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hoek de ruïne van een poortje. Achter den wal de noordzijde der Westzijdsche pakhuizen (§ 697). Over den duiker in den wal zie § 485 en over den wal zelf
§ 413. Zeeburg had in den tateren Compagnies lijd denkelijk geene linnen of borstwering, evenmin als Culemborg die heeftop eene plaat van Rach. Men bereikt
dit terrein door benoorden den Uitkijk den waterkant te volgen. In den regel echter is dit pad versperd en hel terrein vóór den stadswal dicht begroeid.

A 2. Gezicht even benoorden hel Kasteel op Culemborg (links), den doorgang waarin de Vierkantspoort heeft geslaan, den stadswal lüsschen Culemborg
en Zeeburg (rechts, onzichtbaar) en daarachter de Wesizijdsche pakhuizen. Langs den waterkant is koraalsteen opgestapeld tot reparatie van den weg. In
het water de fundamenten der afgebroken Vierkantsbrug ( § 455), een twintigtal meiers benoorden de plaats der Vierkantspoort (§427). Over de pakhuizen
zie § 697; over de trap tegenover de verdwenen poort § 428. De wal vóór de pakhuizen loopt in het verlengde van den voormuur van het huisje naast de
bres der Vierkantspoorl; deze bres, thans schuin, stond vroeger loodrecht op de richting van den wal; het scheeve stukje wal is van roode klinkers en
niet van koraalsteen, zooals de wal zelf.

.1 j. Gezicht van uit hel Noorden op Culemborg en den Uitlcijk. Rechts de Westzijdsche pakhuizen, in hel mid
den de stadswal met walgang (§414) en een peperbusvormig schilderliuis. Inden pakhuismuur de uitstekende
toppen der zolderbalken, waarover vroeger balken lagen [vasigehouden door de ijzeren krammen), welke de galerij droegen § 414) voorde patrouille. De brug over de open ruimte tusschen den wal en hel pakhuis is, evenals
dt trap. die van den beganen grond naar deze brug leidt, een later toevoegsel. Het gezicht is genomen van uit
de tweede dergelijke brug.

rm
A 4. Gezicht, genomen omstreeks 1875 uit hel N. O. over hel water naar de {sedert afgebroken) Vierkan tsbrug, het bastion Culemborg en den Uilkijk.
Over de Vierkantsbrug zie § 455. Zij bestond reeds in 1667; in 1716 werd zij veranderd in eene valbrug; zij was echter vrij smal. Rechts van het huisje
aan de rechterhand is de opening, waarin de Vierkanlspoori heeft gestaan; daarentegen is er geene opening lusschen dit huisje en dal meer links, dal op
Culemborg staat. Men merke op dal de Uitkijk destijds nog toestellen droeg, welke sedert zijn overgebracht naar het Meteorologisch Observatorium.

Gezicht van uil het Z O. op de Hoenderpasarbmg (§ 498), thans den Grooten Boom. Op den achtergrond is hel dak van den Uilkiiknog even
zichtbaar, vvij geven deze photo evenals A 6 om de heugenis van deze stadsgezichten ie bewaren.

%

t wtm i'«a
'vt

kt*- -w

6. Gezicht van uit Kalibesar Oost op de Javabankbrug [oudtijds cleHospitaalsbrug § 4gj). Men vergelijke dezepholo met Rach's vanuit hetzelfde
standpunt geteekend stadsgezicht (No. K 18). Sedert de photo werd genomen, is hel oude wachthuis aan den waterkant afgebroken. Men noleere het dak
in neo-Balavia stijl van hel wille gebouw achter de brag met uitsteker en blikken schoorsteentje (§ iojó).

J
A 7. De Overtoom in den Molenvliet (§ 721), zooals deze was vóór de demping in het najaar van 1920, gezien vanuit het Zuiden. In hel midden het
bruggetje boven den Overtoom; daaronder wasschers en baders. Achter het midden van dit bruggetje hel hoekhuis van de Buitennieuwpoortstraat; rechts
daarvan de huizen aan de weslzij dier straat. Even boven de leuning van hei bruggetje ziel men de palen der Glodokbrug enden daar staanden lantarenpaal.
Op den voorgrond links de duiker onder den Molenvlietschen dijk, het begin der waterleiding (§ 716 en 1435)1 rechts de tweede uit den Molenvliet
loopende arm (H. II. op ons kaartje van dit terrein).

A 8. Gezicht van uil hel Zuiden op de groote sualiesluis achter de gevangenis (716), genomen binnen het door prikkeldraad afgesloten gevangenisterrein.
Hel water komt van links uit den arm H H van onze pholo A 7 (heden ten dage staat dit water stil, door de demping van den benedenloop van den Molen
vliet). Naar rechts loopt dit water dood in de verstopte leiding (waarover twee bruggetjes, één binnen de omrastering en één daarbuiten) van den vroegeren molen
(§ 718); men ziet de ruïne van hel metselwerk, waarin eertijds hel molenrad bevestigd is geweest, benevens het molenhuis. Op den achtergrond drie met
Beaumontgeweren bewapende gevangenbewakers; een vierde zit rechts op de brugleuning. De open wachthuisjes dienen om deze armzalige figuren legen de
zon te beschuiten. Men bereikt dit terrein van uil Molenvliet eerst rechtuit naar hel Oosten, dan rechlsaan houdend en vervolgens links ombuigend. De
weg loopt tusschen het prikkeldraad en de molenruïne. Eertijds kon men hier ook komen van uit de Buitenkaaimanssiraal, maar de bruggen over de kali
en de Tangkivaar zijn thans weg.

A g. Gezicht uil hel Zuiden op het reslanl van hel boerenverdriet (§ 484) bij de punt Zeeland ia (zie onze pholo van Rach's leekening van ditzelfde terrein
No. K 14). Het water op den voorgrond is de Bacherachlsgracht of Oude Grogol (thans Djelakeng, zie §487), die zich hier vereenigt met de van rechts
komende sladszuiderbuilengrachl; gezamenlijk vormen zij [aan den achterkant van hei boerenverdriet) de stadsweslerbui tengracht. De pholo is genomen
van uil de brug naar hel Chineesch Hospitaal, hetwelk aan de linkerhand builen de plaat moet worden gedacht.

A io. Gezicht van uit hel Noorden op een deel der Chineesche wijk bezuiden de stadszuiderbuitenyrachl, namelijk
op den achterkant der huizen langs Pasar F’intoe Ketjil. Naar links loopt dit water uit op de Javasche Bank
(het oude Binnenhospitaal), naar rechts op het punt waar pholo A g werd genomen. De bovenverdieping van het
huis aan de rechterhand heeft een Hollandsch airtje, maar boven de twee vensters zijn geene kleine venstertjes
met openslaande luikjes, doch niets dan schilderwerk; daarlusschen (boven de deur) is een Chineesch opschrift. De
bovengalerij daarnaast is met planken afgescholen.

A ii. Voorgevel van hel Stadhuis (§ jij e.v.). De Sladsboeien (naar den kant der B innennieuwpoortstraat, § 522, rechts) zijn onzichtbaar door het
geboomte. Voor de oude Compagniesboeien staan eenige sado's en een der weinige thans nog aanwezige palankijn's (§ 1303), waaruit echter
gemakshalve de portieren verwijderd zijn.

A 12. Gezicht op het Stadhuis van uil de Prinsenstraat, als men slaat op den hoek der gedempte Leeuwinnegracht. Rechts van de rails der stoomtram
eene sado. Het hoekhuis der Leeuwinnegrachl komt vrij nauwkeurig overeen met het Chineesche huis aan Kalibesar West op Beeckmafi's beide schilderijen
van i6=)6 (No. L 2 en 3). Dit huis sluit naar links aan bij het groepje huizen dal afgebeeld slaat op onze pholo B 1. Vermoedelijk is het, ondanks zijn
Hollandsch schoorsteentje, van aanvang aan voor een Chinees gebouwd; de voorgalerij immers (zie § 1132) schijnt organisch tol het huis te beliooren. Uil de
wijkrol van iyo6 blijkt, dal hel heele blok G (op den hoek van Prinsenstraat en Leeuwinnegrachl) door Chineezen werd bewoond; van dit blok G vormden
ons huisje A 12 en de groep huisjes B 1 de noordzij.

A ij. Gezicht van terzijde op de voorgevel van het Stadhuis. Links de Compagniesboeien (§ 527). Over de vensters daarvan zie § 1085. De boven
verdieping heeft kleine vensters, die naar binnen openslaan. De deur rechts van de cipierswoning, waarboven: Belastingkantoor, had vroeger een
spiegat. Zij leidt naar een ruim portaal, dat oorspronkelijk geene verbinding met hel cipiershuis had; in dal portaal bevindt zich de trap naar
de bovenverdieping. De burgerboeien aan den anderen kant van het gebouw verloonen aan de bovenverdieping slechts drie venstertjes, en gelijkvloers
[ van het. hoofdgebouw af gerekend): eene deur, een smal venster daarnaast en twee groolere. Beneden deze twee laatste vensters bevinden zich gelijk met den
grond de twee lage en met luiken gesloten vensters van hei donker gal (§ 527; 328).

A 14. Poortje van Cormandelsteen aan de Binnennieuwpoortslraat achter de sladsboeien (§ 321; 532). Zware
houten deur met klopper en een met traliewerk voorzien spiegat, dat van achter met eene schuif gesloten kan worden.
Hel poortje leidt naar een vrij diep van hoven open portaal, bevloerd met Cormandelsteen, aan welks uiteinde een
tweede poortje. De straatdeur of poort binnenkomend, heeft men links eene kamer, welke naar de oostzij eene deur
met zeer ouderwetsch bovenlicht heeft, waarnaast een venster met luik. Dit zal de poorlwachtcrskamer zijn.
Verder zien op hel portaal de achterkamers der sladsboeien uit; de achtergalerij daarvan behoort niet lol den
oorspronkelijken bouw. Hel tweede steenen poortje bevatte vroeger twee deuren: eene lage naar de• straal zij en
eene hooge, die het poortje volkomen sloot, naar den kant der binnenplaats. Zette men deze hooge deur open, dan
gaf de opening in het poortje boven de lage deur tenminste eenige luchlverversching binnen hel portaal. Ver
moedelijk diende hel portaal als recreatie-terrein voor de gegijzelden in de stadsboeien. Door hel tweede poortje
komt men in een tweede open portaal en daarachter op de trap achter het Stadhuis. Het overeenkomstige poortje
aan de oostzijde van het gebouw, achter de Compagniesboeien, is jammerlijk verbouwd. Echter wijst het bij A 13
vermelde spiegat in de deur aan den voorgevel op eene soortgelijke bestemming als ons poortje A 14, namelijk een
directen toegang van de straal naar de „hokken" aan de binnenplaats.

A ij. Een der vijf gevangenkelders aan den achterkant van hel Stadhuis (§ j2j), gezien van uil de binnenplaats, en wel de ooslelijksle
der drie van Schepenen. Goot met bruggetje, bestaande uil stukken dwarstralie. De inlandsche knaap is naast het deurtje gezet om
de afmeting daarvan aan Ie geven. Hel traliewerk beslaat uit eene dubbele rij (de achterste is nog even zichtbaar). De verticale slang
is de bliksemafleider van het Stadhuis. De kelder heeft een tongewelf; de vloer loopt gelijk met den drempel. De diepte zal een
pas of tien zijn. De geringe ventilatie door het venster werd vroeger nog belemmerd door een muurtje naar den kant der binnenplaats.
Thans slaan deze kelders leeg.

I

I

A 16. Gezicht vanuit het portaal op de bovenverdieping van hel Stadhuis naar den kant van den voorgevel (d.i. naar de achlerzij
van het kamertje, dat de bovenverdieping van den middenbouw uitmaakt, § 520). Het poortje van Cormandelsleen heeft eenig primitief
ornament. De koekoek daarboven doel zien, hoe ondiep het kamertje is. Hier zalen Schepenen bij eene executie. Zoowel de deur
als de luiken van de benedenhelft der vensters zijn buitengewoon solied evenals ook hel traliewerk. Schepenen zalen daar letterlijk
gebarrikadeerd. Wat de dichtgepleislerde driehoekige openingen aan weerskanten der deur zijn, is ons niet bekend. Wellicht stond
daar vroeger eene lamp of kandelaar. Het is ecliler ook wel mogelijk, dal hel de eerste Balaviasche brievenbussen zijn geweest (§ iyVS).

A iy. Gezicht op den hoofdingang der Porlugeesche Builcnkerk, dien aan de westzijde, gezien binnen de poort in
den kerkhofmuur. Over de klok {de klokkestoel staal nog op Heydt's teekening, zie pholo K 21) vergelijke men
§ 561. Aan de rechterzij van het met Cormandelsleen geplaveid pad ontwaart men een hoekje van Zwaardecroon’s graf (§ 568 en E g). Wij geven hier de kerk zooals zij was vóór de restauratie van ig20 en'21.

A 18. Gezicht binnen de Portugeesche Buitenkerk, van den kant van den preekstoel (aan de zuidzijde) naar
het orgel. De vrouwenstoeten op den voorgrond zijn (behalve de achterste rij, die in Empireslijl is) van hetzelfde
model maar onderling in kleinigheden verschillend (men lette op de bovenste sport der leuning), een bewijs dal zij
verschillende eigenaressen hadden en niet aan de kerk behoorden (§ 565). Op den achtergrond de zoogenaamde
Gouverneur-Generaalsbank, bestaande uit drie gedeelten van verschillende hoogte, elk met zijdeurtjes. Op den
rug der bovenste bank eene versiering in houtsnijwerk met in het midden hel zilveren plaatje ter gedachtenis aan
Anthonij Collé (§ 997). Over de kaarsenkronen zie § 563; eitenzoo over de veranderingen, welke de kerk van
binnen sedert haren bouw heeft ondergaan. Omtrent hel orgel zie § 565. De balustrade der galerij en de leuningen
der daarheen leidende trappen vertoonen dezelfde soort vlak naast'elkaar geplaatste gedraaide spijltjes als onze
photo's A 21 en B 10a; ook de houten kolommen op vierkant onderstuk, welke de galerij dragen, vindt men op
laatstgemelde photo terug.

.1 ig. Detail der Portugeesche Buitenkerk, van binnen, met het gezicht naar den zuidoosthoek. Kaarsenkroon
van geel koper met reflectors, dragende hel wapen van Batavia (§ 563). Hel groote wapenbord aan den wand
is ter herinnering van Chrislina Elisabeih Marei, eerst de vrouw van Hendrik Isaac Guitard, Gecommitteerde
over den Inlander, en daarna van Albertus Henricus Wiese; zij overleed in 1805, voordat deze tweede man Gou
verneur - Generaal werd. Verder een paar diagonaalsgewijs opgehangen wapenborden, zooals trien er op Ceilon ook
aantrefl. De pilaren zijn niet van marmer maar gestukadoorde baksteen. Men lette voorts op de binnenluiken,
die anders nooit voorkomen. Buitenluiken zoo ver van den grond en zoo groot waren denkelijk lastig ie grendelen.

