) „'t Sal scer licht daertoc te brengen sijn, dat do vrye handolaors hacrsolven ende de in- 
lantscho negotie verderven, maer nimmermeer en sullen de lasten van de Compagnie uit der 

» vryo luydon coophandel ofto lantbouwinge connen gevonden worden, want haren coophandel 
ofte proffijt van dien sal verdwynen, ende tot lantbouwinge sal niemant te brengen sijn, soo 
lange sy iets met handelen weten te verdienen. rt Is daerom impertinent, dat imant, capitael 
hebbende, ’t selve besteden zoudo in slaven endo sichselven begevon in slavernie, als sy met 
coophandel souden weten proffijt te doen”.
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het soo, dat den geheelen binnenlantschen handel voor de Compaignie daer- 
door quame te cesseren ende te missen (gemercktdenselven binnenlantschen 
handel nu jegenwoordich op verde nae niet soo veel jaerlijcx en avanceert 
als de jaerelijcxse oncosten in Indien comen te bedragen, ende dat door het 
incomen van de landen d’oncosten alsnu buyten den binnenlantschen handel 
met overschot t’eenemael gewonnen sullen werden), soo is ’tselvein allema- 
niere voorderlijck, ten hoochsten profytelijck ende nootwendich voorde Ver- 
eenichde Compagnie.

De voordeelen dan die de Compaignie by d’aenplanting van de colonien 
in Indien sal genieten, onder andere sijn de navolgende:

1. Dat den staet van de Compaignie in Indien by dese besetting ten vollen 
sal versekert werden.

2. Alle de soldye van de garnisoenen te lande sal ten naestenby t’eenemael 
cesseren, dewijl de burgerye haerselven ende de plaetsen voor de Compaig
nie sullen bewaren ende versekeren, buyten costen van de Compaignie.

3. Alle fortificatiën sullen sonder costen van de Compaignie onderhouden 
connen werden.

4. De schepen van de Compaignie (die nu soo veel ende beswaerlijck sijn) 
sullen alsdan werden gereduceert tot een cleyn ende noodich getal, midts dat 
het genoech sal wesen te hebben schepen tot de retouren voor Nederlandt, 
eenighe oorlochschepen ende eenighe seer weynighe jachten tot den Teste
renden binnenlantschen handel.

5. De vyandt sal vigoureuser connen werden aengetast ende gecrenckt met 
goede avantage ende profijt van de Compaignie, daerby de oncosten van de 
schepen van oorloge rijckelijck sullen connen werden gewonnen *).

6. De incomen van de landen sullen soo vermeerderen, dat alle de oncos
ten van Indien daerby sullen werden gewonnen, selffs oock met overschot in 
capitael tot incoop voor de jaerlijcxe retouren voor Nederlandt, sulcx dat in 
soodanighen geval de Compaignie weynich ofte geen capitael meer nae Indien 
sal behoeven te senden.

7. De Compaignie in Nederlandt, ontlast sijnde van soo groote jaerlijcxe 
equipagien ende capitaelen nae Indien niet te moeten senden, sal haer oncos
ten ende maentgelden daerenboven ende consequentelijck vermindert vin
den, haere belastingen connen affdoen ende in eenen goeden ende vasten staet 
geraken, om jaerlijcx uyt het overschot goede uytdeelinghen te connen doen.

10.
Andere 
voordee
len der 

peuplatie.

*) „Wanneer ’t getal van de scheepen soo geer is gemindert, sal men dan noch den vyant 
rigonreuselijek aentasten, soo most het gedaen werden van de particuliere, ’t welck men hier 
te lande niet gewoon is te sien. ’t En is oock geen apparentie, dat hetzelffde in India oock sal 
geschieden, maer ter contrarie sullen de oorlogen spruyten uyt der vrye luyden mishandc- 
linge, rooven en moorden, comende tot lasten van de Compagnie”,

i)
k
1

'
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Door dese vrye handelaers onser inwoonderen ende by succes van tijt sullen 
alle vreemde nacien in Indien uytgevaeren, ende genootsaeckt werden 
onse nacie ende inwoonders van de landen ende plaetsen van deCompaignie 
alleen den handel te laten ende deselve t’ eenemael te quiteren l).

Daerdoor soude oock nootsaeckelijck comen te volgen, dat wy alleen in 
Indien varende, alle coopmanschappen ende waren sullen connen werden 
gebracht tot eenen civilen ende redelijcken prijs in den incoop aldaer; dat 
wy in Europa alleen de jaerlijcxe Indische retouren sullen becomen, ende 
consequentelijck dat deselve Indische waren in Europa in reputatie gebracht 
ende tot eenen goeden prijs vercocht sullen connen werden; daeraen alsdan 
seer treffelijcke voordeelen ende profyten sal werden gedaen, tot gemeene 
welstant deser geünieerde landen.

Want oock de retouren voor Nederlandt uyt Indien jaerlijcx sullen connen 
gesonden werden in meerder verscheydentheyt van waren die getrocken 
sullen sijn, meer als voor desen, dewyle den binnenlantschen handel op alle 
plaetsen van Indien volcomentlijck zal connen waergenomen worden, soo 
door de Compaignie als door de particuliere handelaers 2).

Ten derden proponeert zyne E. tot volcomen perfectie van den staet der 
Chinec- Vereenichde Compagnie in Oost-Indien de bevoordering van den handel

solie 
handel.

aen

i

11.

van China, waertoe alreede een plaets in de Pescadores is begrepen, die be- 
quaem ende suffigant is om gedefendeert te werden tegens t’ gewelt der 
vyanden; is oock seer wel gelegen tot den handel van China, soo om dien voor

l

: J) „Dese vrye luyden connen de Indianen wel schade, jae, oock wel gewelfc aendoen, maer 
mot redelijcke middelen niet uut het vaarwater helpen, want de Indianen equipeeren met veel 
minder cost als d’ onse, sy eeton veel soberder ende behelpen hun met slechte spyse, sy weten 
haere wacren in reputatie te houden ende daermede in ’t veylen seer te menageeren, waer- 
jegens d’onse met de waeren oladdon, ruym toeren ende don wijn, alleen uut dese landen oom- 
mende, op hoogon prijs weten te brengen.

Als de Indische coningen sien, dat wy het alleen willen hebben, sullen se haer daer wol 
togen setten. Men sal van haer niot minder te verwachten hebben, als ’t geno men hier te lande 
siet, daer d’eon stat onde provincie tegens d’ ander is, om ’t nfï- ende aenvooren van do coop
manschappen, om do morcktschepen, beurtschepen onde veerschepen etc. Men heeft niet 
te meenen dat se met goedon oogen souden aenzien, dat tot haere landen aft'-ende aen souden 
gaen onse vrye luyden endo schepen,’endo dat haere onderdanen met haoro schepen souden 
stilliggen. Wil men alle do trafkjuo ende navigatie ende daortoe alle do lantbouwingo vanln- 
dion hebben, waerby souden de Indianen dan leven? Wil men se dootsmy ten ofte van honger 
laten sterven, daermede on waer men oock niet geholpen, want in een ledige zee, op ledige 
landen ende oock met doode monsohon is gantsoh geen proffijt te doen”.

2) „Waer ’t dat men ’t ooge hadde om verscheydenhoyt van waeren te becomen, men sou
den de vrye luyden laten wat nieuws opaoecken ende laten handelen niot als buyten de ne
gotie van de Compagnie; maer nu en wert haer niet alleen toegelaten te handelen in ’t goone 
een ider in India vrystaet, maer in de alderbosto endo proffytelijekste negotie, die de Com
pagnie heeft en daer se allo de werelt oonnen uut houden”.

:

!
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te becomen J), alsmede om vandaer te beletten den handel van Macao 
ende Manilla. Is niet te twijffelen, of denselven handel van China zal, off met 
hardicheyt, off met sachticheyt, off by ooghluycking, off by openbare con- 

den Coninck van China aen ons toegestaen werden, waerdoor de

ons

cessie van
Nederlantsche Compaignie alsdan sal becomen

1. Seer groote vermeerderingh in den bïnnenlantschen handel, soo aen wa
ren, die d’ onse aen de Chinesen, als de Chinesen aen ons sullen vercoopen.

i) „Den handel van China, met de negotie ende proffyten daeraen dependerende, wert hier 
wel ende bequaemelijck voorgestelt; 't is seeckor, dat hier uy ttermaten veol ende seer groote 
voordoelen aen vast sijn, al hadde men maer een weynich ten aensien van ’tgeno aldaer valt;

wat is ’t? men wil het al hebben 9fte men het maohtich is cffniet, ende geonsints Iyden, 
dat do ingezetenen van dat groote, vermaerdo ende overtreffelijck rijek van China met nie- 
mant anders soude handelen als met ons, dat moet soo sijn golijck d’ E. heer generael Coen in 
syne advysen, in India aen sijnnen successour gelaten, te kennen geeft, dat men tot dien 
ejmde macht van volck ende schepen op de cust van China moet houden; alle zeehavens be- 
settcn, lanttocbten doen, mannen, vrouwen ende kinderen roven ende daermede peupleeren 
Battavia, de Molucos, Amboyna ende Banda; dat men dit stuck alsoo moet vervolgen, al 
Imudehet duren tien, jae, höhdert jaeren. In den brieff van ditto generael op sijn herwaerts- 
comste aen St. Helena gesohreven, wert mede onder anderen geseyt, dut men do Chinesen 
moet vangen ende niet loslaten ofte rantsoeneren, maer liever dooden, want aoo lange (segt 
hy) de armen dorven het lijff wagen, sullen de rijcken derven avonturen de goederen andere 
natiën toe te voeren. In somma, met macht ende gewelt wil men alles uutvoeron ende daer
mede tewege te brengen, dat in India de negotie alsoo wert bedorven, dat de Indianen niet 
meer en souden handelen; dat de Engelschen(wiens proffijt men weet cleyn ende liaercn last 
groot te maecken) ende ander Europische natiën den handel op Indien souden staecken,ende 
dat de Compagnie deselve alleen moehte becomen, 't welck soo aongenaem schijnt te wesen, 
dat men niet soude ontsien alle onrechtvaerdige, jae barbarische middelen daertoc by der 
bant te nemen; maer hoe onseecker dat alles is, hoe veel tijts hiermede zoude verloopen endo 
off do Compagnie niet wel in soodanigen werek soude mogen blyvensteecken endehaerselvon 
ruineeren, is noodich te ondorsoecken, ende te deneken op een redres ende reglement, dat 
voor deselve salutair, heylsaem, seecker ende datelijck te doen is, 't welck in deso volgende 
manieren wel soude connen gevonden werden.

In den jare 1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619 zijn de lasten in India door malcandorcn 
geweest omtrent 6£ tonne gouts jaerlijeks; daer sijn doen gehouden een groot getal van schoe
pen ende meer als genocch om den staet van Indien te versceckeren; veele forten zyn in de 
Molucos, Amboyna ende Banda in dese tijt gebout, in Banda een swaeren oorlooch gevoert 
ende veele troubelon in alle voorsz. landen gevallen, om do Engelschen ende alle Indische 
natiën uyt de negotie aldaer te weeren; alle de soldaten wierden maendelijeks haere soldyo 
met geit betaelt; geit gaff men de soldaten ende matroosen, die aen do fortificatiën arbeyden, 
te weten | van een reacl van achten ’s daegs, ende evenwel wierden de saecken alsoo gediri- 
geert, dat 5 a 6 jaeren achtereen uutgedeclt wierden ontrent 30 proconto ’sjaers, niettogen- 
staende dat in dese tijt met den Witten Leeuw aen St. Helena, 't schip Bantam in Texel ende de 
schepen met den generael Both aen Mauritius gebleven, de waerde van omtrent 50 tonnen 
gouts gesoneken is.

Soodat men nu soo wel, jae beter als doen ter tijt, do Indische lasten mot 6£ tonnen gouts 
’sjaers soude connen doen, ofte daerop deselve reguleeren, ende brengen de Compagnie in 
eenen beteren staet alsse doen ter tijt is geweest.

Jegens dese last can men op de custe van Choromandel ende in Suratte alleen besteden
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2. Treffelijcke vermeerdering van de jaerlijcxe retouren voor Nederlandt 
in verscheydentheyt van waren, die met groote avance in Europa gedebi- 
teert connen werden.

3. Het profijt van den handel met Chinesche waren op Japan ende d’andere 
quartieren van geheel Indien, met seer merckelijcke avance, sooveel als de 
capitaelen van de Compaignie eenichsints sullen connen verstrecken.

Eyndeling, den handel van China op d’onse gederiveert sijnde, soo sal

omtrent 6 tonnen gouts aen incoop van wacren, die men (als den particulieren handel is 
affgeschaft) in India jaerlijcx can vertieren ende daervan maecken van een, 2,3 ende 4, be- 
halven dat don incoop van dese 6 tonnen gouts wel halff betaelt wert met nooten, foelie, 
nagelen, sandelhout ende andere waeren, daorvan mede wel van een, 2, 4, 6 ende meer can 
gemaeckt werden, soodat rnet dese negotie alleen den voorsz. last van ontrent 6^ tonnen 
gouts wel dobbel soude te winnen sijn; hiermede heeft men den handel in Persia ende op soo 
vele andere plaetsen meer, daer men oock veele speceryen ende andere waeren met seer 
groote avance can slyten.

Den handel van China en sal de Compagnie niet ontstaen ende sal haer selffs in Buttavia 
toevallen, alsse willen gebruycken de middelen daertoe noodich dienende.

Met desen handel souden uut Japan te trecken zijn uytermategroote voordeelenende[uut] 
den inlantschen handel in ’t generael, [soojdat mettertijt in Indien boven de lasten oock 
souden gevonden worden middelen tot de jaerlijckso retouren van Nedeiiant, sonder enioh 
capitael daertoe van hier derwaerts te zeyndeu.

Ende volgens dien de jaerlijckso retouren van Indien coomendo, gestijfft zijnde met goede 
pertie Persischo ende Chineesche zyde, soude do Compagnie van haere belastinghe alhier 
jaerlijcks wat mogen affleggen ende bovendien aen do participanten doen seer goede uut- 
deeling.

Den vrycn handel moste dan affgeschafft ende de onnutte forten verlaeten werden, oock 
de Piscadoros, dewylo men verstaet ’t selve te wesen een van do beletselen van den Chinesen 
handel; voorts is te mindoren het groot getal schepen ende andere lasten meer die in Indien 
eenichsints verminderingo connen lyden.

Wat aengaet de nieuwe stat Battavia, om dorselver opcomste ende prosperiteyt buyton 
last van de Compagnie te voorderen ende te behouden den inlantschen handel, dient noch 
dit naorvolgendo:

Do Compagnie die door Godos genado ende sonderlingo vlijt, trouwe ende neerstioheyt 
van haere dionaers geraeckt is soo diep in de negotie, dat by haer te vinden sijn de coste- 
lijcksto ende grootste partien van Indische waeren ende coopmanschappen, is seer veel ge
legen aen do vrientschap, goedo genogentheyt endo hot welvaren van de cleyne handelaers, 
waermede endo nofTens wien sy heeft te nogotieeren, gelijck alle groote grossiers haermeesto 
welwaort daorinne bostaet, dat haere calanton, winokoliers ondo oloyne cramers de waeren 
in reputatie houden, winninge doen ende dickwils wedercomen, soodat de negotie die de Com
pagnie niet alleen can bevatten ofte die voor haer te gering is, niet en behoort te vallen in de 
handen van onsc natie, welcke al reets te veel heeft laten sien, dat sulex haer niet nut ende 
de Compagnie bovenmate schadelijck soude wesen, maer deselve negotie behoort te blyven 
aen de Indianen, want syluyden weten deselve in reputatie te houden, ende men soude daer- 
mede winnen haere vrientschap ende te beter connen maecken een groote frequentatie endo 
t’samencomste van monigerley volckeren in Battavia, welcke stadt (hoewel de lantsaten 
verdreven sijn) om haere goede gelegonthoit ende meningcrliande Indiaenscho waeren, die 
aldaer aencomcn ende te vinden sijn, grooten toeloop ende aenwas te verwachten heeft, ge
lijck eertijts gehadt heeft de stadt Bant arn,.daer een overgroote t’ samencornste endo vertie-
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’tselve wesen den onderganck van den handel der Portugesen in Macao ende 
daer op Mallacca, Goa ende Japan; van den handel van de Spaignaerden 
Chincheu op de Manilla ende vandaer op Nova Spaigna ende Mexico, 

waerop dan oock nootvvendich moet volgen ’t verlaten by den vyandt van de 
eylanden Molucques, etc.

By dese ende andere middelen, naerder by monde te verclaren, souden de 
Besluit, treffelijcke profyten van den geheelen handel van de Oost-Indien openstaen

ringe ia geweest, niet alleen om rijs, peper ende andere vruchten, die het lant gaff, ende de 
cleederen ende andere behoeften die de lantsaten trocken; maer oock om veel endeverschey- 
den andere waeren die aldaer van buyten inquamen ende soo wel van den vreemden als 
van den inwoonderen gesocht, gewilt, begeert ende weder vervoert ende vertiert werden.

Met sonderlinge gemeensaemheit ende sonderlinge conversatie met de Indianen, haer ende 
des Compagnies negotie in reputatie te houden (seggc ick) ia te voorderen de prosperiteyt van 
Battavia in meenichte der inwoonderen ende middelen noodich tot derselver stadts lasten, 't 
welck met soodanige handelaers, die alle goede negotie, daer se aen winnen, bederven, de zee 
onveylich ende alle de werelt tot vyant maecken, niet te doen, maer wel te verhinderen is, 
waeromme men de vrye luyden alle navigatie ende coophandel over see te dry ven, soude 
moeten ontrecken, de Indische natiën gerustelijck laten handelen ende deselveaenlocken, 
om alsoo binnen Battavia te brengen ende te stabileeren een merckt van allerley Indische 
waeren; hiertoe soude veel helpen als men wat matelijck handelde met de tollen ende lasten 
te heffen op de uut- ende ingevoerde goederen, deselve houdende lager als de lasten van de by 
ofte naest gelegene plaetsen.

Battavia dan in deser manieren opcomende, dat eerst een cleyne versamelingc een grooto 
meeniohte van volck veroorsaeckte, ende den eenen van den anderen beginnende te leven, 
soude mettertijt aldaer veelderhande occagie, middelen ende gelegcntheden sijn die vast ende 
bestendich souden wesen om daerby een soo groote menichte van Nederlanders te doen leven 
als men soude begeerenende derwaertscrygenconde. De rijeken souden haer mogen gencoron 
met geit op interest ende bodemerie soo aen Chinesen als andere natiën die daerresideeren te 
geven, ende waeren uutter see vallende te coopen, om voor een tijt op te leggen, ’t welck 
seeckere ende vaste middelen zouden zijn, die niemant en soude doen vervallen, want hoe 
daer meer gelts soude comen, hoe daer meer handelaers hem souden laten vinden. Hierdoor 
soude den handel van China te beter to trecken sijn, ende soude alsoo mogen toenemen, dat 
de Compagnie naer wensch soude becomen soo veel Chineeso waren alsse tot den handel van 
Japan ende voorts tot den geheelen inlantschen handel oock voor dese landen soude noo
dich hebben. De mindere souden hun geneeren connen, d’ een met winckelneringe, d’ ander 
met een slaeff 3 ofte 4 te houden tot aenteelinge van vee en andere gedierten, oock orn te 
tuynen ende visschen etc. Yeelderley hantwerekers ende ambachtsluyden souden hun aldaer 
connen behelpen, ende insonderheit een groote quantiteyt van zeevarende getroude per- 
soonen, welcke by den dienst van de Compagnie souden mogen leven, totdat se op een andere 
wyse hun soude weten te erneeren.

Soodat in deser voegen de emolumenten van tollen ende andere impositien, tc heffen op de 
coopmanschappen ende consumptien, souden toenemen, ende des stadts lasten daeruut wel 
souden te vinden sijn; waere het in de eerste jacren juyst niet ten vollen, ’t soude daernaer 
wel weder te ruymer omcomen. Den tijt soude voorts leeren, watter meer te doen soude vallen.

Daer en is noch geen lant om grooter lantbouwinge te mogen doen, vermits men de lant
saten aldaer te vyant heeft, welcke alteinets de beesten buyten do stadt weydende comen 
rooven, soodat deselve met swaere wachten werden bewaert.” — [De aangehaalde plaats uit 
Coen aan Carpentier staat bij ons: III, 306; die uit C'oen's brief van St. Jlelena: I, 798].
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alleen voor de Compaignie ende d’ingesetenen der Vereenichde Nederlanden. 
Den vyant soude merckelijck gecrenct ende verswackt werden hier in Europa, 
by totale privatie van den Oost-Indischen handel, ende soude’tlantbecomen 
verstercking, eere ende reputatie over al de werelt, ’t geene een soo goet 
succes van soo grooten treffelijcken saecke onwederspreeckelijck sal comen 
te meriteren.

6. COEN AAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN 
12 Dec. 16231).

In October passato hebbe U. E. onse aencomst met de schepen Mauritius, 
Walchere?it Alcmaer, Delfshaven ende de Goude Leeuw 2) in dese landen ge- 
advyseert. Tsedert is, Godt lof, van de Custe Choromandel ’t schip Schiedam 
mede wel aengecomen ende hebbe U. E. aengename van... 3) February pas
sato, per ’t schip de Goude Leeuw gesonden, wel ontfangen, ende d’inhoude 
seer geerne verstaen.

Hoe machtich de Spaengiaert ende dese landen voorleden somer tegen mal- 
kanderen in de wapenen waren, sonder dat yets uytgerecht sy, hebbe met 
myne jongste geadviseert; ’t eene mes was tegen ’t ander getrocken, maer door 
gebreck van geit is ’t weder opgesteken, ende elck in sijn garnesoen getrocken. 
Van langer Trevis is weder eenige spraeck gaende: ’t schijndt dat den vyandt 
daertoe veel meer, dan tot gestadige continuatie van oorloch inclineert. Divers 
werdt er gesproken, wat voor deselanden best sy, ende dat alles vermits swaer 
valt de middelen tot voldoeninge van d’excessivegroote lasten van d’oorloch 
(te weten onderhoudt van ontrent 70.000 mannen ende lOOoorlochsschepen 
met hare dependentien) te vinden. Om raedt ende middelen tot continuatie 
van d’ oorloch tegen toecomende jaer te soecken sijn de Gecommitteerden 
tegenwoordich vergadert; de Staten van Spaengien hebben de croone toege- 
seydt in twaelf jaren 72 millioenen ducaten op te brengen.

Van de West-Indische Compagnie werdt een vlote van 30 treffelijcke sche
pen met veel crijchsvolck nae YVest-Indien gesonden, waertegen Spaengien 
mede seer sterckarmeert.D’Almogende wil’t voornemen van d’onsensegenen.

Op de saecken van Oost-Indien beginnen de Regenten van ’t landt seer te 
letten, dat te verhopen hebben dien staet eerlange seer verbetert werden sal. 
Hoe noodich en dienstich het sy, dat derwaerts veel volck ende veel geit ge-

‘) Kol. archief, aanwinsten 44 fol. 11—12.
’) De Qouden Leeuw kwam eerst in October aan, vgl. hiervóór, bl. 605.
*) Niot ingevuld. De Qouden Leeuw was 24 Febr. 1623 vau Batavia vertrokken (zie 1,805).'
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schickt werde, en hoe daer veel volck ende geit boven ’t vermogen, ofte soli
der last van de Compagnie becomen connen, hebbe alle de voornaemste re
genten van de Vereenichde Nederlanden mondeling ende schriftelijck som- 

^ mierlijck voorgestelt; 't schijnt dat ons voorslach vele seer wel bevalt. Soo 
haest de praegnante affairen sulx toelaten, sullen de E. Ho. Mo. Heeren Staten 
Gënerael, met sijn Excellentie de Prince van Orangien, de Compagnie ende 
andere, gelijck dat behoort, naerder op ons verbael letten, ende een behoor- 
lijck examen doen. Interim werden nu naer Indien gesonden de schepen Hol- 
landia, Gouda, Dordrecht ende de Leeuwinne met soo veel goederen ende
volck, daer onder ontrent 100 vrouwspersonen, als bergen connen. Nae Su- 
ratten ende Choromandel werden ontrent5 tonnen goudts aen geit gesonden, 
maer nae Batavia niet. D’Almogende wil haer behouden geleyden, ende ’t 
voorder voornemen ten gemenen beste segenen.

Tsedert myne jongste heeft de Compagnie 25 procento aen nagelen aen de 
participanten uytgedeelt, ende nevens andere waren alle de peper vercocht, 
tegen 29 stuyvers ’tpondt op 24 maenden dach met conditie dat in tweejaren 
geen peper vercoopen sullen, welcke conditie velen seer mishaecht; eenige 
participanten hebben daertegen geprotesteert; watter op volgen wil, sal den 
tijdt leeren. Nae voorschreven uitdeelinge ende d’ uytrustinge van voorschre
ven vlote, sal de Compagnie ontrent soo vele hier te lande in handen houden, 
als met penningen a deposito gelicht, beswaert sijn. D'actiën gelden tegen- 
woordich, de 25 procento afgetrocken, 160. Met dese actiën is ’t wonder 
vreemdt gegaen; sy sijn een tijdt lang seer hooch opgejaecht ende daernae 
weder soo leech gevallen ende gedreven, dat vele rijcke lieden daerdoor ge- 
ruineert werden, ende vele haer saecken als noch seer qualijckstaen. Die 'ton
geval getreft heeft, [ende] de rysinge van d’actiën noch de gewenschte retou- 
ren van Indien niet verwachten connen, fulmineren uytdermaten seer op de 
Heeren Bewinthebberen; met groote passie ende animeusheyt procederen sy 
tegen haer, remedie soeckende daer ’t niet te vinden is, ende ondertusschen 
laet men nae te doen hetgene ’t gemene best ten hoochsten vereyscht. Door 
dese raseryen werden d’ actiën onder gehouden ende connen tot geen rysinge 
comen; Godt geve dat door de E. Ho. Mo. Heere.n Staten Generael in dese 
ende andere oneenicheden de behoorlijcke remedie gebruyckt mach werden.

Al heeft U. E. mijn raedt niet van doen, evenwel can niet naerlaten te seg- 
gen, dat naer ’t oordeel welcke van hier geven connen, de Compagnie aldaer 
vooreerst geen meer dienst geschieden can, dan dat overal op 'tspaersaemst 
gemesnagieert, ende alle dispensen soo 
Item dat men d’aenwas van alderley volck in Batavia, Amboyna, Banda op 
alderleye manier ten hoochsten bevoordere; de landen met alderleye vruch
ten beplant, alderleye vee ende gedierte aengeteelt ende de visscherye waer-
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veel doenlijcken besneden werden.
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genomen werde; maer insonderheyt sal U. E. met d’oversendinge van uwe 
groote rijcke retouren in vendibile waren de Compagnie den grootsten dienst 
doen, ende de meeste eere begaen. Met goede mesnagie, goeden regel opd’in- 
landtschen handel ende intreckinge van sulcken tol ende recht, als sonder 
schadelijck gevolch becomen connen, ende met vercryginge van den Chinee- 
schen handel, can U. E. ’tgewenscht effect becomen. Hierover wil hem ge- 
recommandeert hebben, sulx voor alle andere saecken te behertigen.

Peper diendt vooreerst soo veel of weynich overgesonden nae U. E. saken 
hun aldaer gedragen, ende na dat dier ofte goedtcoop te becomen is. De na
gelen werden hier voor 6 ende 7 schellingh ’tpondt vercocht, ende seer veel 
isser in handen van de Compagnie. Soo men in Indien den voorderen opcoop 
een tijdt lang excuseren, ’t geit in Chineesche waren besteden ende ’tver
voeren van de nagelen door anderen verhinderen cost, de Compagnie soude 
daeraen grooten dienst geschieden; U. E. can hierinne vry wat goedts doen. 
Met d’ overcomst van veel noten ende folie is apparent, dat hare waerdye 
mede seer veel verminderen sal; soodat vooreerst met speceryen niet veel te 
doen is, ende andere vendibile waren van China, Suratte ende Coromandel 
gesonden dienen. ’tRecht van de Compagnie mocht oock overal sonder eenich 
aensien met verstandt ende discretie, tegen alle geveynsde vrienden, geen 
uytgesondert, gemainteneert werden.

Vele sijn hier uyt Indien gecomen, die wel wenschten dat daer weder waren; 
hoe de menschen hier wercken ende woelen ende hoe ’thier toegaet, daervan 
soude veel connen schryven, dan om verscheyden consideratien sullen ’t in 
de penne laten.

Wat mijn persoon aengaet, meer eere werdt ons van vele dan meriteren 
toegeschreven. In de jongste vergadering van de Seventhiene is my toegeleyt 
voor ’t ampt van Directeur Generael ƒ400 ter maendt; voor ’t ampt van 
Generael ƒ800, ende tot een vereeringe in verscheyden partyen endediver- 
sche respecten ƒ23.000, met een gouden keten en een gulden geweer. Hier
mede souden de Heeren myne praetentie geerne annuleren; maer eer af- 
rekene, dencke haer eens aen te spreken. Watter op volgen wil, sal de tijdt 
leeren. Ondertusschen mogen andere oordelen, oft wel oft qualijck gerecom- 
penseert werden, ende sullen mede verwachten wat de E. Ho. Mo. Heeren 
Staten Generael sullen doen.

De lupaert is overgecomen ende aen sijn Excellentie de Prince van Orangie 
vereert. De cleene olyphant ofte een cacotouwe, nae verstae, souden aenge- 
naem geweest sijn.

De porceleynen die ick belast hadde voor mijn rekening te schepen, sijn 
in sekere groote houten cassen met bossen sonder caf, steen ofte eenich goedt 
daertusschen gepackt, ende doen de cassen hier te lande opengedaen wier-
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den, is t’ allen gelucke noch wat ongebroocken onder de diggelen gevonden. 
U. E. gelieve te vernemen, wie my dese vrundtschap gedaen heeft.

Met ons advijs sijn twee rechtsgeleerden van de Compagnie aengenomen 
gebruyckt te werden daer bequaem toe sullen sijn ; voor extraordinarise 

jaden gaen sy geintituleert; d’eene is sone van d’Hr Bewinthebber/Dirck 
Vlack, genaemt Dr. Pieter Vlack, welcke als President van de raedt óver de 
vier schepen geordonneert is. Dese*) is met syne E. gaende. Op ’t begeren van 
den vader hebbe niet connen naerlaten te versoecken, dat U. E. gelieve den- 
selven Dr. Petrus Vlack voor gerecommandeert te houden, in alles ten besten 
t’onderrechten, favorabel te wesen ende na merite t’avanceren. D’andere 
rechtsgeleerde, my onbekendt, werdt hier mede seer gepresen. Godt geve 
dat beyde bequaem ende waerdich mogen sijn, om in groote ampten ge
bruyckt, ende voor andere gepraefereert te mogen werden, opdat de Com
pagnie treffelijcken dienst geschiede, ende U. E. goede hulpe becomen.

Hiermede, E. erntfeste, manhafte, wyse, voorsienige Heeren, sullen desen 
eyndigen ende nae hertelijcke groetenisse d’Almogende Godt bidden, dat 
U. E. regieringe met sijn heyligen segen wil begenadigen, tot welstandt van 
de Compagnie ende der Vereenichde Nederlanden ende tot uwer aller eere.

In Amsterdam, ady 12 December 1623.

om

i

U. E. vrundt,
ii

J. P. COEN.
Mijn groetenisse gelieve aen alle de vrunden te doen.

7. CONSIDERATIËN DER XVII, begin 1624 2).

Consideratien gemoveert so in ’t generael als in ’t perticulier by de ver- 
gaderingh van de Seventiene ende de leden derselver op ’t gene de heer Jan 
Pietersz. Coene, Gouverneur Generael nu lest wedergecommen uyt Oost In
dien, aengaende het redres ende reglement van den staet der Vereenichde 
Compagnie in de Indien in geschrifte haddeaende vergaderinge overgegeven 
den .. . 3) October anno 1623.

In het schriftelijck vertooch van den heer Generael is seer wel aengewesen 
het principael oochmerck van de Compagnie met de middelen omme daer- 
toe te geraeken, mitsgaders waerby ’tselve oochmerck tot noch toe is gemist,

J) Versta: deze brief.
*) Kol. archief 8360. — Deduotie van den advocaat Borecl, gesteld ingevolge besluit der 

XVII van 12 Oct. 1623 (hiervóór, bl. 604), doch eerst afgesloten na het vertrek der Deoember- 
schepen (zie den tekst op bl. 630).

3) Niet ingevuld.
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ende can de vergaderinge mede met sijn E. wel considereren (gelijck voor 
desen dickmael ende in ’tbreede nae Indien successivelijck geschreven is) dat 
op den jegenwoordigen voet de Vereenichde Compagnie niet ofte seer qua- 
lijclc tot het voorsz. principael oochmercksal commen te geraken ,tensy andere 
middelen ende remedien daerinne worden gebruyckt, ende dat met den alder- 
eersten.

Waertoe de vergaderinge soude connen amplecteeren de provisionnele 
remedien by sijn E. voorgestelt, soo aengaende de vermindering van de on- 
costen in Indien ende Nederlant, als aengaende de vermeerderinge van de 
profyten in beyde de voorsz. quartieren.

Ende gelijck de Seventiene hier in Nederlant altijt voor desen hebben ge
wenst ende getracht by alle middelen de oncosten hier te verminderen ende 
de proffyten te vermeerderen, soo hebben de gemelde Seventiene oockdaer- 
toe alle goede order, last ende middelen naer Indien continuelijck gesonden, 
alsoo de verminderinge van oncosten ende de proffyten van Europa door het 
redres ende de goede ordre in den handel ende door goede mesnage aldaer 
in Indien alleen conden bemiddelt worden, als sijnde daeraen meest conde- 
pendent, ende waernaer de saecken in Europa moeten werden gereguleert 
ende aengestelt.

Want ten waere de oncosten in Indien aen huyshoudinge, montcosten, 
souldye, onderhout van schepen, fortificatie, schenckagie etc. soo groot waren 
geweest, de proffyten van den binnenlantschen handel, van de prinsen op 
den vyant ende ’tincommen van de landen ende plaetsen de Compagnie in 
Indien toecommende, souden beter hebben connen verstrecken ende de 
voorsz. oncosten affdragen, sonder de cappitalen van de Compagnie, tot den 
handel gedestineert, ten deele te verminderen.

Ende indien den binnenlantschen handel, de retouren voor Nederlant ende 
de generale defentie met minder schepen, minder volck ende met minder 
cappitaelen (telcken [reys] voor Indien soo instantelijck vereyscht ende naer 
vermogen successivelijck toegesonden) hadden connen gebeneficeert, ver- 
cregen ende waergenomen werden, soo souden consequentelijck de dagelijcxe 
ende ordinarisse oncosten ende de maentgelden die in Nederlant werden be- 
taelt soo hooch niet geloopen hebben; de jaerlijcxe equipagie in schepen 
ende comptanten naer Indien gesonden en soude niet soo groot behoeven ge
weest te sijn, nochte oock niet de belastinge met penningen op intrest, door 
de voorsz. groote equipagie ende d’andere oncosten gecauseert, mitsgaders 
door de lage prijs der goederen ende speceryen, uyt Indien gesonden in 
Europa.

Soodat, aengaende d’oncosten in Europa, de verminderingh daervan moet 
nootsaechelijck comen uyt de verminderingh derselver ende uyt het redres
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in Indien principaelijck, sijnde de vergaderingh mede wel genegen, met alle 
middelen daertoe oock hier in Europa by te brengen (gelijck sy schuldich is) 
alles wat is van haer vermogen.

De vermeerdering van de proffyten in Europa hangt mede ten deele aen 
de civilen incoop in Indien, aen geproportionneerde, verscheyden ende wel 
getrockene retouren, maer oock aen de constitutie van Europa in paix ende 
oorloge, welck soo sijnde, connen de retouren hier ten besten gebeneficeert 
worden.

In voegen dat Indien eerst ende principaelijck gereformeert ende geredres- 
seert moet worden, ende dan het redres in Nederlant consequentelijck ende 
nootsaeckelijck sal volgen, van selfs ende sonder ander veranderinge hier te 
lande als die de saecke van selfs mede sal brengen.

Tot desen eynde heeft de vergaderingh van de Seventiene lange voor desen 
naer Indien successivelijck geschreven, genoechsaem in substantie als is ver- 
vath in ’t geschrift van den heer Generael aengaende de provisionnele re
medie, ende notabelijck noch laest met het jacht de Tortelduyve ende met 
alle d’andere schepen in ’t laetste van ’t jaer 1623 gevaren, met advijs van 
den heer Generael, waervan de effecten worden verhoopt soodanich te mogen 
wesen als de staet van de Compagnie is vereyschende.
Ende aengaende de poincten van absoluyt ende finael reglement by den 

heer Gouverneur Generael voordragen, de Seventiene verstaet mede dat het 
eerste, van de mesnage (sooals vooren) meer ende meer ende in ’t generael 
ende perticulier dient ter hant genomen ende absolutelijck bevordert te wor
den, ende dat daerinne by de vergaderinge met authoriteyt, stricte last ende 
met besendinge naer Indien van eerlijcke ende sufficante persoonen, ende by 
revocatie van de onbequame ende onwillige, dient te worden geprocedeert.

Op het tweede middel, aengaende d’aenplantingh ende peuplatie van de 
landen ende colonien van Batavia, Amb&yna-ende Banda, de vergadering van 
de Seventiene connen mede daeruyt wel bemercken de voordeelen daerby 
te becomen ende by den heer Gouverneur Generael aengewesen, ende con
sequentelijck, dat de voorsz. aenplantingh ende peuplatie dienstich ende noo- 
dich is.

Tot dien eynde sal de Compagnie oock soo veel eerlijcke luyden, familien, 
vrouwen, kinderen met alle schepen derwerts senden als eenichsints doenlijck 
is, ten eynde door de voorsz. Nederlanders, sijnde vrye-luyden ende buyten 
gagie van de Compagnie, de bedieninge ende voordelen worden ter hant 
genomen als in ’t schrift van sijn E. wort gesecht.

Ende soo veel belangt de peuplatie met slaven, deselve mogen aldaer in 
Indien selfs becommen worden, doch dient hetselve te geschieden met goede 
voorsicht ende circumspectie, dat d’ onse aldaer veel slaven van goet naturel
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.
ende van verre gelegen verscheyde quartieren daertoe vercrygen, die geen 
complot oft aenhangh onder den anderen en connen maecken, ende datsoo- 
veel slaven op één plaetse niet gestelt en worden, dat sy stercker souden sijn 
als d’onse, ende dat de Compagnie van hare possessie niet en worde ontbloot 
oft ten minsten daerinne niet en worde getroubleert met seditien oft oorlogen, 
sooals weleer in oude ende nieuwe tyden geschiet is, mede de grootste rege
ringen, selfs onder de Romeynen in Italien, daer sy soo machtich waren; soo- 
dat hierop seer ernstichlijck ende continuelijck dient te worden geleth.

Gelijckmededaerop principaelijck dient acht genomen in ’tpeupleren met 
Indiaense vryluyden, dat deselve niet te veel in één plaetse ingenomen en 
worden ende niet van diegene die sijn van een machtige groote natie, die aen
hangh soude cunnen maken ende met de secoursen (die sy uvt haer eygen 
bygelegen landen oft van d’ Indianen oft quaetwilligenaebueren souden con
nen hoopen ende verwachten) iets souden connen lichtelijck attenteren, waer- 
door de Vereenichde Compagnie van hare diere ende costelijcke conquesten 
ontbloot soude worden, ’t welck in desen soo veel te considerabelderis, alsoo 
uyt den heer Generael wordt verstaen, dat syne E. meende de Chineesen tot 
de peuplatie de bequaemste sijn, ’t welck eene seer machtige ende niet verre 
gelegen natie is, in desen sooveel meer te vresen als andere, die min machtich 
ende verder van de conquesten van de Compagnie gelegen sijn, ende die de 
middel niet en hebben van schepen, daer de Chineesen overvloedelijck van 
versien sijn.

Het is seker naer opinie van veelen, dat met eenige redelijcke concessie van 
den vryen binnenlantschen handel in Oost Indien verscheyde getrouwde 
luyden sullen geinduceert worden om met hare familien uyt dese Nederlanden 
naer Indien te vaeren (’t selve alsoo goet gevonden wordende), veel meer als 
voor desen; maer alsoo dit eene verscheyden voeth is als die voor desen by de 
Compagnie is gebruyckt, die geenen perticulieren handel tot dese tijd toe 
en heeft willen tollereren, veel min permitteren; ende dat oock alle verande- 
ringe in groote saecken (sooals mede is het beleyt van den handel in de Oost 
Indien) seer suspect ende dangereus geoordeelt moet worden, soo staet eerst 
te considereren oft op den jegenwoordigen voeth van handel, by de Com
pagnie tot noch toe geuseert, de saken niet wel en souden connen worden 
gecontinueert ende gebracht tot tollerable belastingh ende oncosten, soo in 
Indien selfs als in Europa, en de proffyten, soo van den binnenlantschen han
del als aengaende den incoop der retouren van Indien, en souden cunnen wor
den beter gebenefitieert, tot meerder voordeel van de Generaele Compagnie 
als tot den jegenwoordigen tijd.

Ende sooveel aengaet d’ oncosten ende lasten van Indien, deselve sullen 
voortaen merckelijck sijn vermindert door het lichten van sooveel verschey-
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den perticuliere comptoiren als de Compagnie voor desen meest door geheel 
Indien heeftgehadt, totgrote belastinge, connende den handel van die plaet- 
sen voortaen met schepen behoorlijck waergenomen worden.

By d’ ordre oock gestelt by d’ heer Generael Coen op sijn afscheyt uyt In- 
dien aengaende het afscbaffen van de taeffelen, sullen de nootwendige comp- 
toyren in deMolucques, Amboyna ende Banda ende van gelijcken in Batavia 
merckelijck in oncosten ontlast worden, tot groot soulagement van de Com
pagnie.

Van gelijcken door d’ ordre gegeven by de vergaderingh van de Seventiene, 
in October voorleden gesonden nae Indien met het jacht den Tortelduyve 
ende nu laest met de schepen Goudatnde Hollandia, soo sullen de nootwendige 
resterende comptoyren ontlast worden van veele grootesware officieren ende 
andere persoonen die groote gagie trecken ende aldaer wel gemist connen 
worden.

Almede door de voorsz. ordre sullen voortaen ten naesten by t’ eenemael 
comen te cesseren alle schenckagien ende alle lasten van fortificatie, die by 
d’inwoonders buyten last van de Compagnie sullen connen onderhouden 
worden.

Van het volck die de Compagnie op haer gagien in Indien tegenwoordich 
hout, cunnen successivelijck ende by gelegentheyt soo veele vry gegeven 
werden als haer tijd van aenneming comt te expireren ofte als ’t selve sullen 
versoecken, te weten alsulcke die men oordelen can dat voordeel cunnen 
doen voorde Compagnie, in Indien blyvende als vry luydcn.

’tGetal van ’tvaerende volck op des Compagnies schepen, alsmede de sol
daten op de noodige besettinge in guarnisoen liggende, sullen connen tot een 
reedelijck ende tollerabel getal gereduceert ende gecontinueert worden in 
dienst ende op de gagien van de Compagnie, gevende aen d’ovrige haer vry- 
heyt om als borgers ende vrye luyden in de colonien te woonen, ’t welck 
alsnu wel sal connen geschieden sonder eenich inconvenient, beter als voor 
desen, alsoo de plaetsen, landen ende steden, de Compagnie toebehoorende, 
nu ende allengsies meer gepeupleert sijn met vryluyden van onse natie, die 
in plaets van soldaten tot bewaringh van de steden ende casteelen tot haer 
eygen conservatie connen verstrecken buyten oncosten van de Compagnie. 
Gelijck oock voor desen alle de macht van volck tot last van de Compagnie 
heeft moeten staen omme alle schepen te besetten op voorraet, om alle ge- 
welt ende overvallende macht te wederstaen; welck volck in tyde van noot 
nu uyt de colonien can aengenomen worden ende gebruyckt onder civile 
gagie voor den tijd soo lange den noot sal vereyschen, welcke commoditeyt 
van vrye luyden hoe langer hoe grooter sal worden by verder peuplatie ende 
versterckingh van de colonien, ’tsy by vrygeving aldaer in Indien, o ff by toe-
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isendingemet de jaerlijcxe schepen naer Indien van vryluyden ende familien, 
die haer in de colonien sullen willen nederstellen.

De schepen mede die in groot getal jaerlijcx uyt Nederlant naer Indien 
hebben moeten gesonden werden met veele provisien ende volck, ende die 
aldaer neevens veel andere tot seer excessive oncosten van de Compagnie 
hebben moeten onderhouden worden, soo om den handel op alle plaetsen te 
versoecken, den vyant te wederstaen, exploicten op den vyant te doen, als 
om de Compagnie eenmael wel te stabilieren ende eene vaste plaetse te ver- 
kiesen ende met reputatie ende sekerheyt te vercrygen tot een generalen 
rendevous, deselve schepen in Indien sullen voortaen wel vry wat connen in 
minder getal verstrecken, ende soo veel niet noodich wesen als voordesen, 
alsoo door d’aenplantingh van onse colonien in Amboyna, Banda ende in- 
sonderheyt in Batavia aldaer nu veele provisien cunnen worden gevonden 
ende verstrect tot onderhout van ’t volck ende schepen, in plaets dat die alle 
bynae uyt Nederlant naer 'Indien met veele schepen voor desen hebben 
moeten toegevoert worden, ende ’t volck tot besettinge van plaetsen ende 
schepen uyt de colonien selfs nu can genomen worden, sooals vooren is ge
secht, ende dat nu door sooveel jaren ervarentheyt den binnenlantschen 
handel van Indien op alle plaetsen die geinmagineert worden proffijt te geven 
genoechsaem nu is ondersocht ende bekent, ende veele van dien can worden 
naergelaeten als geen ofte weynich proffijt gevende, ende alleen waergenomen 
dien binnenlantschen handel die ’t meeste voordeel geeft, waertoe sooveel 
schepen niet noodich sullen sijn als voordesen, alsoock niet tegens den vyant, 
die nu alreede in die quartieren merckelijck in seemacht is beswaert, ende 
dat oock de exploicten tegens den vyant met gemack ende naer de gelegent- 
heyt van den staet van Indien niet al op eenen tijd en behoeven waergenomen 
te worden, maer alsdan ende aldaer den vyant de meeste afbreuck ende aen 
de Compagnie ’t meeste voordeel can geschieden; van gelijcken den gene
ralen rendevous in Batavia alsnu begrepen ende genouchsaem versekert 
sijnde, soo sal oock onnodich wesen de groote macht van schepen die tot 
stabilatie ende de versekerheyt van dien alsdoen noodich was, ende alsnu wel 
wat gcmindert con worden.

Dus veel van de verminderingh van de lasten ende oncosten in Indien, 
daerop oock nootsaeckelijck sal volgen de vermindering derselver in Europa, 
soo als vooren in ’t begin van dit discours breeder aengewesen is, als sijnde 
condependent d’een van d’ander.

Ende sooveel belangt de binnenlantschen advance ofte winste aldaer in 
Indien, al waer het schoon dat die niet meer en gave als eenigen tijd voor 
desen, soo soude bevonden worden dat (d’oncosten, sooals hier corts gesecht 
is, soo vermindert ende gereduceert sijnde) deselve binnenlantsche winste
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wel merckelijck boven alle oncosten van Indien soude coramen t’ avanceren, 
’t welck alsdan sooveel dat aengaet eenen goeden staet voor de Compagnie 
soude wesen.

Maer daerenboven can gesecht worden dat d’ advance van de Compagnie 
in Indien nu beter is als voor desen, en de allengsies beter staet te worden, in
dien men soo voortgaet sooals men alreede tot noch toe heeft gedaen, ende 
nu cortelingh by nieuw redres notabelijck heeft begonnen, want sooals hier 
vooren gesecht is, den profytelijcksten binnenlantschen handel van In dien 
is by ervarentheyt nu ontdeckt ende can waergenomen worden, naerlatende 
de weynich proffijt gevende trafficq.

Indien is noyt soo wel met cappitael versien geweest als jegenwoordich 
omme den binnenlantschen handel wel endebehoorlijcktebenefitieren, ende 
voor desen heeft het altijd meest aen cappitael gebrooken.

Den handel van Surrat (die wel van de proffitabelste van Indien can ge
acht worden) is nu corteling van Batavia waergenomen met besendingh van 
schepen derwerts, gelijck oock uyt Nederlant nu twee jaeren volgende tel- 
ckens naer Surrat schepen sijn gesonden met treffelijcke cappitalen omme de 
proffyten van dien importanten handel mede te doen smaken, die te vooren 
door andere noodige affeyren in de andere quartieren van Indien bij de Com
pagnie niet en heeft connen genooten nochte waergenomen werden.

Den handel van de nooten ende foly door geheel Indien sal nu sonder com- 
paratie aldaer meer proffijt geven als te vooren, dewijl mits de conquesten 
van de eylanden van Banda alle de nooten ende foely in onse handen comen, 
sonder dat eenige steelswyse werden vervoert, sooals voor desen, niettegen- 
staende onse contracten, by de Bandaneesen altijd plach te geschieden.

De conquesten op den vyant hebben tsedert 4 oft 5 jaren niet notabels in 
middelen ofte waerdy bygebracht, ’t welck in toecommende beter staet te 
verhoopen, alsoo de macht van de Compagnie op sooveel plaetsen teffens op 
eenen tijd niet en sal gediverteert worden, soo als voor desen heeft moeten 
geschieden. De landen ende plaetsen by de Compagnie in Indien beseten 
voor desen en hebben niet dan lasten voor haer selven medegebracht, daer 
nu ter contrarie de landen van Amboyna, Banda ende Jaccatra door d’aen- 
planting van de colonien aldaer niet alleen haereygen oncosten sullen win- 

connen, maer oock selffs by advance uytgeven goede incomen, waerby 
de Generale Compagnie haer andere noodige oncosten sal cunnen vervallen, 
met overschot omme gebruyct te connen worden soo in den binnenlantschen 
handel als tot opcoop vande waeren die tot retour voor Nederlant dienstich 
sullen wesen.

Aengaende den incoop van de voorsz. retouren voor Nederlant in ’t gene- 
rael, het is seer aparent dat deselve nu ende in toecommende tot beter
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prijs sal connen in Indien gedaen worden, want sooveel den peper belangt, 
’twelck het hooftstuck is der retouren herwerts, daer en can geen bequamer 
tijd ende gelegentheyt wesen als tegenwoordich omme denselven op civilen 
prijs van incoop te brengen, want Nederlant nu met peper versien isgenoech- 
saem voor twee jaeren, behalven de retouren in peper die dit toeloopende 
jaer noch staen te verwachten ende behalven alle den peper die noch by de 
vreemde Europische natiën dit jaer overgebracht sal worden ; sulcx dat men 
nu in Indien met reputatie can coopen ende den prijs brengen tot redelijck- 
heyt; dat oock door d’aenplanting van den peper door geheel Indien (buyten 
Bantam selfs) met dese manniere deselve peper nootsaeckelijck sal vallen, 
andere natiën van Europa nu ter tijd in Indien niet versien wesende omme 
alle den peper op te coopen, als dese Compagnie al soude willen stille staen 
van iets te coopen ; ende eyndeling indien men met Bantam comt te accor
deren, dat ’tselve niet en sal geschieden als met goede advantagieuse condi
tiën ende tot vermindering van den prijs van de peper, met welcke peper 
(sijnde een seer notable quantiteyt die nu tot Bantam can sijn) de Nederlan- 
sche Compagnie in groot gedeelte ten minsten (indien niet met de geheele 
pertye) voorsien sijnde, soo can deselve Compagnie daermede den merctvan 
den peper door geheel Indien onder andere natiën soo laech brengen als sy 
selfs sal cunnen wenschen, ende alsoo genieten ’t redres ’twelck met de beste 
middel andersints [niet en] soude connen te wege gebracht worden.

Doch desen voorslach van continuatie op den ouden voeth dient wel ern- 
stich overlecht in alle poincten, perticulierlijck geconsidereert oft oock den
selven soo practicabel ende crachtich sal wesen ende van sulck een effect als 
hier voorgegeven wert; oft denselven niet en sal sijn van langen belevt ende 
de vruchten na veellen tijd maer eerst geproeft sullen cunnen worden; daer 
ter contrairie de saken van de Compagnie soo sijn gestelt, dat sy hoe eer hoe 
liever dienen te worden geredresseert, omme niet altijd naer de voordeelen 
te wachten die men al lange voor desen hadde behooren te genieten.

Ende als men al eenen anderen voeth sal dienen te embrasseren, soo sal 
daerop moeten insonderheyt worden geleth, dat de minste veranderinge de 
beste is; ende nadien den voeth by den heer Gouverneur Generael Coen 
dienstich ende noodich bevonden wort, dat deselve soo worde overlecht, ver- 
claert ende gearresteert, dat merckelijck moge blijcken dat de Compagnie 
daerby een notabel voordeel ende soulagement sal becommen buyten den 
ouden voeth, daerop den stant van des Compagnies saken in Indien tot dese 
tijd toe noch altijd beleyt is geweest.

Sooveel dan belangt den voeth by de heer Generael voorgeslagen, deselve 
is daerop gefondeert dat men met d’ ordinarissche schepen jaerlijcx naer d’ 
Oost Indien varende geen Nederlantsche vrye luyden endehuysgesinnenge-
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noech en sal becomen tot peuplatie van de colonien van Batavia, Amboyna 
ende Banda, sooals dienstich ende noodich is, ende daeromme dat by andere 
middelen deselve Nederlantsche familien dienen te worden geinviteert ende 
aengeloct omme derwerts in groote menichte te vaeren, daertoe sijn E. voor
eerst proponneert het naervolgende:

,,1. Dat het een yder vrygestelt werde (onder den eedt ende artijckelbrieff 
van de Compagnie ende onder alsulcke conditiën als men geraden sal vinden 
te accorderen) uyt Nederlant met licentie van de Compagnie naer Oost-Indien 
te vaeren met haer eygen schip oft schepen ende met alsulcke goederen ende 
cappitaelen als haer sal worden gepermitteert ende de luyden selfifs in con- 
formité van dien geraden sullen vinden” 1).

Perticulierlijck hier den voorgeschreven voeth te expliceren ofte te bepalen 
meent de heer Gouverneur Generael dat voor dese tijd niet doenlijck en is 
nochte oock dienstich; maer de saké selfs in gebruyck gestelt wordende, dat 
haer van selffs sullen oopenen ende solveren de difficulteyten, die het voorsz. 
concept beswaerlijck ofte onmogelijck souden schynen te maken.

Doch evenwel in ’t generael dient iets gesecht, waerop desen voeth sal 
connen aengevangen ende begonnen worden.

I. Eerstelijck soo schijnt dit concept mede te brengen dat niemant en sal 
mogen naer Indien varen als met speciale licentie van de Compagnie, dat is 
van de Seventiene.

II. Ende dat gesecht wort dat het een yder vry gestelt worde, dat is dan te 
verstaen een yder dien de Compagnie licentie sal geven ende die het de Com
pagnie sal gelieven toe te staen.

III. Dat men uut Nederlant sal moeten vaeren ende niet uyt andere landen 
omme alsoo het benefitie van den handel, by deser landen middelen ver- 
cregen, te vergunnen alleen aen diegeene die ingeboorne oft inwoonders sijn 
van de Vereenichde Nederlanden.

IV. Dat alsulcke vrye luyden sullen gestelt worden onder den eed, dat is 
soo wel aengaende den specialen artijckelbrieff naer te commen als oock 
van subject te worden ende te blyven onder ’t gouvernement van den Gene
rael ende Raet van Indien aldaer residerende, sooals alle andere luyd 
sy Indianen oft vrygegeveti Nederlanders aldaer woonende, denselven sub
ject sijn.

V. Dat eenen specialen artijckelbrieff voor soodanige luyden uut dese Ne
derlanden varende naer de Oost Indien dient te worden gemaeckt, daeraen 
deselve sullen wesen gebonden, tot onderhout van denwelcken niet ondien- 
stich schijnt te sijn, maer geheel noodich, dat deselve luyden cautie stellen
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sullen tot sekere competente somme, dat sy deselve ende alle poincten die 
substantiaelst sijn [sullen onderhouden,] ende te verbeuren seekere boeten 
indien sy in dit oft dat poinct, ’t welck gespecifieert can worden, sullen com- 
men naerlatich te sijn ofte te contravenieren.

VI. VVelcke substantiaelste poincten schynen te cunnen wesen :
A. Dat sy geen ander goederen mede en sullen nemen als haer specia- 

lijck wert toegestaen, daertoe een lijste van hare ladinge overgegeven 
sal moeten worden aen de Compagnie.

B. Dat sy uyt dese landen schevdende geen ander havenen oft landen 
van Europa en sullen aendoen, nochte ergens anders iets meer in
nemen als ’tgene in de voorsz. lijste is geexpresseert, ten ware on
derwegen iets quamen te veroveren van den vyant, ende 't selve als
dan onder inventaris over te geven ende te beeedigen aen den Gou
verneur Generael ende Raet van Indien ’t harer eerster aencomst in 
Batavia.

C. Dat sy gehouden sullen sijn in Batavia eerst last te breken ende al- 
daer residentie [te] nemen, sonder op eenige andere plaetsen van 
Indien (selfs die de Compagnie toecommen) aen te loopen ende last 
te breken.

D. Dat sy permissie vercregen hebbende van den Generael ende Raet 
van Indien omme op eenige quartieren van de Oost Indien tehander 
len uut Batavia, sy altijd in Batavia wederom sullen comen, sonder 
ergens anders te blyven nochte haer te ontrecken ’t gouvernement 
van den Gouverneur Generael ende des Raets van Indien.

E. Dat sy haren tijd als by den artijckelbrieff sullen uutwoonen ten vol
len, ende tot den eynde toe hare woonplaetse houden tot Batavia 
oft elders daer sy sullen versoecketi, ende daer het haer by den Gou
verneur Generael toegestaen sal wesen.

F. Dat sy geene van haer schip oft schepen om de Caep wederomme 
naer Nederlant sullen senden als met expres consent van den Gene
rael ende Raet van Indien, ende dat sy in sulck een geval gehouden 
sullen sijn aen te comen in Hollant ofte Seelandt, volgens het pas
poort ende ter plaetse daer den Gouverneur Generael ende Raet van 
Indien geordonneert sal hebben.

G. Dat sy geene goederen, coopmanschappen, rariteyten oft comptan- 
ten en sullen vermogen uyt Indien naer Nederlant te senden tot 
retour voor haer perticulier, ’t sy met des Compagnies oft eenige 
andere perticuliere schepen vandaer herwerts commende, onder 
verbeurte der voorsz. goederen, coopmanschappen, rariteyten ofte 
comptanten, ende daerenboven alsulcke boeten, by de cautie hier te
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lande te betaelen, als geordonneert sal worden by den voorsz. gene- 
ralen oft specialen artijckelbrieff; welcke cautie oock sal [verbeurt 
worden] (niettegenstaende de waerde der vervoerde goederen) ter 

toe by hun geinstitueert, in gevalle deselve goederen hier tesomme
lande niet, maer in eenige andere vreemde landen quamen te arri- 

haer het gebiet van de Ho. Mo. Heeren Staeten Generaelveren, om 
alsoo niet te ontrecken.

1 H. Dat sy in ’t uytgaen naer Indien nochte aldaer in Indien selffs geen 
schade ofte ongelijck en sullen aendoen aen de vrinden ende geali- 
eerde van de Geünieerde Nederlanden hier in Europa ofte van de 
Vereenichde Compagnie in Indien, in geenderhande manieren; 

ende diergelijcke meer.
VII. Dat de goederen die uyt Nederlant naer de Oost Indien by perticuliere 

gevoert werden sullen betaelen, in Batavia commende, de behoorlijcken tol, 
soo, als aldaer op diergelijcke goederen betaelt wort oft gestelt sal worden.

VIII. Dat deselve goederen van daer niet en sullen mogen worden vervoert 
als met expresse licentie van den Generael ende Raet van Indien.

IX. Dat ydereen die naer Batavia uyt dese landen varen wil met sijn schip 
ende goederen (te weten den coopman onder wien de goederen sullen be
rusten ende dien’t schip toebehooren sal oft syne committenten) sal moeten 
sijn getrouwt ende met sijn vrouw ende kinderen ende familie naer Indien 
varen omme in Batavia oft in eenige andere Nederlantsche colonien te reside
ren den tijd van tien jaeren ten minsten, ten waer den Gouverneur Generael 
anders gelieffde te disponneren om redenen.

Ende soo voorts meer andere conditiën, die yder Camer door hare gecom
mitteerde voortbrengen ende de Seventiene resolveren sal te behooren.

Het tweede middel by den Heer Generael Coen geproponneert omme veel 
vrye Nederlanders in Indien te crygen, is gefondeert op het proffijt dat die 
vrye luyden aldaer sullen connen ende mogen doen, want sonder proffijt oft 
voordeel te weten, niemant derwerts en soude vaeren. HSelve tweede middel 
luyt als volcht^V, ^ j,

^‘>'„2. Dat aen alle luyden die in de landen ende colonien van Batavia, Am- 
Jboyna ende Banda, de Compagnie toebehoorende, hare residentie sullen 
nemen, het vry sal staen nevens de Compagnie alleen op sekere plaetsen ofte 
oock overal in Indien te mogen vrylijck handelen met hare perticuliere sche
pen ende middelen, tot haren eygen perticuliere proffyten endeadvantagien, 
mits betaelende behoorlijcke tollen ende impositien, alsmede vracht ende 
assurantie, als sy met ofte in de schepen van de Compagnie hare comptan- 
ten, persoonen ende goederen sullen aldaer in Indien van d’ een plaetse in 
d’ander willen laeten transporteren; ende dit alles onder alsulcke conditiën,
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restricxien, limitatien ende privilegiën als men ten besten van de Vereenichde 
Compagnie ende tot voordeel van die perticuliere sal geraden vinden.” *)

Hierop sal mede den Gouverneur Generael ende Raet van Indien volgens 
de laeste bovenstaende clausulen geautoriseert moeten wesen omme in be- 
vindinge der saken aldaer hierinne te disponneren; maer evenwel om iets 
perticuliers alsnu te seggen :

X. De vrye luyden in de colonie daer sy resideeren sullen vermogen te han
delen , coopen oft vercoopen alsulcke waeren ende coopmanschappen als hem 
by den Gouverneur ende Raet van Indien toegestaen sullen sijn te coopen oft 
vercoopen, ende anders niet.