.120. Gezicht op hel gardoehuisje aan den N. W. hoek van den kerkhofmuur der Buitenkerk, gezien van uil den Gelderlandschen weg (§ 561).
Omtrent den stand vergelijke men de kaart van Van der Parra. Het huisje zelf slaat op Rach's teekening K 12 en op die van Heydt K 21. De paal links
is de draagpaal der draden voor de electrische tram; onze aeslhelisch voelende photograaf heeft er den top afgenomen. De paal rechts draagt het bordje:
Jacatraweg. Wij geven dit plaatje vooral ten gerieve van den Nederlandschen lezer, die nooit een gardoehuisje heeft gezien (hel onze is aan den
achterkant een brandspuithuis); de holle Baars zoowel als de kop van Jut zijn longlong's om de halve uren (of glazen) en alarmsignalen op te slaan (%Iig8).
Onbegrijpelijk is, dal men heeft kunnen besluiten de gardoehuisjes af le breken, omdat de gardoedienslen opgehouden hebben. Dit bewijst weer, hoever de
Overheid van de gemeente staal van den kleinen man, die geen auto bezit en daar bij regen zoo gaarne school. Ook wij zijn die kleine man, ook wij scholen
er gaarne in de dagen onzes vleesches. Maar de gardoehuisjes verdwijnen en ook dit nummer A 20 is in Februari ig22 gesloopt.

A 21. Gebouwen der Werf, gezien van de oostzijde of den kalikant. In hel midden, rechts van den ouden stoomketel, de poort (§ 642); de houten kolom
men bij dezen ingang worden beschermd door oude kanonloopen als schamppalen, gelijk men er bijvb. te Utrecht zoo vele ziel. Men merke de schoone
proporties dezer kolommen op en het fijne lijstwerk, dal den overgang vormt van de achitraaf der benedengalerij lot de balustrade daarboven. Omtrent
deze balustrade vergelijke men A 18, B 10a en die op Heydl's plaat der binnenplaats van hel Gouvernement, K 6. Hel middelgebouw der Werf, dal hel
grootste deel onzer plaat inneemt, sluit zich rechts aan bij een ouder gedeelte, dat, zooals de plaatsing der muurankers bewijst, hel type aangeeft, hetwelk
ook dit middendeel vroeger heeft gehad. Zonderling genoeg, komt dit type niet overeen met Vonk's afbeelding A 22, welke daarentegen weer wel over
eenstemt met een op onze photo onzichtbaar gebouw aan de linkerhand, in het verlengde van ons middengebouw.

/I 22. Middengedeelte van eene teekening der Werf anno 1727 door Boudewijn Jansz Vonk, Kaartenmaker.
Over dezen persoon zie Priangan II hl. 508 noot 3. De teekening berust op het Maritiem Museum te Botterdam
en is iels grooter dan de reproductie. De complete teekening staal afgeheeld in hel Tijdschrift van de vereeniging
Het Nederlandsch Zeewezen, jaargang igio hl. 273, waar ook de complete legenda is te vinden . Zij is echter te
groot voor ons doel; wordt zij verkleind (zooals in genoemd tijdschrift), dan worden details bijna onzichtbaar.
Daarom hebben wij liever het belangrijkste gereproduceerd ongeveer op de origineele grootte. In den bovenhoek
rechts ziel men hel begin der twee naast elkaar slaande Equipagepakhuizen, gebouwd na den brand van 1721.
14 is de malrozenkombuis; daarboven hel begin der palen van den vlaggeslok, die tevens voor kraan dient; 9 de
malrozen-kasie (over dit woord zie § 449 noot) d .i. cle wachlloods der sloeproeiers; 16 werfpoorl; daarbinnen de
deur naar den kaartenmakerswinkel; 2 huis van den Ontvanger Generaal; 3 huis van den Koopman, d.i. den
boekhouder der Werf; 1 huis van den Commandeur en Equipagemeester; daarvóór de matrozenzolder of slaap
plaats (No. 9) ; 4 het zeilmakers , ,logiemenl”. Verder ziel men hel plankier, de sloep van de Equipagemeester
(die zelf in het tentje zit) en een Chineeschen sampanroeier (§ 469). Op hei onzichtbare deel van Vonk's teeke
ning grenzen naar hel Zuiden aan het zeilmakers , ,logiemenl' de woningen der kuipers, stnids, blokmakers en
timmerlieden benevens het ruime ,,laerie huijs" . Loodrecht op deze lange rij gebouwen (en dus evenwijdig aan de
Equi pagepakhuizen) staat een groot blote met verdieping, dat den zeilmakerswinkel en den kuiperswinkel omvat,
waaraan naar het Zuiden de smidswinkel grenst; geheel links op den voorgrond staal aan de kali hel ,,pilchuis
met de kombuis", samen een vierkant gebouw. De niet aangeduide timmerwinkel is denkelijk eene open ga
lerij onder den op de bovenverdieping gevesligden zeilmakerswinkel. De blokmakerswinkel is misschien reeds
op de Ankerwerf gevestigd en daarom op onze teekening niet aangeduid.

A 23. Gezicht van uit hel westen (de kalizijde) op hel zuidelijksle deel der oude gehouwen van hel Binnenhospitaal (thans de Javasche Bank). 'De buitenmuur is de stadswal (§ 594), die later verhoogd werd (§ 595).
Wat men hier van buiten ziel, is hel , ,slechlenhuijs” (men vergelijke ons platlegrondje naar Dubois, blz. 324 (1)
van hel Gedenkboek); hel zuiderdeel daarvan was echter al vóór 1780 afgebroken om eene open plaats te bekomen
aan de stadsbinnengracht, zoodai op onze photo de twee schoorsteentjes den muur kronen, die toen aan de zuid
zijde van hei beknotte slechtenhuis is gezet. Destijds was er in dezen muur eene deur. De vensteropeningen
met dunne tralies en houten buitenluiken (in hel geheel zijn er in deze zaal drie) behooren misschien niet tol de
oorspronkelijke constructie. Denkelijk waren er in den beginne alleen de drie ramen naar de binnenplaats.
De bovenverdieping, welker constructie met walgang en borstwering overigens gelijk is aan die van de Graanpalchuizen (photo's A 26 en 27) behoort ook niet lol den oorspronkelijken bouw. De boom is door den ijverigen photograaf kaal gekapt om een gezicht op hel gebouw te krijgen. Ongeveer op deze hoogte stond oudtijds tegen den
muur hel lijkenhuisje. Links builen de photo volgt eerst de poort en dan de buitenmuur van het ,,oude verband”.
Men vergelijke nog de photo M 7 en het daarbij aangeleekende.

A 24. Poortje aan de binnenplaats van hel Binnenhospitaat (Javasehc Bank) , toegang gevend lot de zuidelijke kamer van hel oude verband (§ 597),
dus de middelste der thans nog beslaande drie kamers van het hospitaal. Daarvóór de in 1860 gebouwde galerij langs de binnenplaats. Door hel poortje
ziel men naar een der ramen van den buitenmuur aan de kalizijde, d.i. den stadswal. Aan de karbeelen der steunbalken is le zien hoe laag de zoldering
der kamer is. Onder hel venster staan pakkisten. Naar de zijde der plaats heef! deze kamer drie getraliede vensteropeningen mei luiken, en naar de
kalizijde twee, plus een dichtgemetseld raampje laag bij den vloer.

A 2j.

Binnenplaats der Dispens op

I

A 26. Gezicht uit het Westen op het westerdeel der Graanpakhuizen (§ 694). Men staal hier (zie de kaart van
Van der Patra) met den rug naar den Robijn en ziet voor zich aan de rechterzijde hel punt waar de verbindingsrnuur van 30 Meier lengte begon, die uit den hoek der Graanpakhuizen liep naar het saillant van den Robijn
(§ 378)- Hel schilderhuisje slaat op liet hoekpunt van den slompen hoek, welks eene been de lange wal vormt,
die op onze photo A 27 gedeeltelijk le zien is en naar de punt Amsterdam liep. De hoogte van den muur is, de
borstwering meegerekend, ongeveer 6.75 Meter.

.4 2j. Gezicht uil hel N. O. (den waterkant) op eten stadswal en de Graanpakhuizen (§ 694) ter plaatse waa\ sedert Van der Parra's kaart werd ge
leek end, het stuk wal is weggebroken, dat de open ruimte lusschen de vier op twee rijen geplaatste pakhuizen dekte, doch waarin een poortje was (zie photo K 10). Men vergelijke onze beschrijving van den wal in § 343 en 414. De muur bij de bres is zonder de borstwering ongeveer 5.50 M. hoog, de borsl
wering 1 M. hoog en 35 c.M. dik. De dikte van den muur mei de walgang is ongeveer een vadem. Dal de walgang oudtijds van het eene pakhuis
doorliep naar hei andere, volgt daaruit, dal er aan het einde geen muurtje is gebouwd om te voorkomen dat de schildwacht er af tuimelde. Een groot
gedeelte van Oud-Batavia en het Kasteel moet van buiten hetzelfde gezicht hebben opgeleverd als deze plioto.

A 28. Moskee der Balische kampong Angkee aan de zuidzijde der Bacherachlsgrachl even boven den Vijfhoek (§883). ijverden
eigenaardigen slijl van dit gebouw zie § 1118. Volgens eene in het gebouw aanwezige oorkonde werd deze moskee gesticht op Donderdag
26 Saban 11J4, d.i. 2 April iy6i. In 1804 werd op verzoek van den Commandant der Baliërs MohammadParidon Tousalelte Babandan
een fideicommis gelegd op 25 pelakken in een blok der Paloeakan (d.i. de buurt bij den Vijfhoek), die zijn eigendom waren, en wel ten bate
van „de'-' mesigil, o.a. voor Mohammedanen „zijner natie". Vermoedelijk uordl hiermee deze mesigit bedoeld. Deze schijnt vroeger
goede inkomsten ie hebben gehad. Op hel terrein vóór dezen hoofdingang bevindt zich eene verhoogde ommuurde begraafplaats, alwaar
o.a. begraven is Pangeran Sjarif Hamid van Pontianak, wiens levensbericht staal inJavabode ly Juli 1858. Daarbij is een terrasje
waarboven vroeger een dak stond en dat diende om sedekah's te geven op lebaran, hel einde der vasten; bovendien eene keuken. Vergelijk
A 29. Tol voor enkele jaren hadden hier smulpartijen plaats. Thans is de moskee builen gebruik en in verval. De pholograaf heeft
heel wal moeten kappen om een goed gezicht te krijgen op deze moskee, die ongetwijfeld de fraaiste en meest karakteristieke is van Batavia.

A 28a. Hoofdingang der moskee, afgebeeld in A 28. Hel ecnige inlandsche zouden de Iralies kunnen zijn voor
de vensteropeningen. Echler vindt men precies dezelfde tralies ook wel in Hollandsche huisjes van Oud-Balavia.
Karakteristiek is nog de lantaren met nachlpilje. Hel gebouw heeft aan de zijde nog een dergelijken toegang
met sloep, maar niet zoo fraai. Eene mooie Hollandsche deur met bovenlicht bezit ook de vervallen moskee
benoorden den weg van Jacalra in Gang Manggadoea. Opmerkelijk is de overeenkomst van deze deur met die. op
phoio B 26 welker oudere oorsprong echler blijkt uil het ngar verhouding vrijwai hooger bovenlicht (§ ioyg).
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/V 29. Verhoogd lerras met gebouw voor hel geven van sedehah's (vergelijk A 28) bij de moskee in kampong Tambora aan de westzijde
der Krokot wat boven Blandongan. Merkwaardig als een der weinige nationale overblijfsels der onderscheiden volksstammen, die het Balaviasche bewonen (§ 8jo). Over kampong Tambora zie § S95. Mogelijk dateert dit gebouw uit den lijd van Abdoellah Saban, den eenigen
Soembawarees van naam. Het terrasje is bevloerd met roode estrikken. De vier hoekkolommen dragen gesneden toppen. Aan de binnenzij
van hel dak zijn lijsten met snijwerk, dat volgens deskundigen een Balisch type vertoont.

A 30. Graf van Kapitein Bencon aan de noordzij van den weg van Jacalra (§ 133 en: g34). Het erf van dit graf werd in IJ7O door de Begeering toege
wezen aan Bencon's nazaten. Echter raakte hel graf later in vergetelheid; pas hel lerugvinden, een tiental jaren geleden, van de schenkingsoorkonde gaf
den stoot tot een onderzoek naar de plaats waar deze eerste Kapitein-Chinees begraven was. Daarna hebben de Chineesche officieren den grafheuvel laten
pleisteren, zooals vroeger te Batavia, evenals in China, de regel is geweest, maar thans nooit meer gebeurt. Gewoonlijk ligt dit graf geheel verscholen in
rimboe; onze pholograaf heeft die laten opruimen. Men bereikt hel graf over het erf van een meer westwaarts aan den weg slaand huis.

/C

A ji. Graftombe van Mevrouw Raffles op de begraafplaats op Tanahabang. Wij geven deze pholo omdat gewoonlijk hel herinneringskoepeltje met
Engelsch opschrift aan de groote laan bij het paleis te Buitenzorg voor haar graf wordt aangezien. Het graf is ongeveer recht achler den ingang der
begraafplaats en niet ver daarvandaan, maar moeilijk te vinden wegens de dichte bijeenplaatsing der verschillende graven. Dat de treden van de trap
denkelijk afkomstig zijn van de afbraak der Hollandsche kerk, merkten wij op in § 555. Vroeger had deze tombe een dak, rustend op de acht pilaren. Dit is
dan later wegens verwaarloozing weggenomen en de pilaren afgeknot.

B i. Groep van vijf huisjes aan de zuidzijde der Leeuwinnegrachl in blok G op Van der Parra's kaart. Naar rechts stuiten zij aan bij hel huis, afgebeeld
in A 12, op den hoek der Prinsenstraat. Het merkwaardigst is hel huisje met irapzijgevel, vermeld in § X075. Naar den achterkant zijn de trapjes
vervangen door den meer gewonen band van metselwerk
Eigenaardig is ook, dat de voorgalerij dezer woning organisch daarbij schijnt te hooren,
evenals wij dit opmerkten bij A 12, met andere woorden, dal dit huisje van aanvang aan door Chineezen is bewoond. Ziel men nu het huisje links'op den
hoek, dan blijkt, dal de uitsteker vroeger heeft gerust op de Chineesche steunbalkjes die nog in den muur zitten. Ook de beide gemetselde banden aan weers
kanten van hel dak bewijzen door hun slompen hoek, dat de uitsteker vroeger in het verlengde van het dak doorliep en op die Chineesche balkjes rustte, die eerst
later zijn vervangen door de hooger zittende balkjes in Hollandschen stijl. Inde warong mcrke men de aslraallamp op [photo D. 28), blijkbaar nog in
gebruik, en in hel tweede huisje van links de Chineesche luiken (§ 1085).

B 2. Gezicht van uil het Zuiden op de groep Moorsche (thans Arabische) woningen aan de noordzij der Bacherachlsgrachi tusschen Djambalan Paloeakan
(de brug over de Overlwatersgraclil op Van der Parra's Icaarl § 492) en Djelakeng (de ,,Bacherachlsgrachi of oude Grogol", § 487). In de gracht
bamboe vlot ten, waarop eene inlandsche Nausikaa kleeren zit te wasschen. Aan den waterkant een moskeetje. Dit heeft naar de straatzijde eene gepaneelde
Holtandsche deur met bovenlicht en twee vensters met glazen ruitjes en opschuiframen. Over deze groep huizen, naar onze opvatting van aanvang aan
gebouwd voor Mooren en niet voor Europeanen (vergelijk hel genoteerde sub B 1) zie men § 902.

B 3. Groep van vier Chineesche huizen aan de noordzij van Gang Blandongan. Zie §1119. Men bereikt deze gang, door van uit Molenvliet langs
de thans gedempte kali bewesten de Zuidervoorstad het pad te volgen naar debrug over de Krokol en dan aan de overzij der brug de Krokoi stroomopwaarts
langs Blandongan. Aan de rechterhand krijgt men dan eerst Gang Opak en vervolgens Gang Blandongan, waarin behalve onze groep huizen ook het
curieuse speelhuisje is (photo B 14) en nog een alleraardigst Chineesch slopje, dat haast aan een bagijnenhojje denken doel. Dal deze huisjes van aanvang aan
voor Cliineezen zijn gebouwd (denkelijk na 1740) bewijst vooral het pleintje achter den in de rooilijn der straal gebouwden muur. Dergelijke voorpleinljes
t>j tuintjes achter een muur vindt men bij moderne Chineesche huizen o. a. op de Spinhuisgracht. Over de eigenaardig Chineesche noklijn zie §ut</
en nummer B 19.

lis Iss&g B 4. Groep van drie huisjes aan de westzijde der Spinliuisgrachl (Nos. 55 en 57). Het rechlsche huis [geheel gesloten,
waarbij een paar ingeslagen ruitjes dienen voor hel in- en uitvlicgen van vleermuizen) dient blijkbaar als guanokweekerij en zal van binnen wel geheel leeggebrokcn zijn. De openslaande vensters der bovenverdieping zijn denkelijk
van moderne conslruclie ( § 1086). Men noteere de individualiteit der drie huisjes.

B 5. Groep van vier huisjes aan de westzijde der Spinhuisgrachl (Nos. 35, 37, 39)- De drie rechts hebben een zelfde dak; voor de variatie heef l de bouw
meester den middelslen gevel slechts één bovenraam gegeven, de beide uiterste twee. De uitsteker wordt hier niet gedragen door zichtbare balkjes. De groole
glasruiten zijn modern evenals de benedenluiken en de stoepbanken. Het kruis op de deur rechts dient lol afwering van ziekte.
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B 6. Urool heerenliuis aan de oostzijde der Binnennieuwpoortslraat, bij haar zuideinde, laatstelijk gebruikt als
algemeen Kledingmagazijn, afgebroken iQ2i. Eigenaardig is, dal dit huis nog niet schijnt voor te komen op
Rach’s teekening dier straat (K 20), welke aan dit einde niets dan kleine huisjes vertoont. Het zou dus moeten
zijn gebouwd na ongeveer 1770, dus in een tijd toen ieder de stad ontweek. De onnauwkeurigheid der kadastrale
registers heeft ons echter betel, zekerheid dienaangaande te bekomen. Deze gevel was in onze dagen de eenige
ie Batavia welke eenc tol den uitsteker opklimmende versiering droeg en eene versiering aan den uitsteker zelven.
De deur is natuurlijk modern evenals de groole vensterruiten. ,,Indische motieven'' heeft schrijver dezes nooit
in het houlsniju'erk van dezen gevel kunnen ontdekken.

B 7. Twee huizen onder één dak aan hel zuideinde van Kalibesar West, samen_uitmakend hel kantoor met
opslagplaats van Tels en Co., sedert aangekocht door eene Engelsclie bank en gerestaureerd. Hel huisje links had
oudtijds eene aparte binnenplaats en apart achterhuis. Bij hei afbikken van den voorgevel kwam hier ook heel
ander en veel slechter metselwerk voor den dag dan bij hei grooie huis. Opmerkelijk is, dat de bovenhelft der
smalle nevenramen naast de deur naar beneden kan worden geschoven (§1086). Het kan zijn dat dit
huisje in October J777 werd bewoond door F. Von Wurmb, die volgens zijne brieven aan Kalibesar West
woonde, dicht bij de Dieslpoorl. Beneden woonde de Eerste Klerk ter Algemeene Secretarie, Ph. De Elwijk,
een Pool; deze had aldaar slechts ééne kamer voor zich (denkelijk de voorkamer of hel voorhuis),
terwijl de rest (dus de zaal, plaats en bijgebouwen) in gemeenschappelijk gebruik was. Von Wurmb woonde boven.
De restauratie van deze twee huizen in IQ20 en IQ21 heeft de oude samenstelling geheel veranderd. Zoo is
hel binnenplaatsje van het kleine huis samengetrokken mei het zuidelijke binnenplaatsje van het grooie, terwijl
de trap uit het grooie huis naar hel kleine is overgebrachl. Niettemin blijft hel een schilderachtig interieur.
Over de zonderlinge kluis alhier zie § 1186, en over de donkere kamer § 1110 noot.

B 8. Groep van twee huisjes aan de oosizij der Boea Malaka of Jonkersgrachl even bezuiden de Ulrechlsche
straat, links No. io, rechts No. 8. De plattegrond van het zuidelijkste (No. 8) is opgenomen in onzen tekst; zie
§ io8g e.v., alwaar de heele inrichting beschreven staat. Het andere huisje heeft eene andere incleeling der
bijgebouwen. Hel houten raam, clai beide huisjes in de benedenverdieping hebben om een zeiltje over te spannen
(zie op plaat K 5) is modern. In ig2i werden deze beide huisjes door den Gezondheidsdienst als ,,peslgevaarlijk"
gesloten, hetgeen eene aanwijzing is van hun naderend uiteinde.

B 8a. Gezicht uil de zaal van hel huisje B 8 naar de binnenplaats. Onder de trap is eene deur naar het spinnetje.
Op hel bordesje neemt de trap de richting aan langs den zijwand naar een open vierhoek in den zolder, waar
omheen op de bovenverdieping een hekje slaat. Boven aan de trap hangt onder de leuninii omgekeerd een knop van
hetzelfde model als die op de beide hoofdbalusIers. Men ziel verder \le kelderkamer mei een raam aan den zaalkanl en een naar de binnenplaats; voorts aan de achlerzij der binnenplaats de Irap naar de slavenkamer en de deur
van hel gemakhuisje.

B 8b. Gezicht op de binnenplaats van hel huisje B 8 naar de bijgebouwen aan den achterkant. Trap naar de
stavenkamer. Daarnaast het gemakliuisje en de keuken [vroeger had zij misschien eene schouw), wier schoorsteen
door de slavenkamer loopt. Op de met Cormandelsleenen geplaveide plaals de put.

B 8c. Gezicht van uit de achlerzij der binnenplaats van het huisje B 8 naar de, voordeur. Links de trapleuning,
rechts de put. In den uitbouw der hoofdwoning zijn beneden de dichtgaten van den kelder; daarboven liet venster
der kelderkarner ; daarboven het venster eener boven- of slaapkamer van hetzelfde oppervlak als de kelderkamer.
Links van den uitbouw het open portaal naar de achterdeur der zaal; door deze deur heen ziel men de zaal, de
binnendeur, en het voorhuis benevens de openslaande voordeur. Boven de achterdeur der zaal ziet men een venster
der bovenzaal, welke hetzelfde oppervlak heeft als de zaal en waarin de trap uilkomt. Aan de slraalzij bevinden
zich twee bovenvoorkamers, overeenkomend met hel voorhuis en de zijkamer der benedenverdieping.

B g. Achlerzij (naar den kant van Goenoeng Sari) van het in 1736 door F. J. Coyeti gebouwde landhuis, beschreven in § 1133 e.v. Dal dit de achterzij
is, blijkt uit den stand der bijgebouwen. Hel huis (thans de Chineesche tempel Senliong) is zeer veranderd door het wegnemen der bovenverdieping van den
middenbouw. Volgens mededeeling van een ooggetuige bezat die middenbouw een eigen dak, terwijl de vleugels afzonderlijke daken hadden, zoodat er drie
daken naast elkaar stonden, waarvan het middelste het hoogste. De bekende Hindoebeelden bevinden zich in het achterdeel van den middenbouw. De in
§ 1133 vermelde consoles bevinden zich aan de zijkanten der achtergalerij, niet in die galerij zelve. In hel Museum van het Batav. Genootschap bevindt
zich de gevelsteen met het jaartal 1736 en hel wapen van Coyett (dien wij zelf eertijds op Senliong op zolder vonden) benevens de vazen van gebakken
steen, die als dakversiering op den middenbouw stonden. Over de Chineesche begraafplaats alhier zie § 9J5.

D io. Huis van Reinier de Klerk op Molenvliet West (§ 112J e.v.), Ihans Hoofdbureau van het Mijnwezen. Op eene plaat van Rach heeft de voordeur
een met ruitjes voorzien bovenlicht zonder versiering, terwijl daarentegen de kroonlijst dezer deur een ornament heeft. Eene andere plaat van Racli
vertoont een zeer verschillenden achtergevel, met in hel midden een vijfhoekig uitbouwsel van twee verdiepingen, gedekt door een benedenwaarIsche verlenging
van het dak. Aan de linkerzij onzer photo is hel bijgebouw, dal afgebeeld is op photo B 10a; de rij kolommen beslaat uit de vierkante pilaren, waarvan
men er Iwee ziet op photo B 10 a.

B 10a. Gezichl uil het Noorden op hel achtererf van hel huis B io mei de door houten kolommen op vierkante
voetstukken gedragen galerij van het hoofdgebouw naar de zuidelijke uit twee verdiepingen bestaande bijgebou
wen. De trap naar de bovenverdieping komt overeen met die op de pholo B 8a. Beneden zijn dispens, keuken
enz., boven logeervertrekken, waarvan het voorste twee ramen naar Molenvliet heeft. De galerij der bovenver
dieping komt overeen met die op A 21. Hel plankenbeschoi naar de slraatzij is natuurlijk een later toevoegsel.
De vierkante pilaren beneden zijn van baksteen. Met deze pholo vergelijke men de omschrijving in eene acte
van overschrijving anno ijjo van een huis aan dm weg van Jacatra, waartoe behooren „twee groole
aglerhuijsen of zeijvleugets van twee verdiepingen, beslaande in een pakhuijs, dispens, combuijsen, slaauevertrekken". Zoo heeft ook De Klerk's huis aan de andere zijde een dergelijk bijgebouw als het hier afgeheelde.
Voor de slaven zal er eene aparte kombuis zijn geweest (vergelijk § 1221 noot).

B ii. Gezicht uil hel Oosten op het huis aan Molenvliet West, beschreven in § JJJ5- Hel plankenbeschot der
bovengalerij toont al terstond, dal dit huis heel wat verlimmering heeft ondergaan. De benedengalerij is oorspron
kelijk aan drie zijden open geweest, op dezelfde wijze als men dit ziet bij Alting's huis op Goenoengsari K 32, doch
met de vierkante sleenen kolommen, die er nog staan. Achter deze open benedengalerij ziel men de twee schuif
ramen der zaal (de lichte vlek op den achtergrond der zaal is een spiegel) en aan weerskanten een schuifraam
van eene voorkamer, die tevens twee vensters heeft naar de zijde. De zaal heeft twee vensters voor en twee achter
en is dus vrij donker. De zuidelijke voorkamer (links op de pholo) heeft, behalve hare deurnaar de zaal, eene
tweede deur in den zijwand en zal dus bestemd zijn geweest voor kantoor. Aan weerskanten der zaal zijn drie
vertrekken, welke daarin uitkomen; de middelste der drie zijn de kleinste, cn hebben naar builen maar één venster;
de voor- en de achterkamers hebben elk één venster voor of achter en twee naar de zijden. De achtergalerij achter
het heele gebouw was naar drie zijden open; de zolder daarvan werd gedragen door eene rij van zes houten kolommen
op hooge smalle vierkante voetstukken (gelijk op pholo A 29). Op de bovenverdieping was alleen eene open voor
galerij met houten kolommen, geene achtergalerij. In uiterlijk aanzien had de voorgevel dus oorspronkelijk veel
overeenkomst met dien van den huize Van Arcken, pholo B 12. Eigenaardig is, dat dit huis geene nokversiering
bezit. Hel groote, vroeger lol dit huis behoorende erf had aan den Molenvlietkant eene enclave, die niet daartoe
behoorde en waarop zich een inlandsch graf bevond. Misschien verklaart dit hel zonderlinge bijgeloof, dat de eigenaar
van het huis bezuiden het onze op straffe van ongeluk niet persoonlijk in zijn huis wonen mag; wel mag hij hel
verhuren. Wij onderstelten dal te dier plaatse dal oude graf is geweest; misschien heeft een der vroegere eigenaren
van ons huis zich wederrechtelijk die enclave toegeëigend, en rust daarom op eiken eigenaar deze zonderlinge vloek.
Op hel voorerf van ons huis is de. ruïne der badgelegenheid (pholo B 11 b). Hel voorerf wordt van den weg gescheiden
door een hekwerk, beslaande uit eene rollaag en acht gemetselde pilaren, waartusschen latwerk. In het midden
springt de rollaag halfcirkelvormig naar hel huis toe en omsluit dan eene poort, die overspannen wordt door eene
ijzeren slang voor het dragen eener lantaren. Tijdens het schrijven van dit Gedenkboek is het gansche hekwerk, om
meer ruimte voor de tram te krijgen, een Meter naar binnen gezel, d.w.z. afgebroken en precies zoo weer opgebouwd.

B na. Trap in de middelste der drie zuidelijke zijkamers van het huis B II. Daaronder (rechts) de deur van
het spinnetje. De hoofdbaluster draagt een bloempot met bloemen van houtsnijwerk. De baluslers zijn ,,geslingerde
tralies" (§ 1166). Op de bovenverdieping eindigt deze trap in een eenvoudig hekje op een portaal, dal over de
heele breedte van hel huis loopt en waarop uitkomen drie voor- en drie achterkamers. Zonderling is de slechte
verlichting der bovenkamers. De voorkamers moeten al haar licht uil de voorgalerij hebben; van de achterkamers
hadden de Iwee buitenste geene buitenramen, zoodal al het licht uit hel portaal kwam. Blijkbaar voelde men
zich zoo ver van de stad 's nachts daarboven lang niet veilig. Men ziet op de pholo, dat de benedenkamers
halve buitenluiken hebben met kunstig sluitwerk; de vaste bovenhelft van hei schuifraam heeft geen luik.

B nb. Badhuis in den noordhoek van het voorerf van hel huis B n, gezien van den kant van den Molenvlietschen
dijk. Zie § 1141. Het voorerf is van den weg gescheiden door een muurtje, waarop acht steenen pilaren, lusschen welke een houten hekwerk. In het midden wijkl deze muur sikkelvormig naar achter tol de poortopening, die
overspannen wordl door een ijzeren slang voor hel dragen eener lantaren. Tijdens de voorbereiding van dil werk
is deze gansche muur met poort anderhalven meter naar het huis toe verplaatst om meer ruimte te hebben bij de
tramrails. Tusschen het badhuisje en het hoofdgebouw bestaal evenmin eene galerij of zelfs eene rollaag als
tusschen hel hoofdgebouw en de bijgebouwen op hel achtererf. De eigenlijke badkamer is van boven en naar de
straalzij open. Hel water komt uit den Molenvliet en wordl opgehouden door eene schuif, die van uil hel kleed
kamertje opgehaald kan worden, waarna hel naar de stallen op het achtererf loopt. Waar de Inlander zit
is de deur van het kleedkamertje. Zonderling is, dat de badkamer oorspronkelijk schijnt doorgeloopen le hebben
tot het voormuurtje van het erf. Dit herinnert sterk aan het baden in de kali. Alleen het kleeden zag hel
publiek niet.