XI. En sullen de voorsz. vrye luyden, in de colonien woonende, mogen al- 
sulcken handel door geheel Indien genieten invoegen als haer by den Gene
rael ende Raet van Indien toegestaen sal worden.

A. Eerst maer toe te staen handel voor de vrye luyden in plaetsen daer 
sy de Compagnie de minste hinder doen ende daer sy redelijck prof
fijt becommen.

B. Den handel van de Molucos, Amboyna ende Banda in ’t eerste voor 
de Compagnie te houden, sonder dat op deselve quartieren uyt Ba
tavia vooreerst gehandelt dient te worden; van gelijcken dat de vry- 
luyden van Banda niet en handelen op Amboyna, nochte van Am
boyna op Banda, maer yder alleen tot benefitie van de plaetse sijn- 
der residentie.

C. Dat de vryluyden niet en sullen mogen coopen nagelen, nooten oft 
foely, als met conditie dat sy die vercoopen sullen aen niemant anders 
als aen de Compagnie tot den gestelden prijs, als voordesen.

XII. Dat alle schepen van vrye luyden, varende met permissie van den Gou
verneur Generael ende Raet van Indien uyt Batavia, Amboyna oft Banda, 
gehouden sullen sijn haer retouren te maecken, ende eerst te ontladen in de 
voorsz. respective plaetsen daer sy afgevaren sijn.

XIII. Dat sy voor uyt- ende invoeren van waren behoorlijcken tol sullen 
betaelen.

XIV. Dat het de Compagnie vry sal staen vóór alle anderen de goederen, 
van de vryluyden alsoo gehandelt ende innegebracht, aen haer te nemen tot 
prijs courrant, soo alsdan sal wesen.

XV. Dat de peper, nagelen, nooten ende foely aen niemant anders vercocht 
sullen mogen worden by de vrye luyden als aen de Compagnie, tot eenen 
sekeren gestelden prijs, alles naer gelegentheyt van saken.

XVI. Niemant sal vermogen eenich retour naer Nederlant te senden in

’) Hiervóór, bl. 616.
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waren oft goederen nochte in comptanten, ten ware met expresse licentie van 
den heer Generael ende Raet van Indien.

XVII. Dat niemant den handel met perticuliere schepen toegestaen sal 
worden als die getrouwt ende familie in de colonien van de Compagnie 
houdende is, ten waer hy borge wist te stellen, dat hy ter plaetse van sijn af
varen wederomme sal comen;

ende diergelijcke meer.
Op ’t derde middel, aengaende den handel van China, die den heer Gene

rael Coen voorstelt tot een perfectie van den staet der Compagnie in Indien, 
de leden van de vergaderinge hadden daer niet tegen, maer meenden dat die 
op den begonnen voeth met de gevoechelijckste middelen bevordert diende 
te worden, altijd wel acht nemende op de versekertheyt van onse schepen, 
volck ende goederen, dewijl de begrepen plaetse tot dien handel in de eylan- 
den Piscadores seer naby China gelegen is, [ende] de Chineesen een machtige 
natie sijn, voorsien met ontelbaer [veel] volcxende schepen, daerop insonder- 
heyt dient geleth, opdat niet, door te grote cleynachtingh ende sorchloosheyt, 
de Compagnie, in plaetse van dien importanten handel, groot verleth in haer 
saken ende groote schade becomme.

-

i
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8. ANDERE CONSIDERATIËN, begin 1624 O-j

Op het redres ende reglement over de saecken van Indien, by den heer 
Generael Coen voorgegeven ende aen de Vergaderinge van de XVIIc in Oc- 
tober 1623 geexhibeert, is yets gestelt, daerby genoegh te sien is, dat de Com
pagnie niet en behoort toe te laten dat de particuliere Nederlander neffens 
haer in Indien over zee zoude handelen, ende evenwel werter noch al ge- 
vraeght, waerom het de Compagnie van haerluyden soo wel niet en soude 
gedoogen als van den Indianen, daerop dit naervolgende wyder sal dienen.

In de eylanden van Moluco ende Amboyna is jaerllijcx (het een jaer min, 
het ander jaer meer) te halen omtrent 1000 bharen nagelen, yder bhaer stijff 
wegende 500 ^ Hollandts, die metten thol van den coningh van Ternatecost 
60 realen van 8en; yder reael gerekentop 50stuyver comtdaervoorƒ 150.000. 
Hierby gevoeght dat jaerlijcx in de speceryen van Banda te besteden is 
trent ƒ80.000; — de garnisoenen van alle forten in dese eylanden neme ick 
te bestaen in 900 coppen yder van ƒ15 ’smaendts, officiers ende gemeene

r-
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'■ *) Kol. archief 8860. — De hand geeft geen aanwijzing omtrent don schrijver.
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soldaten deur malcander; comt voor een jaer souldye ƒ162.000; — de repa
ratie ende ’t onderhoudt van alle forten, comptoiren, logien, packhuysen etc. 
in dese eylanden genomen jaerlijcx op ƒ58.000; — comt samen ƒ450.000.

Jegens dese 4-£ tonnen gouts is jaerlijcx in dese eylanden te verhandelen 
een groote quantiteyt rijs, die het last can vercocht werden tot 30, 35 ende 
40 realen, ende niet meer als 5, 6 ende 7 realen van 8cn en cost.

Veelerleye soorten van Choromandelsche cleeden ende lywaten, daervan 
men gemeenlijck maect van een, drie, vier ende vijff.

Veele viveres als sagu, vleesch, speek, wijn, olye, asijn, daerop oock groote 
winninghe valt.

Ende een goede partye Chinesche waren, als fluweelen, sattynen, armo- 
synen, damasten, etc.; daervan men maeckt van een, twee.

In alle welcke waren besteedt sijnde een somme van ƒ 150.000, ende daer
van deur malcanderen gemaect van een, drye (gelijck sulex wel ruym can 
vallen, wanneer dese negocie wierdt gedreven deur eene handt), soo comt 
daervan de voorsz. 4^ tonnen gouts, ende 3 tonnen gouts mogen voor winst 
gerekent werden.

Om nu te sien wat eenen thol van 10 procento soude mogen opbrengen, 
soo staet te letten dat den coningh van Ternatc als heere van de Molucos 
ende ’t quartier van Amboyna, daerop dat Loehoe ende Cambello(alwaerde 
nagelen wassen) gelegen is, aldaer selffs thollen trect; dat Hijttoe ende ’t 
resort van dien (sijnde ’t nagelrijcste quartier op ’t eylandt Amboyna) staet 
onder ’t gebiet van haere eygene heeren, die ons de nagelen sonder thol daer- 
aff te nemen laten volgen; ende dat in ’t quartier daerop gelegen is het groot 
casteel, ende de andere plaetsen daer de Ho. Mo. Heeren Staten Generael in 
Amboyna hebben de souverainiteyt, geen ofte seer weynich nagelen wassen 
ende daeromme de incomende negocie aldaer oock nietseer groot en is; alsoo 
dat als de Compagnie maer en soude trecken thollen ter plaetsen daerse de 
souverainiteyt heeft, deselve heel weynich souden bedragen.

Maer genomen dat de Compagnie (die haer dese geheele negocie toeeygent) 
van alle incomende goederen thollen trock, niet naer den cleynen prijs van 
den incoop, maer naer den prijs sooals deselve kunnen gevent ende vercocht 
worden, soo soude men mogen rekenen, dat van de voorsz. 4-J- tonnen gouts 
sonde comen ƒ45.000.

Daer en is niet aen te twijffelen, off van desen thol soude veel achterge- 
houden, gesluyct ofte gestolen werden, ’t welcke wy nemen op de | te be
houden; soo soude daer aff comen ƒ30.000.

Soo soude dan in de voorsz. eylanden (’t zy dan dat de negocie aldaer 
minder ofte meerder viel als hiervooren naer gissinge gestelt is) thienmael 
meer te halen sijn met het behouden van dien handel voorde Compagnie, als
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deselve aen de vrye luyden over te geven ende thol daervan te trecken. Be- 
halven dat te considereren staet dat de vrye luyden de winningen doen ver
vallen, daerdeur de thollen oock souden te niet loopen.

De vrage nu waeromme men de vrye luyden in den inlantschen handel niet 
soo wel en soude gedoogen als de Indianen en heeft alhier geen plaetse, want 
de negocie is den Indianen in alle dese eylanden niet alleen simpelijck ontseyt, 
maer oock met hardicheyt verhindert.

Op alle andere plaetsen in Indien, daer de Compagnie geen contracten en 
heeft van alleen te mogen handelen, daer en gedooght de Compagnie de In
dianen oock niet, maer de Indianen gedoogen de Compagnie.

Godt ende de natuere geeft den Indianen het vrye gebruyck van de wilde 
zee ende locht. De navigatie ende coophandel hebbense van haere voorouders 
van over veel hondert jaren, van handt tot handt, geerft.

De Compagnie is van buyten ingecomen, heeft der Geünieerde landen vy- 
anden aengetast, victorien vercregen, alliantie met veele Indische coningen 
gemaect, met goede ordre genegocieert sonder de Indische proffyten te doen 
vervallen, den Indianen vorderlijck ende aengenaem geweest; hierdeur is haere 
negocie van tijt tot tijt aengegroeyt ende vermeerdert.

Maer de vrye luyden doen de negotie vervallen, brengende de winst van 
een cent op 50, van 50 op 25, ende voorts op niet; mishandelen ende veron- 
gelijcken de Indianen,'t welckealsoo voortgaende, daeruyt soude te verwach
ten sijn eenen generalen haet der Indianen jegens de Nederlanders, de ruïne 
van de Compagnie, ende eyndtlijck der vrye luyden eygen verderff.

Maer soo men beleth dat de vrye luyden haer deur Indien niet en ver- 
spreyen, ende dat men se alle doet woonen binnen Batavia; de Compagnie 
den Inlantschen handel behoudt ende soect te vermeerderen, ende dat de 
Indianen gerustelijck mogen handelen, soo sal daeruyt volgen, dat de Com
pagnie sal comen totte hoogste prosperiteit, dat de stadt van Batavia seer 
haest sal toenemen, dat de Nederlandtsche burgers daerinne sullen rijck wor
den, dat de Indianen ende Chinesen haere negocie daer sullen maecken, ende 
dat deselve hen aldaer met groote menichte sullen ter neder setten.

Geit is het aldervoornaemste middel daermede dit alles is te wege te 
brengen, daeromme het de Compagnie oock wel te raden waere vryelijck toe 
te staen, dat een yegelijck van d’ingesetene deser landen naer Indien soude 
mogen gaen op de schepen van de Compagnie met alsulcke capitalen ende 
sommen van penningen alsse souden willen ofte kunnen van haer selven ofte 
van haere vrienden medenemen.

Men geeft alreede in Batavia interest van 5 procento ’s maendts, die niet 
en soude affnemen maer apparent hooger loopen, als de vrye luyden de na
vigatie wierd affgeseyt. Op de custe van Coromandel en geeft men oock niet
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minder. In Goa is den interest apparent al hooger, want de Portuguesen, aldaer 
leggende, trecken geit uyt Portugael van haere vrienden ende bekenden, ende 
geven selffs 50 ofte 60 procento ’s jaers; ende als het haer toegesonden wert in 
commissie ende zy ’t selve uyt doen voor rekeninge ende open risico van haere 
meesters, sendense jaerlijcx aen winst over 70, 80 ende oock wel 90 procento.

Hoe wel soude het veele rentiers ende coopluyden (die haere incomsten 
ende winninghen in dese costelijcke ende neeringloose tyden tegeringh vallen) 
comen, datse met een duysent guldens van haer capitael naer Indien teseyn- 
den sooveel mochten winnen, alsse hier te lande doen met thien ofte twaelff 
duysent guldens.

Soo dit in train wierde gebracht, veele eerlijcke luyden van goeden huyse 
ende geslachte souden van haere bloedtverwanten ende bekende vrienden 
bygeleydt mogen werden soodanighe sommen van penningen, daermedesy 
souden te bewegen sijn naer Indien te gaen, om deselve aldaer op provisie 
ofte voor haer eygen rekeninge uyt te doen, sooals de luyden metten anderen 
souden mogen accorderen, soodat in deser manieren Batavia wel soo gelt- 
rijck soude werden als men wenschen ofte begeeren soude.

Maer yemant soude mogen vragen, als men veel gelts uytdede aen de 
Indianen, off se daermede niet en souden bederven ofte verhinderen de 
negocie van de Compagnie?

Daerop sal men verstaen, dat de Chinesen wel de grootste sommen sou
den trecken, sydewaren ende andere coopmanschappen daervoor brengen 
souden in Batavia, welcke waeren ten deele by de Compagnie souden werden 
gecocht, ende weder andere waren daeraen gevent ende gelevert werden. De 
andere Indische handelaers souden mede wel geit trecken, maer niet met zoo 
groote sommen als de Chinesen.

’tEn can de Compagnie (die soo verre gecomen is, dat se heeft het gros 
van eenige van de voornaemste Indische waren) geensins schaden ende niet 
als groot voordeel geven, dat de cleyne handelaers, met wien sy te handelen 
heeft, oock wat versien sijn met geit, want het doch veel in de casse van de 
Compagnie soude comen. Daer geldt is, daer valt de neeringe. Het geldt doet, 
dat om de stadt van Manilha woonen over de 20.000 huysgesinnen, meest 
Chinesen, oock veel Japonnesen ende naturellen van ’t landt, waervan de 
Castilianen woonende binnen de voorsz. stadt (bestaende maer in omtrent 
1000 huysgesinnen) trecken tribuyt, thollen ende andere emolumenten, daer
mede sy haeren staet mainteneren.
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9. RESOLUTIËN XVII, 5—16 Mei 1624 *).

(VII) 2).f Sijn gelesen het reglement van den heer Generael Coen ende de 
sidefëtien daerop schrifftelijck ingestelt, ende verstaen dat men daervancon

copie sal geven aen de hooftparticipanten, onder belofte van secreet te hou
den ende met niemant als onder den anderen daervan te communiceren, alles
onder den eedt aen de Compagnie gedaen.

Sijn ter vergaderinge by de Seventhiene ende de hoofparticipanten ver- 
scheyden sessien gehouden ende conferentien aengaende het voorgegeven 
reglement van cl’heer Generael Coen, ende is eyndeling goetgevonden dat 
d’ heer Generael met den advocaet van de Compagnie sullen cortelijck in ge
schrifte brengen ende in artickelen stellen de vryheyt, die aen de vryeluyden 
in Indien in den handel soude connen worden gegeven, om ’tselve concept 
ter naester vergadering geexamineert ende daerop besloten te werden, ende 
wert den advocaet van de Compagnie gelast, soo haest ’t selve concept inge
stelt is, daervan copie te zenden aen alle de Cameren.

Maendach ’s morgens den 13 Mey anno 1624. Werden gecommitteert 
d’ heeren Burgemeester Schotte, Hasselaer ende Brouwer om met een van de 
hooftparticipanten te spreken met d’ heer Generael Coen aengaende syne E. 
verder pretensie op de Compagnie, omme te verstaen waerby syne E. con- 
tentement meent te becommen, ende dat de gecommitteerde daervan raport 
sullen doen aen dese vergaderinge, om alsdan naerder daerop gedisponeert 
te werden.

Donderdach ’s morgens den 16 Mey anno 1624. D’ heeren gecommitteerde 
om te spreken met d’ heer Generael Coen aengaende syne verder pretentie 
tegens de Compagnie doen raport van haere E. besoinge, bestaende naer 
vele praemissen daerinne, dat d’ heer Generael Coen door haere E. eynde- 
lingh gebracht is geweest om eysch te doen aengaende syne E. verder pre
tensie, ende dat syne E. soude nemen contentement, indien hem de Seven-

*) Kol. archief 184. — Gedeeltelijk gedrukt bij De Jonge V, 5.
*) Het zevende punt vanbeschrij ving luidde: „De cameren sullen gelieven ornstelijck te exa

mineren ende rypelijck te overleggen het toegesonden ende voorgegeven reglement van den 
heer Gouverneur-Generael Coen, waarmede syne E. meent nootwondich dient geredresseert 
ende verbetert het beleyt van de Compagnie in 't generael, mitsgaders daerby oock de con- 
sideratien by de leden der laatster vergaderinge van de Seventhiene daerop discourswyse 
gemoveert, opdat haer E. gecommitteerde particulierlijck ende volcomentlijck geinstrueort 
ende geauthoriseert coraen, omme ten dienste van de Compagnie daerinne voorslagen te doen, 
off oock te besluyten, sulcx als naer de gewichticheyt van do saecke sal behooren, dewyle 
hieraen de staeb van de Vereeni chde Oost-Indische Compagnie ten alderhoochsten is gelegen”.

i
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i:
thiene soude willen toeleggen de somma van ƒ50.000, hoewel meende dat 
syne meriten meerder waren; hierop hadden de gecommitteerde noch verder 
geprocedeert, ende hadden syne E. fïnalijck noch geinduceert syne geheele 
pretensie te submitteren aen de discretie ende dispositie van de vergaderinge 
der Seventhiene, met vertrouwen dat deselve vergaderingh behoorlijcken op 
syne E. meriten sal letten, ende hem te encourageren tot verder dienst, assis
tentie ende hulpe daer ’tselve by synen raet ende eygen persoon bygebracht 
sal connen worden.

;

3:
i
■

;
ir

10. RESOLUTIE STATEN-GENERAAL, 17 Sept. 1624 *).

Martis den 17 Septembris 1624. Is op ’t geproponeerde van deHeeren van 
Hollandt goetgevonden te letten dat in de vordere versoucken van den heer 
Carleton 2) nopende de satisfactie voor de Engelsche Compaignie over de 
pretense excessen ende contraventien tegens het tractaet in Engelandt ge- 
maeckt, de dachten gehandelt werden als dachten van partye tegens partye, 
om die van de Oost-Indische Compaignie daerop te hooren, ’tnaerder regle
ment tot elcx verseeckerheyt verder te doen tracteren, ende den staet van ’t 
landt ofte Generaliteyt daer buyten te houderxom als rechters te letten, off 
de redenen genouch gedaen wert ofte nyet/^

i

,

i-f j 11. RESOLUTIËN XVII, 25 Sept—15 Oct. 1624 3).
1

-?>(V) 4). Is gelesen het discours van den heer Generael Coen, voorgedragen 
by syne E. aen de Seventhiene in October 1623, mitsgaders het concept van 
’t reglement ingestelt door d’heer Generael ende den advocaet van de Com-

%

\
*) Kol. archief 500.
•) Carleton had zich 29 Aug. op dreigenden toon over de zaak van Amboina beklaagd: 

Do Jonge V, p. XXXIII.
8) Kol. archief 184. — Gedeoltelijk gedrukt bij Leupe in B. T. L. V. 1859, bl. 21, on bij 

De Jonge V, 5.
4) Het vijfde punt van beschrijving luidde: „AIsoo in de voorgaende beschryvinge bij ’t 

sovenate point is ingestelt dat den Generael Coeno ende den Advocaet van de Compagnie 
souden aen alle do Cameren schriftelijcken oversenden de ordre ende manniere die men sal 
nemen op do vrye persoonen in Indien als van gelijoken te continueeren ende eenen goeden 
voet ramen op den generalen handel in de Oost-Indien, dat tot nooh aen de Cameren niet en 
is gesonden, soo werdt de Camer tot Amsterdam versooht, d’selve te bevoorderen, ende tegen 
dese aenstaende beschryvinge mede te brengen.”

■
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pagnie, omme naerraaels ’t selve ter presentie van d’heer Generael 1) ge- 
resumeert te werden.

Andermael is gelesen het voorsz. concept van reglement van point tot 
point ter presentie van d’heer Generael Coen, die op alles de vergaderinge 
heeft geinformeert, ende naerdat van alles goede informatie ende onderrecht 
bv de vergaderinge was genomen, is ’t selve concept by de Seventhiene met 
advies van deE. hooftparticipanten alsoo goetgevonden, geapprobeert ende 
gearresteert, omme daerop by gelegentheyt van d’eerste schepen naer Indien 
gaende, authorisatie ende last te geven aen den heer Gouverneur-Generael en 
de Raden van Indien, omme haer E. in ’t stuck van de vrye luyden ende den 
vryen handel aldaer in Indien daernaer te reguleren; en aengaende het uyt- 
varen van de vryeluyden met haer eygen schepen ende goederen uyt deze 
landen naer de Oost-Indien, als in ’t 12, 13, 14, 15 en 16 articlen, sal ’t selve 
mede by de aenstaende vergaderinge van de Seventhiene in ’t werck gestelt 
connen werden, na gelegentheyt van de personen die haer daertoe sullen 
comen presenteren, alles onder conditiën ende verbintenissen, sooals de ge
melde vergaderinge sal goetvinden en te rade worden.

\

\

\

ü
)

(XVI) 2). Naedat de vergaderinge van de Seventhiene hadde gebruyckt 
het goet advis van den heer Generael Coen op het dresseren ende arresteren 
van ’t reglement van den Indischen handel sooals in ’t 5e point van dese be- 
schrivinge, waeruut by de vergaderinge verstaen werde noch verder sijnne 
suffisantie ende bequaemheyt met de fondamentele kennisse van den standt 
der Compagnies saecken in Indien, waertoe hy een voornemene instrument 
geweest is, is daerom, ende om te voldoen den inhout van dit nevenstaende 
point, goetgevonden te letten op de verder pretentien van den heer Generael, 
ende alles geconsidereertdat ter materiën dienende was, om zijnneE. t’encou- 
rageren ten besten dienste van de Compagnie, is met advis der E. hooftpar
ticipanten by de Seventhiene geresolveert dat men aen d’ heer Generael 
Coen boven de voorgaende toegeleyde somme in de maent October 1623 tot 
vereeringe alsnoch sal toeleggen de somme van/20.000, met alsulcke byge- 
voughde dancksegginge in goede termen als de saecke is meriterende; dat 
oock aen syne E. wort toegelecht den interest van 5 ten hondert van de somme

‘) Zeventiende punt van beschrijving: „De Camer van Amsterdam gelieve te besorgen dat 
den heer Generael Coene dese aenstaende vergaderinghe believe by te commen omme te 
dienen van advis ende sich alomme naerder te verclaren op bet overgegeven reglement ende 
voordere saken daeruut resulterende.”

*) Zestiende punt van beschrijving: „Alsoo ter laeste vergaderinghe van de Seventhiene 
de Generael Coen syne pretentien heeft gestelt ter discretie van de respective Cameren, soo 
sullen de gecommitteerde gelieven gelast te commen omme daervan haerlieder advijs inne 
te brengen.”

I
«*
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ï25 Sept.—15 Oct. 1624. 645 iin October 1623 hem gecomporteert hebbende, soo b y sijn E. eygen verdiende 

als alsdoen toegeleyde vereeringe.

Donderdach den 3en October 1624 ’s morgens. Alsoo, verm'idts het gecon
cipieerde ende alsnu gearresteerde reglement van Indien, het noodich is dat 
bequame personen in dienst van de Vereenichde Compagnie in Oost-Indien 
werden gebruyckt, die met goede kennisse ende genegentheyt ’t selve connen 
helpen aldaer bevoorderen ende in praticque stellen ten aldereersten, omme 
de verwachte vruchten daervan op het spoedichste te connen smaecken, ende 
dat de vergaderinge haerselven ten vollen gecontenteert houden van de ge- 
trouwicheyt, bequaemheyt ende goeden iver van den heer Generael Coen 
staende sijn voorleden gouvernement van Oost-Indien; dat oock niemant 
beter tot bevoorderinge van ’t voorsz. reglement ende redres als d’ heer Gene
rael Coen en can gebruyckt worden, die daertoe als eerste autheur de beste 
kennisse ende genegentheyt sal connen gebruycken, soo is by de Seventhiene 
met advis der hooftparticipanten eenpaerlijck geresolveert, dat by gecom
mitteerde uyt dese vergaederinge den heer Generael Coen sal werden geson- 
deert en versocht of sijn E. hem noch wil laeten gebruycken in qualiteyt van 
Gouverneur-Generael naer Indien te varen met d’eerste vloote, ende presen
tatie van in de conditiën wel te sullen accorderen in redelijckheyt.

De gecommitteerde van de Seventhiene by d’heer Generael Coen geweest 
hebbende, doen raport, dat sy vooreerst hebben sijn E. aengesecht de bewil- 
linge van ƒ20.000 aen syne E. toegelecht by de Seventhiene metten interest 
van 5 ten hondert van sijn voorgaende tracktement ende vereeringe hem 
toegeleyt in October anno 1623 etc., daervan sijn E. naer eenige weynige 
prefatie de heeren van de Seventhiene heeft bedanckt, presenterende altijts 
hunnen dienst aen te nemen ende met advis [in] alles te willen behulpsaem 
wesen daer hy iets sal connen bybringen; voorders aen hem oppeninge ge- 
daen sijnde dat de vergaderinge wel genegen soudesijn om sijn E. te bewegen 
om als Gouverneur-Generael van Indien wederom derwaerts te varen met 
d’eerste vloote, waerop de gecommitteerde doen rapport, dat na d’ouverture 
van d'heer Generael Coen niet qualijck genegen soude sijn omme den dienst 
aen te nemen, indien sijn E. alvooren soude connen geraecken tot een be- 
quaem ende goet partur tot eene huysvrouw om met hem nae Indien tegaen, 
ende indien syne E. mette Compagnie over eerelijcke conditiën sal connen 
accorderen; maer absolutelijck conde ’t selve vooralsnoch niet verclaren 
nochte toeseggen.

Vrydach den 4 October anno 1624. De heeren gecommitteerde sijn weder- 
by d’ heer Generael Coen geweest ende doen raport, datsy met sijn E. 

hebben gesproocken aengaende eenige conditiën, daerop voor eenige ver-
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claringe gedaen is respectivelijck by de gemelde heeren gecommitteerde en 
den heer Generael om raport [te doen] aen dese vergaderinge, ende is als- 
noch goetgevonden, dat d’ heeren gecommitteerde met d’heer Generael ver
der in conferentie sullen treden aengaende ’tpart in de prinsen, de tafel van 
den Gouverneur-Generael ende van ’ttractement, ommenaerderdesaeckete 
prepareren.

Saterdach ’s morgens 5 October. YVerdt raport gedaen aen de vergaderinge 
by de heeren gecommitteerde, hoe sy op gisteren naermiddach met d’heer 
Generael Coen hebben verder gesproocken op de bovenstaende conditie om- 
me deselve naerder te prepareren ende om naemaels geen dispute te hebben, 
ende gehoort ’tselve raport is by de Seventhiene met advis der E. hooftpar- 
ticipanten deselve besoinge goetgevonden ende geaprobeert, soodat naer- 
maels als de heer Generael Coen sal resolveren naer Indien te varen alsdan 
geene dispute en sal wesen over eenige conditiën die alsnu gefacilieert bly- 
ven volgens de secrete notulle *) hiervan gehouden.

Dinsendach den 15 October 1624. Is ter vergaderinge van de Seventhiene 
gelesen het concept by d’ heer Generael Coen ende den advocaat van de Com
pagnie ingestelt, in wat maniere ende onder wat conditiën de particuliere 
schepen uyt dese landen naer Indien sullen vaeren ; ende naer lecturre, ver
andering, verbeetering ende deliberatie is eyndeling ’tselve concept alsoo 
gearresteert by provisie om alsoo gepractiseert ende in ’twerck gestelt te 
werden, ten waere iet anders hiernaer by de Seventhiene verandert ofte goet
gevonden soude werden.

12. GEARRESTEERT CONCEPT BY DE SEVENTHIENE, 
RAKENDE ’T O PENSTÉLLEN VAN DEN HANDEL 

VAN INDIEN, 17 Oct. 1624 2).

Alsoo by experientie van veele jaren ende by goede informatien aen de 
vergaderinge van de Seventhiene claerlijcken is gebleecken, dat de dage- 
lijcksche misbruycken in de quartieren van Oost-Indien tot nadeel ende pre- 
juditie van de Vereenichde Compagnie, mitsgaders de generale oncosten ende 
lasten, seer hebben aengenomen endebuyten maten sijn comen te vermeer-

■

*) Niet voorhanden.
5) Kol. archief 8360; het ex. dat 19 Juni 1625 door de XVII aan de Staten-Generaal werd 

overgelegd bevindt zich in lias Oost*Indië, 1625—1629 (archief St. Gen. 57466). — Gedrukt: 
De Jonge V, 8.
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deren; by continuatie van dewelcke bynae onmogelijck sy de saken soo te 
beleyden, dat de Compagnie buyten ruine werde gepreserveert, veel min dat 
de proffyten souden connen werden genooten, die soo een lanckduyrige ex- 
pectatie ende soo een grooten ende periculeusen handel wel behoorden uut 
te geven, ende insonderheyt dat de voorsz. misbruycken ende lasten van dien 
by grooter besetting ende verbreyding van den handel aldaer ende by de 
verder gedane conquesten van de landen van Jacquatra ende Banda, als 
oock door fondatie van steden ende plaetsen, noodich tot aenplantingh van 
nieuwe colonien, vooreerst niet en sullen connen werden soo spoedelijck en
de naer behooren vermindert (op desen voeth en in ’tbeleyt van desaken van 
Indien alsoo voortgaende), hoedanige redres off oock reglement men daerinne 
soude willen maecken, soo is ’t, dat de vergaderinge van de Seventhiene, om 
alle verhinderinge naer vermogen wech te nemen soo haest doenlijck, ende 
de Vereenichde Oost-Indische Compagnie in eenen geluckigen ende vasten 
stant naer wensch te brengen, tot eere ende reputatie van dese landen ende 
insonderheyt tot groot profijt ende voordeel van de gemeene Compagnie, 
naer menichfuldige deliberatien soo van de Cameren in ’t particulier, alsmede 
by verscheyden hare generale vergaderingen, alles rypelijck overdacht en 
geexamineert hebbende, met advis van den heer Generael Coen en eenige 
andere personen hem verstaende van de constitutie ende nature der Com
pagnies saecken, hebben eyndelingen (onder goetvinden ende approbatie 
van de Hooch Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlan
den), geresolveert ende gearresteert dit naervolgende reglement, onder con
ditiën, articlen, vryheden ende limitatien, als te weten:

I. Eerstelijck, dat voortaen in de steden van Batavia, Amboina ende Banda 
voor alle vrye luyden gecontinueert sal werden de liberteyt om te coopen 
ende te vercoopen, in ieder van de voorsz. respective plaetsen, alsulcke ma
nufacturen, goederen, coopmanschappen, vruchten en refreschementen als 
in ieder van dien voort connen gebracht ofte gemaect werden, in manieren 
sooals deselve liberteyt ende licentie aen de vrye luyden ende vrye inwoon- 
deren (geene maentgelden van de Vereenichde Compagnie treckende) alsnu 
toegestaen ende gepermitteert is en noch naermaels by den Gouverneur- 
Generael en den Raedt van Indien verder gepermitteert sal werden.

II. De Vereenichde Oost-Indische Compagnie protesteert en geeft te ken- 
mits desen, dat sy niettegenstaende eenige navolgende order verstaet 
haer te houden en sal blyven houden, in ’t regard van hare officieren en

:
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dienaers, staende onder haer eedt, en alle anderen ressorterende onder den 
heer Generael en den Raedt van Indien, ’t sy Nederlanders off eenige andere 
Europische ofte Indiaensche natiën, het recht van commercie ende handel, aen 
haer in die quartieren van de Oost-Indien vergunt by de Hooch Mogende
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Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, achtervolgens het 
octroy, met exclusie van alle andere staende onder de gehoorsaemheyt van 
de welgemelde hare Hooch Mogende, en dat binnen delimiten van hetvoorsz. 
generael octroy, sooals die op het tractaet van anno 1619 tusschen syne 
Majesteit van Groot-Brittangien en hare Hooch Mogende aengaende de twee 
Oost-Indische Compagnien in de naerder explicatie op het le artikelx) uit- 
gedruct staen, welck octroy ende hoochgemelt tractaet verstaen werden te 
blyven t’ eenemael in hare volle vigeur en observatie soo als oyt voor desen.

III. Ende om dan nochtans de Compagnie van veele onvermydelijcke mis- 
bruycken ende groote oncosten te ontlasten ende onse inwoonderen eenige 
gevoechelijcke middelen te vergunnen, die in onse landen, steden ende plaet- 
sen van Jacatra, Amboyna ende Banda met hare famillien en als vrye lieden 
nedergestelt sijn om eenige goede proffyten ende voordeelen te mogen ge
nieten, tot onderhout en welvaren van voorsz. hare famillien, in de landen, 
steden en plaetsen hiervóór genoempt residerende, soo heeft de vergaderinge 
van de Seventhiene goetgevonden te committeren en authoriseren den heer 
Gouverneur-Generael en den Raedt van Indien, gelijck sy doen mits desen, 
om aen de voornoemde famillien van vrye luyden, wonende in de voornoemde 
landen van Jacatra, Amboina en Banda, voor seeckeren tijt ofte verder by 
gelegentheyt uyt te deelen ende te vergunnen seeckere parthyen van landen, 
bosschen en tuynen, ende ’t gebruyck offvisscherie van eenige versche wateren 
en versche rivieren, tot voordeelen nut derselver famillien, naer gelegentheyt, 
onder alsulcke vryheden, exemcien, belastingen van chijns, recognitie ofte 
andere conditiën, soo als best geraden sullen vinden, ’t sy in forme van leen 
off in eygendom, tot meeste gerieff en versekerheyt der voorsz. famillien.

IV. Ende alsoo niet alleen onse intentie en is deselve landen en steden met 
haer inwoonderen te conserveren in den jegenwoordigen stant, sooals die nu 
sijn; maer oock deselve met Godes gratie te helpen vermeerderen soo in de 
landtneeringe, hantwercken en trafficken, ende insonderhcytin grooter getal 
ende menichte van goede borgers en ingesetenen, die door meerder vryheden, 
advantagien ende aensienelijcke proffyten daertoeaengemaenten geinviteert 
behooren te worden, soo is ’t, dat wy om voorsz. redenen daerenboven de

I
i
*•
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*) nEe limiten binnen dewelcke dit contract zal stand grypen zijn gestelt geweest door ge- 
meenen advijs van de gedeputeerden van de twee Compagnien, den Meridiaen rakende aen 
de Cabo de Bona Esperance, gaende recht naer het zuydon, ende den oostelijeken Meridiaen, 
die men vindt 400 mylen oostwaerts van de eylanden van Salomon, gaende aen de eene zydo 
recht naer het zuy den, naer het noorden tot aen den tropicus Cancri, ende van daer in oblieque 
linie naer de straet Caiyan. Alle zeeën, golven, engten van zeeën, inhammen, baayen, rivieren 
etc. die gevonden sullen worden binnen dese twee Meridianen, sullen begrepen wesen in dit 
pontraot,”
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welgemelte heer Generael ende den Raedt van Indien authoriseeren 
noch aen de voorsz. vrye borgers en inwoonderen mettertijt te openen en te 
vergunnen den vryen handel ende traffique van d’Oost-Indien, by speciale 
gratie ende concessie daervan te obtineren, om te varen uyt de steden ende 
plaetsen naer de landen ende steden respectivelijck als hiernaer comen te 
volgen:

1. Van Batavia naar de custe van Choromandel om aldaar te handelen met 
alsulcke cargasoenen van waren en coopmanschap als nyet en sullen sijn ver- 
booden, mitsgaders alsulcke capitalen als ’thaer sal believen ; onder expresse 
conditie dat met de waren en coopmanschappen op de voorsz. custbecomen, 
sullen wederom keeren en haer retour doen directelijck naer Batavia.

2. Van Batavia op Choromandel, sooals boven, en om van aldaer met de 
becomen waren op de voorsz. cust te varen en te handelen voor eenmael in 
’teylandt van Seylon, en om uyt Seylon directelijck te keeren naer Batavia.

3. Van Batavia op Choromandel, sooals boven, en om van daer met de 
becomen waren op de voorsz. cust te varen voor eenmael op Atchin ende 
langs de gansche Westcust van Sumatra naer haer gelieven, om met haer 
retoer, aldaer te becomen, te keeren directelijck in Batavia.

4. Van Batavia op Seylon, en van daer weder te keeren directelijck naer 
Batavia.

5. Van Batavia op Choromandel, sooals voren, en van daer naer Orixa, 
Bengale, Pegu en daeromtrent te handelen, om van daer ’tsy over de cust 
van Choromandel of directelijck met het retour naer Batavia te keeren.

6. Van Batavia door de strate van Malacke te varen en te handelen in Ben
gale en soo voorts in Choromandel, om vandaer met het retour directelijck 
ofte over Bengale te keeren naer Batavia.

7. Van Batavia recht naer Suratte om aldaer te handelen als boven en met 
het retour van Suratte directelijck te keeren naer Batavia.

8. Van Batavia naer de custe van Mallabar of Suratte, en van daer te han
delen in Sinu Persico, in Arabia, in de Roodo-Zee ende lancx de geheele Oost- 
cust van Africa ende in ’t eylant Madagascar, om van daer directelijck te keeren 
naer Batavia.

9. Van Batavia op Suratte, en van Suratte te handelen op de cust van Ma- 
labar, op ’t eylant Seylon, Atchin en op de Westcust van Sumatra, om van
daer met het retour directelijck te keeren nae Batavia.

10. Van Batavia om te handelen op het eylant Madagascar, Sophala, Mo
zambique ende langs de gansche Oostcust van Africa tot de Roode Zee toe, 
mits directelijck haer retour brengende na Batavia.

11. Van Batavia om te varen ende te handelen op Palimbang, Jamby en 
Andragiry, om van daer met het retour directelijck naer Batavia te keeren.

omme
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12. Van Batavia op Palimbang, Jamby, Andragiry, Campar, Daru, Pera, 
Queda en omliggende custen in de straat van Malacca, tot Atcnin toe ex- 
cluys, om van daer met de retoeren directelijck te keeren in Batavia.

13. Van Batavia op Palimbang ende alle d’ andere plaetsen in de strate van 
Malacca gelegen, tot Atchin toe incluys, ende langs de Westcuste van Suma- 
tra, om mette retouren van daer directelijck te keeren nae Batavia.

14. Van Batavia om te handelen op de Westcuste van Sumatra tot Atchin 
toe exclus of inclus, om van daer met de retoeren wederom in Batavia te 
keeren, ’tsy langs de voornoemde Westcust, of door de straet van Malacca.

15. Van Batavia om te vaeren en te handelen op de eylanden van Bintam, 
Linga en andere eylanden ontrent de straet Sincapura gelegen, item in Johor, 
Paham, Patane, Ligor, Bordelon, Chiam, Cambodja en Champa, om vandaer 
met de becomen retouren te keeren nae Batavia./

r-1*y 16. Van Batavia om te varen ende te handelen op Couchin China, om met 
het retour directelijck te keeren in Batavia.

17. Van Batavia op Couchin China en vandaer op Japon, om met de re
touren uyt Japon directelijck te keeren na Batavia.

18. Van Batavia om te varen ende handelen in de eylanden van Pehou off 
Piscadores, gelegen op de cust van China, onderwegen alsulcke plaetsen aen- 
doende daer vivres ende refreschementen zijn te becomen, ende deselve te 
vercoopen in Pehou, om vandaer te keeren directelijck na Batavia.

19. Van Batavia op Pehou en naer Japon alsvooren, om vandaer weder over 
Pehou naer Batavia te keeren.

20. Van Batavia om te varen en te handelen in Succadana, Benjarmassin, 
ende langs de gansche cust ende eylandt van Borneo, om vandaer met het 
retour directelijck weder te keeren nae Batavia.

21. Van Batavia om te varen ende te handelen langs de gansche cust van 
Java, mits vandaer keerende met het retour directelijck in Batavia.

22. Van Batavia langs de gansche cust van Java alsvooren, om vandaer te 
varen ende te handelen op Macassar en de gansche kust van Celebes, om met 
het retour, aldaer te becomen, weder te keeren directelijck na Batavia.

23. Van Batavia langs de gansche cust van Java alsvooren, om vandaer te 
varen ende te handelen in Solo^en Timor, om met de becomen retouren van
daer wederom te comen directelijck naer Batavia.

24. Van Batavia om te varen ende te handelen langs de gansche cust van 
Java in Macassar,Bouton en vandaer in de eylanden van AmboynaendeBanda, 
mits expresse conditie dat sy vandaer niet en sullen mogen vervoeren eenige 
nagelen, nooten off foelie, maer dat sy gehouden sullen sijn deselve aen de 
commiesen van de Compagnie te laten ten gestelden pryse, om voorts van
daer met eenige andere retouren off provenu in contant te keeren in Batavia
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directelijck, sonder eenige plaetsen ter vverelt onderwegen aen te doen op 
groote peine.

25. Van Batavia om langs de cust van Java over Macassar en Bouton te 
varen ende te handelen in de eylanden van de Molucos, onder expresse 
ditie aengaende het uytvoeren van nagelen en direct retour nae Batavia als in 
’t voergaende article van Amboina en Banda gesegt is.

26. Van Amboyna om te varen ende te handelen op de omleggende eylanden 
particulierlijck by namen te expresseren, mits dat geen nagelen uytvoeren 
sullen, en gehouden sijn alle nagelen, noten en foelie, die sy onderwegen sul
len becomen, wederom met andere retouren te brengen in Amboina.

27. Van Banda om te varen ende te handelen op de omliggende eylanden, 
als de cust van Ceram, in de eylanden van Kee, Aru en Tenimber, op de lan
den van Nova Guinea en alle andere costelijcke landen en eylanden daer- 
ontrent, ofte oock verder by oosten Banda gelegen.

28. Uytde eylandenvande Molucques omvanóaer te varen ende te handelen op 
de omleggende eylanden ende groote landen, als de cust van Gilolo, Celebes, 
Mindanao, op de eylanden van de Philippinas ende andere daerontrent ge
legen, onder expresse conditie dat geen nagelen uyt de eylanden van de Mo- 
lucques en sullen vermogen te vervoeren, en dat gehouden sullen sijn de 
retouren, in de andere eylanden buyten de Molucques te becomen, wederom 
ter plaetse van hare eerste afvaren in te brengen.

29. Uytde Molucques omme te varen ende te handelen na Japon, om vandaer 
met de retoeren wederom tekeeren naer de Molucques ofte oock naer Batavia, 
volgens de licentie alsdan te vergunnen.

30. Van Batavia sullen mede by den heer Gouverneur-Generael brieven 
van commissie onder de gewoonelijcke conditiën en clausulen verleent wer
den aen de vrye borgeren ende inwoonderen aldaer, om te gaen cruyssen op 
den vyantin alsulcken plaetsen ende met alsulcken macht van particuliere 
schepen ofte jachten, daermede den vyant den meesten afbreuckgedaen can 
werden, mits goede cautie stellende en ’t veroverde by den Raet voor goede 
prinse verclaert sal sijn, ende mits betalende de gerechticheyt aen den heere, 
alles achtervolgende de uyt te geven commissie.

Alle wekken handel en vaerten uyt de plaetsen ende landen na de landen 
ende plaetsen als hiervooren gespecificeert staen, den heer Gouverneur-Ge
nerael en Raedt van Indien sullen mettertijt en by gelegentheyt allencxkens 
mogen openen ende vrye stellen, onder de conditiën hiernaer volgende:

V. Niemant wie hy oock sy, staende onder de gehoorsaemheyt van den Gou
verneur-Generael in Indien, en sal voor sijn particulier buyten de plaetse van 
sijn residentie vermogen te varen nochte handelen als met expres consenten 
commissie, van gemelden heer Generael daertoe te versoecken en te obtineren.
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VI. Ende sal deselve commissie verleent worden aen geenen anderen, als 
die haer woonstede off vaste residentie genomen hebben in de stede van 
Batavia en ’t lant daeronder behoorende, ofte in Amboina onder het casteel 
aldaer, ofte in deeylanden van Banda, ofte eyn deling in de Molucques, staen- 
de onder ’t gebiet van de Hooch Mogende Heeren Staten-Generael.

VII. Diegenen die soodanige commissie van vryen handel sal comen te ob- 
tineren, sal voor een voyage binnen sekeren langen gelimiteerden lijt met 
sijn eygen schip ofte schepen deselve mogen doen tot sijn perticulier voor
deel en profijt, ende sal in de plaetse syner aencompste mogen coopen, ver- 
coopen ende handelen vryelijck, ’t sy off eenige schepen der Compagnie al
daer mogten sijn handelende, ofte niet.

VIII. Maer ingevalle dat ter selver plaetse daer dese vrye handelaers souden 
comen te arriveren, eenige schepen off commisen wegens de Vereenichde 
Compagnie mede sullen sijn om handel te doen, in sulcken geval sullen de 
voornoemde vrye handelaers met de voornoemde commisen beramen eenen 
seeckeren gestelden prijs, tot denwelcken sy alle gemeene waren gehouden 
sullen sijn te vercoopen ende te coopen, sonder denselven te excederen, soo- 
lange als by den anderen sullen wesen.

IX. Dese commissie sal werden vergunt aen voornoemde vrye inwoonders 
elck in ’tbysonder die deselve sal versoecken, ende dat onder alsulcke recog
nitie ofte voor alsulcken somme van penningen voor de licentie van die voy
age, sooals met den Gouverneur-Generael ofdiesyneE. daertoe committeren 
sal, veraccordeert connen worden.

X. Alle vrye handelaers met soodanige licentie ende commissie affvarende 
als voren, sullen goede suffinsante borge stellen ter plaetse haerder residen
tie, dat sy het particulier accort met haer gemaeckt preciselyk sullen naer- 
comen, haer behoorlyck retour doen sullen ter plaetse daer sy affgevaren syn, 
ende dat sy geen vrienden ofte geallieerden sullen beschadigen, en voorders 
sooals in ’t accort en in hare commissie geëxpresseert sal werden.

XI. Ende om mettertijt meer en meer inwoonderen ende perticuliere han
delaers buyten coste van de Compagnie in Indien te crygen, met alsulcke 
capitalen daermede den Indischen handel volcomentlijcken naer behooren 
waergenomen mach werden, tot verder aenplantinge ende peuplatie van de 
steden ende landen van Batavia ofte Jacquatra, Amboina ende Banda, 
sal bij de Seventhiene toegestaen werden aen alle eerlijcke luyden, die met 
hare famillien ende capitalen naer Indien varen willen, de passage en het trans
port te doen met de jaerlijksche schepen van de Compagnie die uyt dese 
landen naer d’Oost-Indien sullen comen te varen, sooveel als de gelegent- 
heyt eenichsints sal connen lyden.

XII. Ende alsoo met de jaerlijcksche schepen van de Compagnie geene fa-
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milien genouch naer wensch overgevoert en sullen connen werden, soo sal 
noch de Seventhiene altijt genegen sijn om te permitteren de vrye vaert uyt 
dese landen naer Batavia off Jacatra, te doen by perticulieren met haereygen 
schepen, volgens het consent en onder de conditiën, met degene die ’tselve 
versoecken sullen daerover te maken, om alsdan haer eygen schepen te mo
gen equiperen en daermede recht deur naer Batavia te mogen varen, met al- 
sulcke cargasoenen ende capitalen als de particulieren goedvinden sullen, met 
toestaen van de Compagnie.

XIII. De voornoemde perticuliere met hare schepen van hier varende nae 
Batavia, sullen alvooren gehouden sijn hier in Nederlandt goede en suffisan- 
te cautie te stellen voor hare uytreyse, en dat sy seeckeren tijt van jaren 
in de Indien sullen resideren onder den eedt ende ’t gouvernement van den 
Gouverneur-Generael, ende haerselven comporteren sullen volgens het accord 
met haer te maken, ende sooalsalle andere vrye luyden aldaer in Indien ver
bonden sijn.

XIV. Ende sullen de voornoemde perticuliere met hare schepen recht deur 
van hier varen na de Caeb de Bon Esperance sonder eenige plaetsen onder- 
weghen hier in Europa aen te doen, ende van de Caeb haren cours stellen be- 
suyden de linie recht door naer Bantam, oock sonder eenige bewoonde plaatsen 
onderwegen aen te doen of iets te vercoopen van hare medegenomen carga
soenen, voor aleer in Batavia aengecomen sullen sijn.

XV. Doch indien eenige perticulieren souden begeeren, aen de Caep Bon 
Esperance gecomen sijnde, van daer te loopen langs de Oostcust van Africa 
binnen Madagascar door, om soo voorts vandaer naer Batavia te loopen, oft 
oock langs de cust van Malabar, om aen den vyant eenige afbreuck te doen 
in ’t passant, soo sal de Seventhiene mede daertoe licentie connen geven, naer 
gelegentheyt van saken, ende onder conditiën, sooals dan sonder nadeel van 
de Compagnie voorgeschreven sullen connen werden.

XVI. De vrye luyden alsoo met des Compagnies ofte hare particuliere sche
pen in Batavia aengecomen sijnde, soo sullen sy gehouden sijn met hare famil- 
lien haer aldaer neder te stellen off in Amboina off in Banda, met consent van 
den heer Gouverneur-Generael ende des Raedts van Indien, en sullen aldaer 
mede genieten deselve vryheid, exemtien, beneficiën ende privilegiën, sooals 
alle andere vrye inwoonderen vergunt is oft noch vergunt sullen connen wer
den, onder gelijcke verbintenisse mede als de voornoemde.

XVII. Geene schepen ofte jachten van perticuliere vrye luyden, ’t sy datse 
daermede uyt Europa naer Indien sijn gevaren, ofte dat sy aldaer in Indien 
by haer sijn gebout ofte gecocht, en sullen vermogen wederom te comen uyt 
Indien naer Europa in eenigerhande manieren, onder verbeurte van schip en 
goederen ten proffyte van de Vereenichde Oost-Indische Compagnie, ende
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onder de penen tegens den persoon, die daermede soude overcomen, sooals 
gestatueert sijn by het generael octroy.

XVIII. Geene goederen van particuliere vryluyden en sullen mogen naer 
Europa overgesonden werden, ’tsy met des Compagnies schepen oft met de 
schepen van eenige andere Europische natiën, in geenderhande manieren, 
onder verbeurte van deselve goederen ende arbitrale correctie.

XIX. Maer diegene van de particuliere vrye luyden, die hare middelen, 'tsy 
in ’t geheele ofte ten deele, naer Europa sullen willen overmaken, sullen ’t 
selve alleen mogen doen in contant,’tsy by wissel, ende in specie over te senden 
met de schepen van de Vereenichde Oost-Indische Compagnie by speciael 
consent van den heer Gouverneur-Generael, welverstaende dat de directeur 
van de Compagnie aldaer zal de penningen der perticulieren vermogen te 
ontfangen om ten dienste en profyte van de voornoemde Compagnie aldaer 
in Indien gebruyct te werden, ende passeeren wisselbrieven tot laste van dese 
Compagnie hier in Europa, die deselve penningen alhier sal restitueren ter 
eerster aenmaninge, met alsulcke advance als daerinne jegenwoordich ge- 
bruyckelijck is.

l

Aldus gedaen ende gearresteert ter vergaderingh van de Seventhiene bin
nen Middelburch in Seelant desen 17en October anno 1624.

My bekent
W. Boreel.

13. XVII AAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN, 
17 Oct. 1624 x).

.... Daer is geen dinck daer de Compagnie tot versekeringh van haren 
staet in Indien vooreerst meer dienst aen geschieden can dan aen de versame- 
lingh ende aenplanting van menichtevan alderley volck in Batavia, Amboyna 
ende Banda; doet hiertoe u uytterste debvoir, soo sal de Compagnie van veel 
swaricheden, die met macht ende groote costen niet wel af te keeren sijn, ont
last worden. Verhopen de saken eerlange daertoe te brengen, dat U. E. van 
hier beter ende geschicter volck dan voor desen becommen sullen, ende die 
bequaem sullen wesen omme de slaven wel te regeren ende met goede exem
pelen voor te gaen. Tot desen eynde ende om veel andere goede consideratien 
meer is by de vergaderinge van de Seventhiene goetgevonden, op goede con
ditiën sekeren vryen handel aen particulieren in Indien toe testaen, gelijck 
mede dat eenige particulieren met haer eygen off des Compagnies schepen

*) Kol. archief 452.
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iende al sulcke cargasoen ende cappitael als goet vinden naer Indien sullen 
mogen varen, gelijck U. E. door de geraemde artijckelen naer desen vernemen 
sal. Verhopen dat daerdoor veel goede luyden te meer geanimeert sullen wor
den naer Indien te varen, daer een goede tijd te blyven, ende dat de Compag
nie daeraen goeden dienst geschieden sal... .

1

i

14. RESOLUTIËN STATEN-GENERAAL, 17Dec. 1624—24 April 16251).

£» Martis den 17 Decembris 1624. Sijn binnen gestaen penige van de dole
rende participanten 2) in de Oost-Indische Compagnie, ende naer lecture van 
hunne requeste, tenderende om te hebben resolutive stemme 3) ende ordre 
opte rekeninghe 4), hebben deselve requeste overgelevert ende versocht dat 
haer Ho. Mo. neffens de heeren van Hollandt eenige wilden deputeeren uyt 
d’andere provintien om deselve in de vergaderinge van de Heeren Staten 
van Hollandt te recommanderen, ten eynde daerop vruchtbaere resolutie 
mochte worden genomen, waerop gedelibereert sijnde, hebben haer Ho. Mo. 
den heer van Noortwijck versocht de voorsz. recommandatie in Hollandt te 
willen doen, ende procureren dat tot dien eynde de requeste mach werden 
gelesen.

I
■

Veneris den lesten Februarii 1625. De heer president heeft ter vergaderinge 
overgelevert een geschrifte hem behandicht vanwegens den heer ambassa
deur van Engelant, geintituleert ,,Objectien tegens Jan Pietersz. Coen, ge- 
wesen Generael van de Nederlantsche Oostindische Compagnie, aen Syne 
Majesteyt gepresenteert, betonende dat hy het tractaet van ’tjaer 1619 open- 
baerlijck gevioleert heeft, ende dat daeromme volgens het 30e articel van dat 
tractaet, ende de naerder verclaringe van dien, hyseverelick behoorde gestraft 
te worden als een perturbateur van de gemeene rust van de twee Compag- 
nien”, waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden hetselve geschrifte te 
stellen in handen van de Bewinthebberen van de Oostindische Compagnie, 
om den voorsz. Coen daerop te doen seggen.

Ende alsoo de voorsz. heer ambassadeur mede heeft laten seggen dat Mare-

i
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\*) Kol. aroliief 500.
a) Zie ovor hen De Jonge V, p. LVI.
*) Inplaats van do raadgevende stem, bij het ootrooi van 1623 aan beëedigde hoofdpartici

panten toegekend.
4) Die, volgens door de Staten-Generaal ingeroepon beslissing van don Stadhouder, zou 

moeten worden afgelegd aan 9 hoofdpartioipanten en 2 gedeputeerden der Staten-Generaal 
(de „opnemera” waarvan in het vervolg sprake is).
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schal, eene van de gewesene richters van Amboina, d’Engelsche natie seer 
denigreert, is goetgevonden te schryven aen de Bewinthebberen tot Delft, 
dat sy hem belasten dat hy sich modestelijck drage, sonder oorsaecïce te 
geven tot offensie.

[De in deze resolutie vermelde „Objectiën” ') luiden als volgt:]

In den eersten. In April 1620 arriveerde het schip den Buil tot Bantam met 
de copien van voorsz. tractaet, authentijckelijck onderteeckent, met briefven 
van deEngelscheOost-IndischeCompagnie aen haren President ende dienaers 
aldaer, diewelcke dienvolgende kennisse namen van ’t accort, in welck schipp 
de Nederlantsche Oost-Indische Compagnie hare dienaers mede sonden met 
geteyckende coppien van ’t tractaet, met advis van ’t accort; dewelcke by 
den voorsz. Coen ontfangen sijnde, hy evenwel weygerde het tractaet te doen 
publiceren, onder pretext dat de nu gesondene coppien niet en waren sulx 
dat men ’t selve ter executie mochte stellen belangende de restitutie van de 
genomene schepen en goederen, contrarie de ware meyninge, ende in con- 
tempt oft verachtinge van ’t voorsz. accort, daer nochtans de originele geor- 
donneert waren te moeten blyven in Europa, sonder intentie van wederzyden, 
deselve immermeer naer de Indien te seyndery'

Ten tweeden, eenige twee maenden daernaer op ’tarrivement van ’t Duits 
schip de Vrede, van gelijcken met geteyckende coppien gesonden sijnde, de 
voorsz. Coene met groote difficulteyt geconsenteert hebbende in ’t publi
ceren van ’t tractaet totjacatrajieeftdesniettegenstaende in Februarij 1620 2) 
lestleden, wesende thien maenden daernaer, doen prepareren een groote vlote 
van 16 schepen ende 40 Javaensche fregatten, alle well versien met geschut, 
amonitie ende omtrent 4000 mannen, ende onder pretext van eenen dienst 

! j 'f Vjte doene voor beyde de Compagnien, voer naer^Lantore, een van de eylan- 
den van Banda, doentertijt ende lange te voren in de possessie van de En- 
gelschen, by overgifte van ’tlantvolck, ende versterckt by d’Engelschen die 
in de possessie daervan continueerden tot op den eersten Martij 1620, te 
wekken tyde de voorsz. Coene aen lantsette2500 mannen, overviel hetcasteel 
ende eylandt met gewelt van wapenen, namp de Engelschen ende haere die
naers gevangen, kneveldese, bontse aen staecken, ende bonden eenen Engels
man ende eenen Japanese te samen, ende smeeten alsoo gebonden staende 
des Japans hooft aff, ende in sulcken brochten zy dry van haer dienaers om 
den hals, namen hare goederen ende abuseerden d’ Engelschen in seer onmen- 
schelijcker voegen, hun gebonden onder de roches oft dippen worpende

f

(Y

l) R. A., lias Engeland. — „Ingelevert ter vergaderingho van haer Ho. Mo. opten lesten 
Februarii 1625.”

*) De tekst heeft, bij verschrijving, 1620.
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*ende met canen oft rieden slaende; ende naer alle dese outragien dedehy het 

tractaet publiceren, d’welck hy achter ende verborgen hielt totdat hy eerst 
met gewelt dit eylant hadde overrompelt, d’ welck weynige dagen daernaer 
oock geschiede op Polorone, een ander eylant van Banda, d’ welck by gelijcke 
overgifte alsvooren geweest was in de possessie van d’ Engelschen van Decem
ber 1616 aff totten 6 Mertii, ende hadden drye forten daerop gemaeckt ende 
gesterckt by de Engelschen, op wekken dach den voorsz. Coene een schipp 
ende 25 groote boots met 1500 gewapende mannen daerin sondt, die het 
eylant innamen, raseerden oft slechteden de wallen, enterden deEngelsche 
forten, wierpen het geschut over de dippen ende braecken ’t; ende dit geschie
de niet alleenlijck thien maenden naer de publicatie van ’t tractaet tot Jacatra, 
maer oock naer de publicatie van ’t tractaet op Nero op ’t innemen van Lan- 
tore alsvooren, contrarie het tweede artickel van ’t tractaet, [by] d’welck d’offi- 
cieren, comisen ende dienaers van yder Compagnie injoigneert oft belast was 
hun te gedragen (in wat plaetse syluyden malcanderen mochten vinden) in 
alle vrientschappe ende reciproque correspondentie ende alle ander goede 
offitien ende behoorlijckheden, bequaem ende noodich onder vrienden en na- 
bueren, soo strictelijck geallieert; ende contrarie het 23 article, d’welcksecht 
dat de forten, zoo wel van d’ eene als d’ andere partye, sullen blyven in han
den van degene die se nu possederen, ende contrarie het 30 article ende de 
explanatie van dien, d’ welck ordonneert, dat de dienaers van elcke Compagnie 
hun selven conformeren sullen tot het onderhouden van ’t tractaet met alle 
hare macht ende will, ende in cas van dispute oft twijffel, in eenigehoedanige 
saecken, d’een tegens d’ander niet te procederen by feyten oft hostiliteyt, in 
wat manieren dattet sy, etc., als in de explanatie van ’tselve 30 article breeder 
blijckt.

Ten derden 1), den voorsz. Jan Pietersz. Coene wesende Generael van de 
Nederlanders in Indien, heeft op de onwaerachtige clachte van sekere Chi- 
riesen, wesende Heydenen, den Engelschen President ende dienaers, reside
rende tot Jacatra, seer onredelijck gecondempneert in de somme van 40.000 
realen ontfangen tot satisfactie van de voorsz. Chinesen, ende in de somme 
van 10.500 realen over een boete aen de Pleeren Staten, onder pretext van 
hare souverainiteyt te verongelijcken; tegen welcke sententie ons volck pro
testeerde, ende appelleerde daervan aen syne Majesteyt ende de Heeren 
Staten volgens het 30 artickel van 't tractaet; maer den voorsz. Coene rejec- 
teerde haer voorsz. appel ende begeerde prompte betalinge in haer hoff van 
8115 realen, ende de reste van de voorsz. somme van 40.000 realen te laten 
blyven tot naerdere informatie. Ende aengaende d’andere somme daerin hy
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ende syne geassocieerde ons gecondempneert hadden over eene pretense 
offentie aen haere souverainiteyt, waren sy te vreden dat te stellen alleenlijck 

de Heeren Staten, maer op 't weygeren van d’onse van de betalinge van 
de voorsz. 8115 realen de voorsz. Coene belaste syne officieren metgewelt 

veel goederen uit onse packhuysen te nemen tot satisfactie van de voorsz. 
somme, diewelcke dienvolgende oock goederen uyt onse packhuysen namen 
ter somme van 16.182 realen van achten, ende disponeerden daervan naer 
hare gelieften.