B 12. Huis der Firma Van Arcken en Co. op Rijswijk; zie § 1136. Misschien eenigszins verbouwd; de balustrade der bovengalerij althans is Chineesch
werk. Hel is mogelijk dal beide galerijen vroeger aan de zijden open waren evenals die van hel huis B 11. Toen J. C. Romswinckel in 1814 dil perceel
van W. H. van Ysseldijk kocht, grensde hel zoowel Oost als West aan perceelen van dienzel/den eigenaar (§ 770). Wellicht heeft eerst deze Romswinckel
het „groot steenen woonhuis en dito blokken bijgebouwen'' gezet, die in latere eigendomsbewijzen voorkomen; dal van 1814 spreekt enkel van „een steene
huijs" als hier aanwezig. Hel kan echter ook zijn, dat hij alleen de groole bijgebouwen aan hel hoofdgebouw heeft toegevoegd. Het achtererf loopt door tot
het Koningsplein, clus hel perceel heeft de gansche diepte van Gang Secretarie.

B ij. Gezicht van uit hel Noorden op den muziekkoepel dwars op de oostzij van Molenvliet, vermeld in § 1137 en IJJ4, Ihans kantoor van Taylor
en Lawson. Vierhoekig gebouw, beslaande uil eene enkele zaal. De stoep is modern. Gesculpleerd houten bovenlicht met pijlkoker, gekruist meteen zwaard.
Aan den achterkant eene dergelijke deur, waarvan het bovenlicht eene fluit en eene bazuin vertoont. De uitsteker loopt om het gansche gebouwtje heen,
evenals bij B 12. Achter de vensters ziel men de kunstig a jour bewerkte vouwbare binnenblinden, overeenkomend met die in de Compagnieskamer, pholo
B 24. Onder hel huis is eene leiding uil den Molenvliet, die in hel eigendomsbewijs van ij$6 beschreven wordt als de ,,steenen waschbak". De koepel
zelf wordt nergens uitdrukkelijk genoemd; de attributen boven de voordeur wijzen echter op een officier als bouwheer; vandaar onze onderstelling
dat de koepel gebouwd is door G. F. Kircher, die in 1756 eigenaar van hel perceel werd en van 1755 tol 1758 ritmeester der burgercavalerie was. De vensters
zijn, blijkens de afmetingen, gelijk met de deur er in gezet, en dergelijke vensters dateeren van ongeveer 1750. De achterzij heeft evenveel vensters als de
voorgevel. Ook de groolc afmeting van het bovenlicht wijst op denzelfden lijd (zie B 10).

B 14. Oud-Hollandsch koepeltje (thans moskeetje) en huis in Gang Btandongan (over welke buurt zie bij B 3), vermeld in §1137. De waterleiding komt
naar de linkerzij der phoio uit de Krokol. Naar dien kant heeft het huisje een voorgalerijlje met houten pilaren. Boven de deur slaat in het Maleisch
in Arabische karakters: „Dit is de stichting ten algemeenen nutte van Kapitein Abdoel Lalij". De ,,stichting” heeft dan bestaan in de toevoeging van de
mihrab of nis, die hel fraaie gebouwtje zoo ontsiert; zij zal geprovoceerd wezen door hel stroomend water, benoodigd voor de rilueele wasschingen.
Mohammad Abdoel Lalij was Kapitein der Baliërs van kampong Angkee (wat bewesten Gang Blandongan) van IJJ2 lot 1800. Hel niet minder
aardige woonhuis, dat hetzelfde lijpe van deur en venster vertoont als B 13, heeft een drempel van Cormandelsteen en daaronder eene rij witte tegeltjes. De
draagbalkjes met sleutelstukken aan den uitsteker zijn zuiver Hollandsch (in tegenstelling tot die op B 3). De bijgebouwen zijn niet achter doch naar rechts
in het verlengde van hel voorhuis. Hel is jammer, dal wij niet hebben kunnen uitmaken of een Hollander hier ooit heef l gewoond. De schuld daarvan ligt
aan den slechten staat van hel kadastraal archief.

B ij. Speelhuisje op hel voorerf van het oude huis Moenswijk, Ihans Dépendance van hel Hotel des Indes aan Molenvliet West, vermeld in § 113%■
Dit huisje stond oudtijds op zichzelf; er was geene galerij van hier naar het hoofdgebouw. De voorgalerij heeft den vorm vaneen zeshoek. Moenswijk
(zie § 1415 noot) grensde naar hel Zuiden aan het fort Rijswijk. Tegenover dit speelhuisje stond aan de zuidzijde van dit voorerf precies zoo eentje, dal
wij hebben'zien afbreken. Hei tegenwoordige Hotel des Indes was in I jg8 eigendom van den Baad van lndië C. M■ éseun. De Nederlandsche lezer gelieve
den gekuischten smaak op te merken, waarmee aan het pannen dakje een verlengstuk is gemaakt van gegolfd zink. Nolh kennt kein Gehot.

■

B 16.

•• Jai Iki-.- ,r.l ' J’L
Groep van twee huisjes in Gang Padjagalan benoorden hel Chineesch Hospitaal. Men lette op de vensters, waarvan de bovenhelft opengeslagen
kan worden (§ 1085) en op de afwezigheid eener voorgalerij. Men zou bijna denken dat deze huisjes zoo uil Gelderland waren overgebrachl.

r

]

R ij. Groep van twee huisjes (thans afgebroken) aan de westzijde der Verburchsgracht bij den Antjolschen weg. Eigenaardig als voorbeeld van Europeesch
huis met voorgalerij. Alleen de middelste der drie houten kolommen is geheel intact; die rechts slaat op steen, terwijl de tinksche vervangen is door eene
minder fraaie. Zelfs deze kleine huisjes bezitten fraai gesmede schroefvormige venstertralies. Opmerkelijk is ook hel venster met één enkel luik.

/
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B 18. Huis le Malaka met het jaartal 1673 in den gevel. Deze plioto werd een tiental jaren geleden genomen; thans is ook de gevel van
dit huis al weer verbouwd. Over de eigenaardige vensters der benedenverdieping zie % 1083 noot. Den sleenen rand boven de vensters der
bovenverdieping vindt men ook le Batavia wel en een dergelijk dakvenster ziel men op de Weslzijdsche pakhuizen en op Chineesehe wo
ningen op Kongsi Besar. De uitsteker is aanwezig evenals de beide schoorsteentjes, maar alles wal anders dan te Batavia.

/

B ig.

Huisje in Gang Mesigit bezuiden de Ammanusgrachi mei looien muur (waarin eene gepaneelde deur en venster) en een luinlje als voorerf, vermeld
in § mg nool. De muur draagt eene soort uitsteker; zijne opwaarts krullende topeinclen wijzen op een Chinees als bouwmeester, zie B J.

B 20. Gevel van een Moorsch huisje aan Bacherachlsgracht Noord mei eene plinl van vier rijen Hollandsche
tegeltjes (§ 1116). Aangezien men deze plinl wel niel zal hebben begonnen mei eene rij kapotte tegels, zalmen
moeien aannemen dal de vloer een gedeelte der onderste rij bedekt en er later aan is loegevoegd. Waaruit volgt
dal de hierop steunende balken der bovengalerij en deze galerij zelf ook niel tol den bouu< behoorden. Men
vergelijke de paneelen der straatdeur mei de elders vermelde (B 27; 28; 29; 30).

»
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B 21. Binnenplaats van een huisje aan de Boea
Malaka oostzijde bezuiden de Ulrechlsche straat (No. 12,
grenzend aan de beide huisjes der Baraka Compamj,
B 8); vergelijk § iog8. Men ziet hier eene binnenplaats
als op B 8 b en c doch veel kleiner en omringd mei al de
gemakken, die anders in aparte kamertjes worden verdeeld;
bovendien zijn hier de huiselijke bezigheden in vollen gang,
terwijl de plaatjes B 8b en c werden genomen tijdens
het huis leegstond. Links het einde van den poriaalmuur,
rechts (onzichtbaar) een paar hokken voor gemakhuisje
enz.; op den achtergrond de schouw (§ 1100), die onze
photograaj expres heefl laten schoonmaken en witten, omdat
zij anders vanwege haar berookten toestand op de plaat
onzichtbaar zou wezen. Al deze geriefelijkheden omsluiten
de binnenplaats en hebben geen uitgang naar achter, zoodot
alleen het portaal, waar de photograaj [heeft gestaan
den toegang vormt. De eigenlijke plaats met pul wordt
verlicht door eene opening tusschen de daken van
hoo/dgebouw en bijgebouwen. In den put loost de
regenpijp; overigens heeft hij grondwater. Men pul met een
emmer of pelroleumbtik aan een touw. De vloer bestaat
uit vierkante roode plavuizen met een rand van gele
klinkers rondom de plaats van den put (de eigenlijke
binnenplaats). Aan de zijde der schouw slaat op eenesoorl
console een aarden pol met offerstokjes (hio), die bij hel
bidden worden aangestoken en tusschen de beide legen
elkaar gelegde handen op en neer bewogen. Bechts aan
den wand een blikken lampje. Bij den pul eene plank
(panggilesan) met richels om waschgoed legen aan te
wrijven, en Iwee marlavanen; op den rand van den pul
een pol met planten, welker welriekende bladeren (daoen
pandan of daoen dilem) bij hel wasschen worden gebruikt
in de stijfsel. Aan den wand o.a. een bakoel (mandje
voor rijst met vierkant onderstuk), eene gekerfde plank
(paroedan) om klapper te raspen, een panggangan (slang
vormig ijzerdraad om pisangs boven hel vuur te braden),
een kelakat of bamboe rooster om boven kokend water
gebak le stoomen en een paar gajoeng's of waterscheppers.
Ook dit huisje zal wel spoedig verdwijnen; hel stond in
IQ2I reeds als ,,peslgevaarlijk” gesignaleerd.

B 23. Binnenplaats langs de noordzij der zaal van
een hoerenhuis op Kalibesar West, dal len Noorden grenst
aan Tokomerah Zuid (thans de Bank voor Indië);
gezicht van uit de westzijde over de binnenplaats door een
gedeelte der zaal, het voorhuis en de open deur naar de
slraat langs de Kali Besar. Over deze huizen zie § 491.
Ons huis grensde ten Zuiden aan dal van Frans Castelijn, hetwelk vroeger van Joan van Hoorn was geweest.
In 1736 en volgende jaren werd het bewoond door den
Directeur-Generaal J. P. Schaghen, in 1743 en later door
J. V. Stein van Gollenesse, den 13 Jan. 1753 overleden
als Directeur-Generaal. Hel was destijds waard 13 a
13.000 Hds. Ongelukkig laat zich uil de koopbrieven
niet vaststellen, wanneer en door wien hel is gebouwd, doch
waar Heydt zegt dat Schaghen een huis gebouwd heeft
aan de Kali Besar, zal hij dit huis wel bedoelen. Het is,
vrijwat lager dan de beide huizen Toko Merah en de
buitengewone hoogte van hel bovenlicht der straatdeur geef t
er een meer ouderwetsch type aan. De lezer ziel hier
een der groole Balaviasche heerenhuizen in den verwaar
loosden toestand, waarin zij geraakt waren sedert zij wer
den gebruikt als kantoor en pakhuis. Ter eere van onzen
photograaf is de rommel op de binnenplaats nog wel
opgeruimd! Bij den onzichtbaren put eenige marmeren
vloersteenen; de andere zijn van Cormandelsleen, maar
kunnen er wel later slevigheidshalve gelegd zijn. Hechts
twee zeer lioogeschuiframen ter verlichting van hel achter
deel der zaal. De openslaande (denkelijk glazen) deur
uit de zaal naar de plaats is weggenomen. Zooals uil
onzen tekst § 1106 blijkt, diende deze plaats alleen om
lucht en licht aan de zaal te geven. Hel achtererf is zoo
danig verbouwd, dat de groote achterplaats met bijge
bouwen niet meer te onderscheiden is. Daar het huis
ouder is dan de invoering der schuiframen ie Batavia, is
het mogelijk dal de benedenverdieping, zooals ons plaatje
die vertoont, niet meer geheel gelijk is aan hel oor
spronkelijke.
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B 22. Binnenplaats van een ander huisje aan de Boea Malaka. Deze plaals bepaalt zich lol een pul, besloten
lusschen de muren van hoofdgebouw en bijgebouwen. Links de kelder (het raam daarvoor ontbreekt) en daarboven de
kelderkamer. Langs de wanden woekerplanten. De pul ontvangt het zonlicht alleen wanneer de zon er recht boven
staat. Bij regen stroomt het water der daken over het plaatsje. Niettemin zal die kelderkamer wel gebruikt zijn
voor slaapplaats. Dit plaatje is wel de schoonste toelichting bij een opstel over de ongezondheid van Oud-Balavia.

B 24. De Compagnieskamer in hel Museum van het Balaviaasch Genootschap. Gezicht met de beide vensters, welke eertijds op
Kalibesar West naar de straatzijde stonden, rechts. Over deze kamer zie § 1432 noot. Zij is op hel Museum een depot geworden
van eene heterogene collectie meubelen en voorwerpen uit den Compagniestijd en geeft slechts een flauw idee van hetgeen zij vroeger
geweest kan zijn. Zoo staat rondom de triklraktafel een verzameling stoelen, die nooit gelijktijdig in gebruik zijn geweest, terwijl
in een anderen hoek van deze ontvangkamer een bed staal en eene wieg. De portretten aan den wand, in hel kostuum van hel laatst
der 18e eeuw, harmonieeren weinig met het kastje met bolpoolen links uit het taaist der iye enz. Op den vloer van roode plavuizen
moest eene fijne mal liggen en voor de vensters behoorden fraaie gordijnen te hangen. Niettemin is hel een onschatbaar geheel. Men
merke op de enorme hoogte der vensters, de a jour bewerkte binnenblinden, de plint van tegeltjes langs den wand, het Compagniesbord
in de kast, hel pijpenrak aan den wand daarnaast. Hel stucadoorwerk is precies overeenkomstig dal in hel huis van oorsprong.

B 25. De Compagnieskamer in het Museum van het Bataviaasch Genootschap. Gezicht met de beide vensters rechts achter en hel front naar de beide
deuren, waarvan oudtijds de rechlsche naar eene tweede kamer leidde, de linlische naar de zaal. De deur uil hel voorportaal naar deze voorkamer heeft
men (onzichtbaar) aan de linkerhand. Men merke vooral de zolderbalken op, die, evenals hel overige houtwerk, donkerrood zijn geverfd; hel snijwerk en de.
kozijnen en paneelen dragen bovendien veel verguldsel. De bovenlichten hebben beeldwerk uil den tijd toen het huis, waaruit deze kamer afkomstig is, als
Académie de Marine werd gebruikt; de lezer ziel een vrouwspersoon met verrekijker; haar onzichtbaar zusje boven de andere deur draagt een dergelijk
attribuut. Het bed ziel men van den achterkant; daarvóór staat eene rustbank in denzelfden stijl.

B 26. Straatdeur van een der beide huizen Toko Merah vóór de restauratie als Bank voor Indië. Men ziet
hier nog den vloer der houten kast, die vroeger de bovenverdieping aan hel gezicht onttrok. De muur
is donkerrood geverfd en hel fraaie metselwerk is onzichtbaar. Men merke hel liooge bovenlicht op, hetwelk
een ouderen stijl verraadt dan dat der moskee A 28 en toch nog, naar verhouding, minder hoog is dan het
bovenlicht der straatdeur van het huis hierbezuiden, waaraan onze pholo B 23 is ontleend.

B 27. Stilleven in de lioea Malaka westzijde bezuiden de Utrechlschc straat: huisdeur met bovenlicht en venster
van de zijkamer. Stoeprand van gele klinkers. Achter de ruitjes gedraaide ijzeren tralies. Eene vergelijking
met B 28 doel onderstellen, dat de ruitjes later zijn aangebracht legen hel tochten.

B 28. Deur vaneen huisje op Pahodjan met fraaie paneelen en sleuldplaal; open bovenlicht met houten tralies.
Drempel van Cormandclsleen. Ook het venster van het voorhuis heeft een open bovenlicht met houten tralies.

\
B 30.

Deur als sub B 28 en 2g: de paneelen zijn van een ander model en
het bovenlicht is mei ruitjes gesloten.

B 29.

Deur als sub B 28 met anders bewerkte paneelen.

.

B jt.

Fraai bewerkte glazen binnendeur in een huis op de Pakodjan.

B j2. Rotanvensler aan de bovenverdieping (straatzijde) van een huis in de Ulrechtsche straal met een deel
van den uitsteker. Vergelijk § 1084. Men merlce op het fraaie lijstwerk. De beide rotanraampjes kunnen open.

B jj. Gemetselde badlrap aan hel noordwesleinde der Bacherachlsgrachl. vroeger behoord hebbend lol de herberg van Angkee ( § 796 en 1140). Boven
staan tegenover elkaar twee gemetselde en gewitte zetels. Men kan bij deze trap komen door eene brug over de Bacherachtsgracht over te gaan [tegenover
Kampong Goesti) en dan links te houden. De trap is echter reeds in verval.

B 34. Boegineesch huis aan de noordzij van den Gelderlandschen weg voorbij de begraafplaatsen. Dit huis zal
oudtijds behoord hebben onder de in 1690 gevestigde Boegineesche kampong even beneden hel fort Jacalra,
welker Commandanten worden vermeld lot 1810; het huis stond dan echter ver van de kampong af. Dergelijke
huizen waren een twintig jaar geleden nog niet zoo zeldzaam in de omstreken der slad als tegenwoordig. Zij
worden in eigendomsbewijzen vaak vermeld als ,,Makassaarsch huis". Hel aanlal afdakjes aan den gevel duidt
den stand des eigenaars aan; twee beduidt : welgesteld, drie : van adel.

B 35. Suikermolen van Souw Siouw Keng le Paroengkoecla in hel Tangeran'sche zooals deze in 1905 nog werkte.
Verbleekte photo, op licl terrein zelf
bijgewerkl naar de aldaar nog aanwezige installatie. Vermeld in § 776. Deze molen wordt bewogen niet door karbouwen maar door zes runderen; zij
draaien eene verticale ijzeren spil, waaraan een dito cylinder met een landrad, hetwelk twee andere soortgelijke cylinders in tegengestelde richting doet draai
en. Het riet wordt gestoken lusschen de twee rechtsche cylinders, komt er aan den anderen kant uil, wordt er daar ingestoken tiisschen de linksche en komt
aan den eersten kant uitgeperst (als ampas) le voorschijn. Het rielsap loopt in een bak en vandaar door eene leiding in een vergaarbak.
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C 7.
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Ebbenhouten étagère voorzien met twee planken. Snijwerk in den eersten stijl (§ nóg) met „geslingerde"
spijltjes (§ 1166). Versieringsmotief de lotus, de chrysanthemum, de ananas. Geen achtergrond.

Gedeelte der leuning van eene rustbank met bloem- en beeldwerk. Overgangsvorm tusschen C 5 en 6.
Indisch motief is verdwenen, doch de vorm van leuning en knoppen gehandhaafd.

Het

C 2.

Hollandsche kussenkast, door Indisch werkvolk nageboolsl in den oudsten stijl.
Geen achtergrond. Zie § n6g.

C 12. Kastje op poolen, in vorm herinnerend aan de kist op
haar lalafellje (Nos. C4enC8). De hengsels zijn verdwenen
evenals de la van het onderstel: de kist is verrijkt mei eene ge
profileerde kroonlijst en lusschen haar en het onderstel is evenzoo
een overgang van lijstwerk gekomen. Het snijwerk is zeer
fraai en luchtig en schijnt geen Indische motieven te vertoonen.

C j.

Rustbank in den oudsten stijl.

Geen achtergrond.

C 4. Kist van ebbenhout met deurtjes, hengsels en Iaden op bijbehoorend lalafeitje, alles bewerkt
in een overgangsslijl. Achtergrond gespikkeld; voorgrond weinig vooruittredend; motief bloemen,
bladeren en krullen; hel sterkst sprekend de chrysanthemum.

C 5. Rustbank in tateren stijl. De achtergrond is effen maar bijna onzichtbaar door hel drukke maar zeer fraai
bewerkte ornament. De bovenzij der leuning, tevoren in regelmatige vakken verdeeld met vruchlvormige knoppen
op de verbindingspunten, vertoont fraaie golvende lijnen.

C 6. Rustbank, in stijl overeenkomend met C 5 maar met veel luchtiger snijwerk, dal bijna los ligt op den achtergrond,
liet Indisch motief is geheel verdwenen-, in plaats daarvan de Nederlandsche leeuw als middenmotief. Men lette op
de geestvolle wijze, waarop het rankwerk is gebruikt om de bovenleuning in soortgelijke vakken Ie verdeden als
bij C 3, met een ornamentje daartussclien. De geslingerde pooien, verbonden door dwarsregels, hebben plaatsgemaakt
voor vierkante met geslingerd lusschensiuk en zonder dwarsregels. De ananasvormige knoppen van C 3 zijn
vervangen door ronde.
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C. 8. Kist op lalafeltje, overeenkomend met C 4 doch in tateren stijl. Effen achter
grond', zeer fijn rankwerk, forsch vooruitspringende bloemen en bladeren (men zie het
profiel der openslaande deur), verscheidenheid van bloemen en vruchltrossen. De poolen
korter en dikker.

C g. Ebbenhouten stoel in een overgangsstijl, waarvan nogal vele
specimina voorkomen, met ooslersch vruchlenmotief op effen achter
grond. Poolen kort en dik als C 8.' f

C io. Ebbenhouten stoel a doublé face, van achter gezien. De vorm
der leuning komt overeen met C 6; het snijwerk is echter dichter opeen,
zoodai de achtergrond bijna verdwijnt, en is wal al te druk. Poolen
minder plomp clan bij C g.

Rustbank in Hollandschen stijl met a jour gesneden houtwerk en bokkepoolen.
ongeschikt voor zijne oorspronkelijke bestemming als slaapstede.

Een siermeubel,

Houten geldkist met metaalbeslag op pootjes, mei openslaande deuren en laden. Een modern inbreker
zou dit naïeve ding in drie lellen open hebben. De kisl is gephotografeerd in het felste zonlicht, vandaar de
scherpe schaduwen links.

J

C 13. Kast op poolen in een tateren stijl dan C 12, waaraan zij door haren vorm
herinnert. Alle snijwerk is verdwenen. Daarentegen is in stede van eenheid van
houtsoort (als bij C 12) eene afwisseling gekomen door de invoeging van paneelen uil
rood Ambonsch hout. Aan de kap is bizondere moeite besteed; zij is hooger en rijker
geprofileerd dan bij C 12.

C 13. Secretaire mei glazen deuren, geheel Hotlandsch
maar van djatihout; de inlandsche hand verraadt zich
aan de sleulelplaal, vergelijk D 2g.

Linnenkast, geheel Hollandsch.

C 16. Kist mei hengsels, openslaand deksel en schuifbladen . Tot ons leedwezen hadden wij geene behoorlijke
pliolo bij de hand van eene kist zonder laden en in dieple overeenkomend mei dil nummer. Echter is ook deze
kist C 16 eene scheepskist; het onderstel zil er niet aan vasl en dient enkel om den inhoud le beveiligen legen
vochtigheid.

C ij. Kisl met hengsels op bijbehoorend tafellje'mel bolpoolen. Ondiep
en zonder laden. Denkelijk bestemd voor kostbare kleedingstukken.

Ronde stoel op zes bokkepooten, Europeesch model.

C 20. Europeesch model stoeltje met bokkepooten, geverfd
met Chineesch rood lak en goud.

C 21. Bed van ebbenhout mei gedeeltelijk gedraaide slijten en snijwerk in denzelfden stijl als C 5. Klamboehaken
van zilver in slangvorm. Dit waarschijnlijk unieke bed uil den Compagnieslijd staal in de Compagnieskamer op
het Museum. Het behoorde minstens een viertal kussens te hebben ( § 1183).

i

C 22.

Vierkante houten wieg niet gedraaide stijlen voor liet dragen der klamboe,
Europeeschen stijl.

liet snijwerk geheel in

C 23. Houten schutsel, rood met goud, dragend een a jour uitgesneden kap, welke onder eene kroon de wapens vertoont van Batavia en de zes kamers der Compagnie. Het wapen van Batavia doet hier blijkbaar dienst als
Nederlandsch-Indisch wapen (§ 410). Vergelijk Heydt's afbeelding der raadzaal op het Kasteed ( K 8) en § 2gg.
De figuur in hel midden draagt het schild met Medusakop van Pallas Athene, heeft de borst van een man, hel
gezicht van een apolhekersleerling en de beenen van een Palagoniër. Wat zij voorstelt, is moeilijk te raden.
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J 15 Eerste bladzij van de ,,Memorie der Nouvelles van de maand Augustus des
jaars a°. 1700.” vermoedelijk is dit stuk, dat zich thans in particuliere handen bevindt,
afkomstig uil hel archief van Makassar. Het origineel heeft de grootte van een
klein folio. Over dit door personeel van de Secretarie te Batavia gecompileerde en
rondgezonden maandblaadje zie Priangan 11 bl. 516 en § 1454 van den tekst
Hel heele blaadje is opgenomen onder onze Documenten.
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J 16. Brief, den 24 Augustus ijoo door Cornelis Chaslelein uil Seringsing geschreven
aan notaris Deldijm en door ons in de minuten van dezen notaris aangelroffen. Vermoedelijk
hei eenige nog beslaande stuk, door Chaslelein op zijne buitenplaats (§812) geschreven, en
daarom als blijk van piëteit voor de nagedachtenis van dezen voortrekker door ons opgeno
men, ofschoon de inhoud geene waarde heeft. Men zie onze Documenten.

■»

I/'Óczè

(jJlJLUl
*.
<x *c-\S3*t
'Tl
. -f/»

y

(A i l ' t

Vx'è
4 .Wï

(fï)tA >•> ' CO

*C' -.(!a
! !

h

H///i WW'/ luAfèm edi^"f

:*
)

m
r f

ij:
jlAAv

.^<-uS r;<.,yvcexv'r

\

y

Zl/

/

' ^

|j

‘,9

'l

V.'

v \H<

r>

1 r /

* '

D^ah!

vH viP >£> 'H’.

yf\,
CV^-T
v;

fT?

€ v> Vl'A-,_*'1 '(X<' -<*Vv.V-

y*9)

t^mw7yZ'Za,ni\ '

‘U^'V^W

'^^"Cüv v v\C V

V.

!

)-5^: A v
y^/L

i wH r^-—

^4»

-ö-^ 'Jr—I

, Ce v v

KXy'z^H'.'V'- W frl 'J^'r j*'<?«-’ |
>-L do- v4ni’-vex v^O^
^^

0\'V|tK^^vv

f.
:

Vief V'*i' &-V—>

m

h^:±L

j/t/ertn, £ssQ/cW>kgif

i,J. ZZ^f=rr.:sr.nzzk^Z^Aï?7^ei'°Z>

| _A §( ^ ^ ’AV¥
•"■•^jyL' \ i c»^*
««■>'»

f

Hu

if ai'

1,-jo^k
ft

ï

':1 1

i i in i «ii^m i

4 A<A(h-^ -ia
€K

64

w.cïv^

si1

a. r.li--,“'>v“

:
I.

' '■•

^

_____ |

'l. (V1- v^tp v>** T'

^ ^-----------1

y
1

^ iAAXMUtZi)

Jm+4?la^—

J 17. Contract van pandelingschap,
den 26 Januari 1J06 voor notaris A.
Deldijm opgemaalcl, lusschen Picler
van Ambon, Mardijker, en Ds. Fran(ois Valenlijn. Valenlijn was even
te voren, den 18 Januari, uil Neder
land teruggekomen en huurde, op deze
wijze een bediende, vermoedelijk
iemand die hem al vroeger op Ambon
bediend had. De familie van Valentijns vrouw woonde op Ambon en zal
wel hebben geweien dat zij op komsl
was, zoodal het niet onwaarschijnlijk
is, dal Pieler hun tegemoet was ge
zonden. Over deze wijze van inhuren
van bedienden zie § 837. Pieler heel
,,Mardijker" in de eigenlijke beteekenis
van dien term, namelijk: vrijman.
Men zie voorts onze Documenten.
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J 18. Slot der acte van 31 Juli iyo6, gepasseerd voor
notaris C. Veenendael, betreffende den ierugkeer van
Kapitein William Dampier en zijn volk naar Europa
en den eigendom van zekere goederen. Dampier was in
Augustus 1J03 met twee schepen uil Engeland vertrok
ken. Heeren XVIlen hadden toen dadelijk de Indische
Regeering gewaarschuwd, dal hij wellicht van zins was
om uit de Molukken specerijen uit te voeren, waarop den
19 Dec. xyoj. bestolen was, door eene flollillc op hem
te doen kruisen aan de kusten van Nieuw-Guinea en
Nieuw-Holland. Dampier komt nu aan de kust van
Peru (bij welke gelegenheid Alexander Selkirk op Juan
Fernandez werd achtergelaten, zie § 1620) en vaart
vandaar, na het verlies zijner eigen schepen, met eene
veroverde Spaansche brigantijn, die hij de Sint George
noemde, naar de Molukken. Einde iyoyy bereikt hij
liatjan, waar de Radja hem op aansioking van den
Hollandschen sergeanl-poslhouder gevangen neemt en
drie dagen in het blok laat zitten. Zijne brigantijn
wordt als onzeewaardig verkocht. Van Daljari wordt hij
opgezonden naar Ternaie, waar Dampier door den
Gouverneur Pieier Roselaer zeer vriendelijk wordt
bejegend, hetgeen hij met onbeschoftheid beantwoordt.
Roselaer vaart nu met de Concordia, waarop behalve
zijne echtgenoote ook Dampier was, naar Samarang,
waar hij 20 Juli iy6o aankomt, juist den dag nadat onze
Valentijn ook te Samarang was gekomen, zoodal deze
den zeeman in dal kleine plaatsje moet hebben ontmoet,
ofschoon hij er geene melding van maakt; toch weel hij
te vertellen dal Dampier voor wel 50.000 Rds. zilver,
meest ongemunt, aan boord van de Concordia had. Dam
pier komt nu met. Roselaer den 26 Juli te Ratavia met
25 man van zijn volk en twee Spaansche gevangenen.
De Iwist tusschen de Engelschen was toen zoo hoog
gerezen, dal de Regeering er zich mee bemoeide en twee
harer leden aanwees om die zaken te onderzoeken. Van
daar onze acte van 31 Juli. Hel slot was, dat Dampier
op Zondag 8 Augustus met een Engelsch schip naar
Europa vertrok, nadat de in ons stuk bedoelde kist met
zilverwerk was geïnventariseerd en aan hem overgegeven;
de waarde daarvan bleek zeer gering. Men zie hel
slak onder onze Documenten.

mp

ic

'

>

"ï

■6Tsi.