Menichte meer contradictien van ’t tractaet, outragien, insolentien ende 
onvvaerachticheden tegens onse natie sullen geallegeert worden tegens de 
voorsz. Coene, geschiet tsedert [’t] tractaet, die wy alwillens verswygen, tot
dat voordere occasie voorcome, alle dewelcke nootsakelijck comuniceren, dat 
de voorsz. Coen behoorde gestraft te worden volgens het 30e article van 't 
tractaet, als in ’t begin van desen is gesecht.

Jovis den 13en Martii 1625. De heeren van Sommelsdijck ende Magnus, *) 
mitsgaders de heeren van Teresteyn, Pauw ende Nieuborch, by de heeren 
van Hollant daerby gevoecht, rapporteeren dat sy volgens haer Ho. Mo. 
resolutie op gisteren genomen in conferentie sijn geweest met den heer Car- 
leton, ambassadeur van den coninck van Groot Brittannien, op te saecke 
van Amboina, ende dat sy verhaelt hebbende alle ’t gene wat by hare Ho. Mo. 
om syne Majesteyt over d’ selve saecke contentement te geven, was gedaen, 
hun beclaecht hebben over de boucken, printen ende andere stucken die 
uytgegeven ende gedaen worden om de saecke t’ exacerberen, [ende] ver- 
socht hebben dat hy wilde helpen bevorderen ten eyndesulx verhindert ende 
voorgecommen mochte worden, gelijck men hier te lande soodanige boucx- 
kens by placcate heeft doen verbieden, ende voorts openinge doen van de 
middelen dewelcke tot verder accommodatie souden mogen dienen; ende 
dat de gemelte heer ambassadeur daerop geantwoort heeft dat de fundamen
ten van de misverstanden geleyt sijn door de rigoureuse proceduren van den 
Generael Coen, by hem soowel voor het accoort van ’t jaer 1619 als daerna, 
nyet hebbende ’t selve willen executeren, gehouden; dat oock tegewoordich 
Laurens Marschalck hier vry ende vranck gaet calumnieren ende odieus 
maecken in alle de steden d’actien van de Engelschen; daerop dat by haer 
aen de voorsz. heer ambassadeur is verhaelt, dat het gepasseerde van Coenen 
by ’taccort was gebracht in amnestie; dat hy ’t accort [heeft] achtervolcht in 
alle pointen, behalven d’executie, daerinne hy alleene verclaerdeaff te wach
ten eygentlijcke last van syne Meesters; dat oock d’Engelschen selffs, hooren-

*) Bij resolutie van 12 Maart 1625 verzooht met Carleton in conferentie te treden over 
do zaak van Amboina.
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de dat Coenen wederomme hier te lande was gecomen, gewenscht hebben 
dat hij in Indien ware gebleven; ende aengaende Marschalck, dat men hem 
nyet en conde saiseren, om geen prejudicie te leggen in de saecke ten princi
palen, ende d’andere gewesene rechters in Amboina te intimideren om nyet 
herwerts te commen; doch dat eyntelijck gemelde heer ambassadeur tot een 
middel van accommodatie heeft voorgeslagen dat men des voorsz. Coenens 
vertreck naer Indien soude retarderen, den voorsz. Marschalck saiseren, ende 
d.’antwoort van den 29en December lestleden opte drie pointen by hem ge- 
proponeert1), amplieren ofte naerder verclaren in conformiteyt van de me
morie by hem haer overgegeven, welcke gelesen, ende daerop gedelibereert 
sijnde, sijn de voorsz. heeren voor hare gedane moy ten bedanckt, ende voorts 
versocht de Bewinthebberen van de Oost-Indische Compagnie, hier in loco 
sijnde, de voorsz. memorie te willen communiceren, ende haer serieuselijk 
vermanen, dat sy tot accommodatie van de saecke alles willen bybrengen, 
wat mogelick sal sijn om voor te commen vorder inconvenienten, doende 
dae^van rapport.

Lunae den 17 Martii 1625. Sijn binnen gestaen David Nuyts ende Claude 
de Groot, ende hebben uyt den name van de dolerende participanten by een 
lange schriftelijcke deductie vertoont, dat de Bewinthebberen van de Oost- 
Indische Compagnie tot Delft hebben vergunt aen Ccy:nelis van der Dussen 
te gaen naer de custe van Cormandel ende BataviaAmet het schip Delffs- * 
haven om sijn eygen negotie te doen; versouckende, om redenen daerinne 
verhaelt, dat haer Ho. Mo. gelieve de voorgenomene opstellinge tot den vryen 
handel te suspenderen totdat met naerder kennisse van saecken daerinne 
anders sal sijn gedisponeert; dan is opgehouden te resolveren.

De heeren van Sommelsdijck ende andere hare Ho. Mo. gecommitteerden 
rapporteren dat zy volgens de resolutie van den 13en deses metd’aenwesende 
Bewinthebberen van de Oost-Indische Compagnie hebben gecommuniceert

i) Propositie van Carloton, 2 Nov. 1624: 1°. do Engelschon met al hun goederen en bezit
tingen vrij te laten vertrekken uit Batavia en alle plaatsen, waar de Nederlandseke Compag
nie gezag heeft; 2°. geschillen welke in IncCïë door den Raad van Defensie niet kunnen worden 
afgedaan, naar Europa te verwijzen om, zoo de Compagnieën hot er niet over eons worden, 
door Koning en Staten-Goneraal te worden beslecht; 3°. vrijheid voor de Engelschon in IudiÖ, 
versterkingen op te werpen overal waar do Nederlandseke Compagnie geen reëelo possessie 
heeft. — Antwoord der Staten-Goneraal, 29 Deo. 1624: 1°. toogestaan; 2°. idem, met voor
behoud aan de Nederlandseke Compagnio van politie en jurisdictie in da plaatsen, onder sou- 
voroinitoit van haar Ho. Mo. staande; 8°. idem, met uitzondering van Banda, Amboina on de 
Molukkon, en mits de versterkingen niet worden opgericht in plaatsen onder verplichting van 
uitsluitende contracten mot de Nederlandseke Compagnie, of binnen de 10 Duitsche (30 Engel- 
sohe) mijlen van door do Nederlanders bezette plaatsen (De Jonge V, p. XXXV—XXXVII).
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het geschrift by den heer ambassadeur Carleton hun behandicht, endedatde 
Bewinthebberen hun hebben tot antwoort gegeven een geschrifte, by ’t welck 
sy seggen op dese saecke nyet gelast te wesen, deducerende evenwel hare 
particuliere consideratien tegens het voorsz. geschrifte van den heer ambas
sadeur; waerop gedelibereert sijnde, is ten aensien van d’importantie van de 
saecke ende dat de heer Carleton instantie doet om te hebben resolutie voor 
sijn vertreck naer Engelant, goetgevonden te schryven aen alle de Cameren, 
met oversendinge van ’t voorsz. geschrifte des heeren ambassadeurs, dat sy 
nyet en willen naerlaten eenige herwerts te senden om toecommende Maen- 
dach in conferentie te connen commen, ende delibereren met elcanderen, wat 
in dese saecke best sa! wesen te doen om de represalien in Engelant gedecre- 
teert, te doen stuyten.

I

i'

[De deductie van Nuyts en de Groot *) luidt:]

Hooge ende Mogende Heeren. De gedeputeerde der dolerende participan
ten, beneffens d’ opnemers van de rekeninghe, geven Uwe Ho. Mo. onderda- 
nichlijck te kennen, dat zyluiden op beschriving der E. Mo. Heeren Staten 
van Hollant ende Westvrieslant op den 11 Martii in derselver vergadering 
sijn verschenen, alwaer hun voorgelesen is de requeste die zyluiden aen Uwe 
Ho. Mo. den 17 December lestleden hadden gepresenteert tot expeditie van 
de resolutive acte, ende voltreckinghe van de rekeninghe van der bewintheb- 
bers 20-jarighe administratie. Welck equitabel versouck by derselver requeste 
gedregen, de gedeputeerde ende opnemers voorscreven vertrouwen met soo 
bondige redenen aldaer gesterct te hebben, dat haere Ed. Mo. gedisponeert 
sullen werden, om haer wegen de twee poincten, by de requeste geroert, met 
de resolutie van de 6 Provinciën te conformeren.

’tls waer dat de bewinthebbers eenige naerder forme, om den voortganck 
van de rekeninghe te faciliteren, soo sy seiden, hebben geallegeert ende voor 
commissarissen versocht, geëxamineert te mogen werden, maer haere Ed. 
Mo. zulcx niet toestaende, hebben hun geordonneert sulcx in ’tcort by ge
schrift aen haere Ed. Mo. over te geven. Gelijck d’ opnemeren insgelijcx be
last wirt, oock in ’tcort by geschrift over te gheven, hoezyluyden verstonden 
de rekeninge der bewinthebbers te sullen connen voltrecken. Waerop de be
winthebbers den 12 Maert hun schrift ingebracht hebben, daertegen d’ op
nemers hebben verclaert dat sy de rekeninghe met eeren ende goeder con
sciëntie niet anders en conden voltrecken als volgens de ordre by Uwe Ho. 
Mo. gestatueert naer stijl van cooplieden, dewelcke in ’t opnemen van reke- 
ninghen liber acces moeten hebben tot alle boucken, factuiren ende docu
menten van de geheele administratie des ouden octroys, soo wel tot de leste

*) Eiaa Ooat-Indië 1625—1629 (exh. 17 Maart 1625).
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boucken ende documenten, als tot d’ eerste. Ter welcker oirsake sy aen haere 
Ed. Mo. hebben verclaert, dat sy om een spoedich afleggende werck te maken, 
de boucken, factuiren etc. moesten hebben, sooals sy hebben versocht by 
hun schrift aen Uwe Ho. Mo. den 31 Mey 1624 overgelevert, met expresse 
verclaringe, dat rendanten van rekeninghe in geenderley manieren wetten en 
mochten stellen, hoe ende in wat manieren de opnemers hun rekeninghe sou- 
den opnemen.

Op den 13 Maert soo hebben d’ opnemers andermael voor haere Ed. Mo. 
ontboden geweest, die hun ’t geschrift der bewinthebbers ter handen gestelt 
hebben om daerop hun redenen aen haere Ed. Mo. schriftelijck over te geven, 
’twelck d’opnemers hebben onderdanichlijck aengenomen t’examineren, 
onder reserve van te verblyven aen Uwe Ho. Mo. gestatueerde ordre, als ge
schiet is, ende des namiddachs aen haere Ed. Mo. gerestitueert, met vercla- 
ringhe dat daerop al lang voor desen aen Uwe Ho. Mo. ende derselver E. 
Heeren gedeputeerde opte rekeninge solutie was gegeven, gelijck deE. Heeren 
van der Meer ende Brouchoven *) haere Ed. Mo. sullen connen informeren. 
Ende derhalven reverentelijcken waeren versouckende haere Ed. Mo. gelief
den aen Uwe Ho. Mo. haere resolutie opte requeste van den 17cn December 
over te brenghen met corte favorable expeditie.

’tWelck geconsidereert, Ho. ende Mo. Heeren, soo bidden de dolerende 
voorscreven, dat Uwe Ho. Mo. de E. Mo. Heeren Staten van Hollant ende 
VVestvrieslant gelieven te disponneren hun resolutie opte requeste voorschre
ven aen Uwe Ho. Mo. over te leveren, opdat de bewinthebbers door Uwe Ho. 
Mo. tot voltrecken van deughdelijcke rekeninghe gebracht werden, niet op 
der bewinthebbers voorgaende gepleechde oude maniere, maer volgens Uwe 
Ho. Mo. gestatueerde ordre, mit libre exhibitie der boucken, factuiren ende 
documenten alsvoren, onder behoorlijcken inventaris, involgens Uwe Ho. Mo. 
leste resolutie van den 4 April 1624, om te sien wat stucken dat gelevert wer
den ende sullen gebreken. Ende dat van gelijcken door Uwe Ho. Mo. de gene
rale acte resolutive g^expedieert moge werden sonder voorder uutstel, om 
alle voorder discontentement en schaden voor te comen, die de dolerende 
door 't opholden derselver hebben geleden, ende Uwe Ho. Mo. vertoont. Ende 
alsnoch Uwe Ho. Mo. clachtich moeten vallen over de schadelijcke contrac- 
tatie van 284.000 pont noten, nu in October, ter vergaderinghe vandeSeven- 
tienne, door den bewinthebberEliasTrip, opte selv.e vergaderinge gecommit- 
teert, met twee syne compaignons gecoft op 24 maenden dach te rebatteren 
tot 23 stuvers ’t pont, ’t welck geen 20 stuvers comptant respondeert, dewelcke 
noten sy contractanten datelijck op 32 stuvers hebben gestelt, ende de rompen

*) De gedeputeerden der Staten-Generaal voornoemd.
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tot 28 stuvers met goede begeerte contant vercoopen, welcke prouffyten de 
Compagnie selfs conde genieten, soo bewinthebbers die op soodanigen prijs 
hadden willen stellen, oft de schadelijcke contractatien afgeschaft mochten 
werden.

Ter selver vergaderinge denselven Trip sittende, is binnengestaen synen 
swager Hans Boon, de vergaderinghe vragende naer 7840 stucken manteces, 
een soort van linnen, welcke de bewinthebbers der YVestindische Compagnie 
een dach off dry te vooren hadden bedongen; dan op 70 stuvers gehouden 
wordende, en conden niet accorderen; die den voorscreven Boon becomen 
heeft voor 52 stuvers op 15 maenden rabat. Welcken schadelijcken coop den
selven Boon verclaert gedaen te hebben niet voor hemselven, maer voor re- 
keninghe ende ter begeerte van sijn swagher den bewinthebber Trip, directe- 
lijcken strydend tegens d’ ampliatie van Uwe Ho. Mo. octroy.

Ter selver vergaderinge is mede geresolveert geworden by pluraliteit van 
stemmen, dat men alle de nagelen, ongegarbelleert sijnde, soudegarbelleren, 
ende tot eene egale sorteringhe onder den anderen vermengt, aen de partici
panten t’ samen soude reparteren, ende dat de verwachte naglen van Indyen 
ongegarbelleert tot 11 stuvers souden moeten vercoft worden, waerdeurdese 
gegarbelleerde uyt te deelen nagelen den participanten waerdich gemaect 
werden tot 12 stuvers voor de gene die deselve 3,4 maenden bewaren, tot de 
haestighe vercoft zullen hebben. Doch door oppositie der bewinthebbers van 
Amsterdam, die totgeeneuutdeelinge en wilden verstaen, soo sijn de bewint
hebbers t’samen van haere sitplaetsen opgestaen ende hebben die van Hol- 
lant ende Seelant appart den anderen gesproken ende daernaer andermael 
sessie genomen, ende andermael omvraghe gedaen werdende, is by eene twee
de resolutie besloten dat men alle de nagelen van de Compagnie aen de par
ticipanten soude uutdeelen den 16 November, mits dat de participanten \ in 
gelde ande Compagnie souden uutkeeren, Twelck Uwe Ho. Mo. octroy in 't 
3C article uytdruct niet en mach bestaen, maer dat alle resolutien by de Seven- 
tienne genomen haer effect moeten sorteren, ende consequentelijcken de 
voorscreven eerste resolutie, 

j 5" ^ ^Welcke eerste resolutie de bewinthebbers niet alleen en hebben gesocht 
de defectueren, maer is oock de tweede resolutie by die bewinthebbers van 
Amsterdam^ nevens andere in den Hage voor Uwe Ho. Mo. opte executie 

Amboina^beschreven, gepoocht te defectueren, ende eintlijcken gepro- 
traheert de voorscreven uutdeeling van nagelen te doen op primo Maert; 
welcken tijt de participanten met gedult t’haerer grooter schade uytgewacht 
hebbende, wort by den bewinthebberen weder geproponeert dat men d’uit- 
deelinge der nagelen soude surcheren, ende dat men de nagelen soude op 10 
stuivers op 9 maenden als voor desen stellen, om alsoo geteeckent te worden
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■jtot primo Augusti, en dat de Compagnie van die tijt voorts in 18 maenden 

geen nagelen minder en soude vercoopen, als tot 11 a 12 stuvers gelijck die 
uyter see comen, alleen vuilicheyt ende poyer uytgesift, ende dat de Com
pagnie mitsdien soude beloven primo Augusti 20 ten hondert in gelde uit te 
deelen. Eene practijcque om de nagelen by de bewinthebberen ende haere 
favoriten tot 10 stuvers geteeckent, op 12 a 13 stuvers te vercoopen, de nage
len onder de Compagnie thans sijnde te houden liggen, ende om de partici
panten af te zien soodanich voordeel als sy uit de repartitie der nagelen 
hebben te verwachten, en noch meer te benouwen met ’t opholden van de 
repartitie, voornementlijcken deghene die hun nagelen op leveringe vercocht 
hebben, te doen op 16 November volgens d’eerste resolutie van de Seven- 
tiene, die als naervolgens het 3e article van Uwe Ho. Mo. octroy stat grypen 
moet; daerin de dolerende participanten ootmoedich versoucken van Uwe 
Ho. Mo. gemainteneert te werden ende den bewinthebberen te gelieven 
injungueren aen yder der participanten datelijclcen syne nagelen uit te deelen, 
sonder restitutie van ’t quart in gelde, volgens d’eerste resolutie van de Seven- 
tiene, alsmede ten respecte, dat oft schoon de tweede resolutie in considera
tie conde comen (dat neen), in de camer van Hoorn 100.000 pont nagelen 
onder de generale massa tot repartitie in de vergaderinge van de Seventiene 
in October voorleden aengeteeckent sijn geweest, die de participanten in 
repartitie niet en connen volghen, als van andere geteeckent geworden sijnde, 
die de penningen daervan an de Compagnie betalen, dewelcke ongeveer oft 
weinich min het in gelde monteren, dat by de tweede resolutie geseit wiert 
uit te keeren, als oft sulcx moest wesen, als de bewinthebberen van Amster
dam seer ongerijmpt allegeren, om den pant der depositarissen niet te vele 
te verminderen, ’t Welck eene seer ongefundeerde exceptie is, uut reden dat 
den staet van de Compagnie door bewinthebberen in Juni voorleden uutge- 
geven, niet meer aen effecten hier te lande te cort en quam om alle d’intrest- 
penningen mit volcomen pant te versekeren, als 7 tonnen gouts. Endetsedert 
sijn wel 27 tonnen gouts retour van Indyen gecomen, waermede de cortheid 
der 7 tonnen gouts werden gesupplieert, ende noch ovrich blyvende 20 
tonnen gouts voor de tegenwoordige uutgeruste schepen en oncosten.

Oft nu uut den pant der depositarissen 16 tonnen gouts in de geresolveerde 
rcpartitien der nagelen op den 16 November aen de participanten verstrect 
hadden geweest, als geresolveert was, soo was dese tegenwoordige equipage 
van ontrent 18 tonnen gouds hier in patria eenen volcomen pant voorde 
depositarissen, ende wanneer dese tegenwoordige vlote naer Indyen sal ver- 
trecken, soo salder toch met Godes hulpe eer dry maenden meer als driemael 
sooveel retour in ’t lant alhier wesen, als dese repartitie der nagelen, oft de 
te varen vlote naer Indyen van patria, den depositarissen haerpant verswact.
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’t Is eene groote disreputatie voor de directeurs van eene soo royale Compag
nie, op versekert prouffijt traffijcquerende, ende met royale forten en vloten 

schepen ende een capitael van ontrent 72 tonnen goutssooin contant als 
prouffitable coopmanschappen in Indyen sijnde, haere goederen an de depo- 
sitarissen tot pant te laten consumeren in interest ende packhuishuiren, ge- 
merct een welgestelt coopman genouch geit op intrest sonder pant becomt.

D’welck eene forme van directie soude worden, indien Uwe Ho. Mo. hierin 
niet en versiet door d’expeditie van de acte resolutive, die de vertoonders, 
Uwe Ho. Mo. getrouste dienaeren, soude consumeren ende opeten.

Ende alsoo de vergaderinghe van de Seventiene in October voorleden 
voorgenomen hebben, den vryen handel in Indyen open te stellen, ende dat 
de hooftparticipanten alsdoen copie van de articlen hebben versocht om 
t’examineren met degene hun deselven verstaende, oftdie voordeeligherwaer 
als de ordre tot noch toe in Indyen geobserveert, ende zulcx by de Seven
tiene te dier tijt geweigert wiert, vermits sy verclaerden deselve articlen 
alvooren aen de respective cameren gesonden moesten werden ter examinatie, 
ende dat uit Seelant geadviseert wort, aldaer op ’t schip Delfshaven, naer 
Sourat gedestineert, eenen Cornêlis van der Dussen, sone van den overleden 
bewinthebber van der Dussen, oud-schout van Delft, bevonden is met de 
medegaende factuire ende acte van licentie tot vryhandelinge, d’welck aen de 
participanten seer groote alteratie causeert, dat de bewinthebberen op haer 
authoriteit, sonder authorisatie van Uwe Ho. Mo. met kennisse der hoofd
participanten tot sulcx te versoucken, de geconquesteerde prouffyten met 
der gemeiner participanten capitalen an vrye handelaers permitteren, gc- 
merct het leste article van Uwe Ho. Mo. octroy ’t zelve op lijfstraffe is ver
biedende, welck octroy oock voor desen getransgresseert geworden is door 
Michiel Paeu, die van ’t eylant Mauritius ebbenhout heeft gehaelt directe- 
lijcken tegen het octroy.

Versouckende derhalven onderdanichlijcken dat Uwe Ho. Mo. wille gelie
ven, dese by bewinthebbers voorgenomen openstelling tot den vryen handel 
te suspenderen totdat de commisen in Indyen geweest hebbende, ende eenige 
uit den hooftparticipanten, hun dies verstaende, daerop gehoort, oock met 
de bewinthebberen voorsz. ende den Generael Coene selfs in conferentie 
geweest zijnde, Uwe Ho. Mo. daeruit sullen connen oordeelen, ende naer 
derselver vaderlicke voorsorghe statueren ’t gene tot den meesten dienst van 
den landen ende prouffijt van Uwe Ho. Mo. getrouste onderdanen bevonden 
sal werden tebehooren, in conformité van de gerechticheit hun competerende 
by Uwe Ho. Mo. octroy, by bewinthebberen mit eede besworen.

David Nuyts.
Claude de Groote.
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Mercurii I9en Martii 1625. Sijnde by de participanten van de Oost-Indische 
Compagnie ingelevert seeckere requeste1) by dewelcke sy alsnoch urgeren 
opte resolutive stemme ende affdoeninge van de reeckeninge, mitsgaders dat 
de negotie van Indien nyet en werde opengestelt ende d’uytdelinge van de 
nagelen geprorogeert tot langer tijt, sijn de heeren van Hollandt versocht de- 
selve requeste te willen doen examineren by de heeren Staten van deselve 
provincie, ten eynde daerop mach werden gedisponeert.

i_
i

Lunae den 240n Martii 1625. Opte requeste van de dolerende participanten 
in de Oost-Indische Compagnie om te hebben resolutie nopende de resolu
tive stemme, sijn de heeren van Hollandt versocht haeradvis daerop te willen 
innebrengen.

IVeneris den 28cn Martii 1625. Alsoo eenige Bewinthebberen van de Oost- 
Indische Compagnie sijn aengecommen, behalven dat noch niemant uyt See- 
lant is gearriveert, is goetgevonden dat de Heeren Rantwijck, Noortwijck, 
Sommelsdijck ende Joachimi de besoignes sullen entameren mette presenten, 
ende dat sy met deselve in conferentie commen sullen, soowel opte dachten 
der participanten toucherende d’openstellinge van den vryen handel, als op 
’t geproponeerde van den heer Carleton nopende de saecke van Amboina.

Veneris den 4en Aprilis 1625 2). Is ter vergaderinge gecompareert de heer 
Carleton, ambassadeur van den Coninck van Groot Britannien, communice
rende een brief by hem uyt Engelant ontfangen, houdende dat aldaer het mis- 
contentement alnoch continueert over de saecke van Amboina, vermits men 
hier te lande vry laet gaen Laurens Marschalck, eene van de rechters ge- 
staen hebbende over de executie der Engelsen in Amboina, ende dat men 
den Generael Coenen, die de fundamenten heeft geleyt van alle offencien, 
wederom naer Indien wil senden; versouckende dat haer Ho. Mo. daerinne 
willen versien, ten eynde d’oorsaecken van verder miscontentementen mogen 
werde opgeheven; daerop geantwoort is dat haer Ho. Mo. de saecke by de 
hant sullen nemen, om syne Mayesteyt sooveel contentement te doen hebben 
als eenichsints mogelijck sal wesen.

De heeren Rantwijck, van Sommelsdijck, van der Meer ende Joachimi rap
porteren, dat sy in conferentie sijn geweest met d’ aenwesende Bewinthebbe
ren van de Oost-Indische Compagnie, by resolutie van den 17en Martii her- 
waerts bescheyden, ende hun hebben voorgehouden de drie poincten by den 
heer Carleton overgegeven, mitsgaders de dachten die in Engelandt gedaen

*) Herhalende den inhoud der 17 Maart ingelevordo deductie.
*) Gedeeltelijk bij Leupo, R. T. L. V. 1859, bl. 4, onder den verkeerden datum 28 Maart 1625.
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werden over het senden van den Generael Cocnen wederom naer Indien, ende 
de vryheyt diemen hier geeft aen Laurens Marschalck eene van de gewesen 
rechters in Amboina, als oock de dachten die by de participanten gedaen 
werden tegens de openstellinge van den vryen handel in Indien; dat sy oock 
gesproocken hebben niette selve Bewinthebberen om een tijt te stellen totten 
aen van gh van de reeckeninghe; dan is opgehouden daerop te resolveren tot 
morgen.

Sabbathi den 5cn Aprilis 1625 *). Geresumeert sijnde de saecke van de 
Oost-Indische Compagnie, daervan gisteren rapport is gedaen by de heeren 
haer Ho. Mo. gecommitteerden, is goetgevonden dat deaenwesendeBewind- 
hebberen van de Oost-Indische Compagnie selfs ter vergadering sullen wor
den gehoort op de saecke van den Generael Coenen, ende naerdat deselve 
binnen sijn ontboden ende hun voorgehouden is geweest het geproponeerde 
by den heer Carleton tegens den persoon van den voorsz. Coenen, ende de 
consideratien daerop vallende, waeromme het voor desen tijt niet dienstich 
soude sijn, hem naer Indien te senden; ende naerdat sy daertegens hare 
redenen hadden geallegeert, sustinerende sijn persoon in Indien dienstich 
ende noodich, oock van de grootste deser landen aengeraden te wesen hem 
wederom derwaerts te seynden, sulcx dat sy hun daerop ingelaten ende hy 
oock aengenomen hebbende de reyse te doen, de saecke voor hem niet te 
repareren soude sijn, verclarende niet gelast te wesen daerinne iets te doen, 
oock haer Ho. Mo. brieven aen de respective Cameren geschreven, daerop 
sy hier sijn gecommen, daervan geen mentie te maecken; is goetgevonden, 
dat hun voor resolutie sal worden aengeseyt, dewijl sy allegeren dat in de 
voorsz. missive van de voorsz. saecke geen mentie is gemaeckt, dat sy daer- 
omme aen de Seventhiene getrouwelijck rapport willen doen van de rede
nen die hun sijn voorgehouden, waeromme tegenwoordich nyet geraden is 
om voorsz. Coenen naer Indien te senden, ende namentlijck dat den Coninck 
van Engelant, houdende hem voor dengenen die de fundamenten van de 
questien in Indien heeft geleyt, sijn te rugge senden niet anders en sal nemen, 
ende tegen woordich al duydet, als dat het tot een trots ende teycken wert 
gedaen van dat men niet gesint en is, aldaer in goede correspondentie met 
de Engelschen te leven, al is ’t dat men den gouverneur ende rechters van 
Amboina herwaerts heeft ontboden 2), ende oversulcx met de gedecreteerde 
represalien sal voortgaen; behalven dat oock alvorens met volcomen kennisse 
van saecken ende naer genomen advis van de luyden, hun des verstaende,

*) Gedeeltelijk bij Leupe, Bydr. T. L. V. 1859, bl. 4.
a) Besluit der Staten-Generaal van 23 Nov. 1624 (Do Jonge V, p. XXXVI).
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sal moeten gedelibereert worden opte openstelling van den vryen handel die 
gepresumeert wert door den voorsz. Coenen ingevoert te sullen werden. Ende 
is verder geresolveert, dat evenwel oock geschreven sal worden aendeCame- 
ren van Amsterdam ende Middelburch, dat sy den voorsz. Coenen niet en 
laten varen, totdat de consideratien daerop gemoveertnaerdergeëxamineert, 
ende by haer Ho. Mo. andersints daerinne gedisponeert sal wesen; gelijck 
mede aen den voorsz. Coenen sal worden geschreven, dat hy niet en ver- 
trecke sonder haer Ho. Mo. naerder ordre ende last.

Martis den 8en Aprilis 1625. Sijn ter vergaderinge ontboden de aenwesende 
Bewinthebberen van de Oost-Indische Compagnie, ende is hun aengeseyt de 
resolutie voorleden Saterdach op ’t vertreck van den Generael Coenen naer 
Oostindien genomen, met verclaringe dat hun deselve oock by geschrifte sal 
werden behandicht; daerop sy geantwoort hebben, daervan aen hare princi
palen rapport te sullen doen.

i

Martis den 15en Aprilis 1625. Gedelibereert sijnde op ’t versouck van de 
dolerende participanten in de Oost-Indische Compagnie nopende d’open- 
stellinge van den vryen handel ende de resolutive stemme, is goetgevonden 
dat de Bewinthebberen van deselve Compagnie sal worden geordonneert, 
gelijck deselve geordonneert werdt by desen, aen haer Ho. Mo. over te leveren 
copie van de articulen, sulcx als deselve by de respective Cameren souden 
mogen sijn beslooten off voorgenomen tot ’t openstellen van den voorsz. 
vryen handel in Indien, ende aengaende de resolutive stemme sijn de heeren 
van Hollant versocht daerop hare resolutie inne te willen brengen, ten eynde 
daervan een eynde moge werden gemaeckt.

Jovis den 17en Aprilis 1625. Is goetgevonden dataenBurgemeesteren ende 
Regierders der stadt Delft sal worden geschreven d’instantie dewelcke gedaen 
wert by den heer Carleton ten eynde Laurens Marschalck mochte werden 
verseeckert, ende dat deselve sullen werden versocht den voorsz. Marschalck 
in sijn huys te doen verseeckeren, met last daeruyt niet te gaen sonder naer
der ordre.

Alsoo Jan Pietersz. Coenen, Generael van Oost-Indien, niet en heeft geres- 
cribeert opte missive den 5cn deses aen hem geschreven, ende dat men berecht 
wert dat eenige Bewinthebberen van de Oost-Indische Compagnie van mee- 
ninge souden sijn dat men hem nu naer Indien wel sonde mogen senden, ver
mits door het overlyden des Conincx van Engelant*) desaecken in Engelant

G

*) Jacobua I was 6 April 1625 overleden.
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souden mogen wesen verandert, is goetgevonden noch eensaen hem teschry- 
ven dat hy hem niet en onderstae te vertrecken, ende haer Ho. Mo. daerop 
rescribere.

Jovis den 24cn Aprilis 1625. Ontfangen een missive van Jan Pietersz. Coen, 
Generael van Oost-Indien, geschreven t’Amsterdam op den 22en deses, tot 
antwoort op haer Ho. Mo. voorgaende van den 5en ende 17cn derselven maent, 
daerby deselve hem beclaecht over de resolutie op sijn verblijff hier te lande 
genomen, met verclaringe nochtans dat hy haer Ho. Mo. ordre sal volgen, 
ende naer Indien niet vertrecken voor dese tijt, tensy haer Ho. Mo. sulcx als- 
noch goetvinden ende anders ordonneren.

[De brief van Coen *), exh. 24 April 1625, luidt:]

Edele Hooghe ende Mogende Heeren. In plaets van eereenderecompence, 
welck voor mijn vertreck naer Indien van Uwe Ho. Mo. noch was verwach
tende, hebbe wel ontfangen d’expresse bevelen van den 5cn ende 17en deser, 
dat niet naer Indien soude vertrecken, totdat anders ordonneren. Met wat 
recht dit by eene vreemde natie versocht is, ende met wat meeninge dese op- 
houdinge soo onversiens ende onverhoort geschiet, en can, onder reverentie, 
niet bedeneken. ’t Is my hertelijck leet, dat myne indispositie niet toe en laet, 
my personelijck voor Uwe Ho. Mo. te transporteren omme mondelingh vele 
redenen te deduceren, op die materie dienstich. Want byaldien Uwe Ho. Mo. 
by dese resolutie persisteren, soo is te beduchten dat hare hoocheyt ende de 
Staet deser Vereenichde Nederlanden daerdoor eene irreparable schade sal 
commen te lyden ; ende voor my particulier sal meer dan ƒ 100.000 vercort 
worden. ’tSal my oock in myne dispositie eren eken, alsoo de hardicheyt 
dese climaet gansch ontwent ben. Ende ondertusschen en sal aen de jalouse 
van den welstant deser landen geen tijdt nochte macht in Oost-Indien ge
breken, om ’t beste deel van de Compagnie aldaer te ren verseren. Hierover 
sal Uwe Ho. Mo. gebeden hebben, mijn vertreck nae Indien immer so nodich 
ende important voor dese landen te willen houden, als in Engelant werek 
gemaect wert om my vandaer te weiren. Is Engelant (’t welck op hemselven 
bestaen can) soo vele daeraen gelegen, wat moet het dan voor dese landen 
importeren, die haer onderhout over zee moeten soecken. Doch ’tsy watter 
van soude mogen wesen, wy sullen Uwe Ho. Mo. ordre volgen ende 
Indien niet vertrecken voor dese tijd, tensy Uwe Ho. Mo. sulcx al noch goet
vinden ende anders ordonneren; met een vast vertrouwen dat ondertusschen 
Uwe Ho. Mo., door hare verre voorsiende wijsheyt, alles ten besten sullen 
schicken.

van

naer

J) Lias Ooat-Indië, 1625—1629.
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Hiermede, Edele Hooghe ende Mogende Heeren, sal Godt bidden 
Uwe Ho. Mo. goede ende geluckige regeringe.

In Amsterdam, desen 22 April anno 1625.

voor

Uwe E. Ho. Mo. goetwillige dienaer 
J. P. Coen.

15. XVII AAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN, 
24 April 1625 *).

---- D’heer Generael Jan Pietersz. Coen heeft nu eenen goeden tijt hier te
lande geweest, ende tzedert syne wedercompste uy t Indien heeft met de Seven- 
thiene ende met de Cameren in ’t perticulier gecommuniceert van veele impor
tante saken en van den voeth, waerop syne E. meynt dat de staet van Indien 
ter profy te en tot eere van dese Geünieerde Nederlanden soude gebracht con- 
nen werden tot een goede versekertheyt, Godt gevende; en alsoo wy be- 
merckten uyt uwe brieven dat U.E. met hem in maximen endebeleytdaertoe 
concurreren, ende syne persoon een groot ende voornamentlijck behulp soude 
connen bybrengen om tot dien vasten stand te geraken, soo zijn de Seven- 
thiene beweecht geworden, soo by haer eygen selven als oock door ernstige 
aenradinge van syne Furstlicke Genade, Mijnheere den Prince van Orange 
endenotable heeren regenten van dezen Staet, d’heer Generael Coen wederom 
te versoecken om syne reyse na Indien in d’oude qualiteyt te hervatten ten 
dienste van ’t landt en de Vereenichde Oost-Indische Compagnie en tot 
groote eere van zyne E. selffs; daerinne eyndelingh heeft geconsenteert, met 
voornemen om met de voorleden schepen, die in wintertijt anno 1624 uyt- 
geloopen sijn, ofte met dese schepen na Indien te varen; ende opdat syne E. 
een goet exempel ende encouragement soude geven aen vele andere eerlijcke 
luyden hier te lande, alsmede aen de voornaemste officieren van Indien, soo 
heeft hy hem begeven tot den houwelijcken staet, om met zyne huysvrouwe 
derwaerts sich te transporteren. Doch syne E. dispositie dese gansche win
tertijt is seer slecht ende weeck geweest ende dit huwelijck is eerst geconsu- 
meert gewerden nu ontrent over veerthien dagen, ende syne E. is alnoch niet 
becomen; by welck inconvenient alsoo noch bygecomen is, dat, eensdeels 
oock ter contemplatie van syne Majesteyt van Engelandt Jacobi (die nu 
overleden ende synen soone Carolus gesuccedeert is), als andersints, haere 
Ho. Mo. mede hebben goetgevonden dat de heer Generael Coen hier te lande 
noch eenige tijt behoorde te blyven, soo en sullen U. E. de gemelde heer Ge
nerael niet eer hebben te verwachten, als met de schepen die in den herbst

‘) Kol. archief 452. — Gedrukt: De Jongo V, 18.
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1625 van hier sullen scheyden, ende ondertusschen hopen in Godt dat 
desen Staet sal beter zijn geconstitueert by goede resistentie ende victorie 
tegens den vyant, die nu de stadt van Breda nauw belegert houtendesoo sterck 
te velde compt als oyt voor desen, daerdoor dese landen voor dese tijt ge- 
nootsaeckt werden, de vriendschap van Vranckrijck ende Engelandt wat veel 
te estimeren, al ware het met eenige incommoditeyt en temporeel prejuditie 
voor deze landen, off eenich notabel lid in ’t perticulier; welke incommodi
teyt ende prejudicie lichtelijck sal comen tecesseren, Godt Almachtich eenige 
uytcompste gevende van dese oorloghssaken, ende voornementlijck indien 
dezelve uytcompste goet sal wesen, gelijck wy hopen; daeromme en sullen 
U.E. dese saké (te weten aengaende het verblyven ende ophouden van d’heer 
Generael Coen) niet anders achten ofte apprehenderen als gelijck wy U.E. 
hiervoren schryven, wat dat oock iemandtin ’t perticulier van d'onseoftoock 
d’Engelsen daervan sullen willen qualijck zeggen ....

anno

r
i
f

16. RESOLUTIËN STATEN-GENERAAL, 27 April—19 Juni 1625 *).

Dominica den 27en Aprilis 1625. Ontfangen een missive van A. van der 
Goes, Burgemeester tot Delft, aldaer op huyden geschreven, by dewelcke hy 
adverteert dat Burgemeesteren aldaer voor haer hebben ontboden Laurens 
Maerschalck ende naer voorlesinge van haer Ho. Mo. missive aen haer over 
hem geschreven, hem versocht hebben dat hy sich, omme redenen daerinne 
verhaelt, eenigen tijt binnen sijn huys wilde houden, sonder hem vooreerst 
optestraet te begeven, ende dat hy ’t selve heeft aengenomen ende belooft te 
doen, waerop goetgevonden is dat by de heeren haer Ho. Mo. gecommitteer
den aen den heer Carleton ende St. Legier wel by monde gesecht, maer nyet 
by geschrifte gegeven mach werden, dat Coenen gelast is niet te vertrecken 
sonder naerder ordre, ende dat voorsz. Marschalck gelast is sijn huys te houden.

Sabbathi den lesten May 1625. Sijn gelesen eenige requesten van de dole
rende participanten, by dewelcke sy versoucken expeditie op de resolverende 
stemme soo lange by haer versocht, ende dat d’electie van de Hollantsche 
Bewinthebbers mach geschieden by deE. Mogende heeren Staten derselver 
provincie; dat oock wel soo d’absente participanten by procuratie mogen 
stemme hebben in ’t nomineren van tripel getal tot Bewinthebberen off dier- 
gelijcke, als de presenten, ende dat hun overgelevert mogen werden d’arti- 
culen van den vryen handel in Indien, waerop gedelibereert sijnde, sijn de 
heeren van Hollant by de andere provinciën, t’ saemen de resolutive stemme

Kol. archief 500.
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toegestaen hebbende ende noch toestaende, versocht hun daermede te willen 
conformeren; sijnde voorts goetgevonden dat op ’t vorder versouck van de 
electie der Bewinthebberen sal werden nagesien ’t octroy mette ampliatie 
van dien, ende opte nominatie der participanten by procuratie te doen ge- 
hoort het bericht van de Seventhiene, ende dat van de Seventhiene sullen 
werden geeyscht d’articulen van den vryen handel om deselve aen haer Ho. 
Mo. te leveren, volgende de resolutie van den 15cn Aprilis lestleden.

[Van de requesten zijn aanwezig de volgende1), overgegeven 9 en 13 Mei:]

Hooge ende Mogende Heeren. De misnouchde participanten in d’Oost- 
indische Compagnie versoucken onderdanichlick, dat Uwe Ho. Mo. gelieven 
te disponneren op hun requesten aen Uwe Ho. Mo. den 6en Mey endedaerte- 
vooren overgegeven, tenderende tot nulliteit van soodanighe nominatie tot 
ses nieuw bewinthebbers, als de bewinthebbers van Amsterdam by hun uut- 
gestelde billietten hadden genotificeert ten voorscreven daghe te willen doen 
by seclusie van de metstemminge der absente participanten by procuratie; 
gelijck zy ten daghe voorscreven oock hebben geeffectueert, hebbende buy- 
ten de voorgaende ordre tot Amsterdam in ’t nieu octroy geobserveert, ge- 
nomineert 14 hooftparticipanten, die met d’overgebleven 14 bewinthebberen 
in 8 daghen naer desen de nominatie gesamen tlicksouden doen van 18hooft- 
participanten als tripelgetal, om dezelve aen de Magistraet van Amsterdam 
over te geven om daeruit 6 nieuwe bewinthebberen te kiesen. ’t Welck ge
schiet sijnde tegens ordre voorscreven ende oock tegens ’t vertooch van de 
dolerende participanten tot Amsterdam, soo hebben deselve tot conservatie 
van hun gerechticheyt desthalven geprotesteert te verblyven by hun recht 
van ’t 7° article van ’t geëxpireerde oude octroy, overmits dese forme van 
bewinthebbers gedane nominatie (door uitsluiting van de metstemming der 
absente participanten by procuratie) strijt ende vernietighet d’ordre ende 
coustume tot Amsterdam gebruict ende geobserveert in ’tnieu octroy, gelijck 
by de ordre ende forme van nominatie ofte verkiesinge van de hoofdpartici
panten tot opneming van bewinthebbers 21-jarige rekeninge den 2 Augusti 
1623 tot Amsterdam opte Doelen gedaen, hierneven by copïe gaende, Uwe 
Ho. Mo. is blijckende, ende oock genouch bekent.

Derhalven aengesien bewinthebbers transgressie ende uitsluytinge der 
metstemming van de absente participanten by procuratie, gelijck Uwe Ho. 
Mo. den 6 deser door copie van de uitgesette bilietten der bewinthebbers voor
screven is vertoont; ende dat op de voorder forme ter nominatie voorscreven 
gerequireert by Uwe Ho. Mo. 4° article opte continuatie van de Compagnie 
int nieu octroy niet uitgedruct staet, in wat meerder getal dat de hoofdparti-

*) Lias Ooat-Indië, 1625—1629.
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cipanten tegens de bewinthebbers het trypel getal sullen nomineren, maer 
dat simpelick op ’t leste van ’t selve 4e article staet: ,,Dan of de voorscreven 
hooftparticipanten in gelijck of meerder getal tegens de overgebleven bewint
hebbers in ’t nomineren voornoemt sullen stemmen, ’t selve sal gereguleert 
worden naer de uutsprake die by sijn Excellentie den Prince van Oraingnen 
(aen dewelcke ’t selve gesubmitteert is) daerna sal werden gedaen”. ’t Welck 
geconsidereert, Ho. Mo. Heeren, ende dat de dolerende noyt diesaengaende 
eenige submissie aen syne Excellentie hebben gedaen, nocht oock deselve 
uutsprake geapprobeert, noch door Uwe Ho. Mo. tot noch toe aen hun eenige 
schriftelijcke verclaringe diesaengaende ter handen zy gestelt geweest, en 
can derhalven niet bestaen dat de bewinthebbers (geduirende dat sy in d’ad- 
ministratie van de gecontinueerde Compagnie in ’t nieu octroy sitten ende 
haere capitalen daerin wel connen administreren) de nominatie van nieuwe 
bewinthebbers zullen doen; maer ter contrarie soo vereyst recht ende reden, 
dat de participanten buyten ’t bewint van de Compagnie sijnde ende over- 
sulcx hun middelen in de Compagnie niet connende administreren, toege- 
staen werde (gelijck de Amsterdamse dolerende participanten by hun requeste 
den 23 April van Uwe Ho. Mo. hebben versocht) capable persoonen tot 
bewinthebbers te nomineren, om haere goederen in de Compagnie wel t’ad- 
ministreren, zooals aen de participanten van de West-Indische Compagnie 
door Uwe Ho. Mo. is toegestaen. ’t Welck den bewinthebberen (wanneer sy 
door veranderinge uit hunnen dienst zullen vallen) totbenifitie sal strecken 
om capable persoonen in haere plaetse te helpen nomineren over d’admini- 
stratie van de capitalen die zy voor hun in de Compagnie sullen laten traf- 
fijcqueren.

Ende wat wyders d’electie van nieuwe bewinthebbers aengaet (die volgens 
het 26e article van Uwe Ho. Mo. octroy aen de Staten der Provintien, daer 
cameren sijn, toegestaen is, oft dengenen by hemlieden daertoe te commit
teren), en connen de dolerende niet vertrouwen, noch verstaen, dat Uwe Ho. 
Mo. nocht oock de Ed. Mo. Heeren Staten van Hollant hun souden willen 
dwingen, tegens de gerechticheit hun competerende by het 7® article des ge- 
expireerden octroys, hunne capitalen voorder te doen traffijcqueren in ’t 
nieu octroy zonder hun in te willigen de redelicke ende nootsakelicke 
ditien by haer in desen versocht, namentlijck dat d’electie van nieuwe bewint
hebbers in Hollant sal geschieden by de Staten derselver provintie, gelijck 
in Seelant in ’t oude ende geduirende ’t nieu octroy geschiet is, maer niet 
door de magistraet van een stat, als tot Amsterdam geschiet is in ’t oude 
octroy, tot groot discontentement ende opsprake van de inlantse als uit- 
lantse dolerende participanten, uit dat vele borgmeisters ende andere stats 
regierders aldaer bewinthebbers sijnde, de hooftparticipanten tot nieuwe be-
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iwinthebbers nomineren ende daerna daervan als borgmeisters d’electie doen.
Derhalven soo is der dolerende eerbiedich versouck, dat de 

nominatie door de bewinthebberen buyten de gecoustumierde ordre van ’t 
nieu octroy tot Amsterdam gedaen sijnde, door Uwe Ho. Mo. autoriteit ende 
bevel in versochter formen volgens ’t voorgaende gebruick van ’tnieu octroy 
tot Amsterdam sal werden herdaen, ende d’electie van de nieuwe bewint
hebberen door de heeren Staten van de Provintie van Hollant ende YVest- 
vrieslant sal geschieden, op dat d’inlantse ende uutlantse participanten door 
den hoochdringenden noot van soodanige continuele overlastinge ende on- 
verdragelicke vercortinge der bewinthebberen niet en werden geforceert(tot 
conservatie van hunne capitalen ende de prouffyten derselver 
verduldige verdrietige 5-jarige solicitatie) een ander expedient te soecken 
ende hun te behelpen met de gerechticheit, hun by Uwe Ho. Mo. verleent by 
’t 7e article des ouden octroys.

Overgegeven 9 Mey 1625, preses Burmania.

■voorscreven

3
naer eene

‘T

/

David Nuyts. 
Claude de Groote. 
Andries Baccart.

Hooge ende Mogende Heeren. De gedeputeerde dolerende Oostindische 
participanten versoucken onderdanichlicken, dat Uwe Ho. Mo. gelieffte sy, 
hun copy te gonnen van d’articlen die Uwe Ho. Mo. doorhaere resolutie den 
15 Aprilis lestleden den bewinthebberen geordonneert hebben aen Uwe Ho. 
Mo. sulcx over te leveren, als die by de cameren respective souden mogen 
wesen besloten op ’t openstellen van den vryen handel in Indyen, opdat 
daervan behoorlijck examen geschiede door ervaren persoonen, hun wel ver- 
staende op d’importantie van den binnelantsen handel aldaer, gemerct het 
openstellen van denselven handel door de bewinthebberen is aangevangen 
tegens het octroy by Uwe PIo. Mo. aen de Compagnie gegeven, oock tegens 
het advis ende relaes aen de bewinthebberen in October 1618 gedaen door 
ervaren commisen van Indyen overgecomen, gelijck Uwe Ho. Mo. by ’tmede- 
gaende extract (daervan den 13 April becomen) is blijckende, endestreckende 
tot onderganck van de Compagnie volgens het waerschouwende vertooch 
van P. Ednau Tatfoh, den 21 Martii lestleden tot Frajoiket.uutgegaen/

V J Versoucken de verthoonders van gelijcken, dat Uwe Ho. Mo. gofliefte sy 
sonder voorder uutstel t’ expedieren d’ acte resolutive, gelijck sy by hunne 
requeste van den 29 Aprilis lestleden instantelick hebben versocht, als noot- 
saeckelick tot welstant van de Compagnie ende de conservatie van de prouf
fyten ende capitalen van de participanten, gelijck sy by hunne requesten van 
den 17en ende 19en Maert aen Uwe Ho. Mo. hebben verthoont, dat hun die uut
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Godlicke ende weireltlicke rechten competeert, uut redenen gedregen by de- 
selve requesten, mitsgaders die van den 29en Aprilis ende de geexamineerde 
copie der missive aen de Edelen ende Steden van Hollant op den 2 Aprilis lest- 
leden door de dolerenden gepresenteert, ten einde deselve geliefden te con
cluderen tot overbrengen van haere resolutie aen Uwe Ho. Mo. tot expeditie 

de resolutive acte. Maer alsoo ter lester vergaderinghe van Hollant (on-
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aengesien Uwe Ho. Mo. stercke instantie) by haere Ed. Mo. niet en is gecon- 
cludeert geweest tot expeditie van deselve versochte acte, die den dolerenden 
participanten nochtans ter voorleder vergaderinghe in Maert by pluraliteit 
van stemmen toegestaen is geweest, ende effenwel op de requeste, door dole
rende den 9cn Mey aen Uwe Ho. Mo. gepresenteert, wel hebben geconclu
deerd ongelast van haere principalen, dat eene soo inordente nominatie van 
14 hooftparticïpanten, door bewinthebbers tot Amsterdam den 6 Mey gedaen 
tegens d’ordre aldaer in ’t nieuw octroy geobseTveert, stat sal grypen, soo siet 
Uwe Ho. Mo. daeruit dat het den dolerenden in den voorstant van haere ge- 
rechticheit ter lester vergaderinghe van Hollant noch toegegaen heeft soo- 
als opte gemelte vergadering geschiede den 20 Decembris 1623, als wanneer 
de gedeputeerde van Amsterdam, meest bewinthebbers sijnde, door den heere 
Pensionaris Duyck te weghe conden brenghen, dat d’audientie, die den do
lerenden by de Edelen ende Steden van Hollant op den vier uiren was ge- 
appoincteert, door den heer Pensionaris voorscreven wiert geanticipeert, ende 
den dolerenden aengesegt te moeten compareren precijs opten dry uuren, 
op wekken tijt hy de dolerenden dadelicken dede binnen staen, absent de
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Edelen en de principale steden, ende effenwel gonck men voort, formerende 
eene acte in forma alsoft de vergaderinge complet waere geweest, die den 
heere Pensionaris doende was te lesen, als de Heeren Edelen ende gedepu
teerde der principale steden ter vergaderinge inquamen haere sessie nemen.

Alle ’twelck den dolerenden nu ontrent 5 jaeren lanck tegens Godlicke 
ende weireltlicke rechten sijnde bejegent tot ruïne van menichte eerlicke fa- 
milien, wegen der bewinthebberen quade proceduiren, voor God wrake rou- 
pende, om door ’tverduiren den dolerenden infructueulx te houden de ge- 
rechticheit hun competerende by t’octroy der Oost-Indische Compagnie, 
daervoor de Generaliteit van de gemeine participanten 25.000 guldens capi- 
taels heeft genoten, ende mette proffyten noch in de Compagnie is partici
perende; — derhalven soo keeren hun de dolerende tot Uwe Ho. Mo., seer 
onderdanichlick versouckende, dat Uwe Ho. Mo. gelieve te disponneren op 
de requeste by hun den 9 Mey aen Uwe Ho. Mo. gepresenteert, daerby ver- 
socht is dat de nominatie, door de bewinthebberen op den 6 Mey voorscreven 
(onaengesien ’tmedegaende protest der dolerende) van de 14 hooftpartici- 
panten voorscreven gedaen, wegens bewinthebbers uutgesteldebillietten (te-
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gens d’ordre tot Amsterdam geobserveert in ’t nomineren der hooftpartici- 
panten in ’t nieu octroy) door Uwe Ho. Mo. authoriteit geordonneert werde 
opnieus herdaen te worden, met admissie van de metstemminge der absente 
participanten by procuratie, volgens d’ordre tot Amsterdam gepleecht tsedert 
de continuatie van de Compagnie in ’t nieuw octroy, gelijck de verthoonders 
by de notitie van de verkiesing der hooftparticipanten tot opneming der re
kening, annex hunne requeste den 9 Mey overgegeven aen Uwe Ho. Mo., 
hebben doen blijcken.

Versouckende ingelijcx reverentelicken, dat Uwe Ho. Mo. gelieve t’ordon- 
neren, dat d’electie van de Hollantsche bewinthebbers gheschiede by de E. 
Mo. Heeren Staten derselver Provintie. Want geconsidereert dat dat de parti
cipanten van de Cameren respective by ’t7earticle van ’tgeexpireerde octroy 
de vrye dispositie van hunne privé midlen ten expireren van ’t oude octroy 
toegestaen is, soo en can men geene participanten assubjecteren in ’t nieu 
octroy aen de forme van electie, die de bewinthebbers in Hollant in ’t oude 
octroy hebben gebruict, tegen alle billickheit; als sijnde al te impertinent dat 
men de participanten tot Amsterdam tot nominatie van het trypel getal hooft
participanten soude admitteren, wanneer doch d’electie van nieuwe bewint- 
hebberen aen de oude bewinthebberen, borgemeisters ende regierders van 
Amsterdam etc. gestelt soude werden, contrarie d’ordre in Seelant, alwaer 
de Staten derselver Provintie d’electie van bewinthebberen in ’t oude ende 
nieu octroy altijt hebben gedaen. Daertegen oock geene eergierighe gemoede
ren zouden willen opposeren, alsoo sy ’t bewint van der participanten goedren 
niet souden begeeren, sonder d’eigenaeren over de resolutive acte, nomina
tie ende electie van nieuwe bewinthebberen volcomen contentement te geven. 
Derhalven soo versoucken de dolerende onderdanichlijck, dat Uwe Ho. Mo. 
hun gelieven in haer gerechticheit te mainteneren, ende eene rechtmatige 
conclusie te nemen ter expeditie van de resolutive acte, alsmede opte ver- 
sochte forme van nominatie ende electie van de nieuwe bewinthebbers, treden
de in d’administratie van ’t nieu octroy, opdat d’inlantsche en d’uutlantsche 
participanten, die misnoucht sijn, mit contentement ende goeder gerusticheit 
haere capitalen mogen laten traffijcqueren in de continuatie van de Com
pagnie, die anderssints, geen contentement becomende over hun equitabel 
versouck, hebben verclaert ende geprotesteert, daerby sy alsnoch sijn per
sisterende, dat zy zullen gebruicken hunne gerechticheit van ’t 7e article van 
’t oude geexpireerde octroy.

Gepresenteert den 13 Mey 1625, preses den E. Heere Marck.
David Nuyts.
Claude de Groot.
A. Baccart.
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[De bijlage luidt:]

Extract uut d’advisen ende relasen, in October 1618 by seker persoon uit 
d’Indyen comende aen de Heeren Bewinthebberen overgelevert, waeronder 
alsdoen ’t naervolgende vertoont:

Aengaende de colonien die U. E. soo serieuselicken recommanderen op 
de landen by onse forten van Neerlanders te stichten, aldaer tebrenghen ofte 
planten, dient wel vry wat geseit, alsoo ick meene de Heeren Bewinthebberen 
daerinne grootelick sijn geabuiseert, ende insonderheit in ’t stuck van de 
midlen daerby deselve souden leven, welcke in alle manieren behooren be
dacht ende aengewesen te wesen. Ick mercke wel dat uwe intentie is, dat mits 
vele Nederlanders by de forten sonder gaige te hebben, de garnisoenen te 
oncostelicker souden vallen, maer als deselve souden moeten teeren ende 
gevoet werden op de winninghe ende prouffyten die de Compagnie soude 
moeten missen, ende dat alsoo een hondert familien meersouden behoeven 
om eerlick huys te houden, en het de Compagnie schadelicker ende lastigher 
soude vallen als te gagieren 500 soldaten, ende dat wederom meer dienst ende 
versekeringhe can genoten werden van één soldaet dan van dry ander Neder
landers, die sonder gaige deur Indyen souden swerven ende coophandel ghaen 
driven (gelijck sulcx de waerheitis),soo moet geen ander rekeninghegemaect 
worden, dan dat de forten allomme beset moeten sijn ende blyven met volck 
die maentgelden trecken ende daerop alleen leven; behalven dat men de ge- 
troude soldaten vergunt eenige cleine handelinghe te doen op de plaetsen 
daer se in garnisoen leggen, ende daermede de Compagnie geen merckelicke 
interresse en lijt, ende voorder niet. De resterende negotie die in Indyen over 
see ende van het een lant tot het ander gedreven wort, moet blyven alleen 
by de Compagnie, ende niemant van onse natie moet daerinne participeren 
oft eenich deel voor sijn particulier vergunt werden. Dat de colonien souden 
werden gevoet op coophandel alleen, compt daerby datter geen ander nei- 
ringhe ofte hantwerck voor haer in dese landen en is te doen om daervan te 
moghen leven, dan wel eenighe huisgesinnen, en dat met tappen ende ander 
midlen, dieniet seer eerlick en sijn ende daerby de natiën van die landen seer 
ontsticht, de soldaten meer en meer gedebaucheert werden, ende de hoofden 
van de forten daerby soo veel wercx vinden, dat het hun schier onmogelijck 
is, alles in goede ordre te houden. Men soude mogen vragen of se hun met 
lantbouwinge niet en souden connen behelpen. Daerop seg ick neen, want 
dese landen daertoe niet seer bequaem en zijn, alsoo alle lantbouwinge meest 
geschiet aen ’t hanghen van ’t gebergte, daer het quaet plougen soude sijn, 
derhalven alle den aerbeyt alleen met handen wertgedaen, d’welcksuer ende 
moylick valt voor de slaven die van hunne meesters daertoe werden gehou-

>

I

*



27 April—19 Juni 1625. 677

den, en voor deselve hiermede niet meer en winnen als het sobere costgen, 
daerby dese natiën moeten ende weten te leven. Jae het is soo arm ende sober, 
dat een huisgesin van onse natie meer verdoet ende oock behoeft tot eerlick 
onderhout als 8 ofte 10 huisgesinnen dier inwoonderen van nooden hebben, 
ende by leven connen. So.o nu onse natie tot bouwerck al wel gesint waere 
(gelijck ter contrary ons volck in Indyen van geen werck en mach hooren) 
ende practicabel ware te vinden een ander maniere van lantbouwing als de 
natiën deser landen hebben, daerinne minder werck ende meerder vruchten 
en prouffijts stack, en soude sulcx noch niet geraden wesen te beginnen, want 
d’inwoonderen dit al terstont souden willen naspelen, ende souden so te 
minder werck maecken van speceryen te plucken, daermede sy oock maer 
soberlicken haer behouften en winnen, ende dienen daerinne in alder manie
ren gehouden te werden, opdat se haer besonderste eetwaren, als sagou ende 
rijs, meest blyven halen uut onsen handen, daermede de Compagnie jaerlicx 
seer goede winninghe doet.

Ick hebbe gesegt ende sustinere, dat wy alle het onnutte volck uyt de Moluc- 
ques moeten houden, waerby oock gemeent worden gehouwde soldaten die 
met haer huisgesin werck aen hebben, ende daeraen d’inwoonderen oock 
een stuver weten te winnen, met deselve huysinge om te woonen en ander 
behoeften te bestellen, in plaetse dat se souden gaen plucken nagelen, dat 
haer oock wel soo moylick valt. In Amboina by het groot casteel wassen geen 
oft seer weinich nagelen; daerom en sijn de gehouwde soldaten aldaer in ’t 
stuck van de vruchten te plucken soo hinderlick niet, gelijc se oock niet en 
souden wesen op Nera, in Banda, daer geen Bandanesen en wonen.

Dat nu den coophandel daerby de colonien souden moeten leven, de Com
pagnie seer nadeelich ende schadelick soude sijn, connen U. E. selfs wel 
afmeten. Want sy souden gaen incoopen op deselve plaetsen, en geen ander, 
dan daer de Compagnie comptoiren ende volck hout, ende weder ter mart 
varen met haer gecofte waren, ter plaetsen daer men oock sulcke waren ende 
coopmanschappen, als syluyden souden brengen, dagelicx souct voor de 
Compagnie te venten.

Bovendien soud men van dese handelaers te verwachten hebben vele Corn

er

motien, die se in hunne voiagen ende reisen over ende weder souden mogen 
met aen te tasten vrye luyden ende goedren voor onvrye,causeren, soo

daermede makende van vrinden vianden ; als andersints met haere particu
liere questien ende verschillen soo onder melcandren, als met de natiën daer
mede sy souden handlen; gelijck onder degene, die in Indyen soucken te 
blyven, God betert, weinich sijn van een goet ende eerlick leven, ende van 
alsulcken beleit ende conversatie alsse wel souden behooren. Hiertoe soude
noch te vreesen staen, dat vele van degene die in dienst van de Compagnie
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op de comptoiren liggen, van haer meesters geit (daervan sy maniement 
hebben) voor haer eigen rekening souden inleggen ende herideren een portie 
in de joncquen ende coopmanschappen, daermede de voorgemelde hande- 
laers souden varen.

’t Is alreede quaet genouch, ende men speurt maer al te veul, dat den par
ticulieren handel al vry wat inbreect, ende datter cargasoenen gaen.soo voor 
de leggers opte comptoiren als voor degene die de hoofden van de schepen 
sijn, daermede deselve over ende weder werden gevoert. Ende God weet of de 
quade schulden die met het verhandelen van dese coopmanschappen werden 
gemaect, niet altemet en werden gedampt by de schulden die de Compagnie 
by de comptoiren aen d’inwoonders uutstaende heeft. Soodat ick andermael 
segge dat de Compagnie in Indyen alleen moet negotiëren, ende hoe eer hoe 
beter moet ingetrocken werden de licentie die provisionelicken om te hande
len is gegeven ende eenige persoonen vergunt, die gescheiden sijn uyt den 
dienst van de Compagnie. Ende dat voorts op ten particulieren handel, ge
dreven by de dienaers van de Compagnie, gelet ende sulcx afgeschaft werde.

>
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Lunae den 2enJunii 1625. Sijn ter vergaderinge gecompareert eenige vande 
Bewinthebberen van de Oost-Indische Compagnie, verhalende in Zeelant 
ingecomen te wesen een schip van de custen van Cormandel, ende dat het- 
selve vervolcht is van drie schepen, versouckende oversulcxdathaerHo. Mo. 
gelieve alnoch ordre te stellen dat aen twee off drie van de schepen van oor
loge gelast mach worden opte Oostindische schepen die verwacht werden, 
te passen, ende herwaerts te convoyeren, daerop goetgevonden is naerder 
te spreecken met de aenwesende gedeputeerden van de Collegien ter Ad- 
miraliteyt.

Ende alsoo sy mede verhaelt hebben dat opte voorsz. en andere custen 
daerontrent ontdectis dat de piraterie aldaer gepleecht, is gedaen by de Engel- 
schen, diedaerover in apprehensiesijn genomen, met interdictie van de negotie 
aldaer, is goetgevonden dat hun 'tselve by geschrifte sal werden affgeeischt, 
mette verificatie daertoe dienende, om in tyden ende wylen te mogen dienen 
naer behooren.

Op ’t vorder versoeck by hen gedaen, om te hebben copie van de requesten 
der dolerende participanten, daertoe hem de resolutie van voorleden Sater- 
dach refereert, is ’tselve geaccordeert.

-
\ ■.

Veneris den 6en Junii 1625. Sijn ter vergadering gecompareert de Seventien 
Bewinthebberen van de Oost-Indische Compagnie, ende alsoo van wegens de 
dolerende participanten by David Nuyts ende Claudede Groot versocht is te 
mogen hebben de resolutie by de Seventiene voor desen genomen nopende
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d’openstelling van den vryen handel in Oostindien, is by hun geantwoort, 
naerdat hun ’tselve was voorgehouden, dat de Seventiene daerop niet ver
schreven wesende, die niet en hadden medegebracht; oock niet te kennen 
den voorsz. Nuyts voor gequalificeert om tegens hun iets te vorderen, dewijl 
hy niet bekent is als participant, ende dat niemant behoorde over hun iets te 
remonstreren als de negen hooftparticipanten; dan is niettegenstaende ver- 
staen dat sy aen hare Ho. Mo. de voorsz. resolutie sullen overgeven, ende hun 
reguleren naer ’tgeene den lesten May jongstleden is geresolveert geworden.

[Dit nieuwe verzoekschrift van Nuyts en de Groot *), exh. 6 Juni 1625, luidt:]

Alsoo de gedeputeerde dolerende participanten der Oostindische Com
pagnie van den E. Heere Griffier Goch aengesecht is, dat Uwe Ho. Mo. op 
Saterdach lestleden gelieft heeft lectuire te nemen van de copyen van hun 
requesten van den 29 Aprilis nopende d’expeditie van de resolutive acte, 
alsmede van de requeste by de dolerende participanten van Amsterdam den 
23 Aprilis tegen de inordente nominatie der hooftparticipanten overgegeven, 
mitsgaders van hun requesten, den 9 ende 13 Mey ten selven effecte gepresen- 
teert, alsmede om copie van de articlen by de vergadering van de Seventiene 
op ’t voorgeven van den Generael Coen in October lestleden voorgenomen 
tot openstelling van den inlantsen handel van Indyen, ende dat Uwe Ho. Mo. 
de copie der voorscreven requesten aen de Seventiene op hun versouck ter 
lectuire toegestaen hebben, ende Seventiene andermael hebben geordonneert 
d’articlen van den handel voorsz. aen Uwe Ho. Mo. over te leveren volgens 
Uwe Ho. Mo. acte van den 15 Aprilis, en connen de dolerende niet laten 
Uwe Ho. Mo. onderdanichlijcken aen te dienen, dat de bewinthebbers van de 
Gameren respective nu ontrent 2 jaeren lanck bewust geweest sijn van de 
versochte acte resolutive, door copien genomen van verscheiden voorgaende 
requesten, tot dien einde overgegeven, selfs door de origenele requesten, 
daervan de voorschreven stucken copyen sijn, vermits Uwe Ho. Mo. de prin
cipale aen de vergaderinghe van Hollant hebben gelieft toe te staen om op 
d’expeditie van de resolutive acte te concluderen, ende haere resolutie aen 
Uwe Ho. Mo. over te brengen, alwaer den E. Heere pensionaris ende bewint- 
hebber Paeu oock sessie, kennis ende copie van der dolerende requesten ende 
versouck heeft connen nemen; derhalven buiten propooste gaet, bewintheb
bers noch voorder uutstel souden versoucken om in te willigen der dolerende 
equitabel versouck.

1) Lias Oost-Indië, 1625—1629. Behalve ia dit origineel komt het verzoekschrift aldaar ook 
nog in afschrift voor, waarop aangeteekend staat, dat het gepresenteerd is door David Nuyts, 
Claude de Groot, J. Claesz. van Mast, G. van Beresteyn en Simon van Middelgeest.
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Waerom de dolerende voorscreven Uwe Ho. Mo. seer instantelijcken ver- 
soucken, dat Uwe Ho. Mo. de resolutive acte gelieven te expedieren voor ’t 
scheiden van de Seventiene alsnu alhier vergadert, ende deselve te ordon- 

aen Uwe Ho. Mo. over te leveren d’articlen van den vryen handel
!

neren,
onder den advocaet Boreel hier mede sijnde berustende, opdat de Seventiene\

aen Uwe Ho. Mo. redenen geven, uyt wat motijf ende vermogen zyluiden 
tegens het octroy, by den gemeinen participanten geimpetreert, geduirende 
’t gouvernement van den Generael Coen (althans mede in der^Hage zijnde) 
in Indyen aen particuliere handelaers den inlantsen handel hebben laten 
toestaen, in prejuditie van ’t accort van conjunctie met de Compagnie van 
Engeiant gemaect, oock tot verminderinge van-der gemeiner participanten 
inlantse prouffyten van Indyen, welcke soodanich opten inlantsen handel 
bevonden zijn geweest, dat alle de lasten van Indyen (jaerlicx ontrent 12 
tonnen gouts monterende) daeruyt hebben connen gevonden worden. Gelijck 
de dolerende mede eerbiedich versoucken, dat den General Coen voor sijn 
vertreck uyt den Hage aen Uwe Ho. Mo. onderrichtinge moge doen met 
soodanige redenen van wetenschap, als daermede hy vermeint staende te 
houden, dat de openstelling van den handel voorschreven tot meerder ende 
verscheider prouffijt voor de gemeine participanten van de Compagnie sal 
strecken ende uutvallen, als de voorgaende ordre by de gemeine participanten 
bedongen by Uwe Ho. Mo. octroy; om ’t zelve gedaen, daerna door Uwe Ho. 
Mo. daerop te gelieven hooren ervaren commisen van Indyen gekeert, met 
bywesen der beëedichde hooftparticipanten, tot voorcomen van alle voordere 
schadelicke misslagen, ende tot con tentement van alle dagende participanten.

D’welck doende

l

i
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David Nuyts. 
Claude de Groote. /

rf
Martis den 10en Junii 1625. De heer Rantwijck heeft gerapporteert dat hy 

neffens de heeren van Sommelsdijck ende Joachimi in naerder conferentie is 
geweest met den heer ambassadeur Carleton, ende denselven voorgedragen 
dat men ten aensien van de saecke van Amboina de richters herwaerts heeft 
ontboden, ende Marschalck geconfineert, oock den Generael Coenen hier ge
houden, ende dewijl desniettegenstaende de represalien in Engeiant niet en 
werden aftgedaen, dat de Bewinthebberen hun beswaert vinden iet verders 
opte drie pointen te doen, daerop dat de voorsz. heer Carleton geantwoort 
heeft dat St. Leger voor sijn vertreck uyt Engeiant gesien heeft dat brieven 
wierden gedepescheert aen de Gouverneurs van de havens, dat sy de repre
salien niet en souden executeren; waerop gedelibereert sijnde, is goetgevon- 
den dat men sal sien daervan verclaringe te trecken van den voorsz. heer

*



3 !1

- * #

i
27 April—19 Juni 1625.

ambassadeur, ende dat middelerwyle de Bewinthebberen noch sullen hier 
blyven.

681

Jovis den 19den Junii 1625. Alsoo
overgelevert copie van de resolutie by de Seventhiene genomen tot open- 
stellinge van den handel in Indien voor de vryeluyden, met versouckdathet- 
selve niet en mach werden gedivulgeert, nochte gestelt in handen van parti
culiere participanten die geen qualiteyt en hebben volgens d’ampliatie 
’toctroy daervan kennisse te nemen, is goetgevonden dat copie daervan sal 
werden gestelt in handen van de beeedigde hooftparticipanten om deselve 
t’examineren ende haer Ho. Mo. te dienen van advis, sonder daervan 
iemant copie te geven, alsoo men verstaet dat hetselve vooralsnoch niet en 
sal werden gedivulgeert sonder naerder resolutie.

[Het stuk waarbij de XVII copie van hun reglement aanbieden, *) 
exh. 19 Juni 1625, luidt:]

De Seventhiene laest hier in den Hage vergadert geweest sijnde, hebben 
aen Uwe Ho. Mo. gedient van de redenen, waeromme eenige particuliere 
participanten nyet en sijn gefondeert om te versoucken eenige poincten 
rakende het beleyt der Oostindische Compagnies saken, gelijck als es haer 
gedaen versouck van de resolutive stemme voor de negen hooftparticipan- 
ten; van de stemminge der participanten by procuratie; van ’t reglement by 
de Seventhiene ingestelt tot openstellinge van de handel in Indien voor de 
vrye luyden^/’

Ende hoewel vertrout werd, dat ’t selve vertooch der Seventhiene sal heb
ben connen strecken tot provisionele satisfactie aen Uwe Ho. Mo., soo is ’t 
nochtans, dat de aenwesende Bewinthebberen dienstich hebben gevonden, 
hiernevens over te leggen copie van ’t voorsz. reglement by de Seventhiene 
ingestelt, opdat Uwe Ho. Mo. daeruyt (als in de prefatie) mogen sien, dat ’t 
selve wert gestelt onder goetvinden ende approbatie van Uwe Ho. Mo., gelijck 
de Seventhiene hierna, ter gelegentheyt van Uwe Ho. Mo., daervan sullen 
connen verhandelen.

Biddende ondertusschen dat dese copie van ’t voorsz. reglement nyet en 
werde gedivulgeert, nochte gestelt in handen van particuliere participanten, 
die geen qualiteyt en hebben, volgens Uwe Ho. Mo. ampliatie op ’t octroy, 

hiervan kennisse te konnen nemen; als sijnde ’t selve alleen gedefereert 
de negen hooftparticipanten, sessie hebbende ter vergaderinge van de 

Seventhiene, ende die beëedicht zijn om alles secreet te houden; gelijck dat 
reglement nootwendich dient secreet gehouden om de vyanden ende jalouse

gens d’ Oostindische Compagnie is > f-van we
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deser Compagnies welvaert gheen gelegentheyt te geven tot verhinde- 
ringh aan de voorsz. welvaert.

Aengaende d’andere pointen versocht by sommige particuliere participan
ten, oft die haerselven daervoor qualificeren, daeraen sijn Uwe Ho. Mo. voor 
desen reverentelijck versocht, den cours van doleantie te willen affsnyden; 
ende dat alleene dienaengaende by Uwe Ho. Mo. (onder reverentie) behooren 
te werden gehoort de negen hooftparticipanten, te samen daertoe vercooren 
ende beëedicht, gelijck als in ’t stuck van de rekeninge de beëedichde op- 
nemers derselve rekeninge, ende geene andere; ende dit soude wesen den 
eenigen voeth om de Compagnie t’ ontlasten van veele moeyten, verhinde- 
ringh ende costen, ende Uwe Ho. Mo. ende ’t Landt van veel quellingen 
ende nadeel.

Dit doende, etc.

van

17. RESOLUTIËN XVII, 20 Juli 1625 en volgende dagen !).

(IV) 2). Wert gelaeten in staete om ter naester vergadering van de Seven- 
thiene een poinct van beschryvinge gemaect ende naerder hierinne besloten 
te werden.

(IX) 3). Dit poinct wert in staet gelaten tot de naeste vergaderingh, om als
dan weder in de beschryvingh te brengen.

18. RESOLUTIE STATEN-GENERAAL, 6 Nov. 1625 4).

Jovis den 6en Novembris 1625. De heer Carleton, ambassadeur van den 
coninck van Groot Bretaignen, heeft ter vergaderinge overgelevert het protest 
by den coninck van Groot Bretaignen den 9cn Septembris lestleden naer het

‘) Kol. archief 184.
•) Vierde punt van beschrijving: „Alsoo het point van den vryen handel op liet 5' artikel 

van de voorledene vergaderinge van de Seventhiene is gediffereert tot do aenstaendc 
gaderinge, sullen U. E. gelieven haere gedeputeerde te gelasten daerover haer advijs inne te 
brengen ten meesten dienste van de Compagnie”.

*) Tiende punt van beschrijving: „Alsoo de reyse van den Generael Coeno tot nooli toe is 
opgehouden, soo sullen de gedeputeerde gelieven gelast te comen wat men voordor daerinne 
sal hebben te doen”.

*) Kol. archief 500.

ver-
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besluit van dealliancie 1)gedaen optesaecke van Amboina,daerop hemgeant- 
woort is dat in deselve saecke soodanige ordre was gestelt door ’t ontbieden 
van de richters herwaerts 2), dat syne Majesteyt daerover soude connen nemen 
contentement. Ende alsoo deselve heer ambassadeur wederom insteert op ’t 
verblijf van den Generael Coenen in dese landen, is goetgevonden dat oock 
aen denselven Coenen gelast sal werden hier te blyven.

19. RESOLUTIËN XVII, 30 Nov. 1625 en volgende dagen 3)^ 

(VII) 4). Wert in state gehouden als voor desen.

(VIII) 5). Wert alsnoch in state gelaten ende blyven de gecommitteerde ge- 
authoriseert om de saecke in den Hage te bevoorderen.

Woensdach naermiddach 3 December 1625. Isgeproponeerthoe de camer 
tot Rotterdam, by goetvinden ende door last der jongste Seventhiene, be- 
weecht heeft den persoon van Sr Daniël van der Lecq, Bewinthebber jegen- 
woordich, om hier in de stadt sijn selven te vervoegen, genegen sijnde om in 
dienst van de Vereenichde Compagnie in goede qualiteyt ende onder goede 
conditiën naer Indien te reysen noch met dese vlote 6); ende alsoo seer goede 
getuygenisse van den voorsz. persoone gegeven wordt ende by voorgaende 
Seventhiene ’t selve alsdoen dienstich gevonden is, soo is geresolveert dat 
men Sr van der Leek versoecken sal ter vergaderinge te willen compareren 
om met syne E. dienaengaende te spreken ende veraccorderen, ist doenlijek.

Sr Daniël van der Lecq versocht sijnde, is binnen gestaen in de vergade
ringe, ende naedat by deselve hy versocht werde om sijn persoon te laten ge- 
bruycken, ende dat hy daerinne liberalijck hadde geconsenteert, midts dat het

•) Of- en defensieve alliantie van Southampton, 7—9 Sent. 1625, waarbij de brieven van1 ____ ____ ——--*
represaille togen de Nedorlaudseho Compagnie door Karei I werden geschorst, onder gelijk
tijdig protest dat hij zioh van die schorsing ontslagen zal rekenen, indien hem binnen 18 
maanden geen voldoening wegens do zaak van Amboiua zal zijn verschaft (Do Jonge V,
p. XXXVII—XXXVIII.

*) Zie bl. 666 noot.
*) Kol. archief 181.
*) Zevende punt van beschrijving: „Alsoo hetl'poinct van de laeste vergaderinge van do 

Seventhiene, sprecckende van den vrijen handel in India, is gehouden in state tot dese vor- 
gaderinghe, sullen U. E. gedeputeerde gelieven daerop gelast te comen”.

5) Achtste punt van beschrijving: „Van gelijeken is mede in stato gehouden het negende 
poinct van de voorgaende vergaderinghe, sprekende van de reyso van den Generael Coene”.

1 Deo. wordt bopaald dat van der Leek als commandeur over de drie

J

6) Bij resolutie van 
schepen dezer vloot zal gaan.

-
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t ware op eerlijcke ende redelijcke conditiën, met toesegginge dat hy wel ende 
tromvelijck voorde Compagnie ende in haren dienst meende te handelen, ende 
andere goede beloften, soo is versproken van de qualiteyt ende conditiën 
waerop hy naer Indien soude mogen vaeren, welcke conditiën by hem geopent 
ende versocht sijn, ende naerdat daerover tusschen beyden was gesproken 
ende de vergaderinge in sijn absentie deselve hadde overleytendegeconside- 
reert, naer verscheyden deliberatien ende omvragen is eyndelingh veraccor
deert in de conditiën die hem aengesecht ende by hem geaccepteert sijn, soo 
als volgen:

De vergaderinge der Seventhiene van de Vereenichde Oost Indische Com
pagnie op dato ondergeschreven sijn versproken ende finalijck veraccordeert 
met den E. Sr Daniël van der Lecq, jegenwoordich bewinthebber der gemelte 
Compagnie ter Camer tot Rotterdam.

Eerstelijck dat syne E. met het schip ’t Wapen van Delft, jegenwoordich 
seylreet liggende, in dienst van dese Compagnie sal vaeren nae Indien in qua
liteyt als eerste raedt van Indien, ’t sy met syne huysvrouwe oft sonder de
selve, tot welcken eynde hy sal verlaten zijn bewinthebbersampt om in de 
voorsz. qualiteyt in Indien te connen dienen ende te verblyven ten minsten 
den tijt van vijffjaeren geduerende, gaen ende comen daerinne niet begrepen.

Ende sal voor tractement ende gagie genieten ter maent, indien hy alleene 
sonder sijn huysvrouwe gaet, ter somme van 500 Carolus guldens, ende met 
syne huysvrouwe gaen de, ter somme van ƒ600 ter maent, t’synerkeure ende 
optie.

i

h
jr

V

Dito dat hy syne eygen tafel ende onderhout sal doen, genietende soodanige 
toesegginge daervoor sooals alle d’andere raden van Indien, volgens het ge- 
nerael reglement daer op gemaeckt^^vf;

Ende sal alle jaren, syne rekeninge herwaers overgesonden wordende, het 
slot van deselve rekeninge betaelt ofte op intrest gehouden worden by de 
Compagnie, sooals hy telckens sal versoecken ofte ordonneren.

Ende o ff het gebeurde, aleer iemant uut dese landen voor gouverneur gene- 
rael nae Indien gesonden oft aengeschreven waere, de heer Gouverneur Ge- 
nerael tegenwoordich aldaer sijnde quame te overlyden (dat Godt verhoede) 
ofte vandaer naer Nederlant te vertrecken, soo is aen den gemelden E. Sr 
Daniël van der Lecq toegesecht ende geordonneert, dat hy, by provisie, sal 
ondertusschen becleeden ende bedienen hetamptendededigniteyt van Gou
verneur Generael, tot naerder approbatie ofte revocatie ter dispositie deser 
vergaderinghe, daernaer hy hem volcomentlijck tot contentement belooft te 
reguleren.

Eyndelijngh om syne E. te thoonen hoe aengenaem het aen de Seventhiene 
is dat hy synen dienst ende persoon laet gebruycken, soo is hem toegelecht

U
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een vereeringh van een gouden kettingh meteenbaggeoftemedalieterwaer- 
die van een maent gagie, die hy sal dragen ter eeren ende gedachtenis van de 
Generale Oost Indische Compagnie van Nederlant.

Aldus gedaen ende gearresteert ter gemelde vergaderinge van de Seven- 
thiene binnen Middelburch in Zeelant desen 3 Decembris in ’t jaer 1625.

My present
W. Boreel.

20. COEN AAN DANIËL VAN DER LECK, Dec. 1625 *)•

Door U. E. aenghename van de 9en deser hebbe seer gheerne verstaen de 
ghoede resolutie by de verghaderinge van de Seventhiene (in ’t aennemen 
van U. E. persoon) ghenomen. Van U. E. ghoede resolutie ben mede ten 
hoochsten verblijdt, ende insonderheyt dat met sijn huysvrouwe ende kinde
ren naer Indien ghaet; verhoope dat hierdoor meer eerlijcke lieden beweecht 
sullen werden hun met haere familien derrewaerts te transporteren, ende ver- 
trouwe dat de Qompagnie ende ’t ghemene landt daerdoor seer ghoeden dienst 
gheschieden sall. Als voor desen altemet was denckende op veelesaecken die 
my met mijn huysvrouwe op d’ aenstaende reyse van Indien souden moghen 
voorcoomen, vyel my nyet swaerder dan dat nyet en wiste noch bedeneken 
cost met wat gheselschap ons souden moghen troosten ende veel swaricheyt 
verlichten; doch alsnu ben daerinne gherust, ende sullen de reyse (soo die 
voortghaet) met veel beeter ghenoeghen (dan voor desen gheschiet soude 
hebben) aennemen. Wat bescheet U. E. van sijn Vorstelijcke Ghenade den 
Prince van Orangien desen aenghaende becomt, sullen seer gheerne hooren. 
’t Schijnt dat d’Engelsen met ’tonghelijck, welck my ende andere door haer 
toedoen aenghedaen wert, alle de Compagnies officieren in Indien alsoo 
soecken te intimideren, dat niemandt haere onredelijeke proceduyren aldaer 
soud durven wederstaen, door vreese als oft hier van de Heeren Staeten Gene- 
rael nyet ghemainteneert souden werden; maer voorwaer vertrouwe, al waer 
’t dat mijn reyse t’eenemael naebleeff, datdaerom in Indien gheen moet noch 
couragie ghebreecken sal om des Compagnies recht ende d’ eere onser natie 
te maincteneren. D’Almogende Godt ende consequentelijck de Compagnie 
heeft my daertoe nyet van noode. Eere zijn wy Engelandt schuldich, maer 
gheensints ghehouden ’t ghewelt, overlast ende tirannye van de houvardye 
dier natie te ghedooghen. Den tijt heeft gheleert ende sal naerder doen

ns-

») Kol. archief, aanwinsten 44, fol. 14. — Eerste en tweede bladzijde van een brief waarvan 
de rost ontbreekt.
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blij eken dat den Nederlantschen staet met toegheven van fondamentele 
saecken nyet ghebetert noch ghemaincteneert can werden, jae al waer'toick 

dat veel van haer recht verlieten, alsoo een onredelijeke begheerte gheen 
maete noch eynde en heeft.

Wat den staet van Indien aenghaet, naer de jongste advysen van daerghaet 
het in de Moluccos ende Amboyna nyet wel. In ende omtrent Batavia, met 
de Mattaram, die van Bantam, ende verscheyden Europische natie, is appa- 
rent dat mettertijt mede veel onlusten rysen sullen; doch daer en is nyets 
quaets onder de sonne, alles is een ghoet ghemoet ghetroost. Wat ten besten 

de Compagnie ghedaen dient can wel eenichsints in generale termine 
ghedeciphreert, maergheensintsgheparticulariseert werden, want alle weerelt- 
lijcke saecken (ghelijck U. E. weet) van tijt tot tijt soo ghrooten veranderinghe 
onderworpen sijn, dat op gheen saecke nieuwers dan ter plaetse ende ten tyde 
selffs daer die souden moghen voorvallen, ghoeden raedt gegeven ende ghe- 
bruyckt can werden; evenwel sullen volghens U. E. begheerte een weynich 
van eenighe saecken discoureren, op avontuyre ende hoope oft yets ghoets 
daerinne ghevonden mocht werden.

De swaricheyt van Amboina ende de Moluccos achte soo groot nyet als die 
wel schijnt, ’t Recht van de Compagnie moeten daer (volghens accort) teghen 
alle natiën van de weerelt, niemant uytghesondert, maincteneren, ende ’t ver
voeren van nagelen sonder eenich respeet op alderley mannieren voorcomen. 
De muyterye, troubel, moetwil ende overlast van die van Loehoe ende Cam- 
bello is nyet nieuws, werdt van de Ternatanen ghevoet, door die van Hittoe 
ghestijft, ende tendeert om hunselven heer ende meester van alles te maecken, 
ende d* Europeanen sulcke wetten te stellen als haer bevalt. Hiertoe hebben 
sy van langher handt ghearbeyt, doch haer werek is uytterlijck d’eene tijt 
meer dan d’andere ghebleecken. Met gheen tractaten, accorden noch soe- 
ticheden can de Compagnie van die landen, noch van de nagelen, verseeckert 
werden. Al te groot ende te weeldich sijn de Ternatanen ende die van Loehoe 
door des Compagnies hulpe ende faveur gheworden; tot een nederighen staet 
moeten haer wederom reduceren. Naer mijn opinie sal ’t ghoet endenoodich 
wesen, dewyle tot d’uytterste raedt nyet dan te veele redenen ghegheven heb
ben, dat men die van Loehoe, Cambello, Lucidi ende Erang met gheweltaen- 
taste, haer wooninghen ende vaertuych vernielt, ’t volck verstroyt, ende alle 
de nagelboomen in haer quartier staende schilt ende uytroyt, alsoo wy achten 
op ’t landt van Hittoe ende Amboyna sooveel naghelen wel becoomen sullen 
als tot ghoeden prijs vertieren connen. Den Gouverneur Speult oordeelt dat 
hiertoe nyet meer dan 500 soldaten van noode sijn, maer jek soude gheraden 
vinden dat daertoe met d’ eerste gheleghentheyt een troupe van 1000 blancke 
coppen naer Amboina ghesonden werden; doch dient dit werek nyet eer by

soo
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der handt ghenomen, dan als sulcx met ghemack ter bequaemer tijt uytvoeren, 
ende dit volck daer een tijt lanck met alderley cleyn vaertuych houden 
moghen, mits dat alvoorens sulcken ordre in de Moluccos werdeghestelt, dat 
de Compagnie ende haer . . . . 1). ^

I

;

n 21. RESOLUTIE STATEN-GENERAAL, 26 Maart 1626 2).f 'V.

Jovis den 26en Martii 1626. Ontfangen een missive van den coninck van 
Groot Brittannien, geschreven den 27en February lestleden, daerbyS. M. ver- 
souckt dat haer Ho. Mo. gelieve in de saecke van Amboina regardt te nemen 
opte eer van syne Majesteyt ende van haer Ho. MöT selffs, niet toelatende dat 
Jan Pietersz. Coen wederom naer Indien gaet, *t welck mede by Eduwart 
Misseldey, courtmeester, by overleveringe van den brieff mondelinge ver- 
socht is.

22. RESOLUTIËN XVII, 29 Maart 1626 en volgende dagen3).

(VIII)4). Is goetgevonden het poinct van den vryen handel van Indien 
voortaen tot beter gelegentheyt uyt de beschryving te laten, alsoo de tegen
woordige staet van de Compagnie sulcx vooralsnu niet en can lyden.

(IX) 5). Is gedaen sommier rapport van ’tgebesoigneerdein ’ttegenstaende 
poinct, en alsoo daerby noch niets voor desen tijdt en heeft connen werden 
geeffectueert, soo werden de voorgaende gecommitteerde alsnoch geautho- 
riseert om wegens dese vergaderingh alle dcbvoiren aen te leggen, ten eynde 
de reyse van den Generael Coen synen voortganck mach becomen metd’eerste 
schepen tegens de herbst.

>) Einde v.an het fragment.
*) Kol. archief 501.
») Kol. archief 184. — Gedrukt: De Jonge V, 7.
4) „Om te resumeren hot 7« point der voorleden beschry vingh, sprekende van den vryen 

handel in Indion 't welok alsdoon in state is gehouden”.
5) „De gecommitteerden tot do bovorderingh van do reyse van den lieer Generael Coen sul

len rapport doen van hare gebosoignoerdo, omme daerop verdere devoiren wegens de Com
pagnie gedaen te worden, indien vóór de byeencompste deser vergaderinghe alsno.ch geen 
succes en aullon hebben getroffen”.
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;
23. RESOLUTIE STATEN-GENERAAL, 4 April 1626 *).

I
Sabbathi den 4en Aprilis 1626. Sijnde geresumeert de missive van den 

coninck van Groot-Brittannien den 26cn der voorleden maentMartii ontfangen, 
ende gelet opten inhouden van deselve, ende namentlijck dat syne Coninck- 
lijcke Majesteyt soude bericht sijn datmen van meeninge soude wesen den 
Generael Coenen wederom naer Oostindien te senden, contrarie de resolutien 
voor
niet en mochte geschieden; gelet mede op ’t versouck by Sr. Eduward Missel- 
dey, courtmeester, neffens overleveringe van deselve missive gedaen, om te 
hebben resolutie opte voorsz. saecke, is naer deliberatie goetgevonden dat aen 
den voorsz. courtmeester ten antwoort sal werden gegeven dat haer Hooch 
Mogende hun verwonderen over het aenbrengen ende quaet bericht hoochst- 
gedachte syne Majesteyt gedaen, sorgende ’t selve te comen van luyden die 
nyet en soucken dat tusschen beyde Compagnien goede correspondentie 
mach werden gehouden, dewijl in de resolutien voor desen op ’t vertreck van 
den voorsz. Generael Coenen genomen, geen veranderinge is gevallen.

i
desen daerop genomen, vermaenende deselve syne Majesteyt dat sulcx

1

■ •
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24. COEN AAN DANIËL VAN DER LECK, 17 April 1626. 2)

L U. E. missive van den 4en Martii [1626] uyt Kinsael 3) gheschreven hebbe 
wel ontfanghen, ende met droeffheyt sijn teghenspoet ende ongheval 
staen. ’t En can nyet min wesen oft moet U. E. huysvrouwe met haer ghesel- 
schap seer discouragieren; doch hare discretie houde soo groot, dat vertrouwe 
de redelijckheyt van haer verstant gheen lichamelijcke quellinghe wijcken, 
maer alle swaricheyt wel overloopen ende te boven comen sall, ghelijck van 
d’heer Meerman 4) verstaen dat oick doende is. Al heeft onse re)rse voordees 
tijt nyet willen ghelucken, evenwel is apparent dat ons met U. E. ende sijn

ver-

!) Kol. archief 501.
5) Kol. archief, aanwinsten 44, fol. 15. — Vgl. Daghregistcr Batavia op4 Oct. 1626: „Arriveert 

van ’tvaderlandt de fluyt Amstcrvem, uytgeloopen den 17*n January passato uyt ’tGoereescho 
Gadt in compagnie van 't Wapen van Delff, met welok Wapen voor eerste raodt van Indien over- 
compt den Bewinthebber Daniël van der Leek met wijff, kinderen en familie, hebbendeditto 
Wapen van Delff door storm in Kingsael in Yerlant moeten roede soucken"; — zelfde Dagh- 
register op 28 Jan. 1627: „Arriveert alhier van ’t vadorlant 'tlanglx verwachte schip 't Wapen 
van Delff, sijnde den 28en Meyo lestleden uyt Ierlant geaeheyden, sijnde op de reyse overleden 
78 coppen, daeronder goreekent d'heor Daniël van der Lecq, sijn huysvrouwe, ende oudtste 
soone”.

8) Kinsale ter Zuidkust van Ierland.
4) Bewintliebber ter kamer Delft.
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ihuysvrouwe gheselschap noch sullen vermaecken. Mijn vrouwe is noch even 
moedich totte reyse gheneghen; ’tconde wel ghebeuren dat in plaetse van 
twee met ons dryen inbarqueerden. ’tls zoo verde gheweest dat het gheseyt 
was dat onse reyse met dese schepen soude voortghaen, doch cort daerop 
quaemen eenighe nieuwe consideratien het teedermenschelijck oordeel weder
om te rugge trecken. Terwylen de heeren die het haer offitie raeckt, ander- 
mael twijffelachtich wierden, quam wederom schriftelijck van Engelant over 
een ernstighe begheerte van syne Majesteyt van Groot Bretagnien, vry wat 
scherp inghestelt, dat haere Ho. Mo. den voortghanck van myne reyse naer 
Indien (als gheweest sijnde, segghen sy, instigateur ende minister van de 
grouwelijcke wreetheyt in Amboyna ghepleecht) nyet souden ghedooghen.

Haere Ho. Mo. ende treffelijcke edelen waeren ghenegen syne Majesteyt 
daerinne te ghenoeghen,ende de reyse ’t eenemael met formele resolutie te 
schorten; dan alsoo Hollandt ende Zeelant hun daerteghen opposeerden, is 
de saecke voor de Staeten van Hollant ghebracht, ende hier wiert verstaen 
dat gheensints conden noch wilden ghedooghen dat men ter comtemplatie 
van syne Majesteyt van Engelant de vryheyt ende privilegie van ’t landt 
soude vercorten ende Coen sonder redenen ophouden, waerover begheerden 
dat onse reyse voortginge, doch wilden sulcxten ghevalle van syne Majesteyt 
tot den herfst wel treyneren. Aldus wert het vleugelken van de ghemoederen, 
dat hier op de hoochste berghen staet, onsenthalven van de windt herrewaerts 
ende derrewaerts ghedreven, sonder my eens te hooren spreecken. Onder- 
tusschen soecken wy de leute ende stilte, met ghoede hoope dat van den

i

Heer der Heeren ruste becomen ende alles ten besten gheschickt werden sall. 
Vorder refereren ons tot onsen neffensghaende aen den Heer Generael Car- 
pentier gheschreven *), die wy vertrouwen, U. E. nevens d; andere Heeren 
Raeden van Indien ghecommuniceert sall werden.

Hiermede, erentfeste, voorsinnighe, seer discrete Heere, sy U. E. metsijn 
huysvrouwe ende gheselschap van ons ende mijn huysvrouwe hertelijcken 
ghegroet ende des Heeren ghenade bevolen.

In Amsterdam, ady 17en Aprilis 1626.

f

U. E. dienstwillige 
J. P. Coen.

}

') Niet aanwezig.
44
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25. XVII AAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN, 
April 1626 1).

.
__ Met d’Engelsche Compagnie en connen wy noch niet in vaste verse-

kerde vrintschap geraecken, gelijck wy meenen dat noyt en sal geschieden. 
Onse gaende ende commende schepen hebben sy voorgenomen te becom- 
meren, ende waren daertoe by den Coninck brieven van represalie verleent, 
op wy en weten niet wat verkeerde ende quade pretexten, gefondeert op d’exe- 
cutie in Amboyna gedaen, ende dat wy hare goederen onthouden, waervan 
de Compagnie (soo in 'teen als in ’t ander) niet responsabel ende onschuldich 
is. Men heeft by d’ Ho. Mo. Heeren Staten Generael te wege gebracht, dat 
tegens ons ad vijs den Gouverneur Speult ende alle, die over de sententie 
hebben geseten, sijn uyt Indien ontboden ; dat den heer Generael Coen voor 
een tijt verhindert is geworden naer Indien te trecken, hoewel zijn E. met het 
stuck van Amboyna ter werelt niets gemeen en heeft, etc. Ende daerop hadde 
den Coninck belooft de represalien inne te trecken ende op te schorten voor 
den tijt van achtien maenden; ende niettegenstaende dat de rechters effec- 
tuelijck ontboden sijn, de Generael Coen hier blijft vooreen tijt, etc., soo heeft 
men noch opentlijck niet alleen getracht onse schepen te verhinderen, in 
voegen dat Leyden en Tholen hebben moeten achterom loopen, maer daerna 
noch, als men meynde volle versekerthcyt met de Engelschen te hebben, is 
ons schip Amsterdam in Vaelmouth gearresteert tot onse groote verhindering, 
alsoo ’tselve op het spoedichste toegemaect ende uytgesonden was tot een 
secours van Gouda ende Middelborch\ ’t jacht Weesp ende de Leeuwinne. tot 
Playmouth inlopende bij noot, sijn oock aldaer gearresteert geworden, ende 
tenware de extraordinary debvoiren van den heer ambassadeur Joachimi, 
wegens desen Staet in Engelant residerende, ende van andere vrienden, stont 

twijffelachtich oft men de voorsz. dry schepen soude hebben los gecregen, 
soodat wy by sooveel jaren swaricheyts ende by dese jongste preuves gecon- 
firmeert sijn t’ eenemael, dat wy op de vruntschap van de naburen ons niet en 
mogen verlaten__
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26. RESOLUTIE XVII, 31 Oct. 1626 2).

Op de missive van d’ heer Generael Pieter deCarpentier in dato 3 February 
1626, waerby sijn E. versoectsyneontslaginguutsijn gouvernement, etc.,soo- 
als by deselve missive, is goetgevonden dat men aen sijn E. sal schryven eenen

l) Kol. archief 452. 
5) Kol. archief 184.
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beleefden brief, streckende tot aenradinge van continuatie in sijn gouverne
ment. ende dat de Seventhiene op sijn voorstel by de naeste behoorlijck sal 
letten.

27. DE KAMER AMSTERDAM AAN PIETER DE CARPENTIER,
12 Nov. 1626 !).

Nevens de generale brieven der schepen ’t Wapen van Delft, Amsterdam 
ende Delfshaveji hebben mede eene particuliere van U. E. bevonden, houden
de aen de vergaderinge van de Seventhiene. U. E. gouvernement ende directie 
in Indien tsedert ’tvertreck van d’heer Generael Coen heeft voortgebracht 
vele beteringe in den standt der Compagnie aldaer, ende versoecken dat U. E. 
daerinne alsoo gelieve te continueren noch eenen tijt, totdat de Seventhiene 
op het voorstel van U. E. missive behoorlijck sal hebben gelet, vertrouwende 
vastelijck dat door goede affectie tot des Compagnies [saecken] U. E. door 
sijn ontydich vertreck geen oorsaecke sal wesen van grootc schade ende preju- 
ditie die door U. E. [direcjtie andersints vermijdt sal connen werden, totdat 
de Seventhiene op U. E. versoeck sal hebben gedisponneert.

In Amsterdam desen 12 November 1626. Uutden naem der Generale Oost- 
indische Compagnie in Nederlandt, de Bewinthebberen der Camer tot Am
sterdam, U. E. goede vrunden.

28. RESOLUTIE XVII, 13 Maart 1627 2).

Wort geresolveert dat de schepen soo in Texel tegenwoordich gereet leg
gen om naer Indien te vertrecken, met den eersten bequamen wint sullen haer 
reyse vervorderen, ende haer cours achter Engelant om nemen.

]) Kol. archief 452.
5) Kol. archief 181. — „Ta gelescn eene missive van den Gouverneur Generael Coen in dato 

15 April 1627 uut ’t schip de Gallias ten anckor liggende onder Ilha do Mayo, adviserende dat 
de vloot by den auderen ende alles noch wel was, item dat seer spoedich aldaer waren gecom- 
meu in 22 dagen soylens, te weten den 19 Martii t’ seyl gegaen oude den 12 April aldaer ter 
roede gecommon”. (Rosol. XVIT, 20 Juli 1627). - Zie voor dien brief van Coen ons vijfde doel.
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29. RESOLUTIËN STATEN-GENERAAL, 25 Maart—3 Aug. 1627 *).
5

Jovis den 25sten Martii 1627. Is naer versochte audiëntie binnen gestaen 
Eduwert Misledey, courtmeester van de Engelsche residerende tot Delff, 
proponeerende verstaen te hebben datte Generael Coenen wederom naer 
Oostindien was vertrocken, vragende off haere Ho. Mo. daertoe consent had
den gegeven, daerop hem geantwoort is, dat hy geen consent en heeft versocht 
ende dat haer Ho. Mo. van sijn vertreck geen kennisse en hebben.

l
.

Lunae den 12dcn Julii 1627. Gedelibereert sijnde opte propositie by den 
heer Carleton den 24sten Juny lestleden gedaen, is goetgevonden dat door de 
heeren grave van Culemborch, Noortwijck en Pauw by monde sal werden tot 
antwoort gegeven, op ’t poinct spreeckende van Amboina, dat sy ter keure 
van den heer Carleton sullen stellen te nemen voor richters, off den Hoogen 
Raedt, off ’t hoff provinciael van Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt, met 
versoeck dat middelerwyle mogen cesseren alle arresten off detentien die 
tegens de schepen ende goederen van de Compagnie souden mogen voor
genomen werden; op ’t poinct raeckende het rappel van Jan Pietersz. Coenen, 
datsy sullen seggen, nademael men speurt dat hy verdacht wordt van te 
hebben gelecht de fundamenten van deproceduren t' Amboina gevallen, ende 
daertoe last ende directie gegeven, dat men door de richters daerop exactelijck 
sal doen inquireren, ende byaldien bevonden wordt dat hy voor off nae raedt 
offdaet daertoe gegeven heeft, dat alsdan syne Majesteyt daerover contente- 
ment sal werden gegeven.

h

.

H1
Lunae den 26en Julii 1627. Opte saecke van Amboina gedelibereert sijnde, 

is verstaen, dewijl de heer Carleton nyet aen en neempt de presentatie van 
eene van de hoven van Justitie van Hollandt tot richters over deselve saecke, 
maer verstaet dat daertoe eenige geeligeert behooren te worden, is goetge
vonden te presenteren dat uyt beyde voorsz. hoven eenige gedelegeert sullen 
werden, by deselve hoven te nomineren; ende dewijl hy oock nyet te vreeden 
is niette verclaringe opte revocatie van Jan Pietersz. Coenen gedaen, sal daerop 
naerder gesproocken werden mette Bewinthebberen.

i
Mercurii den 28c" Julii 1627. Sijn ter vergaderinge gecompareert H. Brou

wer, Bewinthebber, en Mr. Willem Boreel, advocaet van de Oostindische 
Compagnie, proponerende, dewijl althans verscheydene discourssen gehou
den werden, soo over de compste van Jan Pietersz. Coenen uyt Oost-Indien

I

‘) Kol. archief 501.
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in dese landen als van sijn verblij ff alhier, mitsgaders van sijn vertreck weder
om derwaerts, dat sy gelast sijn haer Ho. Mo. van de gelegentheyt derselver 
saecken te onderrichten, gelijck sy dan oock punctuelijcken gedaen hebben, 
met presentatie ’tselve by geschrifte over 
neert is te doen.

693

te leveren, ’twelck hun geordon-

Jovis den 29enJuly 1627. Die van de Oostindische Compagnie hebben over- 
gelevert in geschrifte, ’twelck sy gisteren by monde hebben geproponeert 
raeckende Jan Pietersz. Coenen, ende hebben de heeren van Hollant ’tselve 
naer haer genomen om te communiceren met haere heeren principalen.

[Heb geschriftJ) luidt:]

Sommier verhael van ’tgepresenteerde der Bewinthebberen gecommitteert 
by de vergadering der Seventhiene van de Oost-Indische Compagnie van 
Nederlandt, eerstelijcken ter vergaderinge van d’ E. Groot Mo. Heeren Staten 
van Hollant ende Westvrieslant op 27 July 1627, ende daechs daeraen ter 
vergaderinge van de PIo. Mo. Heeren de Staten-Generael der Vereenichde 
Nederlanden, alles aengaende de overcompste van den Gouverneur-Generael 
Jan Pietersz. Coen uit Oost-Indien in dese Nederlanden anno 1623; item aen
gaende syne nieuwe aennemingh in de voorgaendequaliteytanno 1624, ende 
eyndelingh aengaende sijn vertreck uyt dese landen na Oostindien in Martio 
1627.

Den Gouverneur-Generael Jan Pietersz. Coen, na sijn aen ge van gen gouver
nement anno 1619 ende na veele goede gedane diensten, uyt Indien gecom- 
municeert hebbende met dese Compagnie aengaende vele importante saken, 
streckende tot voordeel der voorscreven Compagnie, hadde in den jare 1622 
versocht by missive syne demissie, om te stellen een ander provisionel Gou
verneur Generael ende na dese landen over te comen ende nader met dese 
Compagnie over te communiceren; ende hoewel op ’tselve versoeck ter in
tentie van den gemelden Generael Coen soo niet by de Seventhiene en conde 
werden gedisponeert, alsoo sy achteden sijn persoones verblyven aldaerdien- 
stich ende noodich te wesen; soo hebben sy by alle middelen van inductie 
ende aengepresenteerde vereeringen ende groote tractementen getracht den 
gemelden Generael Coen te bewegen, om aldaer in syne charge noch eenige 
tijt te willen continueren, waertoe syne E. by ernstige ende seer honorable 
brieven by de Seventhiene werde versocht; doch alsoo dien niettegenstaende

i) Lias Oost-Indic, 1625—1629 („Remonstrantie) der gecommitteerde bewinthebberen uyt
do Oostindische Compagnie, ovorgelevert ter verga*de vergaderinghe der Seventhiene van 

deringe van de Ho. Mo. Heeren Staten-Generael opten 29*n Julii 1627”).
Y
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syne overcompste versochte te voltrecken, soo is hy in January 1623 meteen 
vloot schepen van Batavia_gescheyden, ende in dese landen gearriveert in de 
maent Septembris daeraenvolgende, in syne plaets voor provisionel Gouver- 

Generael gelaten hebbende den E. Pieter de Carpentier, soodat de ge- 
melte Generael Coens overcompste vrywillich ende van selffs is geschiet, son- 
der uyt eenige andre redenen daertoe geprovoceert, noch te gedwongen te 
wesen : ende particulierlijck niet ten regarde van de Engelsche Oostindische 
Compagnie uut reden van eenige harer dachten tegens den gemelte Generael 
Coen, alsoo by het eerste artijckel van ’ttractaet, anno 1619 gemaecktby syne 
Conincklijcke Magisteyt van Groot Brittannien ende haere Ho. Mo., tusschen 
de twee Oostindische Compagnien eene generale amnestie ende vergeten- 
heyt van alle offensien, excessen etc. was geaccordeert, ende dat by het ac- 
coort van anno 1623 alle differenten wederom waren te nedergelecht ende 
niets overgebleven en is, ’twelck tot laste van de Generael Coen (sonder be- 
hoorlijcke defensie van de Compagnie van Nederlant) gebracht conde werden, 
invoegen dat (sooals boven) des Generael Coenes overcompste uyt sijn selffs, 
onbedwongen ende vrywillich is geweest, ende buyten d’intentie ende wensch 
selffs van dese Compagnie.

Nadat de Generael Coen eenige weynige tijt hier te lande was geweest in 
goede eere ende reputatie by de Heeren Regenten ende vele notabele per- 
soonen in dese provintien, soo sijn deBewinthebberen, gecommitteert hier in 
den Hageals elders, verscheyden mael aengemaent geworden door veele van 
de voornaempste Heeren in de Regieringe, ende notabelijck door syne Prin- 
selijcke Excellentie hoochlofflijcker memorie, dat de Seventhiene behoorden 
de gemelde Generael Coen soo lange niet hier te lande te laten blyven, maer 
met alle middelen te bewilligen om syne reyse in de voorgaende qualiteyt 
weder na Indien aen te nemen. Daertoe dan by de Bewinthebberen ende vele 
notabele Hooftparticipanten is getracht: ende is in de beschryvinge van de 
Seventhiene tegens de maent September ende October 1624 de Camer t’Am
sterdam by een expres poinct belast den gemelden Generael Coen te verwil- 
ligen ter Seventhiene extraordinaris te willen verschynen; gelijck geschiet 
is, ende hebben de Seventhiene met gemeen ende eenparich goetvinden der 
Hooftparticipanten, sessie hebbende ter vergaderinge van de Seventhiene, by 
vele inductien ende presentatien van eere ende proffijt den gemelden Gene
rael Coen eyndelingh beweeght, om de vorige qualiteyt verder te continueren: 
gelijck de conditiën van verdrach daertoe bemiddelt ende nedergestelt sijn 
by expresse gecommitteerde uyt de Seventhiene ende der voorscreven Hooft
participanten tot gemeen applause van allen, des gemelden Generaels vertreck 
uutgestelt sijnde, volgens sijn eygen versouck, tot de winter 1624 offe t’ voor- 
jaer 1625. Ende staet wel te noteren, dat vóór de nieuwe aennemingh ende
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na deselve, tot in ’t laeste van February 1625, niets by imant wegens cl’ En- 
gelsche Compagnie en is gemoveert ofte geclaecht geworden tegens den 
persoon van den Generael Coen, als alleen juste op’t pointctals hy sijn, selven 
gereet gemaeckt hebbende, meende op ’t voorjaer 1625 te vertrecken. Als 
wanneer (God weet door wat beleyt) wegens d’ Engelsche Compagnie tot 
verleth van syne reyse overgegeven sijn eenige poincten van clachte, als dat 
de gemelde Generael Coen tsedert het tractaat van 1619 ’t selve merckelijck 
hadde gecontravenieert, dienvolgens dat hy niet en behoorde na Indien te 
gaen, maer ten contrarie straffbaer daerover was, etc. Doch staet daertegens 
te letten (gelijck de waerheyt is) dat alle de voorscreven poincten, alsdoen tot 
sijn last gebracht, sijn verdichte poincten die geen fondament en hebben, 
ende daerover was gedurende de conferentien in Engeland anno 1621, 1622 
ende 1623 al voordesen verhandelt, soo voorden Raedt van den Coninck ende
d’ Heeren hare Ho. Mo. Ambassadeurs, als voor den Coninck selffs, sonder dat 
d’ Engelsche Compagnie hadde connen bewysen deselve dachten gefondeert 
te wesen; soodat het in allen geval waren onbekende ende affgehandelde sa- 
ken, die by de Nederlantsche Compagnie werden gedefendeert ende noch sou- 
den connen werden, sonder dat die tot last van den Generael Coen particulier- 
lijck gebracht conden werden. Gelijck oock niet de saké van Amboyna, daervan 
de gemelde Generael Coen oock geseght werde voor autheur ende directeur 
most gehouden werden, want dit laeste bestaet uyt een simpel seggen, by 
presomptie alleen, die niet gefondeert, ja onmogelijckis. Want de conspiratie 
in Amboyna is ontdeckt ende de proceduere tegens de geconjureerde was 
begonnen in ’t laeste van February ende in Martio 1623, ende den Generael 
Coen was al in January van Batavia na Nederlant vertrocken: ende na de 
gelegentheyt van die landen soo is het t’enemael onmogelijck, dat tsedert 
October 1622 tot in May 1623 eenige tydingen uyt Amboyna in Batavia 
hebben connen comen, soodat de gemelde Generael nochte autheur nochte

'?
directeur geimagineert en can werden van ’tstuckvan Amboyna, als daervan 
eerst de tydinge gehoort hebbende in Nederlant. Evenwel, alsoo nevens dit 
voorgeven op ’t stuck van Amboyna, ende op 't vertreck van den Generael 
Coen, in Engelant represalien werden gedreycht tegens de Nederlantsche 
Oostindische schepen, ende dat niettegenstaende alle justificatien wegens de 
Nederlantsche Compagnie daertegens, men evenwel daermede voort soude 
gevaren hebben, tensy men d’Engelsche contentement gave, soo op ’t stuck 

Amboyna als op Generael Coens vertreck, soo hadden hare Ho. Mo. (totvan
cessatie der voorscreven gedreychde represalien) toegestaen (hoewel tot ex
treem groot grieff ende prejuditfe van de Oostindische Compagnie ende deser 
landen in gesetenen), dat de rechters van 
ontboden souden werden, ende dat den Generael Coen sijn vertreck na Indien

Amboyna uyt Indien na Nederlant
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met de schepen van de Compagnie soude voor een tijtuutstellen. Allet’welcke 
oock alsoo is geschiet; ’tselve noch nader namaels van wedersyden bevesticht 
sijnde in Engelant, voor den tijt van achthien maenden.

Maer niettegenstaende ’t revoceeren van de rechters van Amboyna ende 
’t verblyven van den Generael Coen, waerop dan de represalien in Engelant 
souden cesseren, soo is wegens de syde van deEngelschedaertegensmercke- 
lijck ende gedurichlijck gecontravenieert; want hebben de Nederlantsche 
Oostindische schepen nagejaecht ende getracht de selve t’incommoderen 
met aenhalen. Hebben oock verscheyden Nederlantsche Oostindische sche
pen effectuelijck gearresteert binnen Pleymouth, als de schepen Weesp.Leeu- 
winne, Amsterveen, tot groote verminderinge van onse natie in Parcia, alsoo 
d’Heer Ambassadeur van Parcia nevens het voornoemde schip Weesp over- 
gecomen was, ende die d’affronten aen synen coninck wel sal weten te rap
porteren. Daerdoor de Nederlantsche Compagnie genootsaeckt is geworden, 
eenige hare schepen benoorden Schotland om te senden, uut vrese van de 
represalien die d’Engelsche in ’t Canael exerceerden. Item heeft daerdoor de 
Nederlantsche Compagnie genootsaeckt geweest hare retouren van Indien 
aff te schrijven ende aldaer (door onveylheyt van ’t Canael) doen verblyven, 
tot inestimable schade van de Nederlantsche Compagnie. Item dat deselve 
NederlantscheCompagniedoordese geëxerceerde represalien, tegens belofte, 
genootsaeckt is geworden, hare retouren voortaen in een onbequame tijt uut 
Indien te doen scheyden, alsmede hare uutgaende schepen uut dese landen, 
om het Canael te vermyden ende benoorden Schotland om te comen loopen ; 
soodat door het opontbieden van de rechteren uyt Amboyna ende by het 
verblyven van den Generael Coen hier te lande gansch gene securiteyt voor 
de Nederlantsche Compagnie en werde gevonden.

Doch hebben de bewinthebberen daerinne gepacienteert, ende is den Gene
rael Coen hier noch gebleven volgens hare Ho. Mo. commandementen, op 
hoope dat d’Engelsche effectuelijck hare belofte reciproquelijck souden noch 
namaels houden, ende de represalien niet exerceren gedurende de resterende 
tijt van de achthien maenden, dewelcke in Martio ofte Appril 1627 quamen 
t’expireren. Soo is wegens ’tLand, als oock ten versoecke van de Compagnie 
onderstaen (den tijt der belooffde gesurcheerde represalien voor achthien 
maenden comende nu Pexpireren) off daervan eenige continuatie in Enge
land soude connen geobtineert werden; doch by de publique brieven van den 
Staet, ende oock by brieven aen de Nederlantsche Compagnie, werde geschre
ven dat den Raedt van den Coninck d’heer Ambassadeur Joachimy hadde 
aengeseyt, indien hare Ho. Mo. binnen de achthien maenden in ’t stuc van 
Amboyna geen satisfactie en deden, dat den Raedt gemelt albereyts hadde 
gelast eenige Conincx schepen gereet te maken ende in see te brengen, om,
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*de achthien maenden geëxpireert sijnde, dadelijck hare satisfactie selffs te 
bevorderen op de Nederlantsche Oostindische schepen, soodat den tijt 
de 18 maenden (hoewel by d’Engelschen niet geobserveert) nu verloopende, 
ende geen apparentie sijnde, maer plataff geweygert werdende, de vordere 
cessatie van de represalien, (daerop den Generael Coen hier te lande dus lange 
door commandementen van hare Ho. Mo. was gebleven), de redenen van sijn 
verblijff alsnu ophoudende, sijn vertreck voor de Compagnie oock hooch- 
noodich ende dienstich is geweest, ende oock behoorlijck, met goede redenen, 
geseght can werden geschiet te sijn, geen bejegeninge wegens d’Engelsche 
[sijnde] ontfangen, waerop hy langer in dese landen soude hebben te bly- 
ven. Hoe noodich ende dienstich oock geweest sy ’t vertreck van de Generael 
Coen met de vlote na Indien blijckt daeruyt, dat anno 1623, wanneer men in 
den Raedt van Indien handelde om te substitueren een provisionel Gouver
neur Generael in plaets van den Generael Coen, soo werden daertoe capabel 
bekent ende liepen alle de stemmen op den jegenwoordigen Generael pro
visionel den E. Pieter de Carpentier, ende op den Gouverneur van Amboyna, 
Harman van Speult. Ende nu vermits ’t opontbieden van de rechteren van 
Amboyna, is Gouverneur van Speult al uyt de Indien herwerts gescheyden, 
en den provisionel Gouverneur Generael heeft syne ontslagingh versocht 
met soodanigen ernst ende instantie, dat hy schrijft, ’t sy Generael Coen ofte 
eenich ander Generael overcome ofte niet, dat hy meent ende vast voorge
nomen heeft van daer te scheyden ende met de schepen na Nederlant te co- 
men, soodat, Indien by Carpentier ende van Speult ontbloot werdende, geen 
bequacm persoon aldaer te vinden was, wien men soo grootenswaren charge 
condc vertrouwen; nochte en conde men geen ander van hier senden als 
Generael Coen, die experientie ende verstant heeft in Compagnies saken: 
tensy men by onervarentheyt, nieuwe maximen ende woeste desseynen den 
schoenen stand van Indien hadde willen abandoneren, ende tot een generale 
ruine laten vervallen, daertoe nochte de gepretexteerde redenen van Generael 
Coens retardement, nochte de inobservantie der Engelsche Compagnie,geene 
oorsake en conden nochte behoorden gegeven te hebben.

VVelcke redenen hare PIo. Mo. oock alsoo hebben buyten twijffel geconsi- 
dereert ende verstaen; want gelijck als het ophouden van den Generael Coen 
in Martio 1625 geschiede niet alleen op conditie dat de represalien van d’En
gelsche soude cesseren, maer oock dat aen de Compagnie in clare woorden 
verclaert werde, dat het ophouden van den gemelden Generael was maer voor 
die vloote ende niet voor altijt, soo hebben oock hare Ho. Mo., als redenen 
waren tot continuatie van ’t verder verblyven des Generaels Coen in dese 
landen, telckens nieuwe commandementen uutgesonden aen de Compagnie 
als de vloten bynaer gereet waren om te vertrecken, vvelcke commandcmen-
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ten de Compagnie oock volgens haer debvoir(hoewel tot haregroote prejudi- 
tie ende ondienst) hebben nagecomen. Ende gelijck als by alle vergaderingen 

de Seventhiene met goetvinden ofte wetenschap der bywesende Hooft- 
participanten commissie gegeven is om de reyse van de Generael Coen te 
helpen bevorderen (daertoe oock successivelijck alle debvoiren sijn gedaen), 

hebben de bewinthebberen gedacht dat na de notoire contraventie van 
d’Engelsche ende de geëxpireerde 18 maenden ende de weygering van de 
verder discontinuatie van de represalien, voortaen, na soo veel geleden ver- 
hinderinghe, schade, prejuditie ende pacientie, het vertreck van den Generael 
Coen nu vermocht ende conde geschieden : ’t welck hare Ho. Mo. selffs alsoo 
schenen te verstaen, want het verblyven van den Generael Coen alleen gelast 
sijnde (volgens expresse verclaringe aen de Compagnie gedaen) voor die 
vlotc,pro tempore ende niet voor altijt, ende hare Ho. Mo. altijts (als ’tnoodich 
was) nieuw verboth gedaen hebbende, ende ’tselve nu niet in een lange tijt 
doende (by cessatie oock van de redenen waerop het verder verboth conde 
geschieden), en connen niet anders verstaen werden oft hebben ’t vertreck van 
den Generael Coen alsoo aengesien, de bewinthebberen latendein haerbeleyt 
vry ende onbelemmert sooals sy behoorden te wesen ende vermochten te 
doen, gelijck alsnoch by de bewinthebberen versocht wert reverentelijck, dat 
hare Ho. Mo. ’tselve gelieven aen te sien ende de Compagnie deser landen 
te conserveren by haer recht ende vrye directie, volgens de exspectacieende 
wensch van alle goede ingesetenen deser landen.