M
Óthmm
^s///~Jw£
7

:
j

/?
\ i i£^L

---- VI bc*^

\£

Él/ïJ'l/l; —■£ X4H. tëóix<yx.&Y

M+AlixJjY aïSi+x.^eri+êVtA—f**^^ ^.WwJL ^4,1- éCou^t'v^yY
^fo^9Uwt*y ajvtctetvty
£>k £ww»-£**-.

X^O^&ÏCaZ.

^LOA.

(^bokA^cy
^^O^UCK^OlAaJ-Y

o

o»^/

1^öl<xa- tx<xw«fcJ>M_ 3rf

£*Yf&ilOX>ALjlCftJk/

j*a,(-^cro^^ei-c vvoü: ^LCCt/cUZaS O'fcM
WVC

vV —t f\3~'

lï <£)é&V-

#t*?

l"xL0vt40k»Al&~ V*«* 41

^^v1*evUM^ J^J-crovc^

yci-l-l**-^

owA^w^^txvt *-

ÖC

&0-XA.CAA- lc WcO^^Ct_ ^*^^-*i.-W CVe^L.

1-CeJêr-

^vwvvtfr—(^^^pfX-W

Gc^f-vtV &vc^^4>'c^-«*v4fc£^ ^iYÜT o^'u-be^H-ocwl —

Cw-bY
'**^&Caa.

£-t/<^3“ .-l^v xjst*l£<^*^|pOO^

w*-ti*3' ö<xA—^*^yof^ ffist^C
(&£’to,‘5jjf'

f

|-a3~*

r

^e^v-

^^|éi*.^||^c«w'v

w-cbcoO

CA/l~dY ^C»T*t CWt-t.^£4^ &lY

^vK^3#u

6k obt/

^ %jf-ow vticc\^
ffjT^iei-

r

i/

K^b-

^ê-t^^H, ^«J^b vj£Ct^bi/t**^< 1’CH^i
^T^O^w-C^J^

joi'CvD^tKfK-i,

v

•i.'t.öcüC-W fiu&isi- Yt t4

*/>\o.cJi—

****&*,
c-Xotx^ cJ^ae+iZ
cvt.
-♦>/

^c^tOA.'^tij) oZ^4**
*1L^at-<l£X-.3 v5 t i-tf 1 i i £-b*

^ ^cci d^i e»Jzcdr ïo.o^im^iZ&esdAj
ex^Y ^i^Tn -noi/m

i,^bv^i C*3v>e^pv^

//|ueKi«u. jr^ c^)o>w

^S““

a,t-\^t*U>-o~Z^tA^ ^ó’^b <XcL*ceA\

a e&M't-cvt*. £6*1.1-c4B—

‘

^w^yv^i

[o'tActu.cv* e

a eZ>H-etcrij)C/~*V*y&tZ- q*^€cx^. oiAt /tön<^£ci

~~ iioi—r i ^ ifyjüJC^G1w oj <3^o<»

\fi(9%-

(“
£•1^4

cr©c4— ob'bJ'

aij^^o-AAifo^et^iZ—

**- ^Sd

i e^«5 -^

°1 *'

'

^o<xc^ 0OcV«Ak5^tfL:/

AÉ^Mfvi^viC^
v+viilettix

e^bYoÊjw-ïx (s$~
<* u<xit^ 4-^

\\T^
^

^
c.;,

»J<>«
6üe*^
11 • - '4* ~ ^ ^c,r^
oei- ox<is C\cc^o^rèrr* ^«-^‘Crc. c<.fS- ^-r

; ■J^jf

,Sï

*'V*fcl

/£>'?/>nk-&* /%y

?‘*ï‘ ■ !

y-

f

r'

/*:

<

J ig. Origineele emancipatiebrief, aan
de slavin Rosetta van de Cust verleend
den 12 October IJI2 door de gecom
mitteerde Schepenen dan Koeck en
Mr. Abraham Alewijn, voorzien met
hunne handleekeningen en zegels in
rood lak benevens de handleekening
van den Secretaris J. A. Crudop.
Over Jan Koeck, zie Priangan I
27. Alewijn zal wel dezelfde zijn,
die met Anthony Collé een Portugeesch-Nederlandsch
woordenboekje
samenstelde, dal in IJ14 te Amsterdam
werd gedrukt (§ 997). Curdop's zerk
(hij stierf als raad Ordinair van
Indie) ligt nog op Tanahabang ;
Valenlijn bewoonde in 1J06 een huis
van hem op de Tijgersgracht. Het
merkwaardigst van hem is zijne
uilslooling uil de Regeering wegens
melaalschheid.
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J 20. Gequileerde rekening van 18 Jan. 1713
wegens onkosten voor hel begrafenismaal van Au
gustijn Hodde, schrijver op hel forlje Jacatra.
Zonderling doet ons de post van 3 Rds. 36 stuiver
aan, waarmee de rekening begint, voor een Bengaalschen capater of os, inclusief de belasting ad
'12 stuiver op hel slachten. Op eene koksrekening
van een begrafenismaal in 1732 wordt 25 Rds.
gevonden voor een halfwassen beest en 14 Rds voor
een schaap, op eene van 1736 voor twee halfwas
sen beesten 3b Rds. Ook het geringe bedrag voor
,,gedane, moeijlen", waarin bovendien de lijkwaak
en huishuur zijn begrepen, trekt de aandacht.
Denkelijk kreeg het garnizoen van Jacatra een deel
van den os. Uil andere papieren omtrent Augustijn
Hodde blijkt, dat aan pijpen en tabak nog werd
voldaan 1 Rd. 24 si.: een ,,holtandze rouwbanl
voor de luijlenanl" kostte 36 st., 5 Tonkinsche
rouwbanden (denkelijk voor de soldaten achter de
kist) 2 Rds. 44 st. Het was dus eene zeer eenvou
dige begrafenis, en toch werd er 14 kan Fransche
wijn, evenveel bier en ééne kan brandewijn opge
dronken, samen ig Rds. 18 st. De aanspreker kreeg
1 Rd. 24 st. Vergelijk § 1263.

C 24. I.)<’ zoogenoemde ,,Schepenkast" in hel Museum van het Balaviaasch Genootschap, versierd aan weerskanten mei zwaar verguld snijwerk en dragend op de kap rechts hel beeld der Waarheid (met een spiegel en eene
slang , die zij worgt) en links dat der Gerechtigheid, beide evenzoo verguld. Daartusschen in goud en kleuren
veertien wapenschilden. kolonel Wagner ie 's Gravenhage had de goedheid voor ons deze wapenaf beeld intjen
na te gaan. In het midden vlak onder de kroon staal het wapen van Mr. Reijnier Slapet, die sedert 12 Juni
1745 President van den Raad van Justitie te Batavia was. Recht daaronder dal van Jacob van der Sleijden,
sedert 2 Dec. 1746 Secretaris van dat College. Tnsschen hen heide naar rechts van den lezer dal van Mr.
Theodoor van Revershorsl, lid van dien Raad, en naar clie zel/de zijde aan het eind Mr. Johannes van Schevenhuijsen (en Henricus Jacobus van Suchtelen, die 20 Febr. 1748 Water fiscaal werd. Aan de linkerzij vinden
wij (No. 3 van het eind af) Mr. Jacob Willem Bake en (No. 5) Mr. Jacob Pompe van Meerdervoort, die allo.
Juni 174g nog in den Raad van Justitie zal, maar 1 Sepl. 1730 niet meer. De kast is dus gemaakt tnsschen
20 Febr. i748(loen Van Suchtelen uit den Raad van Justitie trad) en 1 Sept. 1750 (toen Pompe geen lid meer
was). Zij heeft niet aan Schepenen behoord doch aan den Raad van Justitie.
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J 21. Rekening dd. g Maart 1722
van Domingo Diogo aan een sterfbocdel,,wegens gedane curre en verslreckte
medicamenten". Vergelijk § 622 en
1514. Onze Domingo Diogo had een
gelijknamigen vader, die anno lógg
Kapitein der Mardijkers was en
eigenaar van hel land Salemba.
Domingo de zoon is in 1705 Mardijkersergeant; in 1710 ontmoeten wij
hem als vrij chirurgijn, d.w.z. chi
rurgijn builen 's Cotnps. dienst. Den
8 Oct. 1737 werd hij benoemd tot
doodgraver van hel kerkhof der Buiten
kerk, een goed baantje, dat bovendien
aan zijne homicide carrière hare
bekroning gaf. Hij werd als zoodanig
begraven op 21 Juli 1740.
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J 22. Slot van het rekest van Air. Jacob Rogge
veen, Jan Koster, C. Bouman en R. Rosendaal aan
de Indische Regeering dd. 16 Oclober 1722. De
photo is vrij wal kleiner dan hel origineel. Vermoe
delijk is dit laatste geheel in Roggeveen's eigen
hand. Hel loont (zie onze Documenten hierachter)
weinig begrip van hei handelssysleem der Compagnie.
De in den aanvang van hel sluk geuile bewering,
dal er verschil beslaat lusschen hel geval van
Schouten, die Batavia vrijwillig aandeed, en dal van
Roggeveen, die er heenging wegens de zwakte zijner
bemanning, is zonderling; immers wanneer zijn
volk gezond was gebleven, had hij Batavia loch
ook moeien aandoen om zijn schip te viclualieeren
voor de terugreis. En wanneer Roggeveen van de
omstandigheid, dat de Regeering hem behulpzaam
is geweest om naar Batavia op te komen, gebruik
maakt om le beweren dal zij hem daar gaarne zag,
dan verliest hij uit hel oog, dal hij zonder die hulp
Batavia niet zou hebben kunnen bereiken, dal die
assistentie volstrekt noodig was en geen afbreuk deed
aan 's Comps. recht om zijne schepen aan te
slaan. Ook de vergelijking melde houding der Weslindische Compagnie tégenover Oostinjevaarders
raakt kant noch wat: de kust van Guinee lag op
den weg naar de Oost en hel was natuurlijk dat
Oostinjevaarders haar aandeden, maar Batavia
lag heelemaal niet binnen het vaarwater der Westindische schepen. Even weinig beduidt het betoog,
dal de schepen geene lading voerden. Zij konden
immers wel als verkenners zijn uitgezonden, en
wanneer de Indische Regeering een antecedent schiep
door ze vrij te talen, dan zou hel moeilijk zijn
daarop terug ie komen, wanneer langs dezelfde
route schepen met handelsarükelen volgden. Hel is
inderdaad verbazingwekkend, op welke lossegronden
deze groote en kostbare expeditie, met hel voorbeeld
van Schouten voor oogen, georganiseerd was, en dit
nog wel door een furisl, die jaren lang ie Batavia
had gewoond en volkomen bekend moest zijn met
hel Indische monopoliesysieem. En die dan ondanks
alles met dergelijke praatjes als in dit rekest
zijne schepen denk terug te krijgen ! Welk een
warhoofd !

D i. Sleeneri leeuw, rechtop zittend op de achterpooten, de kop zijwaarts en brullend, met de voorpoolen een
schild vasthoudend, waarop hel wapen van Batavia. Dit zeer fraaie beeld, slaande in hel Hertogspark, zal
misschien afkomstig zijn van de gerechtsplaats van Schepenen. Mogelijk stond het vroeger achter hel Stadhuis.
Naar den stijl te oordeelen (vooral de onredelijke welving van hel wapenschild en hel fladderen der linten aan
den krans) daleerend uit de tweede helft der 18e eeuw. Jammer dat hel beeld dik onder de witkalk zit. Over
de beteekenis van dm Nederlandschen leeuw achter hel wapen van Batavia zie § 69 en 410 noot en 1463 noot;
vergelijk photo G 3 en H 8.

D 2. Zwaard van den gerechte in antiek kastje; berustend in het Museum van hel Bataviaasch Genootschap.
De zeer fraaie deurspijltjes van dit kastje, uit glimmend zwart hout gedraaid, vormen eene tegenstelling tot
hel goedkoope bovenstuk met afbeelding van het wapen der stad en moderne knoppen. Dit goedkoope bovenstuk
hoort evenmin bij het oude kastje als de planken van gemeen hout met opschrift in Gothisch karakter, die aan
het kastje gespijkerd zijn en welke wij voor ons doel hebben laten verwijderen. Vermoedelijk is deze verknoeiing
te danken aan een voormalig bestuurslid van het Genootschap, door wiens al te grooten ijver hel Museum verrijkt
is geworden met allerlei onechte prullen, die na zijn dood grootendeels daaruit zijn verwijderd. Of dit kastje
met zwaard nu gehangen heeft in de raadkamer van Schepenen dan wel in die van den Iiaad van Justitie, is niet
uit te maken. Er is nog een tweede, zwaard in het Museum in een minder fraai kastje. Uit de Besolutiën van
Schepenen blijkt, dat zij geregeld per maand een halven Rijksd. betaalden voor hel , schoonhouden van 't zwaard
der Justitie’', hetwelk in een kastje zonder sleutel in hunne vergaderzaal hing. Men zou kunnen onderstellen,
dat dit enkel een slaatsiewapen was, terneer omdat wij een testament van een Balaviaschen beul hebben gevonden ,
die er een eigen zwaard op nahield. Bovendien was er maar één beul, die tegelijk voor de Compagnie en de stad
werkte, zoodat er geen twee zwaarden noodig waren. Niettemin, het koperdraad, waarmee de greep van het
zwaard onzer photo is omwoeld, means business.

j

D 3. Oud wapenrek van gesneden hout (Museum Bataviaasch Genootschap), waarop een zestal hellebaarden
en pieken liggen. De derde hellebaard van boven af heeft een ijzeren steel en zal afkomstig zijn van een der
heüebardiers van den Gouverneur-Generaal, zie § 321.

D 4. Tamboerssabel, hel gevest met zilver versierd. Op de kling staal gegraveerd : Tambour. Daaronder de
afbeelding van een militair en daaronder A (d .i. Amsterdam), het monogram der Compagnie en hel jaartal 1773.
Meer chique dan solied. Particulier eigendom.

I) 5- Kleine vijzel van brons, slaande in de Compagnieskamer op hel
Museum. Randschrift: Arnor vincil omnia Ao. 1644 (ontleend aan
Virgilius: Omnia vindt amor). Daarbeneden een band, verloonend
bladwerk enz. benevens een schild mei hel monogram der Compagnie.
De teekening heeft door geregeld poetsen veel geleden. Hel Balav.
Genootschap bezit nog een tweeden veel grooleren vijzel van de kamer
Amsterdam met het opschrift: Societatis Indicae Orientalis anno 1648Mogelijk is deze afkomstig van hel Laboratorium op het Kasteel.