Soodat hare Ho. Mo. uyt het bovenverhaelde gelieven te bemercken dat 
den Generael Coen vrywillich uyt Indien is gecomen, ende niet opontboden 
ter instantie van ymant; item dat hy met groote eere weder versocht ende 
aengenomen is, volgens order; ende dat het pretext, daerop den Generael 
Coen hier te lande beclaecht was, is oft ongefondeert, oft onmogelijck ; ende 
dat de conditie waerop hy hier te lande is vooreen tij t moeten blyven, wegens 
d’Engelsche Compagnie niet nagecomen is binnen den loopende tijt van 18 
maenden; dat nu oock op ’t vertreck van den Generael Coen de voornoemde 
achthien maenden waren ofte stonden t’ expireren ; ende dat na d’exspiratie 
by d’Engelsche Compagnie geene continuatie en werde toegestaen 
denen, waerop den Generael verder hier te lande soude behooren te blyven; 
dat oock sijn vertreck na Indien hoochnodich gerequireert was, etc., soodat 
de bewinthebberen vertrouwen in ’t vertreck van de Generael Coen niets ge
schiet te sijn tegens reden, maer alles met goet fondament, ende behoudens 
’t respect aen hare Ho. Mo.

Ende om alles wel ende na behooren te considereren, soo sullen noyteenige 
reden verdacht connen werden, waeromme de Nederlantsche Compagnie (in 
’t regart van andre vreemde Compagnien) niet en vermach te disponeren vry
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ende liberlijck in hare directie ende beleyt: nochte oock niet waeromme sy 
den persoon van de Gouverneur Generael Coen en soude mogen gebruycken 
particulierlijck, want d’Oost-Indische Compagnie deser landen en heeft geen 
gemeynschap van capitael, winst ende verlies in handel ofte directie met 
eenige vreemde Compagnien, ende den persoon van de Generael Coen heeft 
haer soodanige goede diensten gedaen volgens haer wetenschap ende hooch-
gedachte aenmaninge' van d’ Heer Prince van Orangien hoochloffelijcker ^ -------
memorie ende veler pr ncipale Heeren Regenten ende andre, dat den gemel- / 
den Generael Coen by de Seventhiene ende de hooftparticipanten versocht 
ende aengenomen is in haren dienst andermael; de comportementen oock 
van de Generael Coen in ’t regart van de Engelsche Compagnie, indien sy 
rechtmatich ende tot voordeel deser Compagnie sijn geweest (gelijck dese 
Compagnie niet anders en heeft connen tot noch toe bemercken), soo sijn de 
dachten daeruyt resulterende ongefondeert, principalijck dewijl deselve sijn 
strydende met het recht ende dienst van de Nederlantsche Compagnie, ’t welck 
den bewinthebberen ende de gemelde Generael toestont te bevorderen, ende 
dat de voorscreven dachten al voor desen anno 1619 ende anno 1623 by 
expres tractaet ende accoort sijn verhandelt ende geslist by eene generale 
amnestie ende vergetenheyt; sulcx dat het gedane saken sijn, die niet en 
connen wederom opgehaalt worden met fondament, indien men ’tgemelt 
tractaet ende accoort in esse wil laten, gelijck noodich is.

Ende aengaende de gevreesde inconvenienten voor d’Engelsche Compag
nie in toecomende uut het gouvernement van den Generael Coen, deselve con
nen by d’Engelsche Compagnie vermijt ende voorgecomen werden, mits dat 
ydereen sijn selven conformere na de reden ende na het tractaet, ’t welck de 
Nederlantsche Compagnie presenteert van hare syde religieuselijck in alle 
syne poincten t’ observeren ende te doen observeren, gelijck sy by d’ extracten 
uytalle hare brieven aenwysen connen, dat sy altijt daertoe oprechtelijck ge
negen is geweest. Welcke brieven sijn d’instructien van de Gouverneur Gene
rael ende Raden van Indien waerna sy haer hebben te reguleren, geene andre 
instructien of commissien aen de voorscreven Generael Coen mede gegeven 
sijnde als die strecken tot nut ende voordeel van dese Compagnie ende tot 
goede correspondentie ende vruntschap met d’Engelsche Compagnie op het 
tractaet, waervan niet dan te beter vruchten door d’overcompste van de 
Generael Coen en staen te verwachten, alsnu soo te perfecter geinformeert 
sijnde van de ware ende oprechte intentien deser Compagnie ende van den 

intrest die dese landen hebben met de croone van Engelandt, soo-
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I gemeynen 
dat aen dese syde niet en sal manqueren.
Ende versoucken de bewinthebberen dat hare Ho. Mo. hiervan de verseke-
ingh gelieven te laten doen dacr ende sulcx het behoort, ende de ï edenen
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aengaende d’overcompste, nieuwe aennemingh ende vertreck des gouverneur 
generaels Coen soo te behertigen ende te maintineren, sooals van hare Ho. 
Mo. groote ende hooge wijsheyt ende goedertierenheit versocht, ende gan- 
schelijck vertrouwt wert.

i [Bij doze remonstrantio ligt in lias Oost-Indië J) nog do volgende 
oonsultatio, waarop niet aangetoekond is, op welken dag en door 
wien zij de Staten-Generaal is aangeboden:]i\

Over twee poincten aengaende de Oostindische Compagnie van Neder- 
lant (soo men segt) wort nu in Engelant groot miscontentement genomen: 
eerstelijck aengaende ’t stuck van de conspiratie ende executie der Engelsen 
in Amboyna, anno 1623; — ten tweeden over het vertreck na d’Oost-Indien 
van den Gouverneur-Generael Jan Pietersz. Coen op ’t voorjaer 1627.

Tot onderricht op beyde poincten dient vooral gepremitteert:
Dat bv ’t octroy ende d’authorisatien van hare Ho. Mo. in ’t gouverne

ment ende directie van Oost-Indien dryderhande personen gebruyct werden: 
eerstelijck, tot gouvernement der landen, steden, plaetsen, item omme oor
loge, payx, accorden, tractaten met coningen ende natiën aldaer te maken, als 
oock omme alle materiën van policie waer te nemen, justitie te administreren, 
dat daertoe sy den Gouverneur-Generael ende den Raedt van ïndien, item de 
particulire gouverneurs van de Provinciën, die hare commissien daertoe heb
ben van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael; — ten tweeden, ’t beleyt van 
de saken ter zee geschiet alles by commissie van sijn Princelijcke Excellentie 
als Admirael Generael van de zee; — ende ten derden, de directie van de 
traficquanten geschiet op den naam van de Bewinthebberen.

Dat d’Oost-Indische Compagnie deser landen ende d’Oost-Indische Com
pagnie van Engelant sijn twee verschayden Compagnien, geen gemeen capi- 
tael, geen gemeene winste noch verlies hebbende, nochte oock geen gemeene 
possessien van landen, forten, plaetsen in Indien, nochte geen gemene juris
dictiën aldaer hebbende, soodat aengaende het gouvernement ende policie 
ende administratie van justitie, item over de directie syner Compagnie, yder- 
een vry ende liber is omme te gebruycken sodanige personen als ’t hem gc- 
li,eft,sondereenigesubjectieofteverbintenisdienaengaended’eenaend’ander. 
- Aengaende 't stuck van Amboyna. Soo als uyttet schriftelijck proces met de 

bygevoechde stucken uyt Amboyna herwerts overgesonden te sien is, blijct 
dat in ’t begin anno 1623 den coopman resident van d’Engelse Compagnie 
in Amboyna (daer haer Ho. Mo. alleen ’t opperste gebieth hebben) met syne 
byhebbende cooplieden ende dienaers, mitsgaders de andere ommegecochte 
complices in dienst der Nederlantsche regieringe aldaer sijnde, hebben ge- 
conspireert, haer vaerdich gehouden ende occasie verwacht omme ’t casteel
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van Amboyna (de Geünieerde Nederlanden toecommende) te incorporeren, 
haer selven meester te maken van alle de Nederlantsche officiren, gebiet 
ende goederen, omme deselve ’t sy voor d’Engelse Compagnie of voor haer 
eygen te behouden. D’apparentien dat sulcx waer mach sijn (behalven de 
redenen in ’t proces gededuceert ende de confessien der geexcuteerde ende 
gepardonneerde) sijn menichvuldich, seer claer ende seer pregnant; item 
’t voorgenomen feyt wel mogelijck te executeren.

Dese conspiratie (tenderende tegens ’t recht ’t welck haer Ho. Mo. in Am
boyna hebben) ontdect sijnde, behoorde tot de kennis ende judicature 
den Gouverneur ende synen raedt privatelijck, ende aen niemant anders, veel 
min niet aen d’Engelsen, die daer geen gebiet en hebben, nochte oock niet aen 
de raedt van defentie in Batavia residerende, gecomposeert uytNederlanders 
en Engelsen, omme redenen van ’t tweede premis hiervoren.

Wekken Nederlantse Gouverneur met synen raedt competent rechter 
sijnde, heeft tegens de autheurs ende complices van dese conspiratien doen 
procederen na stijl ende usantien aldaer volgens de rechten der Geunnieerde 
Nederlanden, ende recht doende in den name van de Ho. ende Mo. Heeren 
Staten Generael, heeft tegens deselve autheurs ende complices sententie ge- 
pronunchieert soo als te syen is by de acten van ’t schriftelijck proces.

Op de voorgaende premissen wert na recht gepresumeert dat een com
petent rechter, hebbende geprocedeert ende doen procederen als nastijl ende 
usancien der plaetse volgens de wetten van sijn Hooge Ovricheyt, dat den- 
selven wel geprocedeert ende wel gesententieert heeft ende niet qualijck, 
sonder eenig contrarie preuve daertegens te admitteren, tensy de injusticie 
oogenschynelijck blijcke ende buyten eenige twyfelachticheyt gelijckalsmet 
de bant aengewesen werde: maer sulcx niet wesende, is de presumptie altijt 
voor den rechter, als voren.

Ende als al de voorscreven injusticie oogenschynelijck bleke, soo staet te 
considereren wie de voorscreven injustitie sonde hebben te verantwoorden.

Ende uyt het 1° premis hier vooren blijct claerlijck dat d’ Oostindische 
Compagnie daervoor niet responsabel en is, want de richters over de judica
ture in Indien niet in haren naem gestelt werden ofte recht doen, maer by 
commissie ende in den naem van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael.

’t Lant selve oft hare Ho. Mo. en moeten oock voor d’ injustitie van hare 
gestelde Gouverneurs oft rechters niet verantwoorden ten principale, want 
haer Ho. Mo. commissie strect alleen omme recht te doen ende geen onrecht.

Dit is onwederspreckelijck soo tot defensie van ’t Lant als van de Oost
indische Compagnie, ten sy men wilde seggen dat d’een oft d’ander de voor- 

injustitie aengelast soude hebben, ’t welck niet gepresumeert wort, 
noch in der eeuwicheyt en sal blijcken.
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Dese voorgegeven injustitieoogenschijnlijckaengewesenconnende werden, 
soude deselve alleen by de rechters ende by niemant anders responsabel 

sijn, mits dat de voorscreven rechters daervan eerst overtuycht en geconvin- 
ceertsouden wesen injudicio contradictorio: want andersins altijt de presump
tie van rechten voor de rechters is, dat sy wel hebben geoordeelt.

Hiervan comt toe kennis te nemen die den rechter heeft gesteltimmediate- 
lijck, ’t welck is den Gouverneur Generael ende Raedt van Indien residerende 
tot Batavia, }die van alle rechtsaken oirdeelt by arrest, ende daer de rechters 
van Amboyna conden werden beclaecht omme ordentelijck te procederen.

Maer in Amboyna en is na d’executie by d’overgebleven Engelse noytge- 
claecht van eenich ongelijck ofte injustitie die den geexcuteerde Engelsen ofte 
haer souden wesen aengedaen. Maer ter contrarien by verscheyde Engelsen 
die gepardonneert ofte geabsolveert waren geweest, nadat sy gerelaxeert en 
buyten peryckel waren, is hare schuit noch vrywillich ende van selfs bekent, 
soo in Amboyna als in Batavia. D’ Engelse overhoofden in Batavia en hebben 
oock noyt justitie versocht aen den Gouverneur Generael ende Raden van 
Indien omme in judicio contradictotio de schuit aen te wysen ende de rech- 
teren van Amboyna hare behoorlijcke defentie te geven, maer hebben daer- 
over alleen met hevicheyt geëxpostuleert ende geclaecht, ende de dachten 
overgesonden na Engelant, die van daer nu dus hevich wort gemoveert, ’t 
welck alles (sooals uyt ’t voorverhaelde blijct) inordentelijck is.

De middelen oock die wegens d’Engelse Compagnie gebruyct sijn hier te 
lande omme tot pretense reparatie van dit stuck te geraken, sijn oock buyten 
order ende met ongelijck vermengt geweest. Want aengesien nochte het lant 
noch de Oost-Indische Compagnie deser landen wegens de judicature, in 
Amboyna gevallen, responsabel en sijn, ende dat na rechten de presump
tie voor de rechters is, ende dat aan d’injusticie selfs, als oogenschijnlijck 
blijckende, reparatie voor den competenten rechter in judicio contradictorio 
alvoren behoorde te wesen vervolcht (’t welck niet geschiet en is), soo sijn 
dan te misprysen de calomnien, invectiven ende andere gedruckte pasquillen 
daerover in Engelandt uutgegeven, item de hevige dachten ende expostula- 
tien daerover buyten order ende tijt gebruyct, eyndelijck ende noch meer de 
represalien daerover verleent ende in ’t werck gelecht tegens de gaende ende 
commende Oost Indische schepen deser landen.

Ende hoewel by haer Ho. Mo. goet onderricht ende menichvuldige legi- 
time presentatien alle dese exorbitantien hadden behoren te cesseren, siende 
nochtans dat daerby werde gecontinueert, soo hebben haer Ho. Mo. (omme 
in alles, selfs tot groot nadeel ende prejudicie van hare ingesetenen 
d’Engelse natie contentement te geven) eyndelingh geaccordeert, dat de 
rechters, over de saken van Amboyna geseten hebbende, uyt Indien herwerts
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I lsouden werden ontboden omme hare saké hier te lande te verantwoorden. 

Ende dit alles niettegenstaende het tegenvertoogh der bewinthebberen 
de Nederlantsche Oost-Indische Compagnie, gefondeert op hare ende der 
rechteren grootste verhinderinge, schade ende prejudicie.

Ten dien eynde sijn haer Ho. Mo. commandementen daerop ten eersten 
na Indien gesonden aen den Gouverneur Generael ende Raden van Indien, 
die oock dadelijck na den ontfang alle de voorscreven rechters hebben op
ontboden, boven degene die te vooren na Nederlant waren vertrocken, onder 
welcke mede was den Gouverneur van Amboyna, waervan de schepen alle 
uyren nu werden verwacht.

De aenwesende rechteren in Batavia sijn met alle volgende schepen tsedert 
herwerts gesonden, ende de resterende rechters, die in verder quartiren van 
Indien waren, staen te verwachten met de eerste schepen van Batavia, de- 
welcke voor de hant sijn.

Soodat nochte by haer Ho. Mo., nochte in ’t debvoir van den Gouverneur 
Generael eenige schuit oft versuym sy, waerdoor de rechters, nu alle ont
boden, niet hier te lande gearriveert en sijn voor desen.

Dienvolgens en behoort nochte hetLantnochted’Oost-IndischeCompagnie 
deser landen in hare schepen ende goederen ondertussen becommert te wer
den wegens d’Engelsen, nochte oock de rechteren by vooroordeelgeprejudi- 
ceert te werden in hare gerechtige defencien die d’aenwesende bereyt sijn te 
doen, ende te verwachten insgelijcken, soo haest als volgens de previlegien 
deser landen haer eenen competenten ordinarissen rechter aengewesen sal 
werden.

Aengaende 't ver treek van den Gouverneur Generael Jan Pietersz. Coen: 
dat men oock in dese actie van Amboyna wil trecken den persoon van den 
Generael Coen, ’tselve is ongefondeert, want den gemelden Generael over 
dese saké by noch omtrent is geweest, nochte daervan en heeft connen weten, 
alsoo het onmogelijck is dat tsedert October 1622 tot May 1623 eenige ad- 
vysen uut Amboyna tot Batavia sijn gecomen. Daerenboven soo is den ge
melden Generael in January 1623 van Batavia naer Nederlant vertrocken, 
ende de conspiratie in Amboyna is eerst ontdect ende de proceduren begon
nen in ’tlaest van Februario daeraenvolgende, soodat den gemelden Gene
rael niet eer als in Nederlant sijnde daervan en heeft connen weten nochte 
verstaen.
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Waeruyt blijet, dat het vermengen der saké van den Generael Coen met 
die van Amboyna ongefondeert is, als niet connende wesen, sijnde tselve

notoire contrarie waerheyt, dat den ge-oock buyten alle presumptie in soo 
melden Generael daerinne gehadt soude hebben eenige directie.

De Vereenichde Oost-Indische Compagnie heeft dan goede reden gehadt
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omme ’tvertreck van den Generael Coen in ’t eerste ende tsedert altijt te 
doen bevorderen, dewijl hy aengenomen was by de vergadering van deSeven- 
thiene op voorgaende ernstige aenradinge van sijn Princelijcke Excellencie 
Mauritio hooghloffelycker gedachtenisse ende van veele voornaemste Heeren 
in de Regieringe, ende dewijl ydereen oordeelde ’tvertreck van den Generael 
Coen na Indien hoochnodich ende oirboirlijck was; tsedert welcken tijt ende 
goede opinie niets en is geschiet nochte gedaen by den gemelden Generael 
(als hier te lande altijt geweest hebbende), waeromme men alsnoch ende al
tijt sijn vertreck niet noodich ende dienstich en soude achten, gelijck daertoe 
de Seventhiene altijt last gegeven heeft omme ’t voorscreven vertreck by alle 
middelen te bevorderen.

Haer Ho. Mo. oock hebben ’tselve alsoo verstaen. Als om redenen van 
Staet ende omme te doen cesseren de represalien (daermede Engelant dreych- 
den de Oost-Indische schepen) haer Ho. Mo. in 'teerst interdiceerden ’tver
treck van den Generael Coen, ende d’ Oost-Indische Compagnie dede vragen 
oft haer Ho. Mo. intentie was dat dit verbot nu ende namaels altijt soude 
dueren, werden wel expresselijck geantwoort dattet verboth maer en was tem- 
porel voor die vloote; gelijck oock daernaer, als andere vlooten wederomme 
souden vertrecken ende haer Ho. Mo. wille was dat den Gouverneur-Generael 
noch soude blyven, alsdan de gemelde haer Ho. Mo. aen de Compagnie tel- 
ckens nieuwe interdictie hebben gedaen.

Daerenboven staet wel te considereren dat soo wel ’t ontbieden van de 
rechters van Amboyna als ’t ophouden van den Generael Coen is geschiet uyt 
oirsaeck ende op condicie mits dat de represalien in Engelant gedecerneert 
tegens de Nederlantsche Oost-Indische schepen souden ingetrocken ende 
niet geexerceert worden, maer t’ eenemael cesseren; ende ondertussen dat 
den Generael Coen hier is gebleven op de voorscreven condicien, soo en sijn 
de represalien in Engelant noytinnegetrocken, maer namaels oock opentlijck 
getracht in ’t werck te leggen, gelijck oock effectivelijck niettegenstaende 
voorscreven beloofde condicien in ’t cannael van Engelant nagejaeght ende 
becommert sijn verschayden Nederlantsche Oost Indische schepen. Jae dat 
selfs eenige derselver schepen in d’ havenen van Engelant uyt cracht der ge
melde gedecerneerde represalien faictelijck gesayseert ende gearresteert sijn 
geworden, als onder anderen Weespt Leeuminne, Amsterveen; soodat nareden 
de Nederlantsche Oost-Indische Compagnie by ’t verblyven van den Generael 
Coen geen securiteyt en heeft gevonden, nochte s’lants intentie geweest en 
can sijn (aengesien de contravencie van d'Engelsen) dat gemelde Generael 
Coen hier langer soude behoiren te blyven, gelijck oock daertoe geen brieven 
van commandement op ’t voorjaer 1627 aen de Compagnieën sijn gesonden, 
sooals anders plach te geschieden.
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Mede staet te letten dat den geaccordeerden tijt van achtien maenden (tot- 
tet opontbieden van de rechters uyt Amboyna) van ’t ophouden van den 
Generael Coen(item daertegens tot de gesurcheerde represalien)haest q 
t’ expireren; ende behalven dat dan den tijt selfs de Nederlantsche Compag
nie tot het vertreck van den Generael Coen genoechsaem dispenseert als 
geëxpireert sijnde, soo werde noch verstaen met vaste sekerheyt, selfs by pu- 
blicque brieven aen den Staet, dat na de geëxpireerde achthien maenden in 
Engelant geene continuatie van surcheantie der represalien en sonde vallen, 
maer dat by de Heeren van den Raedt van sijn Majesteyt van Groot Brittan- 
nien aen den Heer Ambassadeur wegens haer Ho. Mo. aldaer sijnde expres- 
selijck aengeseyt was, hoe de gemelde Raedt hadde geresolveert schepen toe 
te maken ende in zee te senden, ende terstont na de geëxspireerde achttien 
maenden hare reparatie ende satisfactie over ’t stuck van Amboyna selfs te 
bevorderen; daeruyt dan blijct dat haer Ho. Mo. in alle manieren vry ende 
ontslagen sijn geweest, ende d' Oost Indische Compagnie van Nederlant mede, 
waeromme den Generael Coen na Indien soude mogen vertrecken volgens de 
resolutie van de Seventhiene; ende omme dit ophouden van den Generael 
Coen wat nader te examineren, soo is seker dat (volgens het tweede premis 
hier voren in capite) het de Nederlantsche Compagnie (gelijck oock d’ En
gelse respective) toestaet in haren dienst te gebruycken de personen als sy 
dienstichst ende oirboirst achten willen. Principalijck dient dese liberteyt ge
laten in ’t verkiesen van personen tot ’t hoochste gouvernement ende directie 
in Indien.

Den persoon van den Generael Coen na sooveel jaren goeden dienst ende 
groote ervarentheyt van de saken van Indien hier te lande eens overgecommen 
sijnde ende eenigen tijt gebleven, is weder versocht op hoochgedachte aen- 
rading als voren, ende aengenomen by de Seventhiene omme in de voorgaende 
qualiteyt na Indien te varen, soodat de grootste personagien in ’t lant ende 
de vergaderinge van de Nederlantsche Oost-Indische Compagnie (die dap
perste directie daerinne mede vertrouwt is) oirbair, dienstich ende nodich 
achtede den gemelden Generael daervoor te gebruycken.

Indien d’ Engelsen intentie hebben omme den Generael Coen aen de Neder
lantsche Compagnie onvruchtbaer te maken, de voorscreven intentie is stry- 
dich tegens den oirboir, dienst ende nootwendicheyt van de Nederlantsche 
Compagnie, daerinne sy van hare syde aen de Nederlanders op veel na sooveel 
niet en souden willen toegeven buyten twyfel; ofte oock indien dese hare in
tentie gefondeert is omme de Nederlantsche Compagnie daerdoor nadeel te 
doen, niemant in ’tlantsal toestaen dat de Nederlantsche Compagnie d’inten- 
tie van d’Engelse hierinne hebben natecommen,wantdeNederlantscheCom- 
pagnie en doet niet anders als sy vermach te doen volgens het tweede premis.
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I ' Ofte indien oock hare intentie niet quaet en is, maer alleen vresende dat 

haer door den persoon van den Generael Coen eenich hinder by onrecht in 
hare saken in Indien aengedaen soude werden, ’t selve is een presumptie niet 
gefondeert, alsoo den Generael Coen door sijn overcomst in Europa alsnu 

te beter onderricht is omme wel te considereren hoe noodich voor dese 
landen ende aen de Nederlantsche Compagnie de vruntschap van Engelant 
is, alsmede sooveel te bequamer omme aen d’Engelse natie aldaer in de 
Indien te laten genieten de vruchten van ’t tractaet anno 1619, indien de 
gemelde Engelsen mede van hare syde alsoo resolveren te doen aen de Neder
lantsche Compagnie.

Ende oock aengaende sijn intentie, den Generael in Indien en doet niet 
absolut wat hy wil, maer moet volgen den last, order ende directie van saken 
die hem toegesonden wort van de Nederlantsche Oost-Indische Compagnie, 
dewelcke altijt met hare brieven ende instructien na Indien in ernstige con
sideratie sal hebben de goede correspondentie ende vrintschap met de die
naren van de Engelse Compagnie aldaer; soodat uyt den persoon van den 
Gouverneur Generael Jan Pietersz. Coen van de Nederlantsche Compagnie 
niet anders te verwachten staet als goeden dienst voor bayde ende meintine- 
ment van yders recht ende bevordringe van alles ’t welck can strecken tot 
voordeel ende beneficie van de Compaignien, onder ’t welcke niet van de 
minste te rekenen en is de goede mutuelle vrintschap ende onderlinge ge- 
negentheyt van d’een en d’ander Compagnie; in voegen dat uyt het voor
gededuceerde blijctdat indien men met order wil gaen, de saké van Amboyna 
lichtelijck sal connen werden gevonden by examinatie van deselvc voor den 
competenten rechter, waertoe hare Ho. Mo. alreede soo veel gecontribueert 
hebben, ende de Nederlantse Compagnie contribueren sal alles wat tot goet 
onderricht ende ontdecking van de waerheyt sal connen strecken, protes
terende voor Godt ende de werrelt, dat sy geen ander insicht en heeft als 
omme by ondersoekinge van de waerheyt in ’t stuck van Amboyna de straffe 
te laten blyven ofte commen op diegene die schuldich bevonden sullen werden, 
alsoo haer die saké anders niet en raect, en daerover onder geen pretext en 
behoort geincommodeert te werden by represalien op hare schepen ende 
goederen, gelijck oock niet verhindert in ’t gebruyck ende employement van 
alsulcke hooge officiren ende dienaers als sy naer vermogen tot haren dienst 
oirbairst vinden, omme de redenen mede hier vooren gededuceert.
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Veneris den 30cn Julii 1627. Alsoo geproponeert is by den heer grave van 
Culenborch, datte heer Carleton versoeckt opte saecke van Amboina ende van 
Jan Pietersz. Coenen soo vroech resolutie te hebben, dat hy mach repliceren 
voor 'tscheyden van de vergaderinge van de heeren van Hollandt, sijn de
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heeren van Hollant versocht, die de saecke noch onderhanden hebben, daer- 
op haere resolutie te willen inbrengen.

Sabbathi den lesten Julii 1627. Gedelibereert synde op ’tgeene by ende 
van wegens die van de Oostindische Compagnie is geproponeert opte saecke 
van Jan Pietersz. Coenen ende den 29stcn deses in geschrifte overgegeven, is 
goetgevonden dat hetselve geschrifte aen den heer Carleton by copie sal 
werden gecommuniceert, als commende van die van de Compagnie.

Lunae den 2en Augusti 1627. Op ’t rapport by den heere grave van Culen- 
borch ende andere haer Ho. Mo. gecommitteerden gedaen, van geopent te 
hebben aen den heer Carleton haere Ho. Mo. resolutie van dat uyt beyde 
hoven eenïge tot gedelegeerde rechters opte saecke van Amboina sullen ge- 
coren worden, ende dat sy hem gelevert hebben volgens de resolutie van den 
lesten Julii lestleden het geschrift van die van de Compagnie raeckende Jan 
Pietersz. Coenen, ende datte heere Carleton op ’t eerste geantwoort heeft geen 
last te hebben ’tselve te reprocheren off t’accepteren, dan sal ’tselve over- 
schryven ende verwachten goede justitie; op ’t tweede, dathy ’tselve geschrifte 
sal overlesen, ende na den middach daerop ter vergaderinge van haere Hooch 
Mogende compareren, sijn de voorsz. heeren daervoor bedanct.

Post prandium. De heer Carleton ter vergaderinge comparerende (sonder 
voor dese reyse gehaelt te sijn, by gebrecke van carotzen) heeft geproponeert 
dese extraordinarïs audiëntie versocht te hebben, omdat hy verstaet dat de 
vergaderinge van Hollant op ’t scheyden staet, voor dewelcke hy haer Ho. Mo. 
noodich heeft geacht te kennen te geven, dat hy opte saecke van Amboina 
haere Ho. Mo. resolutie sal overschryven ende verwachten datter goet recht 
werde geadministreert, nyet connende hem roemen over corte administratie 
van justitie, dewijl hy ses weecken hier geweest hebbende, tot noch toe daer- 
van nyet en heeft vernomen; ende aengaende de saecke van Jan Pietersz. 
Coenen heeft hy gerememoreert ’t gene voor desen, om te verhinderen des- 
selffs vertreck naer Indien, den 27 Septembris 1624 ende vervolgens gepro
poneert ende tot antwoort heeft becomen gehadt, verhalende voorts syne 
consideratien op ’t geschrifte by die van de Compagnie overgegeven, seggen- 
de eenige pointen, daerinne gestelt, quaet, vals enderidiculeus te sijn, ende te 
tenteren d’ indignatie des Conincx van haer op desen Staet teschuyven; 
soeckende alsnoch dat deselve Coenen mach werden gerevoceert, ende ge
straft diegeene die tot sijn vertreck raedt ende daet hebben gegeven; waerop 
de voorsz. heer Carleton versocht is, sijn geproponeerde in t cort by geschrifte 
te willen stellen, ’t welck hy verclaert heeft wel te willen doen by forme 
memorie voor haere Ho. Mo. maer nyet om met die van de Compagnie in 
dispute te treden.
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Martii den 3en Augusti 1627. Ingecomen sijnde de memorie van den heer 
Carleton van ’tgene by hem gisteren is geproponeert opte saecke van Jan 
Pietersz. Coenen, met het bewijs daertoe dienende, bestaende in ses stucken, 
is by de heeren van Hollant deselve memorie gesonden aen haere heeren 
principalen, ende mitsdien de saecke noch opgehouden ten principalen.

1
30. XVII AAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN, 

10 Aug. 1627 *).*

/
' By de missive in dato 9 Januaii 1627, geteekent by de Gecommitteerde in

’sGravenhage sijnde, item by een andere in dato 27 Maertii 1627, geteyckent 
by de Bewinthebberen der Cameren naest gelegen, sullen U. E. hebben ge- 
sien de authorisatie ende last waermede d’ heer Jan Pietersz. Coen wederomme 
nae Indien gekeert is, in qualiteyt als Gouverneur-Generael van Nederlans- 
Indien, met ordre daerby, gelijck wy alsnu noch ordonneeren, denselven per
soon daervoor te ontfangen, aennemen, gehoorsamen ende respecteeren, ende 
doen respecteeren ende gehoorsamen, overal daer ende sulcx het behoort, 
sonder eenige exceptie ofte tergiversatie, waeraen de Generaele Oost-Indische 
Compagnie dienst sal geschieden.

Aengaende de commissien van den gemelden heer Generael Coen, alsoo 
sijn E. uyt Indien alleen gescheyden was met intentie omme (nae eenige com
municatie met de Compagnie aengaende haere staet van Indien) wederomme 
derwaerts te keeren, daertoesijnE. by de Seventhiene is beweecht geworden, 
opdat sijn wederkeeren niet lange en werde uytgestelt, gelijck alsnu is geschiet, 
soo houden wy den gemelden heer Coen alsnu in deselve conditie ende dig- 
niteyt als voordesen is geweest; derhalven oock onnodich achten eenige 
nieuwe commissien te senden, alsoo wy verstaen ende bevelen mits desen, 
dat de voorgaende commissien daertoe sullen verstrecken, gelijck wy deselve 
daertoe habiliteeren, confirmeeren ende approbeeren, ten waere wy anders 
hierna sullen gelieven te doen; ende ondertusschen belastenen de beveelen 
allen ende een yder, van wat qualiteyt off conditie sy mogen wesen, deselve 
commissien voor sulcx aen te nemen ende te respecteeren, totgemeynen wel- 
stant van de Generale Oost-Indische Compagnie.

Ende sooveel raeckt de ordonnantiën ende instructien voor den Gouver-

l.
Geen

nieuwe
com

missie.

2.
De in

structie
van 1617 binnen Middelborgh in Seelant vergadert op 22 Augusti anno 1617 sijn ge- 
^haafd! arresteert ende by de Ho. Mo. Heeren Staten-Generael der Vereenichde

neur-Generael, deselve sijn ende blyven gelijck als die by de Seventhiene

9 Kol. archief 453. — De missiven van 9 Jan. en 27 Maart 1627 komen daar niet voor.
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Nederlanden ende by Sijn Princelijcke Excellencie, Mijn Heere den Prince 

Orangne op 14 September ende 3 November van ’tselvejaer sijn geratifi
ceerd geapprobeert ende geconfirmeerd ende sooals sy jegenwoordich in 
handen sijn van den Gouverneur-Generael ende Raden van Indien, aen de- 
welcke sy alsnoch voor instructie sullen strecken ende dienen, mitsgaders de 
order ende last, na dato der gemelde instructie by de Generale Compagnie 
nae Indien successivelijck gesonden, sooals die staen ende te vinden sijn in 
de brieven, instructien ende resolutien van de Seventhiene, geteyckent tot 
nu toe ende die noch hiernae by de gemelde Seventhiene gesonden sullen 
worden,alle welcke aen den Gouverneur-Generael sullen sijn ende verstrecken 
voor generaele instructien. Lasten ende beveelen derhalven, dat U. E. deselve 
in ’t generael ende yder poinct van dien in ’t particulier sullen naecomen ende 
observeeren, soo byhaer eygen selfs, in haer eygen dingniteyt ende quali- 
teyten respectivelijck, als oock by alle anderen onder haer gebieth ende ge- 
hoorsaemheyt staende.

Particulierlijck vinden wy goetU. E. te gelasten ende teordonneeren, alsoo 
Gh!ndelJ'° voor(^esen aen de Seventhiene eenigeouverturen sijngedaen totopenstellinge 

van den vryen handel van India, op seckere concepten, ingestelt ende aen de 
Seventhiene overgegeven, die de gemeene Seventhiene, omme goede redenen 
haer daertoe bewegende, niet goetgevonden hebben te amplecteeren, noch 
te gebruycken, maer ’t beleyt van de generale negotie te laten voor de Ver- 
eenichde Oost-Indische Compagnie, sooals tot nochtoe voor desen is geschiet; 
soo is ’t, dat wy, alsnoch daerby persïsteerende, U. E. op ’t serieuste verbieden 
eenige openingen van den vryen handel in Indien te gedoogen ofte toe te 
staen, op den voeth van voorgemelde concepten ofte andere diergelijcke in 
eenigerhande manieren, waerop wy ons sullen verlaten.

In Amsterdam, desen I0cn Augusti anno 1627.
D’Bewinthebberen van de Vereenichde Oost-Indische Compagnie, terver- 

gaderingh van de Seventhiene, U. E. vrunden.
Was onderteeckent: ELIAS Trip, CORNÉLIS FRANCKEN, BARENT SOMER, 

Andries Rijckaert, Pieter Clementsz. Berkel, Dirck Hasselaer, Ar- 
noud Altena, Henricq Brouwer, Leonard Pietersz. Busch, Pieter de 
Schilder, Albert van der Gracht, Laurens Reael, Jan Martensz. 
Merens, Hendrick Voeth, Pieter W. Proost, Hugo G. Visch.
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31. RESOLUTIËN STATEN-GENERAAL, 25 Aug.—29 Sept. 1627 *)•

Mercurii den 25cn Augusti 1627. Sijn ter vergaderinge gecompareert H. Brou- 
ende Mr. Willem Boreel, advocaet van de Oostindische Compagnie, ver-wer

soeckende te mogen hebben copie van ’t gene by den heer Carleton in ge
schrifte is overgelevert, raeckende ’tvertreck van Jan Pietersz. Coenen naer 
Indien, daerinne by haer Ho. Mo. is geconsenteert, met verclaringe datte 
voorsz. heer Carleton het voorsz. geschrifte heeft overgegeven opte deductie 
by die van de Compagnie den 29en July lestleden geëxhibeert, alleen om haere 
Ho. Mo. te berichten van de gelegentheyt van desaecke, ende nyet om hem 
partye te stellen tegens die van de Compagnie.

Mercurii den 15en Septembris 1627. Is ter vergaderinge gecompareert de 
heer Carleton, hebbende op ’t nieuws in geschrifte gestelt sijn propositie voor 
desen gedaen, met eenige ampliatie opte revocatie van den Generael Coenen.

<■

Mercurii den 29en Septembris 1627. De heer president heeft gerapporteert 
datte heer ambassadeur Carleton versoect, dat haere Ho. Mo. believe specia- 
licken opte revocatie van Jan Pietersz. Coenen resolutie te nemen, waerop ge- 
delibereert sijnde, sijn de heeren van Hollant versocht haere resolutie opte 
voorsz. saecke van Coenen te willen inbrengen, opdat aen gemelte heer Car
leton eenich antwoort, ’tsyaffslegich off anderssints, mach werden gegeven 2).

1

*

32. RESOLUTIËN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN,
28—29 Sept. 1627 3).

Dingsdagh 28 September 1627. De E. heer Generael Jan Pietersz. Coen op 
gisteravondt met ’t schip de Galiasse in compagnie van ’t jacht Texel alhier 
ter rheede gearriveert, ende by den E. heer Gouverneur-Generael Pieter de 
Carpentier gecommitteert sijnde den E. Jacques Specx om sijn E. te gaen be
groeten ende wellecom te heten, gelijck mede om van sijn E. naer gelegentheyt 
te verstaen de maniere van sijn E. comste alhier, mitsgaders off sijn E. eenige 
ordre ofte missiven voor den gemelten heer Generael Carpentier was mede
brengende, soo is ’t dat gemelte heer Generael Coen onder andere propoosten

*) Kol. archief 501.
J) Vervolg der zaak: De Jonge V, p. XXXVIII.
8) Kol. archief, Eesolutiën G. G. en E. 1625—1627. — Gedrukt bij Leupe in B. T. L. V. 1859, 

bl. 13 en 16. '
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tegen voornoemden Specxin tcort verhaelt hebbende in wat maniere sijn E. 
metsyne familie uyt tvaderlandtvertrockenendeherwaertsaen g 
voornoemden Specx met eenen behandicht heeft seeckere opene missive met 
eenige geannexeerde extracten van

ecomen was

missiven ende resolutien, geschreven ende 
genomen by de vergadering van deSeventhiene, recommanderende den voor
noemden Specx d’selve aen gemelten heer Generael Carpentier te willen be- 
handigen, omme die met de Raden van India te communiceren ende daerop 
voorts nae behooren te resolveren; naederhant noch daerby voegende, dat 
sijn E. de gemelte missive sondt, omme by den heer Generael ende Raden van 
Indien gelesen te werden, ende dewijl de heer Generael Carpentier sijn verlos
singe versocht hadde, daeroppe oock behoorlijcke acte mochte worden ge- 
depecheert, dat sijn E. ’t generael gouvernement van India soo hier in Bataxia» 
als andere plaetsen in sulcker manieren mochte opgedragen werden, alsd’heer 
Generael Carpentier ’tselve van sijn E. hadde ontfangen ; waervan by voor
noemden Specx aengenomen wierdt rapport te doen. Welcken volgende by 
den gemelten heer Generael Carpentier de voorsz. missive uyt handen van

j

voornoemden Specx ontfangen ende by sijn E. op huyden in dese vergade- 
ringe vertoont ende voorgelesen sijnde, deselve bevonden is te sijn een missive 
gedateert den 9en January 1627, in ’s-Gravenhage, onderteyckent byjacob 
Bicker, J. Scotte, D. Meerman, Henrick Nobel, Pieter VVallichsz. Proost ende 
Outger Jacobsz., haer instellende als gecommitteerde uyt de vergadering van 
Seventhiene, by welcke missive gemelten heer Generael Carpentier ende den 
Raden van India benevens alle andere officieren ende in dienst wesende per- 
soonen onder ’t gebiedt van de Generale Compagnie in India geinjungeert 
werdt, soo wanneer de gemelte heer Generael Coen dito missivesal overleveren, 
sijn E. als Gouverneur-Generael aen te nemen, t’erkennen ende respecteren, 
sonder exceptie, gelijck by voorsz. missive breeder te sien is. Waeroppe by 
den gemelten heer Generael Carpentier ende den Raedt in consideratie ge
nomen sijnde, dat gemelte missive noch by de Seventhiene, noch oock by 't 
meerendeel derselve niet en is onderteyckent, maer alleen by boven genomi
neerde ses gecommitteerden; dat oock in de extracten van brieven ende reso
lutien welcke ter credentie van de gesegde missive daeraen geannexeert co-

gene speciale nominatie van eenige gecommitteerden gemaeckt werdt,men,
noch oock in deselve niet en blijckt, dat de gecommitteerden gemachticht 
souden wesen, gelijck de bovengenomineerde Bewinthebberen in voorsz. 
missive haer aennemen, omme den heer Generael Coen absolut in t gouver-
nement van India te mogen authoriseren, maar alleen in ’t jongste extract 

April 1626 secker ongenomineerde gecommitteerden by de Seventhienevan
geauthoriseert werden, om alle devoir aen te leggen ten eynde de reyse van 
gemelten heer Generael Coen naer India sijn voortganck mach becomen met

!
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i.

de eerst gaende schepen tegen de herfst desselven jaers 1626; soo is ’t, dat 
den gemelten heer Generael Carpentier ende Raden van India goetgevon- 
den hebben, eerse tot finaelder dispositie over soo wichtïch point als dit is, 
resolveren, alvoren noch eens metten gemelten heer Generael Coen desen 
aengaende in naerdere communicatie te doen treden, omme van sijn E. te 
verstaen, oft sijn E. noch eenige andere bescheyden is hebbende, welcke 
dese duistere besogne der gemelte gecommitteerden wat beter mochten ver
lichten ende becrachtigen, opdat de heer Gouverneur-Generael Carpentier 
ende Raden van India des te geruster op de ordre ende last in de boven- 
gemelte missive gementioneert, mochten disponeren naer behooren. Ende 
byaldien sijn E. dienaengaende geen volcomener bescheydt thoonen conde, 
dat men dan aenhouden sal om van sijn E. te hooren, hoe sijn E. de saecke 
selve is verstaende, mitsgaders wat sijn E. grondige meyningé sy, hoe men 
daerin ten meeste dienste van de Compagnie, eere van d’ een en d’ ander, 
mitsgaders tot meeste gerustheyt van gemelten heer Generael Carpentier 
ende Raden van India behoort te handelen, ten eynde alles in der bester 
voegen, met behoorlijcke ordre ende respect mach worden beleydt. Ende 
werden omme by zijn E. ’t voorverhaelde desen naermiddach te gaen ver
richten, gecommitteert den E. Jacques Specx ende Pieter van Duynen.

Actum in ’t casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent: P. DE 
Carpentier Jacques Specx, Pieter van Duynen, Antonio van Diemen, 
Jeremias de Meester, J. van Dooreslaer, secretaris.

/

.r>
•;

i
Woensdagh den 29cn September 1627. Den Raedt andermael by zijn E. be

roepen sijnde omme der gecommitteerden rapport nopende de communicatie, 
met den E. heer Generael Coen op gisteren gehouden, alsnu te hooren, ende 
daerop voorder in afhandelinge van de begonnen besoignes aengaende ’t 
resigneren van ’t generale gouvernement van India aen d’E. heer Generael 
Jan Pietersz. Coen [te resolveren], hebben de gecommiteerden Jacques Specx 
ende Pieter van Duynen gerapporteert, hoe den gemelten heer Generael aen 
haer E. verclaert hadde, geen volcomener commissie ofte naeder bescheyden 
desen aengaende, als alleen de geexhibeerde brief van de gecommitteerde uyt 
de Seventhiene, becomen te hebben. Ende wat belangde sijn E. intentie, dat 
deselve was, dat men sijn E. ’t generael gouvernement soude opdragen, ende 
dat de maniere van opdracht behoorde te geschieden in conformité gelijck 
als by sijn E. ’t selve aen den heer Gouverneur-Generaal Carpentier op sijn 
vertreck opgedragen was.

De saecke alsnu andermael in consideratie genomen ende geresumeert 
sijnde, is by eenparige stemmen gearresteert, onaengesien dedefectueusheyt 
van de gerequireerde bescheyden, op ’t vertrouwen nochtans, welcke uyt de
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brieff ende seeckere aennemelijcke omstandigheden sijn hebbende, dat by de 
gecommitteerde uyt de Seventhiene trouwelijck ende niet buyten intentie 
van de Seventhiene in dese saecke van d’ heer Generael Coen’s besendinge 
naer India ende desselfs authorisatie tot het generaele gouvernement gehan- 
delt sy, dat den gemelten heer Generael Coen het gouvernement van India 
op morgen by provisie sal worden overgelevert, onder protestatie nochtans, 
byaldien by de voorsz. gecommitteerde Bewinthebberen, welcke den gemelten 
brieff van 9 January onderteeckent, aen ons geadresseertendegesonden heb
ben, vets desen aengaende gebesoigneert ware, welcke tegen de rechte in
tentie van haere Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenigde Neder
landen, sijn Princelijcke Excellentie ende ’t licchaem van de geoctroyeerde 
Nederlantsche Oost-Indische Compagnie strydich bevonden wierd, ende wy 
dienvolgende in ’t overleveren van ’t generael gouvernement in handen van 
d’ heer Generael Coen eenige misslach begaen hadden, dat alle moeyten 
welcke ons ter cause van dien souden mogen ten laste geleydt werden, ’t sy 
waer ende aen wien sulcx oock wesen mocht, sullen loopen ende blyven 
tot verantwoordinge van de ses gemelte gecommitteerden als lastgevers in 
desen, ende voorts alsulcke meer als in desen besoigne sullen implicabel 
bevonden worden, ende dat sy oock sullen instaen voor alle swaricheden, 
schade ende interesten, welcke onse personen ter cause van dien souden 
mogen toecomen ofte aengedaen werden/Ende opdat hiervan meer als by t ..
ons kennisse mach worden gedaen, is goetgevonden eene bysondere acte te 
maecken, ende de notificatie daervan aen den E. heer Generael Coen te laten 
doen, als Bewinthebber ende voornemen lidt van de Compagnie sijnde.

Ende werden andermael gecommitteert aen d’heer Generael Coen van alle 
desen communicatie te doen, d’heeren Jacques Specx ende Pieter van Duy- 
nen; gelijck mede om sijn E. van wegen den heer Gouverneur-Generael Pieter 
de Carpentier aen te dienen, hoe sijn E. alsnu bereydt is, ’t gouvernement te 
resigneren ende in behoorlijcke forme aen sijn E. over te geven, als sijn E.
’t selve gelieve te aenvaerden.

Actum in ’t casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent: P. DE 
Carpentier, Jacques Specx, Pieter van Duynen, Antonio van Diemen,
Jeremias de Meester, J. van Dooreslaer, secretaris.
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1. — 16 NOV. 1621. — 753 f. 35 verso *).

Naer ’t sluyten van den generalen brieff 2) heeft my 3) syne E. belast U. E. 
t’ indachtigen haere meninge te willen schryven in wat manieren wy ons met 
d’Engelsen alhier sullen hebben te gedragen in ’t rekenen van de soldyen 
ende montcosten der soldaten die van Nederlant herrewaerts aen tot beset- 
tinge van de garnisoenen in de Mollucqen, Amboina ende Banda gesonden 
worden, gelijck mede van de soldaten die van de Mollucqen, Amboina ende 
Banda naer ’t vaderlant keeren; hoe verre d’Heeren verstaen d’Engelsen in 
dese lasten sullen hebben te dragen.

Per Job Christiaensz. Ghrijph, gewesene directeur op Malleyen, sijn alhier 
aen ’t comptoir generael in rekeninge goet gedaen voor nagelatene goederen ;; 
van zaliger Jacques Segarts/op Ternaten als vryman overleden, de somme^. (/ 

van ƒ2033 — 16. Noch hebben ontfangen voor rekeninge van d’heer Burge
meester Jacques Boreel de somme van ƒ 1020 — 10, item voor rekeninge van 
Symon Schotte ƒ508, uyt handen van den voorsz. Grijph, daerinne hy by 
’t recht alhier uyt crachte van procuratie gecondemneert is geweest van de 
nagelatene goederen van zaliger Segarts aen ons alhier te betalen, soodat wy ’t 
comptoir generael in alles gecrediteert hebben voor de somme van ƒ3562 — 6.

In onse voorgaende per ’t Wapen van Enchuysen hadden mentiegemaeckt 
twee monsters van lemmers tot sabels om voor de Prince Sultan Chroom,van

des Grooten Moguls soone, eenige te doen maken; de monsters gaen met dit 
schip Hollandia. U. E. gelieven ’t selvige in gedachten te houden.

Van schachten oft pennen sijn gants ontbloot, soodat de comptoiren haer 
gerieff niet connen geven; U.E. gelieve ordre te geven dat ons de ruymte ge
sonden werden. In verscheyden pampierencassen wordt er geene altoos ge
sonden ; oft het versuymt, oft al willens by de lasthebbers vergeten wordt, is 
ons onbekent.

Actum in ’t fort Batavia, adi 16en Novembris anno 1621.

2. — 21 JAN. 1622. — 753 f. 54 verso 4).

Per Gouda seinden U. E. een kistien met negotieboecken van verschey
den comptoiren, gelijck U. E. per nevensgaende notitie sien mogen; onder

n „Aen de Heeren Mayores tot Amsterdam per Hollandia gosonden”.
5) Deel 1,641.
a) Hier spreekt de Carpontier.
4) r Aen de Heeren Mayores tot Amsterdam per Gouda gesonden”.
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anderen gaet hier mede ’t winckelboeck van ’tcomptoir Batavia, by ’twelcke 
U. E. sullen connen bespeuren, wat hier tsedert 4cn Aügusty Iaestleden tot 
16cn January, soo tot onderhout van Compagnies dienaers als affbetalinge 

vrye lieden, per den coopman Gillis Seys verstreckt ende betaelt is.
Wy hadden wel gewenst U. E. ’t garnisoen- ende vryliedenboeck toege- 

sonden te hebben, dan ’t heeft niet connen geschieden; die deselve voor 
desen gehouden heeft is soo uyttermaten sloff daerin geweest, dat expres een 
oppercoopman tot redres derselver hebben moeten committeren.

Door den oppercoopman Jacques Cotely is U. E. per Hollandia onder 
andere scheeps- ende logieboecken mede gesonden ’t logieboeck van Batavia 
loopende van den jare 1619 tot 15en April 1621; per naesten hoopen U. E. 
andermael de copie van ’t selve te seinden, gelijck mede ’t vervolch van den 
15en April 1621. Hiernevens gaet een packet onder de pampieren van Coetely, 
daèrinne de rekeninge van d’overledene alhier in Batavia tsedert dito 15en 
April tot op heden.

In onse voorgaenden is U. E. geadvyseert hoe de Generale Compagnie ge- 
crediteert hadden voor ƒ3562 — 6, namentlijcken: voor nagelaten goederen 
van een Jaecques Segarts, vryman op Tarnaten overleden, uut handen van 
den directeur Job Christiaensz. Grijph ƒ2033 — 16; item wegen den burge
meester Boreel tot middel uut het sterffhuys van dito Segarts voor uutgewon- 
nen schuit van voorsz. Grijph ontfangen ƒ 1020— 10; item wegen Symon 
Schotte als vooren uutt handen van voorsz. Grijph ƒ508; somma ƒ 3562 — 6.

Per schip Mauritius op 8en January 1621 van hier vertrocken hebben U. E. 
gesonden extract uyt het generaele boeck van ƒ752 — 19 — 5, welcke den 
directeur Sury tot laste van Raphael Oliva (anno 1620 met Dordrecht naer ’t 
vaderslant gekeert) in reeckeninge brengt, sijnde by dito Oliva in Masilipat- 
nam van eenen Mirecomaldy ontfangen, ende niet te boeck gestelt; ander
mael gaet hiernevens de copie, ende sullen dito partye op ’t generael aff- 
schryven; gelijck wy mede affgeschreven hebben ƒ 3810 — 2 — 8, welck 
zaliger Abraham van Bree, gewesene oppercoopman in Jamby, onder syne 
administratie op verscheyden goederen te cort compt; item ƒ3533 — 17 —14 
welcke eenen Heyndrick de Waterfort, gewesene oppercoopman in Banda, 
mede te cort compt, van allen ’t welcke wy U. E. per Mauritius de beschey- 
den gesonden hebben.

In Jamby is overleden een Albert Bouwmeester, gewesene oppercoopman 
aldaer, in wiens plaetse weder getreden is Adriaen Jacobsz. van der Dusse, 
welck ons adviseert dat in ’t overnemen der restanten van zaliger Bouwmees
ter eenige debiteurs in dito Bouwmeesters boecken schuit negeren, sus- 
tinerende beswaert te wesen met ’tgeene sy noyt ontfangen hebben. Andere 
affirmeren haer schuit betaelt ende voldaen te hebben; ’t recht bescheyt heb-

van
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ben tot noch toe niet connen vernemen. Den voorsz. Bouwmeester is een een- 
voudich man van goet leven geweest, sooveel hebben connen vernemen, doch 
de cloeckste niet in ’t houden van de boecken. VVy hebben dito van der Dusse 
belast serieuselijck na des voorsz. Bouwmeesters comportement te vernemen, 
gelijck mede aen wien de faulte van ’tcrackeel der schuldenaers bestaet. On- 
dertusschen connen de Heeren dito overledens reeckeninge (welcke neffens 
’tlogieboeck van Jamby per Cotely met Gouda gesonden worden) inhouden, 
ofte onder cautie naer haer E. gevallen aen de vrienden voldoen.

Wy hebben alhier ontfangen uyt handen van eenen Jan Reyniersz., gewe- 
sene capiteyn van ’t garnisoen deses forts, de somma van 1000 realen van 
achten, waervoor ’t generael gecrediteert ende aen den voorsz. Reyniersz. 
assignatie op de Heeren gepasseert hebben, om deselve penninghen met al 
sulcken advance als haer E. gewoon sijn te geven, in ’t vaderslant weder te 
mogen ontfangen.

Met dese schepen Gouda &nde Westvrieslantgaen verscheyden cooplieden 
ende officieren naer huys; eenige omdat haren tijtuytgedient hebben, andere 
om sekere andere oorsaecken. De Heeren gelieven daer op te letten, ende de 
resolutien na te sien, daerinne haer E. de redenen vinden sullen, die den raet 
gemoveert hebben sommighe voor haeren tijt telicentieren, opdat andermael 
niet geabuseert worden. ’tGaet hier, Godt betert, met veel hooge officieren 
soo slecht toe, dat genootsaeckt sullen wesen (gelijck oock ten deele begonnen 
is) de meeste part te licentieren, ende ons met de minder stoffe te behelpen, 
ten sy U. E. daer inne voorsien. Seindt doch gesette mannen, die met eer, iver 
ende lust tot bevoirdering van ’t gemene lants ende de bysondere Compag
nies welstant begaeft sijn ; ’tsal U. E. duysenden waerdich wesen. Meer worter 
by eenen slechthooft in een ure somwylen verbrot, als de gagie van hondert 
cloecke mannen mogelijck in een heel jaer soude comen te monteren, daer- 
van wy niet dan al te veele experientie t’ onsen leetwesen, insonderheytU. E. 
groote verachteringhe ende schade, dagelijcx becomen.

Nademael U. E. staet door de wonderlijcke segeninge Godes in dese Indien 
soo verre alrpde gebracht is, dat daervan mettertijt florissante rancken van 
de republijcque der Vereenichde Nederlanden gemaeckt connen worden, wil
len U. E. gebeden hebben d’ instrumenten te beschicken, die daer dienen tot 
opvoedinge, bestieringhe, corroboratie ende accressement van de jonge 
spruyte, te weten Capital, geschicte persoonen, soo in kerckelijcke als poli- 
tijcke saken, gelijck mede in s 
consten ervaren; daerbeneffens eerlijcke familien, aencomende ende jonge 
meyskens, met jongers. Dese laeste sullen haer naer den aert van ’tlant best 
schicken. Met dese sal ’tlant ’tsyner tijt niet alleen buyten U. E. oosten, maer 
oock met U. E. proffijt gehouden ende geaugmenteert worden.

tijl der negotie ende alderhande mechanicke



21 Jan. 1622.720

Hiernevens gaet balance uyt de generale boecken, daerby U. E. sien 
mogen ’t geringe Capital welck in Indien resteert tot vervolch van den ge- 
woonlijcken handel, ick laete staen d’extensie van dien, welcke U.E. soo 
hoogh sijt recommanderende. Van de 41 £ tonne gouts, dat alle de restanten 

alle de comptoiren ende voyagien in Indien bedragen, hebben U. E. niet 
boven de20 tonnen gouts in retouren te verwachten; de rest bestaet in schul
den ende provisien, daer weynich ende niet van te verwachten is.

Per dito ballance sullen U.E. sien hoe tegenwoordich niet meer als 11 
kisten met contanten by het comptoir overich hebben; hiermede moet den 
peperhandel op Jamby ende Andrigiry, alsmede de Chinese joncken die 
binnen een maent tot Batavia comen sullen, waergenomen worden. Wat res
teert dan tot ondersoeck van den handel op de custe van China, den peper
handel op de Westcuste van Sumatra, den handel van Suratte, Choromandel 
ende verscheyden andere quartieren ? ’t Is te beclaechlijck dat tot soo grooten 
ommeslach soo sobere middelen gepresteert sijn geweest. Wy hopen emmers 
dat het haer E. voortaen aen deselve niet mancqueren sal, gelijck het schijnt 
voor desen gedaen heeft; insonderheyt soo de voorjarige, de nagesondene 
ende dese retoeren, gelijck wy hopen, in salvo overcomen.

’t Is te vresen ende seer apparent, dat by gebreck van Capital, maer van 
volck insonderheyt, dit jaer niet wat goets op de custe van China (gelijck ’t 
voornemen wel was) verricht sal connen worden, als U.E. by seker discours 
in ’t resolutieboeck wijdtloopiger sullen connen sien. De tochten na Ma
nilla ende Goa in compagnie van d’ Engelsen verhinderen onse particuliere 
disseynen; nochtans mogen ’t selve niet excuseren om verscheyden redenen, 
U. E. wel kennelijck.

Soo veel machts dien ter boven de thien schepen van deffentie altijts overich 
te wesen, dat evenwel den handel, ende de conquesten voor U.E. alleen, ge- 
stadich bevoirdert ende vervolcht mogen worden. Hierop gelieve U.E. te 
letten ende ons maer menichte volck ende geit te beschicken, dan sal ’t wel 
gaen; daer wy nu ter contrarien de goede occasien met hertseer moeten aen- 
schouwen, sonder die te connen vatten. Aengesien U.E. per den generalen 
brieff alles wijdloopich aengewesen wordt, sal ick hierinne niet prolicx wesen, 
maer referere my aen denselven.

De comptoiren overal, maer insonderheyt Batavia, sijn gants van schaften 
onvoorsien. U.E. gelieve ons de ruymte te seinden, opdat by gebreck van 
dien niet verlegen vallen, ’t Schijnt dat versuymt worden in de pampiercassen 
te packen, alsoo verscheyden geopent hebben, daer gene in bevonden sijn.

Om viercante ende platte staven iser sijn tegenwoordich seer verlegen, soo 
tot eygen gebruyck alsmede tot den handel.

‘) Deel III, 808.

van
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Roediser gelieve U. E. van gelijcken de ruymte te senden.
Clinckert, maer insonderheyt dackpannen, connen niet te veele gesonden 

worden. Om pannen sijn tegenwoordich seer verlegen, soodat de huysenmet 
plancken ende gebacken steen in calck moeten decken, ’twelck nimmer dicht 
is ende veel schade op de waren in de packhuysen causeert.

Allerhande sorteringe spij okers van 
hier gans nodich, maer boven de 6 duym niet, alsoo genoechsaem van die 
slach voorsien sijn, meer als in langen tijt vertieren connen. De groote spijc- 
kers moeten ongelijck pro ffytelijcker voor de leveraers wesen als de middel
bare ende clener soorte, want in plaets van een dat van doen hebben wordt 
er wel thien gesonden, ende van ’tgene hier meest van noode hebben, thien- 
mael te weijnich. U. E. gelieve d’ opsienders ende beschaffers van dese ende 
alle andere menudentien te belasten, dat beter calculatie maken, ende nauwer 
regard daerop nemen.

Op ’tboscruyt dient mede beter geleth te worden. Met de jongste schepen, 
insonderheyt die van Seelant gecomen sijn, hebben uyttermaten veel quaet 
cruyt becomen; per 't schip ’t Wapen van Delft hebben over de 400 vaten 
naer Amboina gesonden, om te vermaken, ende crygen noch dagelijcx niet 
dan dachten van ’t bedorven cruyt in de schepen.

U. E. gelieve ons een deel gemaeckte comptoirboecken van goet mediaen 
pampier te seinden, alsoo gans daervan gedisprovideert sijn, ende ons met 
riempampier moeten behelpen, dat tot groote partye niet en past.

’tSchip Wcstvrieslant soude noch wel 20 a 30 lasten goets meer hebben 
connen innemen, dat by gebreck van retouren niet hebben connen voldoen. 
Wy sijn dagelijcx wel eenighe van Siam verwachtende, doch is niet goetge- 
vonden twee soo groote costelijcke schepen op een onwisse hoope met perijc- 
kel, maer insonderheyt verlies van tijt, langer op te houden; derhalvensullen 
U. E. ’tselve ten besten gelieven te nemen, ende d’ongeschickte grootheyt 
van de schepen mede wat schults geven.

Volgens de gesondene balance staen d’ effecten van de Generale Compag
nie over alle de comptoiren in Indien schuldich per rest ƒ4.152.146 11 11.
U. E. sullen verdacht wesen dat hier noch aff moet ’t cargasoen dat met 
Naer den van de Cust gesonden is, daervan alsnoch geen specificatie becomen 
hebben, monterende f 62.753 — 17 ; rest ƒ 4.089.392 14 11.

Hiernevens gaet cognoisement van de goederen in t schip Gouda geladen.
Actum in ’tfort Batavia, adi 21cn January anno 1622.

de 5 ende 6 duym nederwaerts sijn

46
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3. — 29 MAART 1622. — 753 f. 65 *).

Onsen jongsten, waervan hiernevens de gelijcke gaet, was op21enJanuary 
per ’t schip Gouda, in compagnie van Westvrieslant op 22en derselver van 
hier naer ’t vaderslant vertrocken. D’Almogende wil alle U. E. gaende ende 
comende schepen geleyden.

Tsedert is hier weynighe veranderinghe voorgevallen anders als den sleet 
des tijts medegebracht heeft. ^ }j;

Tot noch toe is de langhe verwachte Leeuwinnefvan Amsterdam niet ver
schenen, ’t welck ons ’t beste doet hopen dat by suyden Java vervallen ende 
(gelijck met den Eenhoorn ’t voorleden jaer gebeurt is) in Amboina gearri- 
veert sal wesen, dat Godt geve ’t syner tijt vernemen mogen. De nagevolchde 
secoersen (soo per advijsjachten in ’t voorjaer vooruyt, als tijtlijck op den 
herbst des jaers 1621 met de resterende schepen nagesonden)sijn met devotie 
verwachtende, ’t Ware te wenschen eenige watspoedich overquamen, om met 
nieuw Capital tot bevoirderinghe van den inlantschen handel ende vader- 
lantse retoeren in tijts gesecondeert te mogen werden, daerom andersints 
alhier grootelijcx verlegen ende U. E. aldaer sonderling vercort sullen wor
den. Resteren ons tegenwoordich noch elff kisten contanten neffens eenighe 
deden van de Cust, parthye sandelhout ende eenighe nagelen, daermede eer- 
langh met deopeninghe van ’tOoster mousson verscheyden quartieren sullen 
moeten versorcht worden. Wat sal dat helpen, soo daer niet anders in tijts toe 
en valt? Wy hadden gehoopt een schip met Guseratse deden van Suratte be- 
comen te hebben, maer sijn grootelijcx beducht dat daer niet ofte weynich 
van comen sal, alsoo de goederen voor desen per den Sampson ende Weesp 
naer Mocha gesonden, gans geen afftreck gehadt hebben, waerover sonder 
eenighe contanten van daer naer Suratte gekeert sijn. Willen U. E. middelen 
ende finantie becomen om de swaere lasten van Indien te connen suppor
teren, sonder van de capitalen die U. E. tot bevoirderinghe van retouren 
jaerlijcx naer Indien sijt seindende ten achteren te teeren, maer daerenboven 
in corten tyden noch soo veel over te behouden, dat U. E. successivelijck 
rijcker retoeren becomen ende minder Capital sullen behoeven van Neder- 
lant te seinden, maeckt dat Suratte jaerlijcx van daer met 200.000 realen van 
achten geprovideert worde, behalven ’t gene U. E. in den sydenhandel van 
Persien te syner tijtsoudet mogen goetvinden te employeren. De custe Cho- 
romandel dient mede soo van ’t vaderlant als van hier jaerlijcx voorsien te 
werden soo in contanten, speceryen als andersints, tot de waerdye van 300.000

'
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*) „ Aen de Heeren Mayores tot Amsterdam ende Middelburch per do schepen Schoonhoven 
ende Orangieboom gesonden”.
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realen van achten. Dese 500.000 realen eerst op die twee plaetsen in cleeden 
ende proffijt gevende coopmanschappen besteet ende dan vandaer herre- 
waerts gebracht, sullen U. E. verstrecken 1.200.000 a 1.300.000 realen 
achten. Dan sal ’thier beginnen vol te staen, den stapel der traffijcque 
alle dese omliggende landen t’ eenemael tot Batavia getrocken, openbare vy- 
anden ende geveynsde vrienden sonder violente wapenen van de bancquen 
geschoven worden. De saken connen door desen middel met der tijt daer toe 
gebrocht worden, dat U. E. niet sullen behoeven soo veel realen van achten 
jaerlijcx van Europa herrewaerts te seinden, ende sal evenwel den rijcken 
handel van China gevonden ende voldaen connen worden, daertoe alhier 
seer goeden moet hebben, insonderheyt soo U. E. de geeyste middelen van 
geit ende volck vooreerst vandaer versorget.

Noch en sijn van dit mousson geen joncken van China verschenen. By 
eenighe werdt getwijffelt off dit jaar comen sullen, doch eenighe hebben 
goeden moet daertoe, ende geven oock redenen waerom deselve hier noch 
niet wesen connen, alsoo ’t nieuwe jaer van de Chinesen nu een maent laeter 
compt als ’t voorleden, ende dat de joncken niet lichtelijck voor den inganck 
van ’t nieuwe jaer vertrecken, sulcx dat naer dese calculatie hier noch niet 
wesen connen; en soo voor ’t nieuwe jaer vertrocken waren, gelijck wel by- 
wylen maer seer selden geschiet, soo souden hier al behooren te wesen. Een 
maent naer desen sal men versekerder daervan connen oordeelen.

van
van ƒ

I

Men verstaet uyt de geintercipieerde brieven van Maccau, dat den Chinees 
een grooten nederlaghe van denTarter geleden ende de meeste fleur van sijn 
crijghsvolck verloren heeft. Door de doot van twee coningen, cort achter den 
anderen gedecedeert, was de croone, niet sonder tegenstant van eenighe 
groote, eyndelingh op den jongen ende rechten erffgenaem gedevolueert. Off 
nu ’t rijck van China door emulatie van de groote ende aspirateurs van de 
croone in oneenicheyt geraeckt ende door indrangh van den Tartar soo ge- 
troubleert sy datter geen volck uyt het lant mach, dan off de Chinesen door 
de versche wonde van ons in deManilha ontfanghen ende aenhitsen van onse 
vyanden verbittert sijn, ofte dat een monopolische guyterye met ons voor 
hebben, sal den tijt moeten openbaren; ’t is alsnoch qualijck te raden. ’tGaet 
hoe het wil, wy hebben seer goeden moet dat hem alles ten besten ende tot 

voordeele wel redden sal, insonderheyt soo ons desseyn door Godts

!

;
onsen
handt niet mercklijck weerhouden wordt.

Wat voorder aengaet ’t progres van de negotie, den eysch van dien, ver- 
volch van tochten ende voorgenomene exploicten op den vyandt, aenwas 
ende bevestinghe van U.E. staet in Indien, gelijck mede hoe de saecken haer 
tusschen ons ende d’Engelse gedragen, hoe met Bantam, de Mattaram, ver- 
scheyden andere coninghen ende natiën van Orienten staen ende wat hier

j
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passeert, gedraghe my 1) aen de missive van syneE. 2) daerinne alles in 
’tbreede aengewesen ende verhaelt wordt.

Andermael seinden U. E. de memorye van verscheyden Nederlantse coop- 
manschappen daer die van Japon groote instantie om doen. U. E. gelieve de- 
selve in recommandatie te houden ende te voldoen, soo sulcx voor desen niet 
geschiet is.

De roode lakenen met Dordrecht na de Cust gegaen, heeft ons Sr Soury per 
den Gouden Leeuw alle te samen terugge gesonden, alsoo daer gans niet ge- 
trocken sijn. Siam is oock noch redelijck daervan voorsien. Hier hebben noch 
15 volle cassen, soo dat U. E. daerop haere gissinghe wat maecken mogen, 
alsoo met die van de Cust ontfanghen, ende ’t gene van outs hadden, ontrent 
de 240 halve roode lakenen bv den anderen sijn hebbende. Root corael, gelijck 
wy U. E. voor desen per Leyden geschreven hebben, dient tot naerder advis 
geene meer gesonden.

Wy hebben alhier van eenen opperbarbier, genaemt Claude Oliviersz., 
gaende met dese schepen naer ’t vaderlant, ontfanghen 480 realen van achten 
in contant, voor welcke somma de Generale Compagnie gecrediteert hebben. 
U. E. gelieven aen den voorsz. Claude dito penningen in spetie offe de waer- 
dye van dien in andere munte, met alsulcke avance als haere E. gewoon sijn 
te betalen.

Eenen Bertram Lubbeeck, voor assistent met de Galiasse in ’t lant geco- 
men, naderhant ondercoopman in Patany geweest ende al daer overleden, 
compt op de casse by hem gehouden boven alle syne verdiende maentgelden 
volgens de boecken van ’t comptoir Patany onder d’administratie van den 
directeur Druyff te cort de somma van ƒ510 — 9, waervoor ’t generael ge- 
debiteert hebben; U. E. connen haer aldaer op de borge van voorsz. Lub
beeck doen valeren. Wy verstaen dat dito Lubbeeck hem met vrouwen seer 
verloopen ende aen deselve veel gelts te cost heeff gehangen. Den direc
teur Druyff can van sijn comportement best getuygenisse geven, daeraen 
ons gedragen.

U. E. gelieven doch niet te vergeten ons met eerste gelegentheyt ten min
sten een halff dosijn corecte balancen met haer gewichten te seinden om al- 
derhande grove waren te wegen, alsoo hier seer daeromme verlegen sijn ende 
altijts groote discordantie tusschen ’t gewicht van d'een ende d’ander comp
toir-bevinden.

Hiernevens gaet een rekeninghe van d’over ende weder geloopen partyen 
tusschen ons ende d’Engelsche tsedert den inganck van ’t accoordt, geen
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*) Ook deze brief schijnt dus door de Carpentier geconcipieerd. 
2) Van 26 Maart 1622 (deel 1,703).
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gemeenschap met de voorgaende oude querelleuse rekeninge hebbende, 
daerby sy per resto over de ƒ12.000 schuldich blyven ende weynich alhier 
van te verwachten hebben, maer sal almede in d’oude rekeninghe moeten 
gevonden worden, alsoo daer verscheyden partyen onder loopen die tusschen 
ons alhier niet sullen connen affgedaen worden.

Dese gaet per de schepen Schoonhoven ende d' Orangiebootn t daermede 
U. E. sijn toeseindende als per factuyre ende cognoisement, te weten: per 
Schoonhoven een cargasoen van ƒ 151.233 — 15; per d' Orangiebooni een van 
ƒ123.942 — 11 — 15. Voor ’tbedraghen deser cargasoenen gelieven haere 
E. de generale rekeninghe van Indien t’ontlasten. D’Almogende laet U. E. 
alles in salvo toecomen.

In Schoonhoven sijn verscheyden porceleynen tobben, per Tholen uyt twee 
Portugiese navetten onder Champa verovert, gelijck mede pertye balen die 
voor rouwe zyde aengeschreven staen, sonder dat alhier altsamen geopent 
sijn, eensdeels om dat den tijt sulcx niet wel lyden mochte, ten anderen om 
de groote spillinge die men op ’t porceleyn met uvtnemen ende herpacken 
onderworpen was. Twee balen rouwe zyde sijn hier geopent, die schoon ende 
wel geconditioneert bevonden hebben; ende alsoo by ons niet soo wel her
pacht conden worden, hebben de rest alsoo op goet gelooff toegelaten. By- 
aldien U. E. eenige differentie daerinne bevindt, gelieve ons sulcx ten goeden 
te houden.

Hoe hare E. den galiga aldaer gevalt, verlanght ons te weten. Op d’aen- 
radinge van eenighe die haer deser drogues verstaen, hebben U. E. met dese 
ende de voorgaende schepen eenighe toegesonden. In alle de veroverde Por
tugiese scheepkens is een goede quantité geweest.

T’onsen leetwesen moeten U.E. noch metbenjuyn quellen ; na desen sal’t 
niet meer geschieden, tensy U.E. anders ordonneert. Met den camphor voor 
desen gesonden ende die noch te volgen staet, sullen U. E., is te beduchten, 
almede verlegen sijn.

Hiernevens gaet een rolle van alle de schepen die de Nederlantse Com
pagnie op dato in Indien is hebbende, gelijck mede notitie van d’ Engelse 
schepen. In voorsz. rolle sullen U. E. sien moghen wat schepen tsedert den 
oorloge tusschen ons ende d’Engelse hier in Indien gesnevelt ende van 
ouderdom aen de wal geleyt sijn; ’t is te beduchten dat eerlanghe noch wel 
een hal ff dosijn stucx affgeleyt sullen moeten worden. U.E. gelieven daer wat 
op te letten ende toe te sien dat onse geveinsde vrienden soo goeden occasie 
niet meer en crygen als haer voor desen door Godts genade misluckt is. Sy 
en sijn niet gebetert, maer eer verergert; doch wy hopen dat U. E. staet eer
lange soo gevest sal wesen, dat geen voordeel meer daerop becomen sullen.

In ’t schryven van desen wesende, is alhier op dato van China wel aenge-
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comen d’ eerste joncke; compt in 43 dagen van Chincheu, vier dagen naer 
den inganck van haer nieuwe jaer geseylt; seght dat noch twe andere joncken 
op comende wegh herrewaerts aen waren. Na Manilha waeren naer ’t seggen 

den nachoda dit jaer 8 joncken, naer Siam 3, naer Cambodia een, naer 
Patany een, naer Grissi 2, naer Bima 2 ende naer Quinan ofte Cauchinchina 
17 cleene joncquen; de dry joncken die hier comen sijn van cleenen valeur, 
brengen niet dan grove waren, voor Java ende dese omliggende quartieren 
dienstich. De vaert op Manilha ende andere quartieren sal den Chinees niet 
naerlaten, tensy dat hem de wacht naerder geset worde, gelijck wy hoopen 
eerlanghe geschieden sal.

Tegen dat den handel van China opengaen sal, gelieve U.E. tegedencken 
extraordinary Capital te fournieren soo ’t alreede niet geschiet is, opdat den 
Chinees met gevoechlijcke middelen te kennen mogen geven wat onse mee- 
ninghe ende begeeren sy.

Hiernevens gaen cognoisementen van de cargasoenen in de schepen Schoon
hoven ende den Orangieboom geladen, gelijck mede notitie van ’t gene in 
voorsz. schepen naer ’t sluyten van de facture meer geladen is.

Noch gaet hiernevens seker extract van rekeninghe van den oppercoop- 
man Willem Cunnigem, die met Schoonhoven naer ’t patria is keerende, daerby 
schuldich blijft de somma van ƒ843 — 6 — 12. U. E. gelieve in ’t affrekenen 
met de voorschreven Cunnigem daerop te letten.

Actum in ’t fort Batavia, ady 29en Martio anno 1622.

van

4. — 6 SEPT. 1622. — 754 f 19 verso 1).

Wat schepen tsedert vertreck van Schoonhoven ende d’ Orangieboom van ’t 
vaderslant gecomen ende van hier naer verscheyden quartieren versenden 
sijn, gelijck mede wat tydinghen uytte Mollucos, Amboina ende Banda be- 
comen hebben, wat schepen ende jachten de Nederlantsche Compagnie op 
.de tocht van^fcabo de Spirito Santo, Manilha, de custe van China, in ’t vaer- 

•! water van Malacca ende op de custe van Indien tot affbreuck van den vyant 
is houdende, hoe met den Mataram in vrientschap staen, hoe Bantam 
hertneckich blijft, hoe met d’ Engelse noch even seer crackelen, ende wat hier 
voorts in den handel is passerende, wordt U. E. in den generalen brieff 2) 
wijtloopich aengewesen; sullen alleene in desen ernstelijck helpen 
deren, dat met den eersten een sterek Capital naer Indien gesonden mach

9 «Naer ’t patria aen de ïïeeren Mayores per ’t schip de Leeuwinnc".
«) Deel I, 718.
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werden, om niet alleen d’ ordinari maer daerbeneffens oock de Chinesche re- 
toeren te mogen bevoirderen. U. E. moeten voortaen geen rekeninghe 
maken dat met 5 a 600.000, maer met 10 a 1200.000 realen van achten jaer- 
lijcx den inlantschen handel vervolcht ende de geeyste retoeren voor ’t vaders- 
lantgeprocureert sullen moeten worden, byaldien, gelijck wynietentwijffelen, 
den handel van China obtineren. Soo U. E. ons daertoe niet tijtlijck secou- 
reren oft op den vyant eenighe notabele prinsen becomen, sullen de Heeren 
in haere victorie groote verachteringhe ende excessive lasten comen telyden. 
Om met geen ledighe handen op China te comen (oft daer eenich voordeel 
te doen ware) is derrewaerts een geringh Capital (ten aensien van den rijcken 
handel) gesonden, ’t weick ons niettemin hier vry wat incommodeert, alsoo 
om Chinas wille den eysch van Suratte, de custe Choromandel ende den peper
handel op de Westcuste van Sumatra soo niet hebben connen voldoen als ’t 
wel behoorde; daerbeneffens dat ons oock grootelijcx verachter! detardance 
van de schepen Mauritius ende ’t Wapen van Rotterdam. D’Almogende wil 
se voor ongeluck bewaren ende in salvo geleyden. Noch meer heeft ons gea- 
buseert, dat sooveele comptanten met dese vloote min gesonden sijn als U.E. 
by haere eerste missiven gissinge gemaeckt ende eenichsints toegeseythaddet.

Tegenwoordich resteren ons by ’tpackhuys niet meer alsthienkisten: met 
Mauritius en ’t Wapen van Rotterdam wordter 14 verwacht; wanneer die mett 
lieff becomen, sullen ’t samen 24 kisten wesen. Hiervan behooren noch ten 
minsten 12 kisten aen peper besteedt te worden, eer de geeyste quantité van 
70.000 sacken dit jaer voldoen connen. Soo nu de voorsz. twee schepen niet 
voor den uytgangh van ’tOoste mousson comen t’arriveren, datgoelijck noch 
twee maenden te baet hebben, sullen uytdermaten verlegen vallen ende gans 
irresolut gestclt worden, alsoo nootsakelijck eenich geit voor de Mollucos, 
Amboina ende Banda sullen dienen te seinden om ’tgebreck te suppleren 
daerinne d’Engelse alrede vervallen sijn ende noch bet sullen, soo middeler- 
tijt geen nieuwe secoersen van Engelant becomen. Tot den incoop van rijs, 
boonen, arack ende andere provisien voor de benoodichde forten sullen ten 
minsten dry kisten van doen wesen, in voeghen dat U. E. oft in retoer van 
peper vercort, oft de Mollucos, Amboina ende Banda sober voorsien sullen 
worden, dat vermits ’tsneuvelen van ’tschip d’Eendracht nu immer niet pas

meer

sal; doch leven noch in groote hoope dat van de cust Choromandel dage- 
lijcx met een goet cargasoen deden gestijft sullen worden. Dese schaersheyt 
ende den grooten ommeslach, seggen andermael, maken ons irresolut waer 
dese thyen kisten best employeren sullen. Wy hadden geerne noch een schip 

Atchin en de Westcuste van Sumatra gesonden, gelijck mede

sen

om peper na
Jamby wat bet gestijft, maer hebben ’tniet dorven bestaen om niett’eene- 
mael ontbloot te sitten, oft schier oft morgen met Bantam voor ’tvertreck van
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de volgende schepen in onderhandelingh van peper conden geraken (daer 
niettemin noch cleene schijn van is), ende soo alschoon hierna met Bantam 
in onderhandelinghe conden comen ende de twee gemelte schepen met de 
14 kisten contanten wat langer tardeerden, sullen qualijckconnen resolveren 

t’eenemael t’ontblooten, voor de Mollucos, Amboina ende Banda 
niet wat te behouden, ende voor dese plaetse gants destitut te blyven. Wy 
geven de Heeren te bedeneken hoe lastich het ons valt dus becrompen te sit- 
ten ; noch sal ’tbeswaerlijcker vallen byaldien tydinghe becomen van ’tgoet 
succes op de custe van China, ende dat tegen May oftjuny toecomendegeen 
treffelijck capital derrewaerts sullen mogen schicken, tensy U. E. van dit voor- 
jaer eenige notabele secoersen herrewaerts aen gesonden hebben ; die van ’t 
najaer sullen tegen die tijt qualijck soo vroech becomen. Waermede sal men 
oock de Chinese joneken,'die hier comen mochten, in train van handel houden, 
in gevalle eenighe rijeke waren brengen ? Wat sal men tegen May ende Juny 
aenstaende na de bocht van Patany connen senden tot bevoirderinghe van 
den peperhandel aldaer? Wy bidden de Heeren doch hierinne te voorsien; 
’ten sal haere E. hoopen wy nu aen de middelen niet ontbreken, insonderheyt 
soo de jongste gesondene retoeren met lieff overgecomen sijn. Na verstaen 
soude het U. E. niet aen de goede wille, maer aen vermogen gefeylt hebben, 
eerstvanhierverwachtende’tgenewysooernstlijckvandaenvareneysschende.

Suratte willen U. E. van gelijeken op ’thoochstegerecommandeert hebben 
van ’t vaderslant aff met een goede somma gelts te provideren, want elcken 
real die U. E. naer Suratte seinden ende van daer (in deden besteedt) herre
waerts compt, is U. E. ten minsten 2, 2\ ende oock 3 realen van achten hier 
in Indien waerdich. U. E. connen daerna affmeten dat yder real welcke U. E. 
over Suratte seinden, in peper ende andere Europische retoeren alhier be
steedt, in ’t vaderslant opbrenght ten minsten van een, ses ende wel neghen 
oock; ende wanneer de peper met contant moeten coopen, wat rendeert yder 
real in Europa meer als van een, dry? insonderheyt nu de peper soo dure is.

’t Schijnt U. E. haer verlaten hebben, wy van hier den eysch van Suratte 
voldoen souden, ’t welck niet wel geschieden can soo langhe U. E. ’t capital 
niet anders vergrooten, tensy U. E. aldaer tevreden sijt een jaer oft twee 
veel retoer min t’ontfangen als men van hier uytd’ordinari secoursen gewoon 
is jaerlijcx na Europa te seinden. Met den Chineschen handel sal ’t mede 
becrompen uytvallen byaldien U. E. niet tijtlijck hierinne voorsien, gelijck 
wy vertrouwen haere E. niet nalaten sullen.

Hiernevens gaet extract van ’t geene soo tot den handel van Suratte als 
China uyt ons cleen vermoghen extraordinari gefourniert hebben, daerby 
U. E. sullen connen affmeten wat ons in dese conjuncture (dat de peper soo 
extraordinari dier is) dus ten achteren set. Wy hoopen evenwel U. E. in haren
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eysch van speceryen dit jaer niet vercort sullen worden, maer d’extensie in 
verscheydenheyt van waren, welcke U.E. soo hoochlijck recommandeert, sal 
alsnoch niet wel vallen willen, tensy van ’t weynighe dat na China alrede ge- 
sonden hebben dit jaer noch eenich retoer becomen, oft dat de vlote 
Manilha treffelijcke prinsen veroveren.

Dese gaet per ’t schip de Leemvinne, daerby U. E. toeseinden een carga- 
soen monterende volgens bygaende factuyre ende cognoisement de 
van f 106.659 — 2 — 2; d’ Almogende late U. E. ’t selve met lieff toecomen.

Onder voorsz. cargasoen gaet een monster van Chinees gout, dat men in 
Canton becomen can, een gewicht gout voor acht silver. In Japon rendeert 
het, ende hier van gelijcken, 12 a 13. Hoe U.E. ’t selve aldaer bevinden, sullen 
t’syner tijt geerne verstaen. Noch gaet hiernevens seker wit Guserats linnen, 
asmani genaempt, welcke van den Broeck tot een monster seindt; hoe U ’t 
selve bevalt ende wat quantité d’Heeren daervan jaerlijcx begeeren, sullen 
verwachten.

Spica nardi schrijft van den Broeck in \ lant van Guseratte in quantité te 
becomen sy; hiernevens seinden U. E. van gelijcken een monster, ’tls een 
ware van grooten volume; hoe U. E. dese bevalt ende wat daerin gedaen wilt 
hebben, sullen mede geerne hooren.

In Suratte valt quantité salpeter, dan soo suyver niet als die van de cust 
Choromandel ende wel soo dure; hebben niettemin last gegeven dat een 
goede partye opcoopen, aldaer laten raffineren soo ’t geschieden can, ende 
met alle schepen naer ’t vaderslant seinden.

Van den Broeck heeft ons van Suratte gesonden 120 ^ drakenbloet ende 
17 oneen ambregris, gaende onder ’t cargasoen van de Leemvinne. U. E. ge
lieven ons te laten weten hoe ’t selve bevinden, om ons in toecomende daer- 
na te reguleren.

Van de crameryen welcke de Heeren met de jonghste schepen schryven te 
seinden, hebben hier seer weynich alsnoch becomen, alsoo eenich door de 
subyte vorst in de lichters nagebleven is, ende eenich met Mauritius noch 
verwachtende [sijn], gelijck de Heeren per nevensgaende notitiesien mogen; 
hebben daerinne gcannoteert, wat sorte van crameryen hier wel begeert, ende 
welcke niet wel getrocken wordt. Ons verwondert dat de Heeren sulcken 
quantiteyt spellen *) seinden, gemerekt van vrouwspersoonen noch soo sober 
voorsien sijn. Vooreerst ende tot naerder eysch dienen de Heeren geene meer 
te seinden; naelden mede gene, alsoo China jaerlijcx met syne jonequen de 
ruymte overbrenght. Hollants linnen connen met het Custdoeck excuseren: 
is mede niet getrocken.
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Camericx doeck dient geene meer gesonden, dan men gissinge maeckt dat 
de gesondene vrouwspersoonen tot huyven van doen hebben.

Nay- ende stickzyde, sayette coord, messen, naycussens ende garen neste
lingen dienen niet gesonden.

Wat belanghtParijs werck, connen geen bescheyt daerop geven, alsoo geen 
becomen hebben.

Carseyen en buffelsleere kolders achten de gesondene wel vercocht sullen 
worden, doch vermits noch geene ontfanghen hebben, connen daer geen se- 
kerheyt van geven. Alle de diamantringhen voor desen per Dordrecht ende 
Leyden ontfanghen, sijn te samen vertiert, soodat ons geene meer resteren; 
daer is groot gevraegh na, soo van Javanen als ons eygen natie. U. E. gelieven 
ons van alderhande slach een goede party, wel geslepen ende net in ’t gout 
geset, te seinden; sullen met goede avance vercocht worden.

Root corael tot halsketens ende braceletten voor onse Hollantse dochters 
mogen U. E. wel een tamelijck party seinden, maer geen om tot den handel 
te gebruycken, alsoo inSiam noch wel voor ƒ16.000 onvercocht lagh volgens 
de jonghste advisen van daer becomen.

Nette gouden ketens, gelijck voor desen per Dordrecht becomen hebben, 
mogen haere E. oock wel eenighe voor onse burgeren seinden.

Gemeene colleurde ende goede swarte hoeden voor de garnisoenen, daer- 
onder eenige extraordinari fyne swarte voor den adel; item 50 a 60 schoone 
lichte colleurde perpetuanen, daeronder eenige fyne, alderhande colleurde 
sayette coussens, Spaensch ende drooch leeren vellen tot schoenen met haer 
toebehooren mogen d’ Heeren van gelijcken jaerlijcx wel een goede party 
seinden.

Goude ende silvere canten, item met zyde gemenght, party goude ende 
silvere gallon, passement en trensen, met de knoopen daertoe, sijn onder den 
adel wel getrocken.

Wit speldewerck mogen de Heeren wel party seinden van 12 a 13 ende van 
30 tot 60 stuyvers d’ elle; wordt soowel onder de mans als vrouwspersoonen 
getrocken.

Ende coussens sijn mede wel begeert, ende souden jaerlijcx wel 200 paer 
connen vertrecken, maer mosten doorgaens soo hooghe in ’t geit niet loopen 
als degene die in Woerden's factuere gestelt sijn; connen hier niet boven de 
6, 7 a 8 ende 9 realen ten hoochsten ’t paer vercocht worden. Voor desen 
hebben een goede party van Japon becomen, die om 5 realen vertieren con- 
den; derhalven in ’t vaderlant niet hooger als ƒ 10, ƒ 12 ende ƒ15 ten hooch
sten incoops te costen. De laechste prijs sal wel de beste avance geven.

’t Spaens leer, jongst met Gorcum becomen, is in de vouw van de rugge meest 
ende oock doorgaens gans verrot ende qualijck geconditioneert overgecomen,
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in voege ’t goede soo dure valt, dat de schoenmaeckers qualijck een paer 
schoen onder de 2 realen van achten daervan betuygen connen. Na men ons 
bericht, soudet te vochtich gepackt wesen; daerbeneffens word het bydever- 
coopers met traen bevocht om ’t gewicht te verswaren, dat mede een groote 
oorsake van de verrottinghe is. Dienen oock niet gevouwen, maer enckel op 
den anderen wel drooch gepackt te worden. Voor desen hebben partye Spaens 
leere vellen (uyt een Portigies schip verovert) alhier becomen, welcke alle 
enckel en drooch gepackt, uytdermaten wel geconditionéert overgebracht 
wierden ; per ad vis.

Niettegenstaenae U. E. per Mauritius schryven party sadels, toornen, spoo- 
ren, stangen, montstucken, beugels, carbijnders ende pistolen met haere hol
sters te seinden, soo gelieven evenwel de heeren niet na te laten ons jaerlijcx 
met een goede party daervan te voorsien, alsoo depeerden hier dagelijcx toe
nemen ende eerlangh een tamelijcke compagnie hoopen in ’tvelt te brengen.

Voor desen hebben U. E. geschreven dat van loot ruym voorsien waren, 
opdat de Heeren wat matigher daer van wilden seinden. Tsedert hebben een 
hoopen plat loot gegoten om te gebruycken in plaetse van dackpannen, soo- 
dat daermede een goede party gesleten sal worden; derhalven d’ Heeren wel 
weder met alle gelegentheyt wat mogen seinden, ’t Ware te wenschen dat 
een goet deel in rollen gegoten mocht comen om de huysen daermede te 
decken, soo die in ’t fort als in de stadtgemaekt worden; diende ook wel extra- 
ordinari dicker te wesen om tegen de blakende hitte van de sonne te mogen 
bestaen. ’t Gene hier gegoten wordt is maer amunitiewerck; valt niet soo goet, 
maer wel costelijcker als ’t Nederlants. De Heeren sullen medegedencken dat 
dit loot tot de dacken ons voor contant streckt; moeten andersints veel geits 
om steen, calclc, arbeytsloon, pannen, atap ende cadianghs uytgeven.

Om staeff- ende vierkant gelijck mederoedysersijn uytdermaten verleghen; 
men seind ons menichte van coolen ende weynich ofte geen yser. ’t Gene van 
oudts gehadt hebben is geconsumeert ende verhandelt, sulcx dat U. E. ons 
met een goede party weder dient te voorsien.

Om spijckers, maer insonderheyt om 6 duyms, sijn gants verlegen ; ’t is te 
verwonderen dat men ons hiervan niet behoorlijck voorsiet, ende niet dan 
ongebruyckelijcke groote spijckers seindt. Geeft doch luyden de commissie 
die selffs haer werck maken om ons van alle dese geeyste waren ende noot- 
lijckheden te voorsien, oft ’t sal met all de rest soo toegaen, wantdegemeene 
man meent dat geen dingen te slecht magh wesen om naer Indien tegaen; 
laeten haer oock niet eens voorstaen dat hunne consciëntie daermede besoe- 
telen, gelijck wy Godt betert van vele overcomende luyden dagelijcx verstaen.

Den equipagiemeester seght grove touwen van 16 ende 17 duym, gelijck 
mede cabeltouwen van 6 ende 7 duym, noodich van doen te hebben. U.E.
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gelieve een goede quantité van dese ende andere noodighe touwercken, ge- 
lijck mede de ruymte van Frans seyldoeck, te seinden.

Hiernevens gaet een memorie van den equipagemeester van ’t gene hier 
noodich van doen is.

De geeyste coopmanschappen voor Japan gelieve U. E. in gedachten te 
hpuden,soo alrede niet gesonden sijn.

Balancen om sware ende lichte waren te wegen sijn hier gans noodich. 
Dackpannen en clinckert connen U. E. niet te veel seinden. Sement mogen 
U. E. voor een tijt ophouden, alsoo noch wel daervan voorsien sijn, ende by- 
kans geen wech daermede weten.

De Chinesen, de cust Choromandel ende Surattesijn tegenwoordich seer 
graech na oliphantstanden; onse jongste hebben vercocht a 60 realen ’t picol 
gewillich. U. E. gelieve ons een goede party te seinden. Deswaerstesijn meest 
begeert, ende geeft oock de beste avance.

Van vleys en speek sijn gants sober voorsien, ja soo schaers, dat nu al 
eenighe maenden hier over ’t garnisoen ende de schepen hier te rede geen 
rantsoen van gesoute cost hebben mogen uytdeelen, om met het weynighe 
dat ons noch resteert de schepen in ’t vaerwater te houden. De Javanen van 
Samadangh hebben ons t’ allen gelucke omtrent 1000 beesten soo nu en dan 
toegebracht, daermede ons dus lange beholpen hebben ende noch dagelijcx 
behelpen; dan ’t valt de Compagnie wat costelijck, want ’t geit en ’t versch 
vleys dat in plaetse van gesouten vleys en speek uytgedeelt wordt, compt de 
Compagnie niet min als 2000 realen ’s maents te staen, ende dit gaet al van 
de contanten aff die men in goede retoeren besteden soude soo U. E. ons 
beter versaecht.

Franse ende Spaensche wynen dienen U. E. de ruymte te seinden, soo tot 
coopmanschap als tot provisie van debenodichdegarnisoenen ende schepen.

Alderhande huys- ende scheepstimmermansgereetschap, de ruymte van 
bylen om ’t grove bosch rontom Batavia te vellen, hackmessen om de cleene 
ruychte aff te hacken ende ’t lant voor bosloopers veyl te houden, hiervan, 
gelijck mede schoppen ende spaden, dienen U. E. de ruymte te seinden. 
Eenighe houthaken ende wricken souden mede wel van doen hebben.

Hiernevens gaet een notitie van de gereetschappen welcke onse metse- 
laers, smits, swaertvegers, cuypersendeblockmakers van noode hebben; U.E. 
gelieven den eysch te voldoen.

Hiervooren hebben eenighe 50 a 60 perpetuanen geeyst; U. E. gelieven 
te weten dat wel meer van dese souden connen vertieren; dan, de Chinesche 
stoffen souden te minder afftreck hebben, die naer advenant meer avance 
geven als de perpetuanen ofte andere wolle stoffen.

Roode lakens dienen U. E. vooreerst matich te seinden, alsoo de Cust
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tegenwoordich geen en treckt, ende hier noch de ruymte behouden, gelijck 
vvy U. E. in onsen voorgaenden geadviseert hebben.

U. E. gelieven doch de crameryen ende coopmanschappen, juwelen als 
andere geeyste nootlicheden niet hooger in facture te stellen als daer te lande 
comen te costen; oft, soo U. E. sulcx goetvinden te doen, dat men ons dat 
late weten met hoeveel ten hondert gecargeert sijn, opdat ons in ’tvercoopen 
daerna mogen reguleren.

Wy hebben alhier van den E. Heer Willem van Antzen 600 realen van 
achten, ende van Sebastianus Danckaerts 1000 realen in contant ontfangen, 
ende de Generale Compagnie voor ’t bedragen van dien gecrediteert. U. E. 
gelieven haer de voorsz. peningen met de gewoonlijcke avance aldaer te 
betalen.

Met dese Leeuwinne gaet een jongh edelman, welcke voor soldaet naer 
Indien tegen sijn vrienden danck gecomen is, ende na verstaen op haer ver- 
soeck by U.E. opontboden soude wesen, genaemt Dominicus deBurghgraeff:; 
is volgens inliggende memorie hier in ’t garnisoenboeck boven syne ver
diende maentgelden ten achteren gebleven ƒ 147 — 7 — 8, daer affgetrocken 
sal moeten worden ’t gene op de thuysreise soude mogen verdienen. De rest 
gelieven U. E. van denselven aldaer te doen invoorderen, alsoo na verstaen 
van goede middelen is, ende de peningen hem alhier t’syner nootdruftdeuch- 
delijck verstreckt sijn.

Ten respecte van ons volck welck in 't plunderen van U. E. comptoir tot 
Japara by den Mataram gevangen sijn geweest, sijn soo nu alsdan aen eenige 
groote, als namentlijck den gouverneur van Candael, den tamogan vanTegal 
ende verscheyden andere, geduirende degevangenïsse van ons volck in cledenT 
juwelen als andersints vereert, gelijck met de tot onderhout van de gevangene 
gefourniert, tot de somma van ƒ2835 — 7. Wy hebben by provisie dito ge
vangene, naerdat ontslagen waren, yder voor sijn gedeelte in voorsz. peningen 
pro rato van hunne gagien op haere rekeninghe alhier doen debiteren, gelijck 
U. E. per de bescheyden welcke door den oppercoopman van Vianen met dit 
schip overgesonden worden, distincter sien sullen. Dese voorsz. peninghen 
sijn meestal verschoncken ende seer weynich tot lijffsonderhout van de ge
vangenen gegasteert, ende alhoewel het sijn aensien heeft dat tot verlossinghe 
van de gevangenen verschoncken sijn, soo is evenwel niet alleen der gevangen 
verlossinghe, maer oock de vrientschap tusschen ons ende de Mataram met 
eenen daerop gevolcht; niet dat de schenckagien oorsake van de vrientschap 
geweest sijn, maer eene bygevoeghde courtoisie, soo om d’een als d’anderen 
wille geschiet. Met recht mach men dese peningen te laste van de gevange
nen inbrengen, alsoo onder dien tytel verstreckt sijn, doch ’t staet aen de 
Heeren daerinne te doen, sulcx als uytpureliberalheytselffsgoetsullen vinden
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V / Per Gouda sijn U. E. door den oppercoopman Willem Cunningen verschey- 
den rekeningen van overledene gesonden, daeronder eenighe van den onder- 
coopman Nicolaes van der Goes van MidcLelbuïchr in ’t lant gecomen met ’t 
Wapen van Zeelant voor assistent, hier tot Batavia gestorven, in wiens kiste 
behalven syne plunderagie gevonden sijn 328-| realen in contant, monterende 
a 50 stuyvers per real ƒ820 — 18 — 12, item ’tgewichte van 14£ realen in Su- 
matras gout, yder gewicht gout tegen 10 gewicht silver gerekent compt 142-|- 
realen van achten, a 50 stuyvers per real f 356 — 5; tsamen f 1177 — 3— 12. 
Alle des voorsz. van der Goes plunderagien ende nagelaten meubelen sijn aen 
de meestbiedende alhier vercocht ende op syne rekeninghe goetgedaen, 
maer de voorsz. ƒ 1177 — 3 — 12 hebben a posto uyt de rekeninghe gelaten, 
alsoo ons niet en bleeck hoe voorsz. van der Goes aen ditto realen ende gout 
soude mogen geraeckt wesen. Hy heeft eenigen tijt op de Westcust van Su- 
matra in Priaman gelegen en de Compagnies middelen aldaer helpen benefi- 
ceren; hoe hem dese peningen aencomen, is Godt bekent. Wy hebben de 
Generale Compagnie by provisie voor de gemelte somma gecrediteert; U. E. 
gelieven daer voorder mede te handelen na dat in discretie bevinden te be- 
hooren.

Voor desen hebben U. E. per Schoonhoven ende d’ Orangieboorn gesonden 
seker extract van rekeninghe tusschen ’t comptoir Batavia ende d’Engelse 
Compagnie, tsedert den ïnganck van ’t accord begost. Andermael seinden 
U. E. by desen copie van voorsz. rekeninge, daerby gevoecht de partyen die 
tsedert de laest gesondene daertoe gevallen sijn. Wat U. E. aldaer desen aen- 
gaende met d’Engelse Compagnie souden moghen liquideren ende vereffe
nen, sullen t’ syner tijt geerne verstaen.

Actum in ’t fort Batavia, adi 6en September 1622.

e i/'■c

5. — 20 DEC. 1622. — 754 f. 69.

Alsoo Marten Jansz. Visscher, jegenwoordich in U. E. dienst voor capitain 
op Amboina leggende. ons aengedient heeft hoe genegen is sekere syne suster, 
met namen Marritgen Martens, getrouwt ende woonachtich binnen Hoorn, 
met haere ses kinderen hier t’ ontbieden om haer behoorlijcquen onderstant 
te mogen doen, dewyle hy verstaet sy haer met soo lastige famillie daer te 
lande niet wel redden noch erneren can, ende toegeseyt ende belooft heeft, 
byaldien sy met haer voorgemelte kinderen vastelijck resolveert met d’ eerste 
gelegentheyt naer Indien te comen, dat hy haer in sulcken gevalle door U. E. 
aldaer sal doen aentellen de somma van 1500 Carolus guldens; hebben der- 
halven niet connen nalaten op voorsz. Visschers instantie hem dit brieffken



20 Dec. 1622. 735

van recommandatie te verleenen ende op U. E. te versoecken, byaldien zijnne 
voorsz. suster met hare kinderen resolveert naer Indien te comen, dat U. E. 
dan gelieve aen haer aldaer te doen verstrecken de gemelte f 1500; ’t sal 
U. E. alhier voor contant geit valideeren. Voorsz. Visscher heeft ons een con
tra schrift gepasseert, ditto peningen alhier ten dancke te sullen restitueren 
soo haast men verstaen sal deselvige by U. E. aldaer aen syne suster op voorsz. 
conditie verstreckt sijn. Voor de betalinge behoeven deHeeren geen nadocht 
te hebben, alsoo voorsz. Visscher een suffisant ende welgestelt persoon van 
middelen is.

De man van voorsz. vrouwpersoon is hier jegenwoordich met een van zijnne 
zoonties in Indien met het jacht den Hasewint voor hoochbootsman in ’t 
lant gecomen, met name .... 1). U. E. gelieve syne huysvrou met hare kin
deren in ’t overcomen een bequame plaetse in U. E. schip te vergunnen. De 
Compagnie sal aen d’ overcompste van soodanighe famillien een sonderlingen 
dienst geschieden.

Actum in ’t fort Batavia, desen 20 Decembris 1622.

6. _ VRIJPAS VOOR TSIOSOO, 12 Juli 1620 2).

Jan Pietersz. Coen, gouverneur generael over alle forten, steden, landen, 
comptoiren, schepen, jachten, schaloupen ende den handel van Indyen wegen 
de Ho. Mo. Heeren Staten Generael, Zijnne Princelijcke Excellentie ende de 
Ileeren bewinthebberen der geoctroyeerde Oostindische Compagnie van de 
Vereenichde Nederlanden, allen dengenen die desen sullen sien oft hooren 
lesen, saluyt! doen te weten, hoe dat wy Tsiosoo, Japponnees, nu laest met 
de Morgensterre van Patana gecomen, op sijn versoeck van des Compagnies 
dienst ontslagen hebben omme alhier oft [op] andre in d’Indien gelegene plaet- 
sen, onder de jurisdictie van de d’E. Ho. Mo. Heeren Staten Generael, Zijnne 
Princelijcke Exellentie, d’ E. heeren bewinthebberen voorsz. ende onse ge- 
hoorsaemheyt porterende, als een vryburger te mogen resideren, domicillie 
te kiesen ende hemselven met hantneeringe, visscherye, hantwercken, alder- 
handen toegelaten coophandel te water ende te lande, onder ons vrygeleyde 
en pas van d’een op d’ander plaetsen, ofte met alsulcke eerlijcke ende ge- 
permiteerde middelen als hem raetsaemst duneken sal, sonder prejuditie van 
de Generaele Compagnie te geneeren, met onderwerpinge ende submissie 
van soodanige artyculen ende ordonnantiën, als by d’E. heeren Bewintheb-
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l) Niet ingevuhl.
*) Kol. archief, aanwinsten 44, fol. 1. A
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beren der voorsz. Compagnie, ons ende onse gesubstitueerde, de subalterne 
overhooffden van de respective forten, plaetsen ende comptoiren sijnderresi
dentie, op ’t stuck van den vryen handel geraemt ende gemaeckt zijn, ofte hier- 
naer by deselve geconcipieert ende uytgegeven mochten worden.

In ’t fort Jaccatra, ady 12 July anno 1620.
J. P. COEN.

7. — AMSTERDAM, 7 Dec. 1622. — 452 f. 134 *).
(PER LEYDEN).

Met het schip Leyden werden gesonden verscheyden persoonen, soo ge- 
trout als ongetrout, daervan U. E. hiernevens de contracten werden gesonden, 
daernaer U. E. [hem] sal hebben te gedragen; doch sal U. E. gelieven te letten 
dat een ider gecort sal werden ’t gene hier naervolgende betaelt is:

Maritjen Jacobs van den Briel, huysvrouwe van Claes Pietersz. Verslepen, 
sieckentrooster, voor desen overgevaeren met het schip den Gouden Leeuw, 
aen wiens vrouwe verschooten is ƒ50 die van de mans gagie afgetrocken sal 
worden; de voorsz. Maritjen Jacobs is aengenomendat, des noodt sijnde, vroed
vrouw sal weesen onderwegen, daervoor de Compagnie alhier haer vereert 
heeft met eenen vlieger ende ander cledinghe.

Noch betaelt aende voorsz. Maritjen, dat van haer mans gagie gecort sal 
werden,/12.

Voorder is aengenomen Gilles van Mol voor meester metselaer tegens ƒ 12 
ter maent, ende sijn huysvrouw Madaleen Jans tegen ƒ 8 ter maent, daervoor 
betaelt 3 maenden, te samen ƒ 60, dat haerluyden gecort sal worden van haer 
maentgelden.

Pieter Eeuwsz. van Mechelen is aengenomen voor adelborst tegen ƒ 12 ter 
maent ende sijn huysvrouw Barbara de Wolff is betaelt 3 maenden, is ’t saemen 
ƒ 60, dat men sal corten van hare maentgelden.

Jan Dircksz. van Esens is aengenomen voor smit tegen ƒ 12 ’smaents, ende 
sijn huysvrouw Femmitje Jans tegen ƒ 8 gulden ’s maents; voor haer beyde 
betaelt ƒ 100, dat meede gecort sal werden van haer maentgelden. De Com
pagnie verhoopt goede dienst van hem tecrygen, dat men in acht sal gelieven 
te nemen.

Mr. Wilhelmus Vigelius, dienaer des Goddelijcken Woorts, is aengenomen 
met sijn huysvrou tegen ƒ 60 ter maent; daer is betaelt 4 maenden ƒ240; 
bovendien is hem noch betaelt ƒ100, sulcx dat men hem corten sal op sijn 
verdiende maentgelden ’t saemen betaelt ƒ340; voorder is sijn moeder aen-

J) Ook in Kol. Archief, aanwinsten 44, fol. 7.
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genomen tegens ƒ8 ter maent, daervoor de 2 maenden betaelt ƒ16; noch is 
haersoon aengenomen genaemptPauwels Vigelius tegens ƒ6 ’smaents; hem 
betaelt ƒ12. U. E. gelieve te letten dat een ider afgetrocken wort ’t geen dat 
als vooren betaelt wort.

Hans van der Voorde is aengenomen voor kender van syde lakenen ende 
van porceleynen ende andere rariteyten van waren; is aengenomen tegens 
ƒ18 ’s maents, ende sijn huysvrouw is aengenomen voor moeder ende op- 
siender van alle de jonge dochteren tegens ƒ 12 ter maent, sulcx datt men sal 
moeten corten voor de 2 maenden ƒ60.

Adriaen Cornelisz. is aengenomen voor bosschieter tegen ƒ12 ter maent, 
ende sijn huysvrouwe Martjen Everts tegen ƒ 6 ’s maents, dies t’ saemen be
taelt voor 2 maenden ƒ36, dat hun als vooren gecort sal werden.

ClaesHendricksz.van Franiker is aengenomen voor oppertimmerman tegens 
ƒ32 ’smaents, ende syn huysvrouw Aeltjen Pieters aƒ 6 ter maent; t’samen 
betaelt ƒ76, dat hun aen de verdiende maentgelden gecort sal worden. Men 
sal gelieven te letten dat den voorsz. timmerman in 't werck gestelt wort, op
dat soo sware maentgelden verdient mogen worden.

Conditie hoe dat de jonghe dochters aengenomen worden :
Staet te letten dat se aengenomen werden om versorcht te worden van alle 

noodicheden, ’t sy schoenen, cousens, bouwens, lijfkens, hemden ende al 
voorder behoefden soo van montcosten als anders; ende sal de Compagnie 
in den last continueren, ter tijt ende wylen dat sy sullen commen in behoor- 
lijcke jaeren om te geraken ten houwelijcken staet, ende indien dat sy comen 
te hylijcken met consent van den Gouverneur ende synen raet, soo sal een 
ider vereert werden met 50 stucken van 8en oft volgens onse munte met f 125:

Anneken Meynerts van Jeveren out omtrent 20 jaer; Angnietje Coninck 
van Antwerpen, out omtrent 12 jaeren; Lijntjen Leenderts van Scheve- 
lingen, out 22 jaren ; Maritjen Jans van Munster; Trijntjen Stoffels; Trijntjen 
Hans van Amsterdam; Lijsbeth Dircks van Ambon, out 15 jaren; Grietjen 
Jans van Munster, out 15 jaeren; Anneken Hermens van Breemen, out 20 
jaeren; Mietjen Abels van Jeveren, out 18 jaeren; Elsjen Barents van Hu- 
sum, out 13 jaeren; Grietjen Jans van Breemen, out 19 jaren; Cornelia 
Rivers van Haerlem, out 18 jaeren ; Anneken Roeloffs van Westerwael; Griet
jen Hendricks uyt ’t lant te Holst, out 21 jaeren ; Philipina Jaspers van Am
sterdam, out 17 jaeren; Aeltjen Everts van Denemarcken, out 19 jaeren; 
Aeltjen Abrahams van Coevoorden, out 18 jaeren ; Eiisabeth Davits Arents 

Amstel, out 21 jaeren; Grietjen Jans van Amsterdam, out 21 jaeren;

!
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Maycken Egberts van _ 
den, out 11 jaeren ; Anneken Claes van Bergen in Noorwegen, out 16 jaeren ; 
Grietjen Jans van Amsterdam, out 17 jaeren ; Lidewijn Rivers van Haerlem,

Enckhuysen, out 21 jaeren ; Trijntjen Jans van Emb-!
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out 15 jaeren ;/Lo\vetjen Jacobs 
out 17 jaeren'; Catarina Wigely, out 16 jaeren; Maria Wigely, out 10 jaeren; 
Trijntjen Vredricx van .Amsterdam, out 20 jaeren ; Anneken Leenderts van 
Bil, out 21 jaeren.

U. E. sullen gelieven te letten dat deese jonge dochters by één mogen ge- 
logeert worden, ende dat de voorsz. moeders goede sorge mogen dragen dat 
sy opgevoeth mogen worden in de vrese Godes ende in alle goedeseden, op
dat de name des Heeren mach groot gemaeckt werden; mogen soo voorts 
goede vruchten voortbrengen ’t geen U. E. op ’t hooghste wert gerecom- 
mandeert.

Eersame wyse voorsinnige seer discrete vrunden, na groetenisse sijt Godt 
bevolen. Actum in Amsterdam desen 7 December anno 1622. Uutten name 
van de bewinthebberen der Oost-Indische Compagnie t’ Amsterdam, U. E. 
vrunden, Lowijs DE LA Beque, Jan Harmansz., Jacob Reepmaecker ende 
Eli as Trip./

Hasselt, out 19 jaeren^Geeriruyt Wigely,van
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„ u -, AANTEEKENINGEN.!c°>
Voor ik met dit deel de documentatie van Coen’s eerste gouvernement-generaal besluit, 

wonsch ik hier nog aanteekening te doen van de antwoorden, door Coen op zijne brieven van 
21 Nov. en 9 Dec. 1619 naar Bantam ontvangen (deel II, 601 en 610). Die van 21 Nov. 1619 
werd als volgt beantwoord (translaten uit het Maleisch, door Frederik de Houtman, wiens 
attestatie van accordeering bij de translaten voorkomt: boek Q, fol. 330—333):

„Geschrift van den Pangiran Area Rana de Mangala comende tot den capitayn1).
Den capiteyn heeft een bode gesonden, brengende eenen brieff om vrede te maecken. Seer 

wel. Wat can ’t schaden? Den Pangiran is wel te vreden als het moet wesen als by tyde van 
capiteyn Wittert ende capiteyn Jamboll (daerby menende Jan Willemsz. Verschoor).

Belangende den oorlogh, hebben de Hollanders eerst begonnen. Pangiran Ratoe en heeft 
daer geen schuit toe.”

Het antwoord van Area Papate is van woord tot woord gelijkluidend.

Coen’s brief van 9 Dec. werd aldus beantwoord:

„Geschrift van den Pangiran Area Mangala2).
Den capiteyn is begerich om vrede te maecken ende te handelen met onsen volck ende dat 

oprechtelijck sonder eenioh bedroch, want als het met bedroch soude geschieden, soo en can 
’t geen vrede genoemt worden, maar een onvrede.”

Woordelijk gelijkluidend is het antwoord van Area Papate. — Senapati antwoordt:

„Geschrift van Qheay Sinipati.
Den capiteyn is begerich om vrede te maecken endo te handelen. Seer wel. Den Pangiran 

is mede te vreden sooals in voortyden. D' Engelsen wilden de Hollanders uyt haer huys met 
gowolt wochnemen, maer de Pangiran heeft hetsolve beleth ende niet toegelaten (voor welcke 
weldaot de Hollanders do slaven van den Pangiran hebbon doodtgeslagen/het landt van den j ? ^ * 
Pangiran Ratoe (als Jacatra) hpbben ingenomen), capiteyn van den Broeck uyt zijn miserie 
verlost, alsmede hoeveel Hollanders by den Pangiran Ratoe vry gelaten; van gelijckende 
Hollanders die in de logie zijn geweest scheep laten gaen. Den Pangiran Ratoe en begeert 
geen Hollanders, noch haer goet niet te houden. Do Hollanders hebben dit gerecompenseert 
met do slaven van den Pangiran Ratoe doodt te smyten, oock vast te houden, in de boeyente 
sluyten, weoh te nemen. Do coopluydon werden beleth hier in te comon en by u gehouden.

Te vooren capiteyn van den Broeck seyde tegens den Pangiran dat de Hollanders alles ten 
goede aon don Pangiran souden rocompenseron. Nu en oompter gants niet ten goede.”

Bij II, 774 teekon ik aan, dat in boek S, fol. 55 voorkomt het volgende:

„Translaet van een missive door den TommagonBauraxa, gouverneur vanKendal, wkegen de 
Mattaram (die hier Anglaga genoemt wert) in September 1620 gesohreven aen Aert Gijssels, 
oommandeur over de schepen Amsterdam,'t Wapen van Amsterdam ende Walcheren.
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Desen zy geschreven van Queay Tommagon Bauraxa aen de eappitoyn van do drie Neder- 
lanfcsoke schepen die onsc joneken, welcke voor Japara geanekert lagen, verhrant hooft, toe- 
comeudo onse sonderlingo vrunden; 't welck ick aen onsen coninck Anglaga goadviseert' 
hebbe, waerop de coninck antwoorde:

,,Soo ick van meeningo waer, eenige oorloghe tegen de Nederlanders aen te vangen, even
wel soude u veerthien mannen onse gevangen alhier niet dooden, ende aoo ick bogeerioh ware 
de Nederlanders tot Jaccatra te beoorlogen, en heb ick niet machts ende volex genoch, om 
naer mijn gelieven de huysen te slechten? Dat ick tot oorloge met de Nederlanders gonegen 
ware, waeromme soude liaor dan in mijn lant gedoogen, waeromme soude ick haer plaetse 
vergunnen, want de coninck Anglaga compt alle den oever, het geheelo lant onde de wateren 
van Java toe. Hadden de Nederlanders geproeft dat se in mijn lant en wateren saten, souden 
den coninck Anglaga daervan grootelijcx bedanekeu; weten sy het niet, de Goneracl dio tot 
Jacatra is, weet het seer wel. Soo ’t de Nederlanders van Jaccatra gelieft met den coninck 
Anglaga te oorlogen, hy en hoeft er niet togen; laet het ons schriftelijck weten. De coninck 
Anglaga en is tot geen quaet tegen de Nederlanders ende haer onderdanen, die omentomme 
in sijn lant handelen, genegen. Wat belangt de coopman van Japara die gevangen ende bo- 
rooft is: ’t is door sijn groote faulte geweest, die hy tegen ons begaen heeft, ende soo den Gene- 
rael hem weder begeert, het sal aen coninck Anglaga aengenaem wesen, ende nodioh sijn dat 
imant aen den Tommagon Bauraxa daerommo sonden, welck alles voor ulioden berichten sal”.

Dit is ’t geue dat don coninck Anglaga my aen de Nederlanders heeft doen sohry ven, ende 
soo de Nederlanders van Jacatra haer volck begeeren, laet het weten; ende soo tegens den 
coninck Anglaga willen oorlogen, ’t is wel: laetet mede weten. Queay Tommagon Bauraxa is 
dengenen die desen uyt den naem van den coninck Anglaga schrijft, aen wien den Genorael 
sijn antwoort sal gelieven te senden.”

Bij bl. 73 van het tegenwoordig deel teekon ik aan, dat in boek V, ongofolieerd, de volgende 
sententiën tegen Thomas Dawkes voorkomen:

„ Alsoo Thomas Dawkes van Engelant, winckelknecht wegen de Engelscho in de gemeonc 
winckel op Nera in Banda tusschen de Nederlantsche ende Engeluche Compagnie, sich op don 
3*a deser soo verre vergrepen ende t’buyten gegaen heeft, dat hy tegens den goweldigon van 
’t Casteel Nassouw groote woorden maeckte, vermidts desolve door last van den E. heer Gou
verneur seecker Chinees, de Engelsche toebehorende, in de boeyen hadde gesloten, daorinno 
Nicolaes Gury, luytenont van ’t Casteel voornompt, op do slach comende ondo gohoort heb
bende d’ oorsaecke, wilde den voomomden winckelknecht te vreede stellen, seggende dat hy 
soo qualijck op den geweldigen niet oonde genougon, alsoo dio de last van don heer Gouver
neur geëxecuteert hadde; ’t welck de voornomdo winckelknecht in ’t quade nemende, op den 
luytenant voornompt mede gestoort wiort endo denselvon voor een sohelm scholt, ’t selve tot 
verscheyde reyse herhalende; waerop hy delinquantg’oxamineertsijnde,bekent heeft, datliy 
niet can bewysen dat de luytenant voornomt een schelm is, maer van hem in colera geseyt te 
sijn, breder blijekendo by d’informatien daervan genomen; ’t welck sijn saockon van seer dan- 
gereuse consequentie die in plaetse daer men justitie is doende, niet behooren geleden, 
andere ten exempel gestraft te werden; derhalven soo is 't dat do E. heer Gouverneur endo 
raet, overwogen hebbende alles 't gene ter materie dienende was, don voornomden Thomas 
Dawkes gecondemneert ende gesententieert hebben, condemneren ende sentontieren hem 
midts desen, dat hy voor de gansche compagnie sal wederroepen de injuriouse woorden by 
hem tegen den voornomden luytenant gesproken, ende verclaren sal, dat hy van den voor
nomden luytenant niet ander en wist als alle eer ende deucht; oversulox sal hy Godt, de ju
stitie ende den voornomden luytenant bidden om vergiffonisso. Yoorders sal den voornom
den delinquant betalen 25 reaelen van 8,n ten behouve ende profyte van de armen deser plaetse.

In ’t Casteel Nassouw op Nera in Banda, ady 10on Augusty anno 1621. Was ondertekent: 
MARTINÜS SONCK, JAN VAN GORCOM, WESTERMAN, JAN CLANT”.

maer
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„Alaoo Thomas Dawkes, geboortioh uyb Engelant, winckelknecht wogen de Engelsche 
Compagnie in de gemene winckel op Nera, hemselven vervordert heeft niet alleen Nicolas 
Gury, doen ter tijt luy tenant van cappiteyn Johan Cuinget, openbaerlijck te schelden voor 
een schelm, ’t welck hy volgens syne eyge bekentenisse, in presentie van den raet gedaen, 
niet en can bewysen, maer in colera geseyt heeft; maer oock dat hy Thomas Dawkes voor
noemt, by sententie op den 10*n deser daerover gecondemneert sijnde herroepiDghe te doen 
van de voorsz. injurieuse woorden, hem tegen de justitie heeft gestelt on de deselve niet 
heeft willen gehoorsamen nochte den voorsz. luytenant, die wy voor een eerlijok man hou
den, sijn eere repareren; ’t welck alsoo saken sijn van soer quade consequentie, strecken- 
de tot verachtinghe van don raet, meer oock selffs van do justitie, oversulcx in een plaetse 
daer men recht is doende niet en bohooren geleden, maer gestraft te worden, andere ten 
exempel; derhalve soo is ’t dat E. heer Gouverneur ende raet. op alles rypelijck gelet heb
bende daer in desen op te letten stont, door sonderiinge rcdene beweecht sijnde de saecke 
aff te doen, prefererende gratie voor rigour van justitie, nochtans doende recht, den voor
noemden Thomas Dawkes gecondemneert ende gesententicert hebben, condemneeren ende 
sententieron hem midts desen, in andere 25 realen boven do 25 realen in vorige sententie 
begrepen, te betalen ten behoeve ende profyte van 't sieckenhuys deser plaetse; voorders in 
de costen ende raysen van justitie.

In ’t Casteel Nassauw op Nera in Banda, ady 28®Q Augusti anno 1621, ende was onder
tekent: MARTINUS SONCK, WESTERMAN, J. CLANT, WYNANT BRANTS, JAN 
KEERTEKOE.”

Van onder de galg te paseeeren vermeldt, naar men ziet, de sententie niets.

Hot op bl. 283 uitgegevon stuk denke men zich bij do Nalezing ingelijfd; het vult, evenals 
de daar uitgegeven stukken, de vorige deelen aan.