D 7. Rood koperen maat met opschrift: „Stads halfe ganlingh of
slaaper, gemaakt door den stads Yk-meester Abraham Crena ijog R 4".
Verder hei stadswapen en eene rosel. Abraham Crena komt in eene
acte van ijoi voor als burger baas horlogemaker. Wat de letters R 4
beduiden, is ons evenmin bekend als de beleekenis van dergelijke letters
op D 8 en D g.

D 6. Gaper (van hout,) denkelijk afkomstig van de Compag
nies- en Stadsapotheek ( § 621). Op zichzelf is deze gaper
niet veel bizonders. Men kan hem in Holtandsche steden nog
wel in den gevel vinden. Het curieuse is, dat hij ook ie Batavia
werd aangetroffen, even goed als uithangborden.

Itood koperen maal voor dakpannen met opschrift: ,,Correlcle Holle-MaatXVan Stad dekpanne-Vorm,
Anno 1706”. Daaronder M 4 cn het wapen der stad met eenc rosel.

D 10. Een
nest” geelkoperen
stadsgewichten. Tol hel meubilair
der Schepenkamer behoorden eene
heele en eene halve roedemaal be
nevens eene kist, waarin de slapers
der maten en gewichten. Men had
ponds-, kali-, reaal- en markgewichten, die in 1739 alle door Sche
penen zijn bijgemaakt, evenals hel
broodgewichl D 8. Een ,,nesl” als
het hier vertoonde bevatte een en
hetzelfde gewicht [bijv. hel kaligewicht) en zijne veelvouden en on
derdeden, elk in den vorm van een
in het andere passend kommetje.

VA,yDYK
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D 8. Gewichtje van geel koper in den vorm eener schijf, waarop: ,,Stads
Slaper lot Een Broodgewight weegt Elf Onzen En Een water Loot rl/2 Ons
ter Ordre van den Edl. Heer President ELIAS DE HAEZE, En ver
dere Eerw. Hn. Scheepenen geconfronleerl door de Hn. ABRAHAM
VAN DYK vice President En JOHANNES BERNHARDUS RUYS
Scheepen in 'l zelve Eerw. Collegie gemaakt door den stads Ykmeesler
HENDRIK VAN DER CRAP 1739 F. 7". Daaronder zeer klein
hel wapen van Batavia. Volgens bepaling van 1669 moest een witte
brood van 2 st. wegen iï ons. Het hier vermelde ,,waterlood" zal een
toeslag wezen op hel zuivere bakkersgewicht. In 1695 blijkt dit waterlood
nog een apart gewichtje te zijn van 3 lood dus 1 1/? ons. In 1764 spreken
Schepenen van ,,een broodbakkersgewigi, gereguleerd op den Nedertandschen voet, wegende hetzelve J1/i6 * en met zijn waterlool 25/32 « Neder
lands" . Dit gold toen te Batavia. In het eerste deel der Verhandel. van
het Bat. Gen . leest men evenzoo: , ,Hel broodgewichl [te Batavia) U/16 ® met
het waterlood 25/32 « trois”; dus ook hierbij wordt het waterlood berekend
op 1 1/2 ons. In 1830 is hel o/ficieele broodgewichl 14 ons.

D. ii. Houten model der nieuwe Hollandsche kerk aan hel Stadhuisplein (Museum Bat. Genootschap); zie
§ 549. Aangezien hel onverklaarbaar is hoe een dergelijlc model mei bijbehoorende tafel bewaard zou kunnen
zijn gebleven, vermoeden wij dat dil model opzettelijk voor hel Museum is vervaardigd geworden, uitgaande
van de drie teekeningen der kerk bij Heydl, waaronder eene doorsnede en een grondplan. Zoo bevatte hel
Museum vroeger ook eene guillotine (zie § 537), waarmee het ónmogelijk geweest zou zijn iemands hoofd af te
hakken. Behalve op onze photo is de kerk zichbaar op Heydt’s plaat van hel Stadhuisplein en bij Mach
(gezicht van uil de Kali Besar, in Verhand. Bal. Gen. deel I; evenzoo op het titelblad der Briefe des Herrn
von Wurmb, Golha 1794). Wij geven dit plaatje naar hel houten model, omdat liet aldus sprekender is dan
de leelijke plaat van Heydl.

D 12. Zilveren doopbekken, thans te Menado, vroeger behoord hebbend aan
de Kasteelskerk te Batavia (§ 2j8; 555)- De herkomst van dit pronkstuk
staal volkomen vast, omdat het gewicht van dezen schotel, 2.62 Kilo, overeen
stemt met het gewicht in realen zwaarte, waarmee hij in de jaarverslagen der
kerkmiddelen van de Hollandsche gemeente ie Batavia voorkomt. Deze jaar
verslagen staan geïnseerd in de Resolutiën van G.-G. en Raden. Zooals men ziel,
bestaat de versiering in een gedreven midden-medaillon, voorstellend de bijbel
plaats Matlh. III, 13—ij, en zes medaillons aan den rand, welke respec
tievelijk voorstellen (van boven af rechtsom) de plaatsen Matth. XVII, I e.v.;
Handel. VIII, 38; Matlh. IV, 1 e.v.-, Handel. II, 1 e.v.; X, 1; Joh. IV, 7.
Over de kunstwaarde zullen wij ie minder oordeelen, omdat het twijfelachtig
is of deze schotel te Batavia kan zijn vervaardigd. Wij zijn echter geneigd,
deze vraag bevestigend te beantwoorden en wel omdat de rand rondom hel middenmedaillon overeenkomt met dien rondom het wapen op oude Bataviasche
grafsteenen (§ 1268.)

D 12a. Middenmedaillon van den schotel D 12. Wij geven clii
afzonderlijk, om de overeenkomst te doen zien met het middenmedaillon van den schotel D 13.

D ij. Zilveren doopbekken, beruslend bij de Buitenkerk te Batavia en aan die kerk geschonken in lógj. Op de,
achterlij staal: Ter Gedaghlenisse van Capilijn Antoni Adrians: Den 29 Sepl. Ao 1693;" binnen deze inscriptie
een wapen met krijgsattributen. Verder de tellers t en N elk in een cirkeltje [hel meestermerk van den zilversmid)
benevens de stadskeur (hel wapen van Batavia in een cirkeltje). Dit bekken komt voor in hel jaarverslag dezer kerk
anno 1697 als hebbende eene zwaarte van 102 Bds. Vermeld in § jój en 975. Zooals bij D 12a werd opgemerkl,
is hel middenmedaillon eene nabootsing van dat op den schotel D 12. De randversiering is eene combinatie
van oostersch (vruchten en twijgen, geheel overeenkomend met ooslersch goudsmidswerk dal ons van elders bekend
is) en westersch [de engeltjes). Hel doet denken aan stukken, vermeld in noiarieele papieren als: een zilveren
schenkbord „met gedreve randen, custwerk" (d.i. werk van de Kust van Cormandel), of ook: „balaviaas werk" in
tegenstelling lol ,,vaderlands werk". Blijkens hel meestermerk was de zilversmidsbaas een Europeaan; hij kan
echter hebben gewerkt met een Indischen of Voor-Indischen knecht.

D 14. Massief zilveren voet, behoorend bij het sub D 13 vermelde doopbekken. Aanwezig in de Builenkerk.
Langs den bovenrand staat: ,,Ter gedagienis van den Intansen Burger Thomas Anthonits Perleslamenl An de
Portugees Kerck Vermaack Batavia den 1 j Februarij Anno 1733 Weegt Reaal 755 9 stijvers". Vermeld
§ 975 en 563. Blijkens de rapporten der kerkmiddelen was de zilveren voel van hel doopbekken der Buitenkerk
757Va Reaal, die der Binnenkerk 755ï/{6 Reaal. Ons pronkstuk behoorde dus vroeger aan de Binnenkerk. Deze
voetstukken waren vervaardigd door den Baas der Wapenkamer J. tl. Winter en werden eerst in 1741 afge
leverd. Tol de Wapenkamer behoorde een zilversmid, die wel de wezenlijke maker zal zijn geweest.

D 15. Zilveren avondmaalschotel, berustend in de Willemskerk [er zijn daar vier zulke), in 1695 door Camphuijs geschonken aan de nog onvoltooide Porlugeesche Buitenkerk (§ 563). Aan de voorzijde het wapen van de
zen Landvoogd, voerend een zilversmidshamer; daaronder tusschen de afbeeldingen van Hoop en Geloof hel op
schrift: „Ter gedaghlenisse aan de nieuwe Kerck voor de Porlugeesche ofte Inlandse gemeente vereert en gelegaleert
door Joannes Camphuijs gebooren tol Haerlem den 18 Julij 1634, sijnde sedert eten n Januarij 1648 tot den
24 September 1691 geweest Gouver: Generael van Nederlands India is overleden lot Batavia den 18 .Julij Anno
1695" . Daaronder (beneden een doodskop) 's mans grafschrift.
Mijn aertsche Camphuijs was vergaen
mijn Tabernakel con naeuw slaen
dogh ick sagh op een vast gebouw
dat eeuwigh sijn en duuren souw
een plaats door Jesus ioegeseijl
en in sijn vaders huijs bereijï
wel zaligh is die mensch sijn lodt
die heeft een Timmeringh bij Godt.
De. merken zijn: eene W in een cirkeltje en G B in een ovaal; verder hel stadswapen in een cirkeltje. Deze bor
den zijn dus niet door Camphuijs zelf vervaardigd. Behalve deze vier borden berusten in de Willemskerk ook
de vier door Camphuijs gelijktijdig aan de Buitenkerk geschonken zilveren avomlmaalbekers, met overeenkom
stig wapen enz.

XuUMtiïh
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D 16. Wapenbord, aanwezig in de Buitenkerk, van Barend Ketel, gewezen Commandeur van Malabar, op
het Builenkerkhof begraven 17 Juli 1719. Op dwarsregels zijn aan weerskanten in twee groepen aangebracht
zestien kleine wapenborden. Van de verschillende in de Buitenkerk nog hangende wapens (§ 568) is dit wel het
fraa'isle, doch onze pholograaf heeft heel wat moeten reloucheeren en bijleekenen om helderheid te brengen in zijn
nog at erg onduidelijk cliché. De wapenborden zitten dik onder hei vernis; de afbeeldingen zijn moeilijk le
onderscheiden. Barend Ketel werd geboren le Reijgersvoorl in het graafschap Buren. Trad in Compagnies
dienst en werd in 1708, zijnde officier op de kust van Malabar, bevorderd lot Sergeant-Majoor le Batavia, dat
is lol plaatselijk Commandant, casu guo Legercommandant. Hel jaar daarna werd hij Commandeur van Ma
labar. In T715 geraakte hij als zoodanig in oorlog met den Sarnorijn van Calicul, een oorlog, die niet enkel
aan zijn willekeurig optreden was le wijten maar bovendien door hem zoo slecht werd gevoerd, dal de Begeering
hem 10 Juli 1716 naar Batavia opontbood, alwaar hij, in verband mei het ontbreken van een Krijgsraad (§ 396),
in 1718 door den Baad van Justitie werd vervolgd wegens lafheid en verraad. Den 12 Juli 1719 maalde 'hij een
testament, waarbij de G.-G. Zwaardecroon lol universeel erfgenaam werd benoemd. Hij was niet alleen vrij
gesproken, maar de Advocaat-Fiscaal was bovendien veroordeeld inde proceskosten en loen Ketel den 16 Juli
van dal jaar overleed, werd hij 's avonds om zes uur op hel Builenkerkhof bijgezet met eene staatsie van een trom
petter le paard, 24 ruiters uit hel Kasteel, een bataillon voetvolk enz. De lijkkist werd voorafgegaan door ,,het
wapen van den overledene" (denkelijk hetzelfde dal wij verloonen) en was ,,behangen met 8 wapenschilden”,
wellicht evenzoo de door ons gereproduceerde. Dubois, in zijne Vies des Gouverneurs Généraux, oordeelt zeer
ongunstig over Ketel. Wat zijn zonderling ieslamcnl betreft, het kan wezen dat Zwaardecroon hierbij enkel
als strooman optrad om hel verétogen le beschermen legen een nadeelig vonnis of ongunstige beschikking der
Heeren in Holland. Zwaardecroon had ook op de kust van Malabar gediend en kan een oude vriend van
Ketel zijn geweest.

D 17. Wapenbord Ier herinnering aan Mr. Jan Hendrik van Panhuijs (Museum Dat. Genootschap). Zooals
men ziet, verschilt dit wapenbord ten zeerste van D 16, speciaal doordat het noch naam noch datum draagt, maar
wel verschillende symbolische voorstellingen van den Dood, wellce overbodig waren geweest, indien het voorwerp
bestemd was om in de kerk ie worden opgehangen. Hel was ook niet daarvoor bestemd, maar verving ' s mans
portret en hing bij zijne familie te Batavia aan den wand. Dergelijke herinneringswapenborden komen in boe
delbeschrijvingen herhaaldelijk voor (§ 1180). Hel onze is vermoedelijk afkomstig uil den boedel van Mevrouw
De Klerk, wier zuster Geertruida Catharina Weslpalm de vrouw was van dezen Mr. Jan Hendrik van Panhuijs.
Deze laatste in 1738 nog Onderkoopman builen emplooi, was reeds in 1745 gerepatrieerd als gewezen Waierfiscaal, waartoe hij niet door de Indische Regeering was benoemd maar door Heeren Zeventienen. Mevrouw De
Klerk verloor het yezin later zoodanig uit het oog, dal zij in haar testament van 1784 verklaart, niet te weten hoe
veel binders hare zuster heeft, Echter legateerde zij haar 30.000 Rds. Een zoon dier zuster, Johan Michiel
Panhuijs, overleed 18 Maart 1788 te Batavia als Opperkoopman en werd bijgezet in den kelder van De Klerk.
Hij liet een fortuin na van f 95, dat in 1834 nog steeds bij de Weeskamer berustte. Wij noteeren, dal Mevrouw
De Klerk en hare zuster de dochters waren van Geertruida Margaretha Goossens, wie ons , ,Boezemoffer" [H 20)
van 1737 geldt.

D 18. Achterzijde van eene zilveren schenkpiring ter herinnering aan den Predikant Jaeobus Canter Visscher,
overleden ie Batavia 28 December 1735. Over schenkpiring's spreken wij in § 1222, en over hel gebruik om deze
uit te deelen bij begrafenissen in § 1264, terwijl aan de hierbedoelde schenkpiring een afzonderlijk opstel is gewijd
in het Tijdschrift van het Bal. Genootschap anno igi8.

D ig. Glazen bokaal met deksel. Aan de eene zijde hel Nederlandsch wapen (de leeuwen hebben dubbele
staarten), aan de. andere het monogram der Compagnie . Handschrift: !, ,De gesontheit van de Indische vrind’ n".
Vermeld in § 1223. Een paar jaar geleden berustte dit voorwerp ie Cheribon .

D 20.

Emmervormige glazen bokaal zonder voel, verloonend het monogram der Compagnie in een krans.
Denkelijk voor bier bestemd. Vermeld in § 1226.