Bl. 287 vv. Uit do plaatson in dool I, waar Coen van uit patria ontvangen brieven gewag 
maakt, blijkt dat hot uitgaand briefbook dor XVII en van de kamer Amsterdam, waaruit 
onze stukken genomen zijn, niet geheel volledig is; evenmin is dit (blijkens van der Chijs’ 
inventaris) do nog te Batavia voorkomende verzameling origineelen. Do brieven uit patria 
aan Coen kunnen dus niet in dozolfde voltalligheid worden gegoven als zijne brieven naar 
patria, doch dit is ook niet noodig, om de politiek dor Bewindhobbors en hunne bejegoning 
dor rapporten van hun dienaar te doen kennen. De op bl. 170 van hot eerste deel vermelde 
brieven dor kamer Zeeland ontbreken, maar ook verschillende uit Amsterdam, blijkbaar 
moest aanvullingsbrioven der kamer (ovor geöischte of ontvangen retouron of over perso
nen) op do hoofdrescriptiön die wel voorhanden zijn. Ziehior do lijst der plaatsen uit deel I, 

brieven uit patria als ontvangen vermold staan :

Bladzijde uit deel I.
waar

Waar te vindon in doel IV.Datum.
4 April 1614 

14 April 1614!) 
21 Nov. 1614 
28 Nov. 1614 

3 Deo. 1614 
28 Jan. 1615 
28 Jan. 16153) 

3 Febr. 1615

133
114

287150
293150

150
183
170
183

geen brief aan Coen is, maar een aan Gouverneur-i) Niet in IV afgedrukt, daar hot 
Generaal en Raden.

*) Van de kamer Zeeland.
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Waar te vinden in deel IY.Datum.
llFebr. 1615 ‘) 
18 Maart 1615 
18 Maart 1615 *)

6 April 1615
29 April 16153)
30 April 1615
I Mei 1615 8)
1 Mei 1615!) 
6 Mei 1615
6 Mei 16153)

18 Mei 1615 
30 Nov. 1615 
15 Dec. 1615
19 Dec. 1615 
6 Jan.

14 Jan. 1616
4 Febr. 1616
5 Maart 1616

II April 1616
19 April 1616 
24 Nov. 1616*) 
24 Nov. 1616*) 
26 Nov. 1616*)
26 Nov. 1616

6 Dcc. 1616 
9 Deo. 1616

17 Dec. 1616 
17 Dec. 1616
20 Dec. 1616*) 
9 Jan. 1617 6)

27 Jan. 1617
15 Febr. 1617*) 
12 April 1617*) 
12 April 1617
14 April 1617
15 April 1617
16 April 1617 
20 April 1617 
31 Oot. 16176) 
31 Oot. 16177)

Bladzijde uit deel I.
170
183
170
191

296170
304191
309191

191
311191
318191

191
319191

234
334234
3361616234
338234

191
340191
345249
350249

279
279
279

351279
365279
366279
368279
369279

279
370279
371279

279
279
279 372
279 373
279 374
279
279 375
346 376
353

*) Van de kamer Zeeland.
3) Aan Beynst en Coen.
8) Bij ons met den datum 30 April (dien van het uitgaand brief bock).
*) Niet opgenomen als zijnde brieven aan Gouverneur-Generaal en Baden.
6) Bij ons met den datum 12 Jan. (dien van het brief boek).
•) Bij ons met den datum 25 Oct. (naar het brief boek). Met dozen te beginnen is Coen zelf 

Gouverneur-Generaal.
') „ Aeo ons byaonder”, dus aan den G.-G. alleen.
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Bladzijdo uifc deel I. Datum. 
18Nov. 1617
25 Nov. 1617 
28 Nov. 1617 
18 Deo. 1617
10 April 1618
11 April 1618 
18 April 1618
8 Mei 1618 
2 Oct. 1618

24 Oct. 1618
13 Deo. 1618
23 Dec. 1618
26 Deo. 1618
15 Jan. 1619
16 Jan. 1619») 

1 Mei 1619
14 Moi 16195) 
30 April 1619 
30 Juli 1619») 
30 Juli 1619») 
lOSept. 1619 
30 Nov. 1619
12 Deo. 1619 
20 Deo. 1619
24 Doe. 1619 
26 Febr. 1620 
24 Maart 1620
6 Moi 1620

13 Mei 1620 
16 Juni 1620
9 Sopt. 1620 

12 Doe. 1621 
16 Jan. 1621 
16 Febr. 1621
4 Maart 162 L 
4 Maart 1621 

10 April 1621*) 
24 Oct. 162 L 
6 Doo. 1621

15 Doe. 1621
16 Doe. 1621
14 April 1622 
8 Sopt. 1622

17 Sopt. 1622

Waar te vinden in deel IV.
346
346
346
881
479 391
479
479
479
479
479
479 405
479 410
479
479
479 412
508 416
608
535
513 423
543 423
560 428
585 434
619
619
619
656 441 -
585 443
636 456
636 458
656
656 461
656 472
656
669
656
656
656

481
509
611

719 515
719 528&
719
719
755 536
755
755

552
560

i) Bij ons mot den datum 26 Jan. (naar hot brief boek).
*) Uit Vliasingon, van de gooommitteerden op rois naar Londen. 
») Uit Londen, van de gecommitteordon.
4) Bij ons met den datum 8 April (naar het brief boek).
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Waar te vindon in deel IV.Datum.
23 Oct. 1622 
10 Dec. 1622 
3 Jan. 1623

Niet in doel I als ontvangen of ingezien vermeld is de brief van 7 Dec. 1622, door ons op 
bl. 736 van deel IV uitgegeven.

Bladzijde uit deel I. 
755 568

570755
755

Bl. 5^ (vgl. bl. 610). — De stukken, door Leupe in Kronijk Sist. Genootschap 1853, bl. 95 vv. 
uitgegeven, zijn door hem, zooals uit Kronijk 1852 bil. 268, 269,274 blijkt, aan een handschrift 
ontleend, getiteld: „Diversche beschryvinge, ordonnantiën, instructiën, scynbrieven, rap
porten, journalen, missiven enz. concernerende de staet, zeylagie ende negotie van de Ver- 
eenickdo Geoctroyeerde Nederlandsche Oost-Indische Compagnie”, toen in eigendom toe
komende aan P. baron Melvill van Carnbee. In 1880 is het Alg. Rijksarchief in het bezit van 
eenige papieren uit diens nalatenschap gekomen. Het door Leupe gebruTkCehs. bevindt zioh 
daar niet onder; evenmin is het onder de latere aanwinsten van het archief ergens vermeld, 
ïntusschen waren betere teksten der door Leupe afgedrukte stukken elders in het archief te 
vinden: op de plaatsen nl., op bil. 57^en 610 hiervóór vermeld.

Bl. 673. — Het „waerschouwend vertooch” van P. Ednau Tatfoh is in geen onzer pamflet
tencatalogi vermeld.
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REGISTER DER PERSOONSNAMEN.

')
Andor, Javaan, 186—188.
André „den tolck!’, Javaan, 186—188.
Andriesz. (Frederik), botteliersmaat, 148.
Andriesz. (Jan), spiegelmaker, 529.
Andriesz. (Pieter), soldaat, 214. Eiberféld.
Andriesz. (Willem), schipper, 264.
Angalaga (Pangeran), Panembahan van Ma- 

taram, 599, 741—742.
Antheünisz. (Jan)1), ziekevaer, 246 -247. Be- 

veren.
ANTHONisz.(Guilliam), schipper, 115—116,127.
Antzen (Willem van), Raad van Indië, 76, 81, 

83, 84, 87, 88,90—93,95,264—267,270—271, 
273—280, 534, 733. R. v. D. 1621 Nov. 4— 
1622 Aug. 22. — S. 1622 Jan. 11—Maart 19.

Arent, meester metselaar, 275.
Arentsz. (Cornelis), assistent, 183.
Arentsz. (Elisabeth Davits), jongedochter, 

737. Nieuweramstél.
Arentsz. (Jan), soldaat, 276. Delmerhorat.
Arentsz. (Jonas), soldaat, 195.
Ar ja (Pangeran), broeder van den koning van 

Jacatra, 187—188.
Arja Parate, Bantamsch rijksgroots, 741.
Arja Rana de Manggala, rijksbestierder van 

Bantam, 586, 741.
Assam, Bandanees, 262.
Assan, Bandanees, 262.
Astan, Bandanees, 262.
Aüsam, Chinees, 227.
Ayocic, „paep van Demmor", 262.

A.
Abbott (Maurico), bewindhebber der Engel- 

sche O.I. C.,4, 296,481.
Abdarraman, Bandanees, 262.
Abelsz. (Mietjen), jongedochter, 737. Jever.
Abraham, Chinees, 269.
Abrahamsz. (Aeltjen), jongedochter, 737. Coe- 

vorden.
Abrahamsz. (Jacob), bootsman, 217.
Abrahamsz. (Jacob), bossohieter, 233. Utrecht.
Abrahamsz. (Marten), bootsman, 130—131.
Adams (Robert), Engelsch admiraal, 9,10,15, 

18, 22, 48, 50, 494.
Adamsz. (Lambert), 128—133,135—137,139— 

140. S. 1616 Sept. 21, 24, Oct. 22, Nov 19, 
Dec. 1.

Adriaensz. (Cornelis), 118—120. S. 1615 Sept. 
7—19.

Adriaensz. (Gerrit), onderstuurman, 177. Am
sterdam.

Adriaensz. (Jan), bosschieter, 181.
Adriaensz. (Marten), bootsman, 213.
Adriaensz. (Pieter), bootsman, 126.
Adijck, Javaan, 186—188.
A en legger (Jacob Cornelisz.), schiemansmaat, 

122—123. Vlissingtn.
Akrsben (Cornelis van), griffier der Staten- 

Genoraal, 388.
Aerssen (Fran^ois van), heer van Sommels- 

dijk, gedoputeordo ter Staton-Gcneraal,658 
—659, 665, 680.

Abrtsz. (Lucas), blokmaker, 229. Dordrecht.
Aetensz. (Andries), bossohieter, 266—267. 

8neek.
Albkrtsz. (Jacob), soldaat, 222. Emden.
Albbrtsz. (Matthijs), zie Baollo.
Albrkcht, meester barbier, 191.
Alexander, Engelsch schipper, 75.
Altena (Arnoud), bewindhebber, 709.
Aly (Codia), Bandanees, 262.

/

B. iBaccüm (Nicolaes van), commandeur, 447, 
474,479.

Baccart (Andries), doleorend participant, 673, 
675.

Back (Laurens), koopman, 109,111—115,117 
—121. S. 1614 Oct. 28—1615 Sept. 21. 

Backkr (Broer). S. 1621 Mei 8. v: Ki
•V;ï) Dezelfde die in het register op deel III als Jan Anthonisz. voorkomt.

I
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Bicker (Jacob), bewindhebber, 711.
Bima, Chinees, 215.
Bitter (Johau de), 126. S. 1616 Juni 3. 
Blaüwpaert (Dirck Reyniersz.), opperstuur

man, later schipper, 107—108, 278. Monni- 
Itendam.

Blkycker (Hendrick), schipper, 201.
Block Mkrtsz. (Adriaen), commandeur, 126, 

144. S. 1617 Oct. 9.
Bloocic (Thomas Pietersz.), Engelschman, 

122. Wight.
Boelen (Jacob), bootsgezel, 108—109.
Boiko, Chineesch arakbrander, 226,238—239. 
Bolckvanger (Willem Huygen), bottelier, 113. 
Boniella, Bandanees, 262.
Boon (Hans), 662.
Booneter (Jan Gijsbertsz.), 211. S. 1620 

Aug. 26.
Bootsgezel (een), 244, Utrecht.
Borbounikn, Bandanees, 262.
Bobeel (Jacob), burgemeester van Amster

dam, bewindhebber, 4, 296, 386, 425, 717—
718.

Boreel (Willem), advocaat der Compagnie, 
604,626, 643, 680,692, 710.

Bousklo (Fredoriclc van), vrijman, 23.3, 215, 
274.

Borst (Jan Claesz.), timmerman, 205,214. 
Borst (Pauwols), onderkoopman, 158. 
Bosiiuyben (Abraham van), assistent, 169. 
Bos8cnAERT (Pieter), 270, 273. S. 1622 Febr. 

5,11.
Both (Pintor), Gouverneur-Generaal, 119,268, 

307,319—320, 323, 346, 620.
Booraxa (tommngon), gouverneur van Kon- 

dal, 741—742.
Bouwensz. (Nowee), hoogbootsman, 151. Vlis- 

Bingen.
Bouwer (Hans), Nederlander in Denemarken, 

399.
Bouwmeester (Albert), opporkooprnan, 718—

719.
Boysala van Lacoy, 271.
Brants (Wynant), kapitein, 264, 743. S. 1621 

Mei 8.
Brasmak (Willem Jacobsz.), 264—267, 270— 

271, 273—280. S. 1622 Jan. 11—Maart 19. 
Brasser (Jan Anthonisz. de), assistent, ver

volgens vrijman, 173, 183, 245, 260, 273. S. 
1622 Febr. 11.

Baelle (Matthijs Albertsz.), 107—108,264. S. 
1621 Mei 8.

Balthy (Gilbert), koopman, 113.
Bappa Lanty, Johorees, 113.
Barentsz. (Elsjen), jongedoch ter, 737. Husum. 
Barentsz. (Engel), adol borst, 159 — 160. Den 

Haag.
Barentsz. (Jan), adelborst, 205—206.
Barentsz. (Lucas), zwaardveger, 278. 
Barextbz. (Pieter), 141,211. S. 1617 April25; 

1620 Aug. 25.
Barentsz (Willem), hoogbootsman, 127. 
Baron (Hans), koopman, 368.
Bartsz. (Mr. Paulus), 207-209, 211. S. 1620 

Aug. 12,26.
Bas (Dirck), bewindhebber, 4, 296, 373—374, 

386,425.
Baseroode (Melchior van), assistent, 113— 

114.
Batto3 (Carel), 318.
Baty Malay van Selumma, 271.
Baukes (Fayke), bootsman, 130.
Bay, Bandanees, 262.
Becker (Everard), bewindhebber, 386.
Becq (Louys a), slaaf, 115.
Becx (Frans), bootsgezel, 181—183. Dordrecht. 
Behing, Chinees, 227.
Bell (Nicholas), bewindhebber derEngelsohe 

O. I. C„ 4.
Bell (Robert), bewindhebber der Engelscbo 

O. I. C.,4.
Bencon, opperhoofd der Chineezente Jacatra, 

236—239,252—253,260,497.
Benichuysen (Adriaen), bootsgezel, 145—136. 

Brunstoijh.
Bennett (William), Engelsch koopman, 225. 
Benhinck (dan), 301.
Beque (Lowijs de la), bewindhebber, 738. 
Bercu (Cornelis van den), koopman,225—226. 
Bercuem (Wemmer van), 122—123, 291, 293, 

818, 356, 358. S. 1616 Dec. 18; 1616 Jan. 13. 
Berckhoüt, commandeur, 470.
Beresteyx (G. van), doleerend participant, 

679.
Bergiie (Jan ten), assistent, 275. Amersfoort. 
Bkrkel (Pieter Clomentsz.), bewindhebber, 

709.
Beversz. (Huybrecht), soldaat, 161, 163,197. 

Middelburg.
Beyert (Pieter), korporaal, 214.
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BBEE(Abraham van), opperkoopman, 150,242, 
718. S. 1618 April 9.

Bueeckvklt (Jacob), opperkoopman, 112,115 
—116,123—126,141—144,147. S. 1615 Jan. 
15, Juli 17; 1616 April 27, Mei 25, Juni 3; 
1617 April 25—Oct. 9; 1618 Febr. 20.

Brienen (Teunis van), soldaat, 244. Utrecht.
Brockedon (Thomas), Engelsch koopman, 5, 

7, 10, 11, 15, 16, 18,19, 21, 22, 26,27, 38, 39, 
44—50, 52, 60, 62—64, 76,81, 87, 91—93,95, 
99, 101,103,273. R. v. D. 1620 April 1—1621 
Nov. 8; 1622 Aug. 19—1623 Jan. 20.

Broeck (Abraham van den), 117. S. 1615 April 
25, 28.

Broecke (Jan van den), schoolmeester, 158, 
173.

Broecke (Picter van den), opperkoopman, lil, 
135-141, 164—166, 171, 178, 195, 201, 428, 
547, 586—587, 729, 741. S. 1615 Jan. 3; 1616 
Nov. 19—Dec. 1; 1618 Nov. 17—22; 1619 
Dec. 30, 31; 1620 Jan. 1.

Broers (Otje), trompetter, 145—146,181—182.
Brouchovkn (van), gedeputeerde ter Staten- 

Generaal, 661.
Brouwer (Hcndrick), commandeur, vervol

gens bewindhebber, 113—114, 116—121, 
326, 373-374, 642, 692, 709—710. S. 1615 
Febr. 6, Aug. 25—Sept. 21.

Brouwer (Jacob Jansz.), 211. S. 1620 Aug. 26.
Bruystkns (Hendrick), opperkoopman, 117— 

118, 201, 245, 473. Gorkitm. S. 1615 Aug. 25, 
Sept. 7.

Bruystkns (Jan), onderkoopman, 157—158. 
Qorkum.

BuRGnGRAEFF(Dominious do), „edelman”, 733.
Burmania (van), gedeputcordo ter Staton-Ge- 

ncraal, 673.
Buscn (Leonard Piotersz.), bewindhebber, 709.
Buyskro (Cornelis), opperkoopman, 122—123, 

127—133,135—140,145-146,148.

Carelsz. (Pieter), korporaal, 217,231,243.
Carlrton (Dudley), Engelsch ambassadeur in 

Nederland, 643,655, 658—660, 665,667,670, 
680,682, 692, 706—708, 710.

Caron (Noël de), ambassadeur van den Staat 
in Engeland, 358.

Carpentier (Pieter de), Raad vanlndi^LO, 11, 
15,16,18,19, 21, 22,26,27,38,44—50/52,60, 
62—64,76,81,83,84,87—93, 95, 99, 101,103, 
133, 135—140, 142—143, 147, 150—151,154 
—158, 161—166, 170—171, 174—190,198— 
199, 204—206, 210—236,240-248, 270, 273, 
501, 515, 604, 610, 694, 697, 710—713, 717, 
724. R. v. D. 1620 Mei 22—1623 Jan. 3. — 
S. 1616 Oct. 22—Dec. 1; 1617 Aug. 22; 1618 
Febr. 20, April 9—Nov. 22; 1619 Juni 27; 
1620 Jan. 13, Aug. 7—Dec. 3; 1622 Febr. 
5,11.

Carstensz. (Jan), provoost, 265. Upsala.
CASEMBROOT(Nicolaes), 125. S. 1616 Mei 25.
Castklle (Jan van den), dienaar van den bal

juw, 218.
Ceygmon, Japanner, 125—126.
Champagne (Olivier de), barbier, 266.
Ciiarli (Jan), soldaat, 192. Vüle de Lis.
Christiaan van Brunswijk (hertog), 605.
Christiaensz. (Christiaen), smid, 121.
Christiaensz. (Frederick), sohepen, 273. S. 1622 

Febr. 11.
Chroom (Sultan), zoon van den Groofc-Hogol, 

717.
Ciacic, sabandar van Rosengain, 262.
Claksz. (Anneken), jongedochter, 737. Bergen 

in Noorwegen.
Claksz. (Carsten), hoogbootsman, 194. Dit- 

marschen.
Claksz. (Claes), vrijman, 192, 199. Zevenbergen.
Claksz. (Havick), zie Hillegom.
Claksz. (Hendriok),123—124. S. 1616 April27.
Claesz. (Hcndrick), vrijman, 194, 256. Arum.
Claksz. (Jan), bootsgezel, 147—143. Amster

dam.
Claksz. (Thijs), bootsgezel, 134, 136—137. 

Hamburg.
Claesz. (Willem), bootsgezel, 215. Wijngaar

den.
Clant (Jan), onderkoopman, 427,742—743.
Cleffinger (Charles), Engelsch kapitein, 15.
Clbrck (Cornelis Gillisz.), bootsman, 168. Rot

terdam.

t

/■

i

.c.
Cakn (Antonio), luitenant, 210—211. S. 1620 

Aug. 26.
Caerden (Paulus van), admiraal, 581. 
Caffaringa (Anthony), slaaf, 150—151. 
Caffaringa (Manooi), slaaf, 151,153.
Carel (Jan Jansz.), bewindhobber, 339, 344, 

349.
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Cornelisz. (Claos),bossohieter, 187—138. Delft. 
Cornelisz. (Cornelis), 123—124, 149—150. S.

1616 April 27; 1618 Maart 23, April 9. 
Cornelisz. (Cornelis), bootsgezel, 270. Leiden. 
Cornelisz. (Cornelis), onderstuurman, 232. 

Enkhuizen.
Cornelisz. (Dirck), 151. S. 1618 Juli 10. 
Cornelisz. (Isbrant), schipper, 263. S. 1621 

Mei 8.
Cornelisz. (Jan), capitaine des ar mes, 184. 
Cornelisz. (Jan), schipper, 202.
Cornelisz. (Jan), zeilmaker, 242—243. Enk

huizen.
Cornelisz. (Pieter), 118, 135—137, 270, 273. 

S. 1615 Sept. 7; 1616 Nov. 19; 1622 Febr. 
5,11.

Cornelisz. (Rijck), timmerman, 195. Schagen. 
Cornelisz. (Theunis), kwartiermeester, 233. 

Vianen.
Cornelisz. (Willem), jongen, 163, 165. Delft. 
Cornelisz. (Willem), provoost, 253.
Cornelisz. (Witte)1), tafelknecht, 183.
Cornits (Abraham), sergeant, 252.
Corsz. (Bouwen), bosschieter, 120.
Coteels (Mateo), president der loge te Bantam, 

287—289,293, 321,352,371.
Cousan, Bandanees, 262.
Codtely (Jacques), opperkoopman, 264—267, 

270—271, 273—280, 718—719. S. 1622 Jan. 
11—Maart 19.

Cracoü (Carcl), commissaris te Sevilla, 369. 
Craen (Hendrick Jansz.), opperkoopman, 285 

—236.
Craeyvanger (Herman), onderkoopman, 205, 

209. Einden.
Croes (Doedo Florisz.), schipper, 211,210. Am

sterdam. S. 1620 Aug. 26.
Croock (Aernout), 273. 8.1622 Febr. 11.
Ckoll (Dirck Gerritsz.), schipper, 151,154— 

155,188,225—227,259-260.8.1618 Juli 10; 
1619 Oot.22.

Crijnen (Jan), schi-ppcr, 119.
Culenborch (graaf van), gedeputeerde ter 

Staten-Genoraal, 692, 706.
Conninghrn, zie Coniiinglien.
Cürtopi» (Nathanael), Engelsch koopman, 34. 
Coypeb (Chriatiaen de), onderkoopman, 427. 
Cüypkr (Jacob de), vrijman, 269.

Clerck (Jan de), tamboer, 179,184.
Cloots (Hendrick), sergeant, 159—161, 163.

S. 1618 Oct. 9—Nov. 10.
Cockram (Josoph), Engelsch koopman, 3.'
Coen (Jan Pietersz.), president der logo te 

Bantam en directeur-generaal, vervolgens 
Gouverneur-Generaal, 3—8, 10, 11, 15, 16, 
18,19,21,22,26,27,35,36,40,50,52,60-64, 
76, 79, 81, 84,87,91—93, 95, 99, 101,103,10S 
109,111—133,135—151,154—172,174—184, 
189, 201, 204, 232, 263, 268, 270—271,273, 
283,294,296,311,338,340,345,350,356,859, 
362-363,376,386—389,426, 509—510, 536, 
552, 577, 584, 591, 601, 604, 607—610, 613— 
614, 619, 625-626, 628—630, 633,638,642— 
647, 655, 657-659, 664-670, 679-680, 682 
-683, 687—700, 703—708, 710—713, 735— 
736, 741, 743—744. R. v. D. 1620 April 21—
1621 Jan. 1, 6ept. 21—1623 Jan. 20. — S. 
1613 Dec. 4—1619 Deo. 4—1619 Dec. 13; 
1620 Jan. 1,9, Sept. 28, Nov. 12; 1621 Mei 8;
1622 Febr. 5,11.

Coete, Chinees, 257.
Coetus (Queay), nachoda, 741.
Cojae, Chineesch hout haler, 236—237,239. 
Colff (Claes), kapitein, 264. S. 1621 Mei 8. 
Colijn (Hendrick), opperkoopman, 341. 
Comans (Cornelis Cornelisz.), opperkoopman, 

117, 128—132, 147—148, 150. S. 1615 Aug. 
25; 1616 Sept. 21,24; 1618 Febr. 20, Maart 
15, April 9.

Coninck (Agnietje), jongedochter, 737. Ant
werpen.

Conninghen (Willem), opperkoopman, 264— 
267, 270—271, 273—280, 726, 734. S. 1622 
Jan. 11—Maart 19.

Consael, 154.
Constaprl (Jan Jansz.), bootsgezel, 215. Gro

ningen.
Cool (Jan Lambrechtsz.), bewindhebbor, 386. 
Coper (Jacob), 211—216, 261—263. S. 1620 

Aug. 26, Sept. 15,19; 1621 Jan. 5, Mei 8. 
Cobbet (Philips), 325.
Cornelisz. (Abraham), smid, 208, 257—258. 

Vlissingen.
Cornelisz. (Adriaen), bosschieter, 737. 
Cornelisz. (Bartholomeus), vrijman, 192.

Breda.

■

-

*) De latere admiraal Witte Cornelisz. de With.
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Doreslaer (Dr. Jacob van), secretaris der 
Hooge Regeering, 88,90, 92, 712—713. R. v. 
D. 1622 Aug. 19.

Braeck (Adriaen Woutersz.), koopman, 279— 
280,331, 346.

Druyff (Gerrit Fredericksz.), opperkoopman, 
81, 83, 270, 273, 340, 367, 724. R. v. D. 1622 
April 25. — S. 1622 Febr. 5,11.

Druyff (Hendrick Gerritsz.), soldaat, 214— 
215. Utrecht.

Dübois (Abraham Jansz.), schipper, 225—228, 
259—260.

D.!
Dale (Thomas), Engelsch admiraal, 496, 513, 

586.
Danckaert (Sebastiaen), predikant, 733.
Davidsz. (Marten), schipper, 274. Delft.
Dawkes (Thomas), Engelschman, 73, 742— 

743.
Decker (Hans de), „generael” der schepen van 

St. Malo, 405.
Dedel (Jacob), Raad van Indië, 5, 10,11,15, 

16,18,19, 21, 22, 26, 27, 38,39,44—50,52,60, 
62—64,178—185,188—189,198—199,204— 
206, 209—211, 215—216, 219—223,426,434, 
436—437, 445,447, 468, 470, 515, 573. R. v. 
D. 1620 Mei 22—1621 Oct. 11. — S. 1619 
Sept. 10—1620 Oct. 8.

Del Beecquk (Lowijs), bewindhebber, 295, 
374.

D£üCH'r(Pieter Dircksz.), opperkoopman, 123 
—124, 135—137, 142, 150—151, 154—165, 
170—171,174—175,177—186,188—190,198 
—199, 201, 204—205, 207—227, 229-236, 
240—250. S. 1616 April 27, Nov. 19; 1617 
Juni 14; 1618 Juni 26—Nov. 22; 1619 Juni 
27—1620 Dec. 29.

Deyn (Everard), 123—126, 380. S. 1616 April 
27, Mei 25, Juni 3.

Diemen (Antonio van), zie Meusz.
Digges (Sir Diddley), commissaris der Engel- 

sche O. I. C., 481.
Dirck (orangkaja), Bandanees, 262.
Dircksz. (David), bottelior, 215.
Dircksz. (Dirck), bootsgezel, 134—136. Emden.
Dircksz. (Jan), smid, 736. Esens.
Dircksz. (Jan), zie Ongescliickt.
Dircksz. (Lijsbeth), jongedochtcr,737. Arnbon.
Dircksz. (Minne), bossohicter, 142.
Dircksz. (Pioter), bootsgezel, 132—133. Oost- 

zaan.
Dircksz. (Pioter), zie Dcucht.
Dircksz. (Stofiel), 112. S. 1615 Jan. 15.
Dircksz. (Willem), 166. S. 1618 Nov. 22.
Ditiik, Chineesch arakbrandor, 226.
Djafar Pasja, bestuurder van Jemen, 401.
Dooonaeus (Romberlus), 318.
Does (van der), hoer van Noordwijk, gedepu

teerde ter Staten-Generaal, 655,665,692.
Doncart (Pieter), kweekeling uit Japara, 561.
Doren (Claea), bootsgezel, 138. Distelstede.

Dueringü (Egbert), bewindhebber, 349, 373,
375.

Dupaman (orangkaja) van Selamma, 271.
Dussen (Adriaen Jacobsz. van der), opper

koopman, 113, 718—719.
Dussen (Cornelis van der), 659, 664.
Dussen (E. J. van der), lid der Staten-Gene

raal, 388,664.
Dussen (Jan van der), onderkoopman, 173,183.
Duycic (Antliony), raadpensionaris van Hol

land, 673.
Duynen (Pieter van), Raad van Indië, 712— 

713.
Dijck (Ewout van), opperkoopman, 261. Rot

terdam.f

E.
Ebrahim van Lontor, Bandanees, 271—273.
Edmundson (Clement), secretaris van den Ge

heimen Raad in Engeland, 296.
Ednau Tatfoh (P.), 673, 746.
Edzertsz. (Claos), kwartiermeester, 180. Bols- 

xoard.
Eeuwsz. (Pieter), adelborst, 736. Mcchelen.
Egam, Chinoesch arakbrandor, 226.
Egbrrtsz. (Claes), schipper, 115—118,120,195. 

S. 1615 Juli 17, Sept. 16.
Egbkrtuz. (Mayken), jongcdochtor, 737. Enk- 

huizen.
Egbrrtsz. (Pieter), soldaat, 217, 248. Utrecht.
Egbrrtsz. (Wouter), vrijman, 196.
Eggen (Dirck), vrijman, 529.
Eldertsz. de Jonge (Eldort), onderkoopman, 

122, 358.
Elbertsz. (Gerrit), vrijman, 220,235—236. Am

sterdam.
Eliasz. (Elias), soldaat, 175—176. Jever.
Eliasz. (Hendrick), bootsgezel, 127.

)
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GO, 62—64, 67, 76, 81,88, 91—98, 95, 99,101, 
103,278. R. v. D. 1620 Nov. 19—1621 Nov. 8; 
1622 Aug. 19—1623 Jan. 20.

Essen (Lucas van), bewindhebber, 350.
Esskns (Jaoob), soldaat, 176. Alkmaar.
Evertsz. (Aeltjen), jongedochtcr, 737. Dene

marken.
Evebtsz. (Martjen), huisvrouw van Adriaen i 

Cornelisz., 737.
Evebtsz. (Servaes), bosschieter, 149.
Ewoutsz. (Claes), schi eraan, 190.
Eyndhoven (Balthasar van), 145—146, 270, 

273. S. 161S Jan. 22:1622 Febr. 5,11.

G.
Ga bang (pangeran), broeder van den rijksbe

stierder van Bantam, 85,586.
Gabrif.lsz. (Andries), zie Schipper.
Gaee (Cornelis Jacobsz.), assistent, 173, 175, 

183.
Gedé (pangeran), Bantamsch rijksgroote, 98.
Gebritsz. (Claes), 125—126, 166. S. 1616 Mei 

25, Juni 3; 1618 Nov. 22.
Gebritsz. (Dirck). equipagiemeestor der 

kamer Amsterdam, 391.
Gebritsz. (Gerrit), bootsgezel, 219. Nijmegen.
Gebritsz. (Hillebrant), hui6timmerman, 230.

Amsterdam.
Gebritsz. (Jan), 128—124. S. 1616 April 27.
Gerritsz. (Jan), bosschietcr, 125. Harlingen.
Gerbitsz. (Lucas), bewindhebber, 386.
Gebritsz. (Marlen), 142—144. S. 1617 Aug. 22, 

Oct. 9.
Gkrvaes (Vcntura), slaaf, 210.
Gil (Karman van), opperkoopman, 541.
Gillisz. (Albort), zie Jelisz.
Gilusz. (Pieter), smidsknecht, 208.
Glasboff (Harmen), bootsgezel, 138. Staden.
Gocii (Jan van), griffier dor Staten-Gcneraal, 

679.
Goerice (Adriaen Wiilemsz.), 135—140, 264, 

541. S. 1616 Nov. 19—Doe. 1; 1621 Mei 8.
Goebee (Hendrick), 135—137. 8.161G Nov. 19.
Goiïs (A. van dor), burgemeester van Delft, 

670.
Golsteyn (Hendrick van), luitenant, 460.
Golsteyn (van), rontmeostcr, 460.

: GoMALE(.Tan Wiilemsz,),luitenant, vervolgens 
kapitein, 189, 225—226, 260.

Gonningh (John), Engelsch koopman, 34.
Gonsalves (Antonio), kitesoldrager, 244, 269.
Gonsaevo, wasseher, 244.
Goot (Anthouy), slaaf, 154—155.
Gorcum (Jan Junsz. van), kapitein, 171,173— 

174, 183, 192, 211, 263, 742. Gorlcum. S. 1620 
Aug. 26; 1621. Mei 8.

Gosa, slaaf, 154—155.
GouT(Jan), bootsgezel, 108—109.
Gouw (Jacob Jansz.), schipper, 279—280.

F.
Fi rdinando (Antonio), mardijker, 210—211. 
Fernaloo, slaaf, 150. San Thomé.
Fernande (Juan), slaaf, 151—152.
Fernando, Spanjaard in de Engelsche loge te 

Bantam, 109—110.
Frrnanbo (Pedro), opziener der slaven, 207. 
Fitzuerbert (Humplirey), Engolsoh admiraal, 

26,34,52, 60, 62—64,74, R. v. D. 1620 Nov. 
19;—1621 Sept. 21—Oct, 11.

Florisz. (Doedo), zie Croea.
Florisz. (Theunis), 124—125. S. 1616 Mei 

18,25.
Fock (Matthijs), soldaat, 175. Naumburg. 
Fongers (Obbe), bossehieter, 121.
Fonseca (Salvador da), slaaf, 254.
Foppesz. (Foppe), vrijman, 212—213,269. 
Fortüyn (Adriaen Cornelisz.), onderstuur

man, 163,165. Hoorn.
Forvaeck (Hans), adelborst, 1G0. Antwerpen. 
Francken (Cornelis), bewindhebber, 709. 
Fransz. (Andries), sergeant, 174,
Fransz. (Cornelis), 135—137,139—140,325. S. 

1616 Nov. 19, Deo. 1.
Fransz. (Jacob), bootsgezel, 138—139. Alk

maar.
Fransz. (Vetjen), kwartiermeester, 145.
Fray (Abraham de), onderkoopman, 200. 
Freuericksz. (Hendrick), bootsgezel, 247— 

248. Amsterdam.
Fbedebicksz. (Trijntjen), jongedoehter, 738.

Amsterda/m.
Frederik Hendrik, prins van Oranje, Stad

houder, Kapitein- en Admiraal-Gencraal, 
348,685, 713.

Fais (Laurens), 126. S. 1616 Juni 8.
Fursland (Richard), president der Engelsche 

loge te Batavia, 26—27, 38-39, 44—50, 52,
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Gnosing, Chinees, 2B8—289.
Gracht (Albert van der), bewindhebber, 709. 
Gravis (Robert), Fransch kapitein, 26—27, 38 

—42, 44—48.
Grebber (Gerrit de), sergeant, 133. Persijn. 
Gressi (Carol), smid, 144.
Grobingii, Chineesch arnkbrander, 226.
Groen (Balten Jansz.), bootsgezel, 207—208. 

Leiden.
Groot (Claude de), doleerend participant, 659 

—660, 661, 673, 675,679—680.
Groot (ïïugo do), pensionaris van Rotterdam, 

296.
Groote Heer (de), = de Sultan van Turkije, 

401,405,418,489.
Groot-Mogol (de), 487, 717.
Gruel, koopman, 329.
Grdtyer (Jan), onderkoopman, 119—120,122 

—123. S. 1616 Jan. 13.
Grijph (Job Christiaensz.), opperkoopman, 

132—133, 135—137, 717—718. S. 1616 Oct. 
22, Nov. 19.

Güerry (Nieolaes), luitenant, 742—743. 
Gijsbertsz. (Cornelia), bootsgezel, 13S—139.

Veere.
Gijsels (Aert), commandeur, 225—227, 259— 

260, 741.

Hazklwood (Richard), Engelseh koopman, 19, 
21—22, 38—39,44—50,52,00,62 - 64,76,81, 
91, 93,95. R. v. 1). 1620 Juni 12, 13, Juli 22; 
1621 April 13—Nov. 8; 1622 Aug. 19, 22.

Heda (Cornclis de), Nederlander in Voor-In- 
diö, 318, 362.

Heeres (Floris', 125. S. 1616 Mei 25.
Heerman (Cornelis), 188. S. 1619 Oct. 22.
Heetvelt (Guillame van), kapitein, 202—203.
Heggen (Daniël van der), 135—137. S. 1616 

Nov. 19.
Helmont (Jan Jansz. van), bewindhebber, 295, 

339,341,350.
Helt (Laurens), onderkoopman, 273.
Hemkes (Piotor), bootsgezel, 215. Drielst.
Hendricic, lanspassaat, 218.
Hendricksz. (Bert), vrijman, 529. Amsterdam.
Hendricksz. (Claes), oppertimmerman, 737.

Franeker.
Hendricksz. (Gorrit), vrijman, 167. Hoorn.
Hendricksz. (Grietjen), jongedochter, 737.

Holstein.

- «*

i

1 .
Hendricksz. (Hendrick), 117.
Hendricksz. (Jacob), bosschieter, 185—186.

Zevenbergen.
Hendricksz. (Jan), bootsgezel, 130. 
Hendricksz. (Joost), kistenmaker, 141.

Groningen.
Hendricksz. (Willem), konstabelsmaat, 116. 
Hendrik IV van Frankrijk, 303.
Hercksz. (Gorrit), bootsgezel, 134,138.

H.
Haen (Hondrick de), medicus, 184.
Haen (Jan de), bootsgezel, 120.
IIaga (Cornelis), orateur te Constantinopel, 

405,413.
Hagiien (Steven van dor), admiraal, 167—171, 

174—184, 358, 360, 377—378, 419, 461, 582. 
S. 16L9 Mei 6-Oct. 5.

Hamer (Gerrit), koopman, 225—226.
Hansz. (Trijutjen), jongedochter, 737. Amster

dam.
Harmansz. (Jan), bewindhebbor, 738.
IIarrison (William), bowindhebbor dorEngol- 

sche O. I. C., 4.
Hart (Cornelis Cornolisz. ’t), schipper, 413.
Hasb (Hans de), 356,362,368,383,409,450,473.
IIasselaer (Dirck), bowindhebbor, 386, 642, 

709.
Hative (Laurens Marcusz.), Amboinees, 584.
IIattem (Jelis van), 260. Hattem.
Hayts (Robert), Engelseh koopman, 34.

Schermerhorn.
Herenthals( Hendrick), kapitein, 185,188,207 

—223, 226—227. S. 1619 Oct. 9, 22; 1620 
Aug. 12—Oct. 24.

Hkrmansz. (Claes), schipper, 241. Enkhuizen. 
Hermansz. (Evert), onderkoopman, 171,173— 

174, 183, 210—211, 228—229. S. 1620 Aug. 
16—26.

I

Hkrmansz. (Hendrick), kuiper, 128.
Hermansz. (Hendrick), vaandrig, 159—161, 

173,221—222. S. 1618 Oct. 9,10.
Hkrmansz. (Ileyckc), smid, 114.
Hermansz. (Jacob), 125. S. 1616 Mei 25. 
Hermansz. (Jan), bewindhebber, 339, 349,386. 
Hermansz. (Jan), bootsgezel, 256. Emden. 
Hermansz. (Jan), soldaat, 199. Gulik. 
Hermansz. (Reynier), konstabel, 196. 
Hermansz. (Willem), soldaat, 159—160.

Utrecht.

i
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Immertsz. (Merten), vrijman, 224. Qorkum. 
Imphod, Chinoesch houthal er, 286, 289.
Intciie Moeda, 100.
IntchkPaniangii, huisvrouw van Borselo, 274. 
Intiiong, Chinoesch arakbrander, 226—227.

Hermensz. (Anneken), jongedochter, 737.
Breinen.

Hessen (landgraaf van), 344.
Heyn (Hendrick Jacobsz.), 108, 264. S. 1613 

Dec. 4; 1621 Mei 8.
Higgins (Richard), soldaat der Engolsche 

logo, 218—219. Londen.
Hillf.gom (Havick Claesz.), schipper, 175. 
Hitoe (kapitein), 419.

J.
Jacobsz. (Claos), 135—137. S. 1616 Nov. 19. 
Jacobsz. (Claes), bootsman, 126. Groningerland. 
J acob§z. (Claos), vrijman, 196.
Jacobsz. (Cornelis), hoogbootsman, 124.

Hoen (Symen), 581.
Holstiner (Jan),bootsgezel, 129. Holstcin? 
Hoüperdinck (Hendrick), barbier, 143. 
Hondebeeck (Hendrick), assistent, 229.

Purmerend.
Jacobsz. (Floris), schipper, 202.
Jacobsz. (Hendrick), zie Heyn.
Jacobsz. (Isack), assistent, 143.
Jacobsz. (Jan), bootsgezel, 138—139. Haarlem. 
Jacobsz. (Jan), konstabol, 223. Qorkum. 
Jacobsz. (Lenert), 188. S. 1619 Oct. 22. 
Jacobsz. (Louwetjen), jongedochter, 737.

Groningen.
Hongers (Hans), bewindhebber, 339,344,350. 
Hoochlant (Jan Jansz.), opperkoopman, 264 

—265, 268.
Hooft (Dirck Joosteu ’t), vrijman, 216,267— 

270.
Hoorn (Jan van), provoost, 250—251. Hoorn. 
Houbraecken (Cornelis), opperkoopman, 169 

—170, 175.
Houdaen (Jan van), 185—186,188—190,198— 

199,204. S. 1619 Oct. 9—1620 Jan. 9. 
Hodgtien (nachoda), Chinees, 493.
Hodmes (Coenraet), opperkoopman, 179.

Hasselt
Jacobsz. (Maritgen), huisvrouw van Claes Pio- 

tersz. Verslepen, 736.
Jacobsz. (Outger),bewindhebber, 295,386,711. 
Jacobsz. (Pieter), smidsknecht, 124, 208. 
Jacobsz. (Pieter), timmerman, 141. Enkhuizen. 
Jacobsz. (Thijmen), sergeant, 253—254.

Bremen. Groningen.
Jacobsz. (Willem), blokmaker, 243:. Groningen. 
Jacobus I van Engeland, 4—5,16—17,296,299 
- 301,303,358,423—424,481,492,501—502, 
512,584,606, 648, 655, 658, 667,669, 695.

Houtman (Frederick de), Raad van Indië, 26, 
178—184,187—189, 201, 203, 223—230, 232 
—235,261—262,429,434,436-437,445,447, 
463, 468, 470, 478-479, 741. lt. v. D. 1620 
Nov. 19. S. 1619 Sept. 10—1620 Jan. 1; 1620 
Oct. 13—Nov. 14; 1621 Jan. 5.

Hove (Andries van), korporaal, 228—229.

Jan, Japanner, 269.
Jancong, Chinees, 97—98, 100.
Jannetjen, slavin, 205—200. Bali.
Jansz. (Abraham), 161,163. S. 1618 Nov. 9,10. 
Jansz. (Abraham), bootsgezel, 134, 188.

Hulst.
Hoykr (Jan Pietcrsz.), 111, 125—126. S. 1615 

Jan. 3; 1616 Mei 25, Juni 3.
Hülsebos (Adriaen Jacobsz.), predikant, 171, 

173—174, 183,205.
Huybkrtbz. (Philips), tamboer, 162,179.

Medemblik.
Jansz. (Adriaen), adelborst, 199. Monnikendam. 
Jansz. (Allert), onderstuurman, 256.

Maritnhoef.
Jansz. (Arent), bossehieter, 134—135. Utrecht. 
Jansz. (Daniël), soldaat, 198. Doesburg.
Jansz. (Dirck), bootsgezel, 280. Maeeterland. 
Jansz. (Dirck), bootsman, 185—186, 190.

Qorkum.
Hdybheciitsz. (Huybrecht), bossehieter, 161 

—162. Vianen.
Huycu (Willem Cornelisz.), 204. S. 1620 

Jan. 9. Delft.
Jansz. (Dirck), kwartiermeester, 107—108. 
Jansz. (Femmetjo), huisvrouw van Jan 

Dircksz. van Esens, 736.
Jansz. (Frans), soldaat, 224. Enkhuizen.
Jansz. (Gerrit), bootsgezel, 250. Dantzig.

I.
Idebien, Bandanees, 262.
Ilye (Nicolaes), slaaf, 142. Papange in Manila. 
Iman, Bandanees, 262.
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Jansz. (Gerrit), bootsgezel, 191. Woerden. 
Jansz. (Gerrit), soldaat, 147. Haarlem.
Jansz. (Geurt), bosschieter, 107—108.
Jansz. (Grietjcn), jongedoeliter, „17 jaerout”, 

738. Amsterdam.
Jansz. (Grietjen), jongedoebter, „21 jaerout”, 

737. Amsterdam.

Jansz. (Theunis), schieman, 156. Gouda.
Jansz. (Trijntjen), jongedoeliter, 737. Emden 

1 Jansz. (Willem), bootsman, 143. Purmerend.
Jansz. (Willem), commandeur, 5, 7, 9,11,15— 

16, 18, 22, 48, 50, 103, 158, 161—162,165— 
166,168—171,174,176—177,198—199,499. 
R. v. D. 1620 Api'il 21—Juni 6; 1623 Jan. 
20. S. 1618 Oct. 5—Nov. 22; 1619 Mei 6— 
Aug. 27; 1619 Dec. 13.

Jakam (orangkaja), sabandar van Lontor, 
262.

Jaspehsz. (liendrick), kok, 215. Wondringen.
Jaspeesz. (Pliilippina), jongodochtcr, 737.

Amsterdam.
Jelisz. (Albert), schipper, 123—124, 127. S. 

1616 April 27, Juli 13.
Jemmingh (Dirck), sabandar, 206—207, 245, 

273. Gouda. S. 1620 Aug. 7; 1622 Fcbr. LI.
Joaciiimi (Albert), ambassadeur van den Staat 

in Engeland, 296,665, 6S0, 690, 696, 705.
Jonsz. (Volckort), kistenmaker, 242—243.

Enkhnizen.
Jonckgreve (Claes Gcrritsz.), ondertimmer- 

man, 107.
Jonckiieyn (Albert Symonsz.),bewindhebber, 

339, 344,350, 374, 386.
Jongbloet (Willem Hendricksz.), sergeant, 

174.
Jonge (I-Iendriek de), opperkoopman, 128— 

132, 142—144. S. 1616 Sept. 21, 24; 1617 
Juni 14, Aug. 22, Oct. 9.

Joosten (Danckart), koperslager, 146, 176, 
194. Leeuwarden.

Jorisz. (Willem), sergeant, 199.
Joukdain (John), Engelsoh president, 5, 109— 

110.
Juriaknsz. (Huybreoht), bootsgezel, 134,138.

Duinkerken.

i Jansz. (Grietjen), jongedoebter, 737. Bramen. 
Jansz. (Grietjen), jongedoebter, 737. Munster. \ 
Jansz. (Hans), bosschieter, 224. Antwerpen. 
Jansz. (liendrick), bootsgezel, 271. Flensburg. 
Jansz. (liendrick), commandeur, 169—170, 

188, 198—199, 201—205. S. 1619 Oct. 22, 
Dec. 13; 1620 Jan. 9,13.

Jansz. (Hendriok), kuiper, 118, 258—259. -1
Behagen.

Jansz. (liendrick), metselaar, 267. Weesp. 
Jansz. (liendrick), vrijman, 224. Krimpen. 
Jansz. (Herman), provoost, 203. Schotland. 
Jansz. (Jacob), bootsgezel, 205. Amsterdam. 
Jansz. (Jacob), schipper, 473. Enkhuizcn. 
Jansz. (Jacob), stuurman, 129. Enkhuizcn. 
Jansz. (Jan), bootsgezel, later vrijman, 269.

Leiden.
Jansz. (Jan), bootsman, 126. Amsterdam. 
Jansz. (Jan), bosschieter, 193. Gorkum.
Jansz. (Jan), kapitein, zie Gorcum.
Jansz. (Jan), schipper, 113—114,126,261—262.

Enkhuizcn. S. 1615 Fobr. 6; 1616 Juni 3. 
Jansz. (Jan), vrijman, 251—252. Hamburg. 
Jansz. (Jan), vrijman, 235—236. Hoorn.
Jansz. (Jan), vrijman, 269. Middelburg.
Jansz. (Jasper), gouverneur, 108.8.1613 Dec. 4. 
Jansz. (Jochom), bootsgezel, 134—135.

Hamburg.
Jansz. (Juriaon), konstapol-nmjoor, 173. 
Jansz. (Laurens), timmerman, 141.
Jansz. (Madaloen), huisvrouw van Gillis van 

Mol, 736.
Jansz. (Maritjon), jongedoeliter, 737. Munster. 
Jansz. (Marton), vrijman, 191, 264. Den Haag. 

S. 1621 Mei 8.

K.
Kakia Datoe, „paop van Selamma", 262.
Kaki ai, Bandaneos, 262.
Kalebackrr (Majassam alias), Bandanees, 

262.
Kauel I van Engeland, 606,669,683,687—690. 
ICarsz. (Gerdt), 115—116. S. 1615 Juli 17. 
Keertekoe (Jan Cornelisz.), stuurman, 225— 

226, 743.
Kelder (Jacob), vrijman, 211—212. Zrürieh. 

Monnikendam. Kersboom (Clement), 123. S. 1616 Jan. 13.

Jansz. (Meynert), bosschieter, 131. 
Jansz. (Pauwols), korporaal, 280. 
Jansz. (Pieter), bootsman, 130. Edam.
Jansz. (Pieter), jongen, 181—183. De Eider. 
Jansz. (Pieter), soldaat, 224. Elseneur. 
Jansz. (Robort), Engelsch sohipper, 101. 
Jansz. (Sivert), bootsgezel, 134, 138.

i
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1618 Nov. 9—22; 1619 Mei 1—13, Nov. 2— 
1620 Jau. 1.

Le Main (Jan), lansperaat, 221—222. Eenge.
Le Mair (Jau), onderkoopman, 121—122, 358. 
Le Maire (Isaac), mededinger der O. I. C., 

379.
Lemesz. (Rcyno), bootsgezel, 129. Anjam. 
Lemojt (Lucas), slaaf, 109—112. San Thomé. 
Lknartsz. (Frans), schipper, 247.
Lenartsz. (Jaoob), zio Leendortsz.
Le Neu (Jan), bootsgezel, 180. Luik.
Lesquier (Pieter), assistent, 229—230.

Keutricx(Adriaen), bootsgezel, 129.
Keysbr (Laurens Pidïersz.), 151, 154. S. 1618 

Juli 10.
Kibgou, ChineescU houthalor, 236,239. 
Kimsioiï, Chineesch arakbrander, 226.
Kint (Samuel), 164—166. S. 1618 Nov. 17—22. 
Kusnoey Itsiemon, Japanner, 125—126.

L.
Tjagos (Dicgo de Pliilippis de), 167—169.

Spanje.
Lam (Jan Dircksz.), commandeur-, 16, 52, 60, 

62—64,356,470,522. R. v. D. 1621 Sept. 21 Amsterdam.
Leyden (Jan van), 167—168.
Lhermite de Jonge (Jacques), 331. 
Lias, Bandanees, 262. 
LiEVELAER(Buybrecht), sergeant, 177.

—Oct. 11.
Lambertsz. (Jan), soldaat, 217—218.

Amersfoort.
Lambertsz. (Jan), timmermau, 176. Amsterdam. 
Lambrechtsz. (Abraham), neef van Coen, 362, 

510.

Wassenaar.
Likvbnsz. (Hendrick), sergeant, 159—161. S.

1618 Oct. 9,10.
Limco, Chinees, 207.
Limoney (de), Franschman aan boord der sche

pen van Dieppe, 44.
Linitk, Chinees, 226.
Linschoten (Jan Huygen van), 318. 
Lodensteyn (Arent Jacobsz.), bewindhebber, 

4, 386,425.
Lodensteyn (Jacob Joosten), scliipper, 188, 

227. S. 1619 Oct. 22.
Lodensteyn (de raadsheer), 362—363. 
Lodewijk XIII, koning van Frankrijk, 40. 
Looff (Symon Jorisz.), 164.
Lordigos (Costa Goa de), slaaf, 154—155. 
Loreko (Domingo), mardijkor, 194, 210. 
Louwert (Jan), herbergier, 242. Engeland. 
Lubbeeck (Bertram), onderkoopman, 721. 
Luytgensz. (Thijs), soldaat, 277.
Lijn (Jan), 136—137. Bremen.

Lambrechtsz. (Hendrick), onderkoopman, 183. 
Lampa, Bandanees, 262.
Lange (Cornelis de), 211, 228—229,283—235, 

261—263. S. 1620 Aug. 26, Oct. 25, 31, Nov. 
14;—1621 Jan. 5, Mei 8.

La Noy (Carel de), 325.
Lanst (Melis Remmertsz.), onderkoopman, 

164—165,173,383. Hoorn.
Laurensz. (Willem), herbergier, 253,274.
Lebe van Nera (orangkaja), 271.
Lebe van Ortattan (orangkaja), 271,273.
Lebe Bousam, Bandanees, 262.
Lebe Mahoe van Selamma (orangkaja), 271. 
Lebe Wayd (kiai), Javaan, 186—188.
Le Bucqüe, Fransch schipper, 42,44, 46. 
L’Echine (PieiTc), 274. Frankrijk.
Lkce (Daniël van der),bewindhebber, 386,663 

—684,688.
Leendertsz. (Anneken), jongedoehter, 738.

.

Bildt.
M.Leendertsz. (Bastiaen), vrijman, 216. 

Leendertsz. (Jacob), opperstuurman, 166— 
168. S. 1619 Mei 5, 6.

Leendertsz. (Lijntjen), jongedoehter, 737.
Scheveningen.

Leeuw (Bartholomeus van der), soldaat, 119. 
Leeuwen (Jan Rutgersz. van), koopman, 203.

Leeuwen.
Lefebvre (Jacques), opperkoopman, 5, 7, 15, 

161—166, 168—169, 171, 184, 189—190,198 
—199, 201. R, v. D. 1620 April 21—28. S.

Macar, Palembangsche vrouw, 268. 
Makrsciialcjc (Lourens de), opperkoopman, 

655—656, 658—659, 665 —667, 670, 680. 
Maks (Cornelis), zieketrooster, 246—247.

Rotterdam.
Magnus, gedeputeerde ter Staton-Gcncraal, 

658.
Maiary Maccatite, Bandanees, 262.
Maiboüra, Bandanees, 262.
Mairamma, Bandanees, 262.

.

i
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Maisiela, Lebamme do Wayer, 262.
Malim, Bandanees, 262.
Malimdrory, Bandanees, 262.
Mamor van Nera (orangkaja), 271.
Manges, bootsman, 118.
Manila (Jnan), slaaf, 115. Manila.
Manuel, tolk, 151—154. Goa.
Mauchijs (Samuel), assistent., 178,183.
Marck, gedeputeerde ter Staten-Gencraal, 

675.
Marot (.Tacob van dor), 150—151, 154—155, 

173. S. 1618 Juni 26—Aug. 13.
Marien (David), 145—146,148. S. 1618 Jan. 22, 

Maart 15.
Martensz. (Jan), bosschieter, 266—267. Delft.
Martensz. (Maritgen), zuster van Marten 

Jansz. Yisscher, 734.
Marttngo, tolk dor Engelsche loge te Jacatra, 

152—153.
Martsz. (Arent), 155,158,430. S. 1618 Aug. 13, 

Oct. 5.
Maseyck (Cornolis van), 270,273.S. 1622Febr. 

5,11.
Mast (J. Claesz. van), doleorend participant, 

679.
Matelieff (Cornelis), 533—534, 581.
Mattheüsz. (I-sbrant), 134. Dordrecht.
Mau (Symen Lambertsz.), 109. S. 1614 

Oct. 28.
Maurits (Prins), Stadhouder en Kapitein-Ge- 

n oraal, 4—5,345—346,350,359,386,388,390, 
392—393, 397—398, 402, 481, 495, 509, 55 i, 
558,568,604, 608,623,625,669,672,694,699, 
704,709, 735.

May (Jan Cornelisz), 135—137, 139—140. S. 
1616 Nov. 19, Doe. 1.

Maybouti van Nera (orangbnik), 271, 273.
MEADK(Edward), Engelsoh koopman, 34.
Mkkr (Adriaen van der), koopman, 472.
Meer (Franco van dor), opperkoopman, 161— 

162, 174, 375, 380. S. 1618 Nov. 9,10; 1619 
Juli 9.

Meer (van dor), gedeputeerde ter Staton-Ge- 
noraal, 611,665.

MEKRMAN(DirckGerritsz.),bowindhebber, 296, 
711.

Meester (Jcromias do), Raad van IndiÖ, 712— 
713.

Mknrb (Franoisco de), 269.
Merkns (Jan Martensz.), bewindhebber, 709.

Meskes (Jacob), kwartiermeester, 145.
Meüsz. (Anthonie), assistent, 173, 401; — de

zelfde als Raad van Indië, onder den naam 
Antonio van Diemen, 712—713.

Mcusz. (Paulus), jongen, 210.
Meyn (Jan de), vrijman, 215.
Meynertsz. (Andries), botteliersmaat, 145.
Meynertsz. (Anneken), jongedochter, 737. Am

sterdam.
Meynertsz. (Cornelis), vrijman, 191. Weesp.
Meynertsz. (Meynert), bootsgezel, 138—139. 

Jever.
Mets (Jacob Jansz.), 264. S. 1621 Mei 8.
Mibayse (Jan), assistent, 173,183.
Michielsz. (Marcelis), Nederlander in Dene

marken, 399, 408.
Michielsz. (Pieter), stuurman, 144.
Michiklsz. (Thymen), onderkoopman, 108,111 

—112, 114, 144, 215—216, 227—229, 231— 
236, 240-241, 243-250, 261-262, 270, 273. 
S. 1615 Jan. 5—Maart 5; 1620 Sept. 9; 1621 
Jan. 5; 1622 Febr. 5,11.

Michielsz. (Wessel), hoogbootsman, 207.
Middelgeest (Simon van), doleerend partici

pant, 679.
Middleton (Robert), bewindhebber der Engel

sche O. I. C., 296.
Mill (Thomas), Engelsoh koopman, 3,10,11, 

15, 16, 18. R. v. D. 1620 Mei 22—Juni 6, 
Juli 22.

Minnesz. (Claes), pannebakker, 370. Dokkum.
Mirecomaldy, Oostorsch koopman te Masoeli- 

patnam, 718.
Misledey (Edward), courtmeester van de En

gelsche court, 687—688, 692.
Moena, Javaan, 186—187.
Mogen (Anthonio), 269.
Mol (Gilles van), moester metselaar, 736.
Mol (Jan), soldaat, later vrijman, 167,189,220. 

Utrecht.
Molina (Diego do), soldaat, 257. Spanje.
Montere (Pasquaol), slaaf, 150—151. Arakam.
Montmorency (hertog van), uitreedor eener 

Fransohe expeditie, 26,38,39,44,47.
Mora (Franoisco de), slaaf, 109—112.
Moöris (Jan Jansz.), vrijman, 213.
Moll (Cornelis Jansz.), bootsgezel, 134—136. 

Hoorn.
Müllku (Bartelt), soldaat, 255.
Muschamfs (Georgo), Engelsoh koopman, 5,7,

■i
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257,261—262. S. 1619 Mei 5, 6, Ocfc. 5—1620 
Jan. 9, Aug. 7—Dec. 29.

Paga, Bandanees, 262.
Pagië (Jeiis de), soldaat, 247. Leuven.
Pancras (Jacob), schipper, 169—170, 177— 

178.
Paty, Bandanees, 262.
Pauw (Adriaen), pensionaris van Amsterdam, 

bewindhebber, 658, 679,692.
Pacw (Cornelis), consul te Aloppo, 401.
Pauw (Michiel), bewindhebber, 644.
Paüwelsz. ^Gei*rit), bosschieter, 276. Alkmaar.
Paviot (Hans), 350.
Pels (Reynier Reyniersz.), onderstuurman, 

514. Brouwershaven.
Pkteyn (Jan), vrijman, 241—242. Rotterdam.
Peotermaks (Franchoys), vrijman, 212—213, 

217.
Piiilips Willem, prins van Oranje, 402.
Phoekike (orangkaja) van Miniangi, 271, 273.
Piexersz. (Adam), vrijman, 255 Ditmarschen.
Pietkrsz. (Adriaen), bootsman, 115. Hoorn.
Piktersz. (Aeltjcn), huisvrouw van ClaesHen- 

dricksz., 737.
Pietkrsz. (Aert), bootsgezel, 124. 'o-Hertogen- 

bosch.
Pietkrsz. (Arent), capitaine dos armos, 132. 

Medemblik.
Piktersz. (Claes), luitenant, 278. Waard.
Pikterrz. (Frans), korporaal der adelborsten, 

197. Kampen.
Pietkrsz. (Govert), assistent, 228.
Piktersz. (Harmen), 124—125. Tlusum.

I Piktersz. (Hondriek), hoogbootsmansmaat, 
156—157. Hamburg.

Piktersz. (Hendrick), vaandrager, 225—226.
Pietkrsz. (Isbrant), bosschietei*, 175—176. 

Alkmaar.
Pietkrsz. (Jacob), konstabel, 156—157. Enk- 

huizen.
Piktersz. (Jan), zie Hoyer.
Pietkrsz. (Jan), vrijman, 221. Deventer.
Piktersz. (Joost), 824. Vlissingcn.
Piktersz. (Laurons), zie Keysor.
Pietkrsz. (Lieven), soldaat, 170. Francher.
Pietkrsz. (Olphert), 112 S. 16J5 Jan. 15.
Piktersz. (Pieter), 115,118. S. 1615 Juli 17.
Pietkrsz. (Pieter), bootsgezel, 139. Gardingh.
Plakt (Cornelis van der), bootsgezel, 129.
Poppen (Jan), bewindhebber, 350.

10-11, 15-16, 18-19, 21-22, 26-27, 34. 
— R. v. D. 1620 April 21—1621 Jan. 1. 

Mustapba van Lontor (orangkaja), 271,273.

N.
Nannincx (Pieter), vrijman, 216.
Nasst, Chinees, 235.
Natlaer (Joseph Jansz. de), onderkoopman, 

158,173,546.
Neck (Jan van), 135—137, 139-140. S. 1616 

Nov. 19, Dec. 1.
Nicholls (William), Engelsch koopman, 34.
Nicolaes (Lenert), soldaat, 158—160. deLevouz.
Nieuborch (van), gedeputeerde tor Staten van 

Holland, 65S.
Nieüroode (Cornelis van), opperkoopman, 413.
Nisako, Chinees, 234—235,238.
Nobel (Hendrick), bewindhebber, 711.
Nobingh, Chineesch houthakker, 236—237, 

239.
Noblet (Willem), 112, 120, 122—123. S. 1615 

Jan. 15, Sept. 16; 1616 Jan. 13.
Nuyts (David), doleerend participant, 659— 

660, 664,673, 675,679—680.

: ï

O.
Oetgens (Frans Hendricksz.), bewindhebber, 

373,422.
Oet8z. (Jan), 473.
Oldknbarnevf.lt (Johan van), Landsadvocaat, 

397.
O lx va (Raphaël), koopman, 718.
Oliviersz. (Abraham), 135—137. S. 1616 Nov.

19.
Oliviersz. (Claude), opporbarbicr, 724. 
ÜLY(Jan Claesz.), 204.S. 1620 Jan. 9.
Oman (Codia), Bandanees, 262.
Ongeschickt (Jan Dircksz., alins), vrijman, 

208. Diedenhoven.
Os (Dirck van), bewindhebber, 296.
Ottsen (Otte), bootsman, 177. Oldenburg.
Oud jou, gevangen Javaan,231—232. Cheribon. 
O osin, Bandanees, 262.

P.
Pa (Jan), luitenant, vervolgens kapitein, 166 

—167, 177, 183—186, 188—190, 198—199, 
204—206,210—228,230-236,240-250,253,

r.



:
761

Poppesz. (Willem), lioogbootsmansmaat, 204. 
Stavoren.

Pos (Abraham Pietersz.), onderstuurman, ver
volgens schipper, 112—113,128.

Pringh (Martin), Engelsch admiraal, 8—7,503.
R. v. D. 1620 April 21—28.

Prins (Cornelis), soldaat, 118.
Prins (Jan Ewoutsz., koopman, 140. Rotter

dam.
Proost (Pieter Wallichsz.), bewindhebber, 

422, 709,711.
Prijs (Nicolaes), 607.
Pütger (Marlijn), korporaal, 277.
Püyck (Nicolaes), 108. S. 1613 Dec. 4. 
Püyloocii (Hans), vrijman, 269.

Reepmaker (Jacob), bewindhebber, 295, 339, 
344, 349—350, 372—375, 738.

Rem (Stoffel Dircksz.), stuurman, 120.
Reyersz. (Cornelis), zie Schoonhooffman.
Reybrsz. (Marten), 119—120. S. 1615 Sept. 

9,16.
Reynartsz. (Cornelis), zie Schoonhooffman.
Reynier8z. (Dirck), sergeant, 173.
Reyniersz. (Jan), kapitein, 719.
Reyniersz. (Pieter), timmerman, 123—124.
Reynst (Gerard), Gouverneur-Generaal, 293, 

304, 309, 311, 318, 320, 338,340,345,350,355, 
385,387—388,566,605,744. — Zij n zoon, 355.

Riemelant (Cornelis), 135—137, 139. S. 1616 
Nov. 19, Dec. 1.

Rirrox (Elye), sergeant, 174, 273. S. 1622 
Febr. 11.

Rivertsz. (Cornelia), jongedochter, 737. Haar
lem.

RivKRTSz.(Lidowijn), jongedochter, 738. Haar
lem.

Robo Marini, Bandanees, 273.
Roe (Thomas), Engelsch ambassadeur in Per- 

zië, 434.
Roelants (Pieter), bosschieter, 203. Zwam- 

merdam.
Roeloffsz. (Anneken), jongedochter, 737. 

Westenoael.
Rogiers (Abraham), 148. S. 161S Maart 15.
Roosecrans (Hormon Dircksz.), Nederlander 

in Denemarken, 399.
Root (Jan Jansz.), schipper, 179. Enklmizen.
Roückens (Pieter), bootsgezel, 224.
Ruffjjn (Hans), 270—271, 273—280. S. 1622 

Febr. 5—Maart 19.
Rutokrs (Frans), bosschieter, 166. Dordrecht.
Rüyl (Jan Gorritsz.), 341.
Rijckaert (Andrios), bewindhebber, 4, 386, 

425, 709.
Rijn (paltsgraaf aan den), 345.

Q.
Quentol (kiai), Javaan, 187.
Qüiack Sanoa, Bandanees, 262. 
Quintens (Guillaume), adelborst, 184V

R.
Raeff, 274.
Raemborch (Quirijn Jansz. van), opperkoop

man, 127—133, 148, 151, 154—15S.;S. 1616 
Juli 13—Oct. 22; 1618 Maart 15, Juli 10— 
S'ept. 12.

Raky (Leonard van), bewindhobbor, 339, 349.
Raky (Pieter van), commandeur van het fort 

Jacatra, 164—166, 171, 173—174, 183, 332, 
473. S. 1618 Nov. 17—22.

Ralok, Bandanees, 262.
Ramada, koewachter, 109—112.
Randwijck (van), gedeputeerde tor Staton-Ge

neraal, 665, 680.
Rapjiokn (David), bootsgezel, 134,139—140. 

Londen.
Rasière (Abraham de), opperkoopman, 109, 

111—121,147,166—167,169. S. 1614 Oct. 28 
—1615 Sopt. 21; 1618 Febr. 20; 1619 Mei 5, 
6,27.

Ratoe (pangeran) van Bantam, 96—99, 741.
Ratok do Nora, 262.
Ray (Pieter van), zie Raey.
Reael (Dr. Laurens), Gouverneur-Generaal, 

vervolgons bewindhebber, 168—171,174— 
176,299, 306-307,319, 332,353, 363, 376- 
378,385, 387—388,441,443,471,709. S. 1619 
Mei 23 - Aug. 3.

1

;

s.
Saecicelsz. (Reyer), boomwachtor, 254—255. 

Medemblik.
Sael (Jan Ilendricksz.), opperkoopman, 200— 

201,410. Amsterdam.
Sael (Jochom Ilendricksz.), 264. S. 1621 Mei S. 
Saem Bairo, Bandunees, 262.
Saknnon, Japanner, 192.
Saetsie, Chinees, 238—239.
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Snoeck (Arent Jansz.), assistent, 476.
Soatay, Chineesoh arakbrandcr, 226.
Soda, Bandanees, 262.
Somer (Barent), bewindhebber, 709.
Sonck (Albert Fransz.), bewindhebber, 4, 296, 

425.
Sonck (Martinus), advocaat-fiscaal, later gou

verneur van Banda, 5, 7, 19, 21—22, 26— 
27, 200, 220—225, 263, 408, 742—743. Am
sterdam. R. v. D. 1620 April 21—28, Juni 
12—1621 Jan. 1. S. 1620 Oct. 3-20; 1621 
Mei 8.

Soury (Andries), opperkoopman, 117—121, 
170—17J, 174, 283, 718, 724. S. 1615 Aug. 25 
—Sept. 21; 1619 Juni 27, Juli 9.

Soüza (Anthony), 269.
Spagniaert, herbergier, 248.
Spaldingh (Augustine), Engelseh kapitein, 3, 

5,7,10—11,15—16,18—19, 21—22,26-27, 
81, 88, 92—93, 95, 99, 103. R. v. D. 1620 
April 21—1621 Jan. 1; 1622 Aug. 19—Oct. 
13; 1623 Jan. 20.

Speck (Jan Willemsz. alias), vrijman, 269— 
270. Amsterdam.

Specx (Jacques), opperkoopman, 84,87—88,90 
—93,95,99,101,103,126, 270, 273,359, 547, 
710—713. R. v. D. 1622 Mei 21—1623 Jan. 
20. S. 1622 Febr. 5,11.

Speult (Herman van), gouverneur van Am- 
boina, 419, 421-422,444, 697.

Spieringh (Cornelis), 207—209. S. 1620 Aug.

Saint-Legier (de), 670,0S0.
Salvador, slaaf, 115.
Samman, Bandanees, 262.
Sandkrsz. (Bartholomous), commandeur, 458. 
Sandersz. (Sandor), bootsgezel, 134,139—140. 

Asselor.
Santen (Pieter van), Nederlander in Dene

marken, 399,408.
Santry, nachoda, 268.
Santvoort (Adriaen van), bewindhebber, 386. 
Saoulam, Chineesch arakbrander, 226. 
Sausincq, Chineesch arakbrander, 226. 
Schaftsenberge (Melchert), soldaat, 192. 
Schamman (Anthony), vaandrig, 225 —226. 
Schapenham (Geen Huygen), 137, 166. S. 1616 

Nov. 19; 1618 No v. 22.
Schellingkr (Hiilebrant), bewindhebber, 350, 

372.
Scheyl (Marcus), konstabel, 149. Emden. 
Schilder (Pieter de), bewindhebber, 709. 
Schipper (Andries Gabrielsz.), sergeant, later 

vrijman, 119,260. Antwerpen. 
Schoonhooffman (Cornolis Reyersz.), 107— 

108,270,273. S. 1613 Doe. 4; 1622 Febr. 5,11. 
Schoonhoven (Symon Jacobsz.), bewindheb

ber, 295,339,372, 375,386,422.
Schot (Jacob de), 108. S. 1613 Dec. 4.
Schotte (Apollonius), kapitein, 290.
Schotte (Jacob), bewindhebber, 386,642,711. 
Schotte (Symon), 717—718.
Sebastiaensz. (Cornelis), 580.
Segarts (Jacques), vrijman, 717—718. 
Senepaty (kiai), 97—98, 741.
Setkn (Roeloff van), bosschieter, 137. Delft. 
Seys (Gillis), koopman, 718.
Sickesz. (Wopke), timmerman, 195.
Sigan, Chineesch arakbrander, 226.
Silva (Casper da), slaaf, 154—155.
Silva Tellos (don Juan da), Spaansch gouver

neur, 320,360,379.
Simonbz. (Meus), bosschieter, 107—108. 
Sinsilo, Japanner, 269.
Slam, Bandanees, 262.
Slbtiiwold (Wiliiam), Engelseh koopman, 101 

— 103. R. v. D. 1622 Nov. 8—1623 Jan. 20. 
Smit (Jan), koewachter, 220—221. Amsterdam. 
Sjiith (Barent), oppasser op de markt, 252. 

Osnabrug.
SMirn (Thomas), gouverneur der Eugelsche 

O. I. C., 4.

I

I

i
12.

Spilbergen (Joris van), 128—133, 185—140, 
290,315—316,326,343, 859, 378,382. S. 1616 
Sept. 21.—Dec. 1.

Hpinola (markies van), Spaansoh legeraan
voerder, 303.

Stamper (Willem), kwartiermeester, 248—249. 
Brouwershaven.

Sterck (Abraham), 115, 127. S. 1615 Juni 24; 
1616 Juli 13.

Steveksz. (Jan), kwartiermeester, 215. SeecJccn- 
burg.

Stbvin (Simon), ingenieur van Prins Maurifs, 
402.

Steyns (Jan), 187, 340. Antwerpen.
Stoffelsz. (Tobias), timmerman, 234. 
Stoffelsz. (Trijntje), jongedochter, 787. 
Stolck (Cornelis Clements/.), 185—137. S. 

1616 Nov. 19.

H
ï
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5

Strenge (Marfcen van der), opperkoopman, 
124,202,210—211. S. 1616 Mei 18.

Strobanus (Augustinianus), advocaat-fiscaal, 
81, 83, 88, 92. R. v. D. 1622 April25, Aug. 19.

Strijgker (Abraham), luitenant, 163,174,177, 
185, 188—191, 198—199, 204, 229—232, 240 
—250,261—262, 264-267, 270—271, 273— 
280. S. 1618 Nov. 9.10; 1619 Aug. 10, Oofc. 9 
—1620 Jan. 9, Oct. 31—1621 Jan. 5; 1622 
Jan. 11—Maart 19.

SüBow, slaaf, 207.
SuYifiïNSTEYN (Cornelis van), 264—267, 270— 

271, 273—280. S. 1622 Jan. 11—Maart 19.
Sybrantsz. (Egbert), 267. Haarlem.
Symensz. (Dirck), bootsgezel, 138. Hamburg.
Symonsz. (Laurens), 149—151. S. 1618 Maart 

23, April 9, Juli 10.
Symonsz. (Symon), 207. Antwerpen.
Symonsz. (Wouter), 364.
Sy'pesteyn (Willem van), bowindliebber, 344, 

372.

Tingte, Chinees, 227.
Toddoote, Bandanees, 263.
Tournoy (Franchoys), vrijman, 269.
Tours (Gijsbrecht), soldaat, 230—231. Hasselt. 
Trip (Elias), bewindhebber, 372, 386, 661— 

662, 709,738.
Trommel (Kees), bootsman, 131—133. Botter

dam.
Tsamhing, Chinees, 227.
Tsingtay, Chineeschhouthaler, 236—237,239. 
Tsiosoo, Japansch vrijman, 735.
Tijmensz. (Dirck), opperstuurmau, 195. Kak

huizen.

!
■

i

t

i

u.
■

I Uffelen (Abraham vau), opperkoopman, 38 
—39, 44-50, 211—225, 227—236,240—250, 
261—262. R. v. D. 1621 April 13—Juni 30. 
S. 1620 Sept. 15 - 1621 Jan. 5.

Ufficlet (Nicholas), Engclsch koopman, 152 
— 153.

Usselincx (Jordaen), 108. S. 1613 Dec. 4.

!

-
: T.

V.Tamit, Chinees, 228—239.
Tangou, Chinees, 237.
Tante, Chineesch arakbrander, 226—227. 
Tellier, Fransch opporkoopman, 26, 27, 40, 

41, 44,
Temin, Bandanees, 261.
Tgresteyn (van), gedeputcerdo ter Staten van 

Holland, 658.
Tetzner (Philip), 345. Straatsburg. 
Tiieunemans (Adriaen), opperkoopman, 289. 
Tiieunisz. (Anthony), soldaat, 277. Hamburg. 
Tiiomasz. (Adolf), 204—205. S. 1620 Jan. 9,13. 
Tiiomasz. (Gerrit), soldaat, 243. Doesburg. 
Tuomasz. (Gillis), hoogbootsman, 115,118. S. 

1615 Juli 17.
Tuomasz. (Hond riek), bootsgezel, 270. Alkmaar. 
Tiiomasz. (Lenert), 142. S. 1617 Juni 14. 
Tuomasz. (E-utgor), schipper, 108—109. 
Tuomasz. (Thomas), bo38chioter, 249—250.

Amsterdam.

Vaes (Antonio), calfator, 254—255.
Valck (Pietor Gerrifcsz.), bosschieter, 148— 

149.
Veen (Cornelis), bewindhebber, 422.
Velde (Pieter van den), vrijman, 269.
Velincx (Gerrit), koopman, 207—209, 211, 

240. Veere. S. 1620 Aug. 12, 26.
Verburcu (Arent Pietersz.), bewindhebber, 

344, 349,372—375, 386.
Verhagen, zie Haghen (van dor).
Veriiokff (Pieter Willemsz.), admiraal, 583.
Vermeer (Lambort), 264—267, 270—271, 273 

—280. S. 1622 Jan. 11—Maart 19.
Vernadt (Gioan), 161—163. S. 1618 Nov. 9,10.
VsnscnooR (Jan Willemsz.), 741.
Verslepen (Claos Pietersz.), zieketrooster, 736.
Vkrwers (Joost Marcelisz.), Nederlander uit 

Perzië gekomen, 414.
Vesterman (Volckort Heero), 263, 742—743. 

S. 1621 Mei 8.
Vianen (Gijsbreclit van), opperkoopman, 158, 

733. S. 1618 Oot. 5.
Vigglius (Catarina), jongedochter, 738.
Vigelius (Geertruyt), jongedochtor, 738.
Viqelius (Maria), jongedochter, 738.

)
t

Tuijsz. (Pieter), soldaat, 189. Haarlem.
Tielen (Joost Jacobsz.), dominó, 240—241.

Botterdam.
Tingbing, Chineesch kleermaker, 236—237, 

239.
Tinggr Massan van Solamma(orangbaik), 271.
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Wercke (Isack van de), 270, 273. S. 1622 Febr. 
5,11.

Wessels (Cornelis), soldaat, 139. Alkmaar.
Westerman, zie Vosterman.
Westerwolt (Adam), 201, 204—205,353,447, 

475. S. 1619 Deo. 30—1720 Jan. 13.
Wieler (Hans), appointe, 248.
Wigely, zie Vigelius.
Wilkes (Oege), bootsman, 130. Sneeïc.
Willemsz. (Abraham), soldaat, 139.
Willemsz. (Clement), bootsgezel, 132. Utrecht.
Willemsz. (Cornelis), metselaar, 275. Gouda.
Willemsz. (Geurt), bottelier, 156. Amersfoort.
Willemsz. (Hemme), soldaat, 277.
Willemsz. (Jan), 123—124, 151, 154, 177, 185, 

189—190, 198—199, 204, 264. S. 1616 April 
27; 1618 Juli 10; 1619 Aug. 10, Oct. 9—1620 
Jan. 9; 1621 Mei 8.

Willemsz. (Jan), 195. Amsterdam.
Willemsz. (Matthijs), hoogbootsman, 274.

Den Haag.
Willemsz. (Thomas), bosschietor, 147. Riga.
Willemsz. (Willem), kwartiermeester, 118— 

119.
Wiltfanck (Quiuten Pietersz.), 188. S. 1619 

Oct. 22.
Wirtsung (Christophorus), 318.
Wittert (Fran^ois), 316, 741.
Wolff (Barbara de), huisvrouw van Pieter 

Eeuwsz. 736.
Wotten, 296.
Woütersz. (Adriaen), zie Draeek.
Woütersz. (Claos), kuiper, 142. Amsterdam.

Vigelius (Paulus), jongen, 737.
Vigelius (Wilhelmus), predikant, 736.
Viscii (Ilugo G.), bewindhobbor, 709.
Visdrager (Frederick Evertsz.), bootsman, 

115—116.
V isscher alias V ogel (Marton J ansz.), kapitein, 

734—735.
Ylack (Dirck), bewindhebber, 626.
Vlack (Pieter), 626.
Vlevs (Andrics Jansz.), bossohieter, 204. 

Hoorn.
Vlevshouwer (Thijs Coraelisz.), secretaris van 

den Generaal, 18, 141—151, 154—166, 170 
—172, 174—186, 188—190, 201, 204—232, 
264. S. 1617 April 25—1618 Nov. 22; 1619 
Juni 27—1620 Jan. 13; 1620 Aug. 7—Nov. 
12; 1621 Mei 8.

Voeth (Hendrick), bewindhebber, 709.
Voorde (Hans van der), kenner van zijde lake

nen, 737.
Voort (Willem van der), gouverneur van 

Banda, 331.
Vbedricx, zie Fredericksz.
Vrericx, zie Fredericksz.
Vries (Dirck Ellertssz. de), schipper, 125— 

126. S. 1616 Mei 25, Juni 3.
Vries (Gerrit Douweaz. de), schipper, 166— 

168,265. S. 1618 Nov. 22; 1619 Mei 5,6.

w.
Wael (Willem Jansz. de), 141—143. S. 1617 

April 25, Aug. 22.
Waerboutsz. (Claes), schipper, 119—120. 
Wangiere (Clement), soldaat, 251—252. Laur 

sanne.
Waterfort (Hendriok van), opperkoopman, 

718.
Wattingh, Chineesch nachoda te Batavia, 

85—96.
Weldin (Richard), Engelseli koopman, 34. 
Wels (Andries), soldaat, 253. Hamburg.

Y.
Ysbrantsz. (Pieter), neef van Coen, 607.

z.
Zeeman (Adriaen Willemsz.), botteliersmaat, 

244,253—254.
Zon (Adriaen van), sergeant, 217, 251—252. 

Breda.
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AANTEEKENING.

• Met bijtelling der iu dit doel voor het eerst vermelde geboorteplaatsen wordt de tabel:

Amsterdam en naaste omgeving (met inbegrip der provincie Utrecht)..............................
(nieuw: Amsterdam 19, Utrecht 9, Haarlem 6, Monnikendam 4, Amersfoort, Pur- 
merend en Wecsp elk 2, Edam, Nicuwer-Amstel en Oostzaan elk 1).

Noorderkwartier..........................................................................................................................
(nieuw: Enkhuizen 8, Hoorn 7, Alkmaar 5, Medemblik en Schagen elk 2, Scliermer- 
horn 1).

Maassteden en omgeving..........................................................................................................
(nieuw: Delft 7, Rotterdam 6, Gorkum 5, Dordrecht en Gouda elk 4, Leiden en den 
Haag elk 3, den Briel, Krimpen, Maasland, Vianen, Wassenaar, Woerden, Wijngaar
den en Zwammerdam elk 1).

Zeeland en westelijk Noord-Brabant......................................................................................
(nieuw: Vlissingen 4, Breda, Middelburg on Voore elk 2, Brouwershaven en Zeven
bergen elk 1).

Friesland..........................................................................................................................................
(nieuw: Franeker 4, Sneek 2, Anjum, Arum, liet Bildt, Bolaward, Dokkum, Eenge, 
Harlingen en Stavoren elk 1).

Stad on Lande...............................................................................................................................
(nieuw: Groningen 4, Groningerland 1).

O ver ij sol en Drente.....................................................................................................................
(nieuw: Hasselt 3, Deventer, Kampen en Koevorden elk 1).

Gelderland en aangrenzende Maasstreken............................................................................
(nieuw: Doesburg 2, den Bosch, Driel, Hattom en Nijmegen elk 1).

Totaal Republiek..........................................................................................................................
O vorige Nederlanden.....................................................................................................................

(nieuw: Antworpon ö, Meohelen 2, Distelstcde, Duinkerken, Hulst,Leuven, Luiken 
Westorwaol elk 1).

Oostfriesland, Oostland on aangrenzende deolen van Nedorduitschland . . .
(nieuw: Hamburg on Emdon elk 7, Breinen 4, Jevor3,Esens,HolsteiucuHusumolk2, 
Ditmarschon, Brunswijk, Dolmonhorst, Flensburg, Gardingli, Marionhoof, Oldon- 
burg, Riga elk 1).

Rijnland en Westfalon...............................................................................................................
(nieuw: Munster 2, Elberfeld, Gulik elk 1).

Iloogduitsohland.........................................................................................................................
(nieuw: Diedenhovon, Naumburg, Wondringen elk 1).

Zwitserland...................................................................................................................................
(nieuw: Lausanne en Zürioh elk 1).

Denemarken....................................................................................................................................
(nieuw: Denemarken 1, Elseneur 1).

199

144

I
169

55

57

16

16

32

688
57

. . 138

i

22

16

7

9

■

r

i
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6Noorwegen ..................................................................
(nieuw: Bergen 1).

Zweden............................................................................
(nieuw: Stad en en Upsala elk 1).

Engeland.......................................................................
(nieuw: Londen 2, Engeland en Wight elk 1).

Schotland.......................................................................
(nieuw: Schotland en Asselor elk 1).

Frankrijk......................................................................
(nieuw: Frankrijk, de Levour on Ville de Lis elk 1).

Italië.........................,..................................................
Spanje............................................................................

(nieuw: Spanjo2).
Portugal......................................................................
Totaal Europa buiten do Republiek.........................
Ambon...........................................................................
Negapatnam.................................................................

Gekleurde-dienaren en slaven:
Voor-Indië......................................................................

(nieuw: San Thomé 2, Bengalen 1, Goa 1).
Maloische Archipel..................................................

(nieuw: Manila2,Bali 1, Cheribon 1).
Andere landen............................................................

(nieuw: Japan 4, Arrakan 1).
Totaal gekleurde dienaren en slaven....................

5

8

6

7

1
5

11
298

1
1

80

12

16

108

5-

f

i
■
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REGISTER DER PLAATS- EN VOLKSNAMEN.

A.
Abrolhos (do). 532.
Aden, 517,541.
Afrika, 438,442,44S, 450, 466, 516, 577, 649, 653.
Agra, 541,550.
Ai (Poeloe), 299, 312,353,378,521.
Ajudhja, 538.
Al op po, 401—402,489—490.
Algiers, 532.
Amboinacn Amboinoezen, 9—10,29,32—37, 49,103,167,169,174,291,304—306,311,315,321, 

329, 332, 353—354, 356,358, 360,377—378,380-381,395,403,416, 418—419,421—422,431, 
434, 439, 414, 451, 484, 490, 496, 502—505, 512—513, 526, 531,533-534,540,554,561,572, 
578—589, 591, 594—597, 602, 604, 611, 613-616, 620, 624, 628, 630—631, 634, 636—639, 643, 
647—648, 650—654, 658—659, G62, 665—666, 677, 683, 686—687, 689—690, 692,695—699, 
701, 703—706, 717, 719,721—722,726—728, 734,

A mstordam en kamer Amsterdam, 16, 17,204, 292, 294—295,301, 303, 310,318,328,330,333, 
335-337, 339, 349—350, 364, 367—375, 399,401,403—404, 407—409,415,417,431,433,440, 
442, 448, 471—473, 476—477, 480, 507—508, 511, 514, 523—524, 528, 535, 559,567, 569,574, 
607, 626, 643—614, 662, 667—669, 671—672, 673—675, 689, G91, 694, 709, 722, 73S, 743.

Angola, 522.
Anjer, 8.
Aquapulco, 343.
Arabiö, 87,138, 140,314, 353, 361, 378, 380,382, 395,405,467,484,496,5S0, 649.
Aroö-eilandcn, 651.
Arrakan, 472—473,539.
Aasalioedi, 444.
Atjeh en Afcjehers, 3,46, 78, 79, 83,331,353,441,522, 538-539, 649—650, 727.
Azië en Aziaten, 79, 577.
A zoren (do), 337, 549.

I

■

;

B.
Babi (Poeloe), 220.
Bagdad, 489.
Balamboan, 600.
Bali (straat), 394.
Bamingano Pully, 517,528.
Banjormasing, 650.
Banda en Bandancezcn, 9-10, 29, 32- 37, 64, 67—69, 71,73, 75—76,80, 88, 103, 133, 16S, 202, 

211—212,263, 266, 272—273,299, 304—305,307,311-316, 319, 331—332,341—343,354,356, 
358, 377—378,380-382,395,403,416, 420, 431, 134, 444, 447, 451 - 452, 484, 490, 502—506, 
512-513, 520, 526, 531, 536—539,548,554, 556,569, 572,578—580,583—586,589—591, 593 
—597,602, 604, 609, 611, G13—616, 620, 624, 628,630-632,634, 636-637, 639,647-648, 650 
—654,656-657,659, 677,686, 717—718,726—728, 742—743.

t

r
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Banka, 392,897.
Bantam en Bantammere, 3—8, 22,26—28,40—45,48,51,60,79—80,85—86,95—102,107—109, 

111—123, 125, 127—133, 136, 139—141, 145—146,148—150,152—153,169—170,172,177— 
178, 186, 190, 201—204, 207, 231, 233,237-238,241,249,272,283,287—288,299, 292—293, 
301,314-315, 317,320—321,325,329-331,333,338, 341, 347—348,351, 357, 360-363, 376, 
378—379, 400, 403, 405—106, 408—412, 414,416,424,426,432—433,435—437, 439,442,444, 
449—450, 453, 460, 465,468—469,475,478,486, 502—603,516, 520—522, 525—526,533,540, 
546, 550—551, 556—557, 563, 581—582, 5S5—589, 592, 600,621,633, 653, 686, 723, 726— 
727, 741.

Barbarij e, 480.
Basra, 489.
Batavia, 15,52,60,62—64,69,73, 76, 78,81, 83—85,87,90—91,93,95—97,99, 101—103, 264— 

268,270—280,496,498, 502,512—513, 515,519—520,524, 529—531, 536,510-541,546—548, 
550,554—555,557,572,591,594—598,600-602,604,606—607, 609, 613—617,620- 624,628, 
630—632, 634—637, 640—641, 647, 649—654, 659, 686, 695, 701—703, 711—713,717—718, 
720—721,723,726,732,735.

Batjan, 74,174,331,379,538,580—581.
Belgica (fort), 331.
Bengalen, 457,467,590,649.
Besi (Poeloe), 237.
Bima, 538,726.
Bintang, 650.
Boano, 444.
Boeton, 329,650—651.
Boheme, 542.
Bordelong, 413,542, 650.
Boraeo, 477,494,517, 650.
Breda, 670.
Briel (de), 407.
Brunswijk, 329,343.
Brussel, 402.

V.

,

C.
Cadix, 447.
Caiyan (straat), 648.
Calicut, 380.
Cambaja, 301.
Cambodja, 446,494,538,546,650,726.
Canariscbe eilanden, 345.
Canterbury, 296.
Canton, 82,495.
Castilianen, 417,447,604,641.
Cavite (baai van), 16.
Celebes, 494,650—651.
Ceram, 272,651.
Ceylon, 261,325,380,408,516, 580,590,649.
Chaul, 580.
Cheribon, 96—97,123,126,272.
China en Chineezen, ook in den Maleiachen Archipel, 7,11,16,18,42,48—50,75,81—82,85,96— 

97,99—100, 111—112,142,152,159,175,207,212,215—216,219,227,235—239,244,252—253, 
257, 260, 267, 276, 305—306, 311, 313, 317, 319, 323, 329—330, 332,338, 352,357—358,371,

:
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878, 882, 398,413—414,419—420,429,431, 488,445—446,464—465,467,477,484,488,492— 
495, 497, 511, 518—520, 540, 546,550, 565, 573,579-580,589—595, 597, 603-604, 619—622, 
624—625, 629,638—639, 641, 650, 657, 720,723, 725—729,732, 742.

Chincheu, 82,464—465,493—494, 520, 603, 621, 726.
Chingier, 379.
Christenen, Christenrijk, Christenvorsten, 72,123,205—206,419,466,526,533,542—543,566, 

577,582—583.
Cochinchina, 9,413,446,538, 650, 726.
Comorijn (kaap), 61,455, 466,475, 518, 590.
Condor (Poeloo), 11,466.
Constantinopel, 401—402,405,413,489.
Coromandei (kust van), 64, 164, 261, 289—294, 309, 315, 318, 321,329, 331—332,337—339, 341 

—342, 346, 856, 360—361,368,373—374, 378—379,408—409, 414, 424, 433, 450,455,457,461, 
467, 469, 472, 475, 477—478, 486—487, 496, 502, 515—517, 528, 531, 538, 544, 546, 549, 551, 
561, 565—566, 568, 579, 589, 604, 606, 624—625, 639, 641, 649, 659, 678, 720, 722,724, 727, 
729, 732.

Cotchin, 88,93,580.

i
..

D.
Daboel en Daboeldors, 78.
Dantzig, 384, 542.
Daru, 650.
Delft en kamer Delft, 165, 327—328,336,345—346,373,448,476,478,633,656,667,670,688,692. 
Dommer, 262—263.
Denemarken en Denen, 22, 79, 384, 395, 399,408—409,413,459,490, 525,537—538,542,551, 

563, 568,592, 594,596,607,657.
Dieppe, 38—39, 44,47, 301,406,409,459, 520,525.
Diu, 580.
Dordrecht, 414.
Duinkerken, 514, 550.
Duins, 434, 515, 551.
Duytsen (= Hollanders), 153—154, 659.
Duytalant en Duytsen (= Duitschers), 303, 348,480, 519, 542,596.

’

E.
Ecndrachtsland, 516.
Emmerik, 303.
Engeland en Engelschen, 3—13, 15, 17—19, 22,24—30,32—40,45—52,60—65,67—76,78— 

83,86—95,99-103,109,119,121, 139,148—150,152—155,169,171—174,183,218—219,225, 
215,249, 273, 288-289,294,296—305,311, 313, 317—319,322, 324, 329—332, 337—338, 343, 
351, 353—359,361, 368, 371, 380—381, 392, 394—395,400-401,403,407,409,414,418,423— 
124, 428-435, 438—444, 416—154, 458—466, 468—469,474,481—484, 486,488—491, 495— 
496,499, 501-508, 511—514, 518—521, 524—527, 531-533, 536—538, 540, 542, 545—558, 
561, 563, 567,569,571, 577—578,584—590,592—594,596, 600,606—607, 611,620, 643, 655— 
057, 659, 665-670, 680, 685, 689—692, 695—705, 717, 720,724,726—727,734,741—743.

Enkhuizen en kamer Enkhuizen, 327—328,334, 336,340,365, 373,476,478,523—524,528.
Erang, 686.
Europa, 68, 79, 95, 334, 338-339, 362, 371, 416—417,452,459,465-467,474—475,477,482- 

184, 489-491, 517, 519-520, 531-532, 537, 542,546,549,556,563,569,573,577—579,592, 
594,’ 596, 598-599, 602, 610-611,614,616, 619—620, 622, 627—629, 633, 635-636, 647, 653 
—654,686, 723, 728.

i
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F.
Falmouth, 474,690.
Firando, 9—10,22,124,126,550.
Florence, 489.
Formosa, 494,573.
Franeker, 673.
Frankrijk en Franschen, 16,22, 26-27,38-42,47,79,153,155,164,296,299,301-303,311,313, 

319, 329,331—332,334,336,343,348,350,353,357—358,368, 371, 383,392,395, 397,399, 405 
—406, 409, 412, 416, 459, 490, 520, 525,537—538,542,550—551, 556, 558, 563, 585, 592,594, 
596,605—607,611,670,732.

Friesland, 129,256.

G.
. Gale (Punto de), 475.
Gamoelamoe, 505,581.
Geldria (fort), 37,450. .
Genua, 489.
Gibraltar (straat van), 532.
Gilolo, 522,581,651.
Giri, 272.
Goa, 25,50—52,60—61,63,86—88,90—95,334,337,380,429,438,442,466—467,469,474 - 475, 

490,504,531,549,566,573,580,590,601,621, 641,720.
Godja's (— Klingen), 85.
Goede Hoop (Kaap de), 304, 317, 337, 389, 426, 432—437, 441—442,449—450,458—459,461, 

466,473—474,507,515—516, 531,590, 597—598, 605, 635, 648,653.
Goeree en Goereesche Gat, 461,468,481,528, 605,688.
’s-Gravenhage, 301,388,390,407,423,495,501,512,527—528,551, 601, 680—681,683,708,711. 
Gravesend, 460.
Grissee, 24,166—168,223,240,265, 306,314,319, 331—332,352, 588, 726.
Groenland, 302.
Groot-Banda, 262.
Groot-Brittannië, 16, 299—300, 358, 423—424, 463, 481, 492, 495, 501,512,648,658, 665, 682, 

687—689.
Guinea en Guineesch, 374—375,477,524,565.
Gulik, 303,329,398,402.
Guserate, 405,722,729.

!
ƒ

H.
Hanzesteden, 343.
Heidenen, 582,657.
Henricus (fort), 170.
Hitoe, 72,75,311—312,314,316,319,353,582, 639,680.
Hoetoemoeri, 444.
Holland en Hollanders, 70, 97, 152—154, 225, 497—498, 635, 638, 643,655, 6G0, 665, 670, 672, 

673—675,689,692—693,706-707,729—730, 741.
Hollandia (punt), 192,197.
Hongarije, 519,542.
Hoorn en kamer Hoorn, 134, 136, 138—139, 164-165, 301,304—305,316,327—328, 334,336 

346,373,431,476,478,528,559,663,734.

*
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I.
Ierland, 16, 688.
Illia de Mayo, 122, 691.
Indië en „Indianen”, 22, 68, 164,262, 271, 283,291, 293, 298—300,304—805,309—310,315,320, 

322,324, 338, 343, 348, 353, 356,408—409,413, 417, 419, 424, 429, 433, 443—444, 447, 451— 
453, 455—456, 460, 462—464, 466—467, 471—472, 474—475, 477-478, 482, 484—485,490, 
496—497,499, 517—518, 520, 523—524, 528—529, 539—540, 543,547,559,563, 571,578-579, 
584-585, 589—590, 592—597, 599, 603—604, 607, 609—610,612,615—616, 618—619, 621— 
622, 625, 627—638,640—641, 645, 647, 652—657, 663-664, 666, 668, 676,680-681,683—686, 
691, 695, 700, 704, 706,708- 709, 711, 713, 719, 722, 725, 731,733—735.

Indië (= Voor-Indië), 487.
Indië (kust van) = Westkust van Voor-Indië, 438,448—449,454,458,513,518, 532, 726.
Indragiri, 101,649—650, 720.
Isfahan, 489.
Italië, 629.

\

\

J.
f

Jacatra, 7,9—11,15—16,18—19,22,26—27,35,38—40,43—48,50,77,107,115,123—126,128, 
132—133,141—144,147,150—151, 154—166, 169—172, 174, 176—200, 204—208, 210—236, 
239—262, 272, 288,290, 331, 360, 398,406,410, 412, 416,424,428—429, 432,435,439,441, 443 
—444, 453, 467—468,493—494, 502, 613,517, 527, 532—533, 536,540, 585—591,594,597,602, 
609, 617—648,652—653, 656—657, 736, 741—742.

Jambi, 4, 9, 23—25, 28, 76, 78, 101—102,126, 268—269, 283, 353,359—360,36S, 371,381,383, 
391,413,416,431,496, 522, 531,542, 545,585, 649—650, 718—720.

Japan en Japanners, ook in den Maleischen Archipel, 7,9,15—16,18,33,48—49,124—126,160 
—153,192,194,305,307, 316,319,324, 342,353,359,361,378,384, 393,411,413,467,477, 517 
—518,522, 531,538—539, 547,597—598, 603,621—622,641,650—651,656,724,729—730,732.

Japara, 4,24,123, 128—129, 225, 227, 259, 289, 306, 315, 317, 362, 430, 444, 588, 733, 742.
Jasques, 449,489—490.
Java en Javanen, 33, 42, 75, 97,98,100,151,159,171,173—174,177—178,186—187,220,222, 

230—231,238,276,306,311, 315, 317, 329,332,334,338,381,394,409,419—420,429—430,432, 
434,443,447,470—471,494, 504,516, 579,586,588, 599—600, 650—651, 656, 726,730, 732.

Java Mayor, 483—485,503, 599.
Jemen, 401.
Johor, 113,320, 324, 331,353, 360, 650.
Jortan, 542.
Judoft, zie Ajudhja.

-
1

t

!

K.\
Kaliamata, 650, 581.
Karnbek), 68, 72,299,311—314,316,319,353,418,581—582,639, 686. 
Kampar, 650.
Kanaal (het), 426,459,461, 508,514, 550, 696, 704.
Keduh, 522, 650.
Kei-eilanden, 651.
Kcndal, 733, 741.
Kinsulo, 688.
Kloef, 303, 829, 343.
Klingen, 306,313,319,332,834, 419- 420.

1
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Kombir, 579. 
Korea, 597.

L.
Lakoei, 271.
Larike, 72.
Layaman, zie Jemen.
Leiden, 414.
Lequeos Pequenos, 11,446,465,494.
Lesidi, 311—312,314,319,418, 686.
Levant (de), 323,402,482.
Ligor, 542, 650.
Lingga, 650.
Lissabon, 334,337,416,474,531—532,566.
Loehoe, 68,72,128,299,311—314,316,319,353,41S, 504,581-583, 639, 686. 
Londen, 4,16—17,400,425,428,460—461,491,506,536, 745.
Lontor, 262,271,312,420,548,556, 656—657.
Lopo Gonsalves (kaap), 605.
Lueca, 489.
Lucipara, 128—129.
Lu9on, 494.

M.
Macao, 11,25,82,313,493,495,546,573,580,591,604, 619,621,723.
Madagascar, 156,405,419,438,442,447—448,450,458,466,473,507,516,649, 653.
Magelhaens (straat), 290,315,326—327,389.
Makassar en Makassaren, 10, 25, 33,227, 306, 314—315,319,331—332,352,430, 538, 579, 586, 

650- 651.
Makjan, 72, 74—75,331,345, 566,580-581.
Malabar (kust van), 50-52,60—64, 438,442,449,454,458,466, 513,580, 649,653.
Maladiven (de), 315,516.
Malajoe, 67,74,314,331,417,460,475,566,581—583, 717.
Maiaka, 24—25,82,128,268,354,395,454,493,571, 579,590,494,621,726.
Malaka (straat), 299,304,356,358,360,384,522,649—650.
Maleiers, 207,306,311,313,319,329,332,334, 338,419—420,741.
Manila, 7—9, 15, 18, 22, 25, 28, 35, 48—50,82,142,144, 283,290,292,304,313, 315—316,343, 

353,362,379,384,395,408,419,429,431,438,445—447,454,459,464,466—467,470,492,494, 
496,505,518,522,549,573, 581,590,604,620-621, 641, 720,723, 726, 729.

Manila (baai van), 464,493.
Marico, 550.
Marseille, 489.
Masoelipatnam, 261,375,384,516, 718.
Mataram, 10, 25, 86, 96, 99,225,-272,317, 352,360—362,522,546, 557, 586, 588, 599—600, 686, 

723,726,733, 741.
Mauritius, 122,322,325,331,336-337,317,382,405,620,664.
Mayottes (de), 515.
Maze (de), 304,345.
Meliapoer, 112,580,594.
Melinde, 87,90,92,580.
Messina, 489.
Middelbrug (te Batavia), 251,257.

.
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Middelburg, 122,359,417,448, 654, 667,685, 708, 722.
Mindanao, 651.
Miniangi, 271.
Moka, 187,141, 380, 401,405, 467, 484, 486—487, 503, 541, 550, 722.
Molukken (de), 7,9—10,28—29, 32—37,49, 67—72, 74—75,80,103,174,283,288—292,294,297, 

299,301—302, 304—307, 312—316, 319—321,325,329—332,341,343,346,348,353—356,358, 
861, 363, 376—377, 379—381, 394—395,400,403,409,421,423,430—431,434,444—445,447, 
451—452,484,490, 502—505, 512—513, 519, 526, 531, 554, 561, 563, 572, 578—586, 589, 591, 
594—595,604, 61L, 614, 620—621, 630, 637—639,661, 659, 686—687, 717,726—728.

Mooren, 78,85,111,123,150,405—406,419, 430, 582—584, 589,593,599.
Motir, 331, 379, 581.
Mozambique, 86—88,94, 447,531, 580, 590, 649.

N.
Nagasaki, 11,125.
Nailaka, 607.
Narsepoer, 318,362.
Nassau (eiland), 40.
Nassau (fort), 73,202,263, 331, 536,742—743.
Nauw van Calais, 550.
Nederland en Nederlanders, 3—11, 15—18, 21—30, 32—40, 44—52, 60—64, 66—72, 74,76, 78 

—83, 88, 90, 92—95, 99—103, 109—110, 164,228,262,271,296,302,320,348,383,385—386, 
388, 397—399, 409,418,443—446,450—451,453,459—461,465,467, 469—470, 472, 476, 482, 
484, 490, 495—497, 502, 506—507,520, 523,528, 530, 537, 552, 577—578,580—597,599—603, 
608—612,614—623, 627—629, 631—636, 638, 640,647—648, 653,656—657, 659, 668, 676, 683 
—686,691, 693, 695—699, 701, 703—706, 717, 719, 722, 724—726, 735, 742.

Ncderlants India, 708.
Negapatnam, 580.
Ncira, 211—212,262—263, 271, 331,521, 583, 657, 677, 742—743.
Neurenberg, 303.
Nowfoundland, 549.
Ngofakiaha, 75, 581.
Niouw-Guinea, 651.
Nicuw-Spanje, 621.
Noorderkwartier, 304, 307.

O.
Onrust, 265,278,496.
Ontong Java, 392, 396—398, 522.
Oost-Indio, 3,16,18,49,301,347—348, 350, 385, 387—388,429,544,577,596,601—603,606,608, 

616, 619, 622—623,629, 633—634, 636,613—646, 652, 667—668, 679, 688,692-693, 700. 
Oostland, 542, 596.
Oricnten, 577,597, 723.
Oriasa, 649.
Ormus, 489, 580.

i
sp.

Pahang, 650.
Palombang, 202, 264, 288, 356,649—650. — Straat Palembang, 201. 
Paliakato, 36-38,320,457, 502, 513,516, 531,591, 595.!

I
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Palts (de), 569.
Pandjang (Poeloe), 8,145.
Parijs, 520,780.
Patani, 7,10—11,28,169—170,288,290,294,331,347,359—360,378,391,413,461,468,481,492, 

494—496,531,53S, 542,546—547,566,578,590,650, 724,726,735.
Pedro Branca, 25.
Pegu, 649.
Pehoe, 591,594—595, 603,605, 650.
Pera, 650.
Perzië, 414,446,449,484,488—489,493,520,580, 620—621, 696.
Perzische Golf, 649.
Pescadores (de), 591,.603, 619,638, 650.
Philippijnen (de), 424,446—447,475,493—495, 651.
Piteiaerboom (de) (= do waringin) te Batavia, 280.
Plymoutb, 491—492,511,536, 690,696.
Polen, 519.
Pontang, 8,186.
Portland, 432.
Portugal en Portugeezen, 11, 15, 25, 36, 50,82,87,90, 93,125,128,170,268,301, 304, 332,334, 

350, 352, 358, 360, 380, 408—409, 417, 429,438,442—443,454, 458,465—466,469,474—475, 
482, 489—490, 493, 495, 513—514, 518—519, 524, 531—532,545-546,563, 565,571, 571, 577 
—582,584,590—591,594—595, 604,621,641,725.

Priaman, 3,368,371,413,416,431,441,542,734.

Q.
Queda, zie Kedah. 
Quinam, 413,726.

ï
R.iH- Rees, 303.

Robbeneiland, 436.
Roode Zee, 87,90—91,140,378, 380,401—402,405—406,413,438,486—488,547, 549, 6J9. 
Romeinen, 629.
Rosengain, 262.
Rotterdam en kamer Rotterdam, 296,304,327—328,336, 373,412, 476,478,551, 683.
Run (Poeloe), 168,299,312,378,418,502,537,548, 556, 607, 657.

s.
Saboegoe, 333,550,581.
Salomons-eilanden, 648.
Sana, 380.
S angora, 7,288,413,526.
Savoye, 303,329.
Scena, zie Sana.
Sohilderstuin te Batavia, 212.
Schotland, 139,696.
Selamma, 262—263,271.
Se villa, 343,369.
Siarn, 129,353,359,391,494,546,579,590,650, 721, 726, 730. 
Silebar, 380.

1
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Singapoera (straat), 25,804,313,518,650.
Singier, zie Chingier.
St. Antonio, 474.
St. Bras (Agoada de), 473.
St. Helena, 468, 605,610, 620.
St. Malo, 301,348,405—406,409,459.
St. Thomé, 524.
St. Vincent, 474.
Soekadana, 127,158, 538, 516—547,566,650.
Soemedang, 732.
Soenda (straat), 180, 283,288, 313,436, 461, 466,516, 589.
Soerabaja, 500.
Sofala, 87, 580, 649. ^ -
Solor, 170, 288, 290,308—309, 352,355, 550, 650.
Southampton, 683.
Spaansohe Zee, 461.
Spahan, zie Isfahan.
Spanje en Spanjaarden, 16, 25, 36, 109—110, 144, 283, 290, 294,297—299,301,303,309,316, 

320,332, 343, 350, 360,379, 408,417,429,431,443,446,477,493—495, 514,532—533,542,549, 
569, 571—572, 578,581, 683, 589,594, 597,599, 605—606, 623, 730—732.

Spiritu Santo (kaap), 9,496, 522, 726.
Sumatra en Westkust van Sumatra, 39, 84,392,447,461,494, 590, 649—550, 720,727, 734. 
Surate, 64, 78- 79,86,88—90, 93—94, 301,337,378,380—381,394—395,400,405,434,438,442, 

446,448—450,454,458,460,466—467,469,471,486—489,503,507,617,531,541—542, 549— 
550, 579, 584, 590,606, 624—625, 625, 632, 649, 664, 720, 722, 727—728, 732.

i

i

T.
Tabilolo, 581.
Tacorai, 331, 550, 681.
Tafasoho, 581.
Tafelbaai, 436,449,474.
Tanahara, 8.
Tartaren (de), 723.
Togal, 733.
Togenampatnam, 379.
Tolluco, 581.
Tenimber-oilanden, 651.
Torcoira, 334, 337.
Tornato on Tornatanen, 68, 71, 75, 174,194,297, 307,312, 320,331,346,353,418-419,460,505, 

522. 538, 640,578—583,610,638-639, 686, 717—718.
Terra Alta, 315,319.
Torroneuve, zie Nowfoundland.
Toxol, 304,311, 341,346, 348, 379,407, 414, 449-450,461, 473,481,516,524,620, 691.
Tidore en Tidoreezen, 289, 331,418, 505, 538, 578—581,583.
Tikoe, 3,84,413,468,481—482,495-496.
Timor, 170, 306, 808—309, 316,319,352, 361,650, 650.
Tiropopelior, 374—375,516—617.
Tsiampa, 494,650, 725.
Turken, 136—137, 577.
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U.
Uil© Cirba, 578—579. 
Uil© Lima, 578. 
Utrecht, 401.

V.
Veldbrug van hot kasteel Batavia, 255. 
Veloer, 516.
Venetië, 303, 489, 577.
Vereenigde Provinciën, 407,482,4S9. 
Visiapoer, 467.
Vlaanderen, 514.
Vlissingen, 745.

w.
Waas (land van), 228.
Wajer, 262—263.
Westfriesland (punt), 199, 214.
West-Indië en West-Indische Compagnie, 475,513—514,532,574,596—597, 623,662. 
Wielingen (de), 383,443.
Wight, 449.

Z.
Zeeland en kamer Zeeland, 177, 290,304—305,316, 327—328,330, 336,345—346,365,373,375, 

379,393,405,407,410, 412,414,416-417,426,468,476,478,496,511, 515, 551, 635, 654, 664, 
672,675,678, 685, 689,692, 708, 721, 743—744.

Zuidland (het), 470—471.
Zuidzee, 315,447.
Zweden, 265,596.
Zwitserland, 303.

I
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REGISTER DER SCHEPEN.

A.
Aeolus, 118, 820, 832, 379.
Alckmaer, 51, 52, 57, 62,461, 476, 516, 519, 523, 605, 628.
Amboyna, 247, 249.
Amsterdam, 191,198, 225,227—228, 240,258—259, 293, 412, 415—416,461,470, 690—691, 741. 
Amsterveen, 688, 696, 704.
Anna (Engelsch), 434, 460.
Arent, 131, 294,333.
Arnemuyden, 469,478,481, 511, 515.
Austraelsche Eendracht, zie Zuydor Eendracht.

B.
Banda, 132, 308, 322,325, 329, 331,336,341, 345.
Bantam, 189. — Nieuio-Bantam: 3—4, 9,18,20,325, 327, 329, 334,336, 378, 620.
Bee (Engelsch), 101.
Beer (Engelscho), 64, 101, 522.
Bergerboot, 304—305, 308—310, 413.
Bruynvis, 458, 461,476, 516.
Buil (Engelsch), 4, 9,11—12,15,17—18, 423,425—426,428,432,434,446,468,496, 511,656.

c.
Ceylon, 115—117,413, 435.
Charles (Engelsch), 28, 65, 552, 607. 
China, 413, 522.
Clcen Amsterdam, 201.
Cleen Enckhuysen, 62, 66, 97, 129. 
Cleen Er asmus, 536, 551—552, 555. 
Cleen lïollandia, 127,156,169. 
Cleene Jeems (Engelsch), 60, 95,439. 
Clove (Engelsch), 28,294.

D.
Dclfshaven, 518, 533, 605, 623, 664, 691.
Delft, 161—162,170,264, 266, 308,319, 332—335,346,391, 393,426,428, 431, 436,439, 456,461, 

476,488, 515, 550.
Diamant, 25.
Diamond (Engelsoh), 28, 60—62, 65, 545.
Dolphijn, 25,305,351, 360, 371,450,457,461, 545.
Dordrecht, 181—182, 201—204, 414, 461, 468—469, 474—478, 481,495,515—516,623, 718, 724,

.

730.
Dragon (Engelsch), 240,263. 
Dragonsdau (Engelsch), 62, 66.

i
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E.
Edam, 518, 528.
Eendracht, 288, 319, 327, 330, 334, 336, 338, 340, 348, 378, 383, 405,407,415,417, 468, 470, 478, 

492, 727.
Eenhoorn, 365,414,434,441—443,445, 44S, 461,476,496, 516, 519, 567, 722.
Eenhoorn (Engelsch), zie Unicom.
Elisabeth (Engelsch), 9,11,15,18.
Enckhuysen, 41,124—125,156, 242, 261, 280, 283, 351—352,414, 450,468, 478, 496, 516, 523. 
Engel, 9,163, 165, 355, 359, 51S, 522.
Espcrance (Fransch), 26, 3S—41, 44—47, 520, 525, 528.
Expcdition (Engelsch), 522.

F.
Foriuyne (jonk), 125.

G.
Galiasse, 163,165, 304—305,413,431, 691, 710, 724.
Gcldcrlandt, 108,308,322,331, 336,347.
Giroffelnagel, zie Clove.
Globe (Engelsch), 319.
Goede Fortuyne, 28,50,52,59, 62,147, 155—156,209,233,254,256,351,365—366,368—37 J, 405, 

417,456,461,468,496.
Goede Hope, zie Hope.
Goes, 355—356.
Gorcum, 518,528, 730.
Gouda, 469,472,477,481, 515,555,562,568,623, 630, 690, 717,719, 721—722, 734.
Gouden Leeuw, 51—52, 56, 62, 164,169,327,336,378,426,445,461,469,474, 478, 481, 511, 515, 

532,556,561,605,623,724, 736.
Groene Leeuw, 119,278,332, 351,365,467.
Groningen, 28,52,265,441,443,476,515.i

H.
llaen, 469,475—477,481,515.
Haerlem, 9,11,13,15,189. 
llaringh, 278,469,478,481, 515.
Hart, 3,51,58, 62,167,304,314,319,322,330,336,310, 345,450.
Hasewint, 79,112,115,469,478, 481,515,735.
Hermitage (Fransch), 38—39,41,43,44,47.
Heusden, 518.
Heylboth, 456,458,461,476, 516.
lloüandia, 250—251, 566, 717—718. — Nieuw-Hoüandia: 263, 434, 441, 443, 476, 515, 552, 566, 

623, 630.
Hoorn, 119,129—130,148,201—202,294. — Nieuw-Hoorn: 414,468.
Hope, 9,11,13,15,18,119,121,414,416—417,468,478,492, 605.
Hope (Engelsoh), 9,11,13, 18,337.

1

J.
Jacatra, 146. 
Jager, 413. 
Jarriby, 126.

i

'

■
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L.
Lceuwinne, 95, 507, 511, 514—515, 532, 623, 690, 696, 701, 722, 726, 729, 733.
Legden, 441, 443, 474, 476, 515, 520, 522, 536, 541—543, 565, 568, 570—571, 574,607, 690, 721, 

730, 736.
Lion (Engelsch), 474.

M.
Macguercel, 552, 560, 568 — 572.
Mane, 12G. — Nieuioe Mane: 9,28,147.
Mane (Engelsch), 9,18—19.
Margueritc (Fransoh), 164.
Mauritius, 122, 147, 293, 351, 371,391, 393, 401, 403, 407,126,428,431,441, 443,476, 515, 518- 

519, 528—529, 566,605,623, 718, 727, 729, 731.
■MtdenblicJc, 437,441,443,476,515—516,522, 549,551,553, 559,566, 568.
Merchants Hope, zie Hope (Engelsch).
Middelburch, 116—119,121—122,162, 294,476,515,519,531, 552,561, 566,568,690. 
Monnickendam, 518.
Montmorency (Fransch), 164, 409.
Mor genster ra, 28, 51—52, 55, 60, 62,166,174, 547, 735.
Muyden, 49, 441—442, 449, 461, 476, 488, 515, 519.

'
<}

i
N.

Naerden, 469, 475, 477, 481, 515—516, 565-566, 568, 570, 721. 
Nassau, 123,137, 140, 169,200,203,314,380.
Neptunus, 128—129,157, 240, 332.
Noorthóllandt, 51—52,54, 62, 441,449,461,476,488,516,519.

O.
Orangic, 267,461, 476, 515.
Orangieboom, 78, 198, 334, 336,347—348,350,412—413,415—416,434,445,461,468—469,474, 

477—478,481, 511,515, 568,570,722, 725—726, 734.
Orisont (Deonsch), 408.

P.
Palsgraef (Engelsch), 6, 9, 15, 18—19, 605—606.
Pcppercorn (Engelsch), 3, 7,49.
Pera, 522.
Postpacrt, 179, 204, 232, 365, 372—375,414, 461.
Provinciën (Geünieerde), 108, 308,322, 325,329,331,336,341, 605. 
Purmerendt, 461, 463, 475—476, 481, 507, 515.

R.
lioodc Leeuw, 126, 133.
Roos (Engelsch), 468.
Rotterdam, 119,132,808, 351, 371.
Royal Anne (Engelsch), 60—62.
Royal Exchange (Engelsch), 28, 60—62,94.
Royal James (Engelsch), 6—7,45, 450,515—516, 521. 
Rubin (Engelsch), 28, 76.

i

i
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s.
Sampson, 541, 722.
Schiedam, 461,476, 515,549, 623.
Schoonhoven, 278, 437,441,443,476, 515—516, 568,5/0, /22, 725 726, 734.
St. Cruz (veroverd Portugeescli), 279.
St. Michiel (in beslag genomen Fransch), 18,52—53,155,158,181,405,412,418, 522.
Solor, 99—100.
Sonne, 132,156,180,190,413,431.
Sterre, 130,167.
Sterre (Engelsch), 180,461.
Supply (Engelsch), 60,80.
Swarte Beer, 293—294,305,322, 374—375,391,450,456—457,469,472,474,476—477,481,515,

524.
Swarte Leeuw, 117,119, 124,169,290,296,304—305,308—311,318,341,346,350,413,428, 439, 

462,496,586.

T.
Texd, 710.
Tholen, 83,151,160—161, 197, 203,376, 391,413, 416,453,468,509, 690, 725. 
Tortelduyf', 604,628, 630.
Trouwe, 15,18,21,133,166—169,195,327,330,336,348,378—379,392. 
Tryal (Engelsch), 501.
Tijger, 155,223,381.

u.
Unicom (Engelsch), 450.

V.
Valck, 148—150,294,413,469,477,481,515.
Veere, 113,122,305.
Vlissingen, 355,514.
Vos, 381.
Vrede, 16—17,433-435, 437,446,463,468,474,476,496,500—501,507, 511,516—518,528,531,

656.

w.
Walcheren, 158,224—225,227,259,283,355,405,407,414,417,468,  515, 518—519,605,623,741. 
Wapen van Amsterdam, 126,167,177,186,205,225,227,250—251,258—259, 346, 355, 741. 
Wapen van Delft, 469,478,481,515,684, 688, 691,721.
Wapen van Enckhuysen, 282,241,270,441,443,476, 515,522, 536, 542—543, 550, 568, 717.
Wapen van Hoorn, 441,443,476,515,518—519.
Wapen van Jacatra, 73.
Wapen van Rotterdam, 515,518, 526,528—529, 727.
Wapen van Zeelandt, 51—52,62,145,170,177,181,185,327,336,345,378,383,412,415—416,445, 

517,541,734.
Weesp, 86,441,449,461,476,488,515,519,541, 690,696, 704, 722.
Westcappd, 511,515.
Westvrieslandt, 134—136, 138—139, 148, 184, 192, 196, 200, 327, 330, 336, 348, 378—379, 381, 

383,393,403,405,410,461,468—469,474,477—478,481,495, 509,511,515,555, 562,568,681, 
719,721—722.
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Witte Beer, 145—146, 287, 292—298, 305, 822, 351, 355,412,417,426,468,478,491—492,495, 
500, 509, 511,516—518, 528,531,553.

Witte Leeuw, 123, 325,329,341, 620.
Woerden, 518, 730.

■

z.
Zeelandt, 112,115,294, — Nieuw-Zeelandt: 131—133, 414,461,517.
Zeewolff, 7,28, 52,54,175, 391,407, 413,470.
Zierickzee, 148,155—156,266, 279, 365,407,426,428, 431, 441, 443, 476, 515. 
Zuyder Eendracht, 6, 8, 167, 241,447.
Zuythollandt, 51—53, 62, 441, 449,461,476,488, 516, 519.

1
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DRUKFOUTEN.

BI. 113 regel 16 v. o. staat: boofcgcsel; lees: bootsgesel. 
„ 577 noot, regel 15 v. o. staat: 19 Sopt.; lees: 9 Sopt.