D 21. Houtsnijwerk, voorstellend den adelaar (zinnebeeld van den
G.-G. van der Parra, zie photo K 22) in aangeschoten toestand bereden
door een Bacchusje, dragend een druiventros. Vermeld in § 1226.
Dit aardige stuk berustte eenige faren geleden in hel huis van den heer
P. A. de Nijs Bik op den heuvel van Tanahabang, welk huis vroeger
eigendom is geweest van Van der Parra's neef en gunsteling D. J.
Smilh. De heele voorstelling geeft een schoon getuigenis der soberheid
van leefwijze, waarvoor Van der Parra bekend stond. De vraag blijft,
of Smilh het ding voor zichzelf heeft laten maken. Het kon echter ón
mogelijk den Gouverneur-Generaal onbekend blijven, en daarom is
hierbij moeilijk aan eene satirische bedoeling te denken. Eerder on
derstellen wij, dal Van der Parra hel in zijne eigen eetzaal had hangen
of in een speelhuis, waar hij met zijne vertrouwelingen samenkwam .
Men vergelijke K 30.

D 22. ZoogenaamdI , ,Compagniesbord” van grof Chineesch porcelein, voerende in hel midden hel monogram der Compagnie binnen een
cirkel; daaromheen Chineesche dier- en vruchlenafbeeldingen; de rand
door dwarsbanden verdeeld in zes vakken, waarbinnen bloemen enz.
Vermoedelijk zijn deze zeldzame borden of eerder schotels, afkomstig
uit de keuken van hel Gouvernement. Zij zijn te grof om op tafel le
verschijnen, tenzij bij de hellebardiers of lijfdragonders dan wel op de
pennistentafel. Op de exemplaren, welke wij hebben gezien, komt de
uil de hand geteekende versiering steeds vrijwel overeen, zoodal men
zou zeggen dal zij alle Iegelijk in China besteld en vervaardigd zijn.
Een pauw zooals op dit bord zagen wij op Chineesch aardewerk.

D 23. Bijbelknaap of ,,pulpilum" met opengeslagen Statenbijbel. In Bataviasche boedels troffen wij (behalve
bovengenoemde benamingen) ook de uitdrukking „een huijsbijbel met sijn voel”. Waaruit schijnt te volgen,
dal deze „voet” bij den foliant behoorde en diende om dezen eene vaste plaats in de huiskamer te geven. Ons
exemplaar is te laag om den Bijbel te lezen als de knaap op den grond staat en te hoog om er bij te gaan zitten als die
op de tafel is gezel.

D 24. Twee Chineesche tegeltjes uil
de vensterbank van een huis op Rijs
wijk, dateerend van omstreeks 1800,
uil de hand blauw op wil beschilderd
met Chineesche poppetjes en huisjes,
doende denken aan Delflsche tegels
(§ 1116). Er waren in dat huis een
dertigtal dezer tegeltjes, die echter
alleen de twee hier afgebeelde voor
stellingen te zien gaven. Echter kwam
geen enkel tegeltje geheel overeen met
een ander, zoodal duidelijk bleek, dal
zij wel naar een model doch uit de vrije
hand waren beschilderd. Het eene
tegeltje heeft, evenals de Delflsche, een
landschapje binnen een cirkel en in de
hoeken quadrantjes, om het bij andere
te doen aansluiten; het andere heef t die
quadrantjes eveneens, maar hier ont
breekt de cirkel en vult de teekening hel
heele oppervlak behalve de hoeken.

D 25. Drie Chineesche tegeltjes uil een huis in de benedenstad Batavia, licht blauw op wil beschilderd met een landschapje bloemen,
vogels. De eigenaar heeft deze in een djatihouten lijst gezel. Op deze tegeltjes vult de teekening hel heele oppervlak; de hoekquadranlen
(zie sub D 24) ontbreken; de voorstelling der beide buitenste (men merke de kleine verschillen tusschen deze twee op) herinnert niet aan
Delflsche tegels. De fraaie lichtblauwe kleur der teekening maakte hel zeer lastig eene goede photo te krijgen.

D 26. Muurlampje voor olielicht, rustend in een

} ■)

arm" van houtsnijwerk (§ 1200).

D 27.

Hangblaker.

D 28. Astralielamp mei haak en kettingen (§ 1201).
Nocj heden ten dage vindt men deze tampen hier en
daar in gebruik; vergelijk photo B 1. Hel „lampglas”
rust .soms op eenc bajonetsluiting, die zonder veel
moeite geschikt kan worden gemaakt voor hel houden
eener kaars.

'

D 29. Kaarsslotp (§ 1202) op knaap in de Compagnieskamer op hel Museum. De knaap is modern
inlandsch fabrikaat; men vergelijkeden wajangkop aan
den voel met hel koperbeslag van het meubel C 15.
Een dergelijke knaap op Heydl's plaat der woonzaal
van ttValekenier" (K 7) is van ,,geslingerd” fatsoen.

D 30. Sirihkistje van schildpad mei zilverbeslag en zilveren sleuteltje aan dito ketting (§ 1241). In Bataviasche
boedels heette dit kistje epo of pinangboesel, op de kust van Connandel „arkienje", waaronder men te Batavia een
„schrijflaadje" verslond, d.i. een kistje voor schrijfgereedschap.

D 31.

Klein zilveren kwispeldoortje (§ 1241 en iigo)

D 32. Gouden rozenwaterflacon {Museum). Er behoorde een schoteltje
of piring bij té zijn, maar dit mankeert. In zilver komen deze voorwerpen
veelvuldig voor in Balaviasche boedels van 1663 af, hetgeen voldoende
bewijst, dat :ij niet enkel bij huwelijken werden gebruikt ( § 1234), maar
ock bij andere festiviteiten, zelfs bij het lijkmaal (zie de origineele rekening
van 1713, nummer J 20, alwaar voor eene flesch rozenwater 12 stuiver is
opgebracht). Vergelijk § 303. Men vindt deze soort flacons nog dikwijls
te koop in Bombagloko's.

D 33. Eeuwigdurende almanak, zijnde eene plank, waarin de namen der
maanden zijn gesneden, met het aantal harer dagen, voorts de eerste letters
der weekdagen en de getallen 1 tol 31, elke naam, voorletter of getal bege
leid met eene opening, waarin eene houten pen kan worden gestoken', door
het geregeld verzetten dezer pennen houdt men datum, weekdag en maand
naam bij. Ons exemplaar, door een Duiischer gefrabiceerd, naar hel heet
op Ternale, berust in het Museum. Uit Balaviasche boedelbeschrijvingen
blijkt niet enkel de aanwezigheid van zulke ,,almanakken", maar ook van
overeenkomstige bordjes om waschgoed te noleeren.

El. Porlugeesche padrao, in iig8 opge
dolven hij het leggen der fundeeringen van
een pakhuis in de Prinsenstraat oostzij, op
den hoek der Groeneslraat ( § i). Dit is
iets meer noordelijk dan de dalem van den
,,Coning" van Jacalra, zooats deze in i6ig
aan de overzij der kali was te zien. De
steen stond bij de ontgraving rechtop in
den grond en kan wel door eigen zwaarte
.daarin zijn weggezakl, nadat het opschrift
beschadigd was. Het is eene kolom van
natuursteen, die een volwassen man lol
de borst reikt. Er valt nauwelijks aan te
twijfelen, dat deze steenen kolom dezelfde is,
die de Porlugeezen anno 1522 oprichtten op
een punt, dal destijds aan de riviermonding
lag. Eerstens is de wereldbol met het kruis
daarboven het oude symbool der wereldheer
schappij. In Aziatische landen kan men
dit enkel verwachten van Spaansche of Porlugeesche zijde. Hel kruis doelt hier wellicht
op de verdeeling der nieuwe wereld tusschen
Spanje en Portugal door den Paus als
Stedehouder Gods, anno 1494. Voorts had
de kroon van Portugal voorschriften uitge
vaardigd betreffende het oprichten van zulke
padrao's (zie S. P. l'Honoré Naber's uit
gave van P. de Marees p. XIV).
Deze
zuilen vormden een teeken van inbezitne
ming, levens gedenksteen en zoo noodig
grenspaal. Zij moesten zijn van steen en
aan de eene zijde dragen hel koninklijk
wapenschild . Nu vindt men aan den eenen
kant van onzen steen inderdaad een wapen
schild met kroon, dat echter (misschien door
onze Hollanders) weggebikl is, doch waarvan
de omlrek zich duidelijk vertoont. Verder
moest aan de eene zijde in het Latijn slaan
de naam des Konings en die van den bevelvoerenden Kapitein, aan de andere zijde
hetzelfde in het Portugeésch. Onze steen
vertoont een zeer beschadigd opschrift, dal
om de gansche zuil heenloopt; men onder
scheidt de letters POP, die aan Portugal
doen denken. Denkelijk zou men, als het
opschrift leesbaar was, den naam moeten
vinden van Korting Manoel, die in 1521
overleed en wiens dood misschien in 1522
nog niet in de Oost bekend was. Eindelijk
moest volgens de voorschriften boven op den
padrao een steenen kruis staan, dal met
lood was vastgehecht. Dit sternen kruis is
op onzen padrao vervangen door den wereld
bol onder het kruis, waarbij het kruis voor
zichtigheidshalve een klaverblad is geworden.
De Barros vertelt, dal de Koning van
Soenda in 1522 aan Enrique Leme eene
plaats liet aanwijzen naast de plaatsKalapa
maar aan de rechterzij der kali, waar eene.
vesting zou worden gebouwd. Dit stemt
overeen mei het punt waar onze padrao is
gevonden. Gelukkig dat de bouwmeester
van het pakhuis in de Prinsenstraat zoo
verstandig is geweest kennis te doen geven
van zijne vondst, want toen men ons daarbij
bracht, had niemand een idee wat dit voor
vreemdsoortig ding was, zoodal er alle kans
bestond dal men het zou wegdoen of stuk
slaan. Men vergelijke voorts de vertaling
der bij de oprichting van den padrao opge
stelde acte, pholo J 1 en hel daarbij
behoorend stuk onder onze Documenten.

E 2. Vlakke steen, waarop en relief is uitgebeiteld een met drie
lagen geschut bewapend zeilend schip, aan welks grooten mast eene
vlag wappert, die den Nederlandschen leeuw schijnt te vertoonen.
Deze in hel Museum berustende steen heel afkomstig van de Kasteels
Waterpoort. Dat hij niet van de Waterpoort is maar veeleer van de
Landpoorl, loonden wij aan in § 269. Ook is op Rach's uitvoerige
leekening van de Waterpoort (zie onze pholo K 9) niets van dezen
steen te bespeuren. Van de Landpoorl bestaal geene afbeelding,
behalve de leekening van Heydl K 2, waar de poort te klein is om
den steen te kunnen aanduiden.

E 3. Groole vierkante steen, waarop en relief uilgebeileld eene kroon
en daaronder binnen een rand in barokstijl een opschrift ter eere van
den G.-G. Durven met hel jaartal 1730, welk jaartal eveneens wordt
gevonden uil de optelling der hóófdletters in het opschrift wanneer
men die berekent naar de Bomeinsche waarde als getallen. Daar
deze enorme steenklomp (die reeds in 1842 in de Buitenkerk stond,
waar wij hem in 18(43 vonden; thans bevindt hij zich in het Museum)
zeker niet deel heeft uitgemaakt bijvb. van eene eerepoort, maar wel
van een permanent werk van groot belang, hebben wij hem in verband
gebracht met de verbouwing van het Generaal Gouvernement in 1724
en volgende jaren (§ 290 en 301 noot). Wij onderstellen dat hij
toen in den achtergevel is gezel. Echter is op Heydt's plaat van dat
deel van het Gouvernement niets van zulk een steen te bespeuren (K6).
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E 4. Grafsteen van Maria Caen, vrouw van den Secretaris
der H. Regeering Pieter Mestdagh, overleden 8 Sept. 1640;
van Antonij Caen, Raad Ordinair van Indië, overleden 11
Aug. 1648; van Johanna Gillis Servis, zijne weduwe, overleden
13 Dec. 1667; van Susanna Caens, vrouw van Kapitein
Maximiliaan Bontemps, overleden 21 Dec. 1630. In het
midden een wapen (waarop flauwelijk le onderscheiden een op
de achterpooten staand beest, vos of eekhoorn, en drie klaveren
van drieën) benevens de letters A en C. Curieus is, dat het
laatste woord van hel opschrift GEBRAGT is gespeld:
GEBEBGAT. Onze afbeeldingen van Bataviasche grafsteenen
zijn buitengewoon fraai uitgevallen, doordat voor den pholograaf
eene aparte stellage was vervaardigd, die hem in staat stelde
recht van boven de steenen te photografeeren. Zij lagen
destijds alle vlak op den grond; sedert zijn de steenen aan den
ingang van de begraafplaats op Tanahabang rechtop in een
muur gemetseld, die alle illusie van begraving wegneemt.
Over Antonij Caen of De Caen, door De Marre betiteld als den
,,dappren Kaan, gewoon le zegevieren", zou heel wal le
schrijven zijn. Reeds in 1613 komt hij te Jacalra voor als
Assistent en de echtgenoot van Jannertien Gillis Ruijs,
denkelijk dezelfde persoon, die op den steen zijne weduwe heel.
Tijdens het beleg van Batavia in 1628 was hij Baljuw. Wij
noteeren hier verder eene merkwaardige declaratie van onkosten,
die Caen anno 1643 indiende als Raad Ordinair van Indië en
gewezen Regeeringscommissaris over de Molukken, waarop o.a.
de slaalsiekleeren voorkomen, die hij in verband met zijne hooge
waardigheid noodig had geacht le talen maken, en zelfs de
uitgereikle fooien, zooals 6 realen aan een soldaat
die
liedekens van Wawanijs veroveringh gemaeckt heeft". Hel
merkwaardige is niet de indiening dezer rekening, doch de
eenvoud dier dagen, toen voor een Raad van Indië hel
aanschaffen van een nieuw pak eene zaak van belang was.
De inventaris der nalatenschap zijner weduwe, welke nog
voorhanden is, getuigt evenzoo van weinig rijkdom. Men ziel
op den steen dat zij ,Juffrouw" heette, vergelijk § 1293.
Caen's begrafenis staat in het gedrukte Dagregister van 1648
bl. 135, en wel werd hij bijgezet in de Hollandsche kerk.
Kapitein Bontemps was de eerste rouwdragende. Zijn schoon
zoon Pieter Mestdagh van Amsterdam werd in den tijd van
vijf jaar van klerk ter Secretarie bevorderd lot Secretaris der
H . Regeering. Op denzelfden dag in 1637 dat hij met Maria
Caen trouwde, huwde Bontemps, die van Breda was, met
Susanna. De lezer vergelijke dezen steen mei de beneden
beschrevene .
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E 5. Grafsteen met wapen van Cornelis Caesar, Raad Ordi
nair van India, overleden 5 Ocl. 1657, en van Anna Ooms,
oveHeden 8 Aug. iógg. Een overzicht van hel leven en bedrijf
van dezen voorlaalsten Gouverneur van Formosa vindt men
in de voortreffelijke uitgave van Hamel's Journaal door
B. Hoelink (Linscholenuitgave) bl. 121. Het huis van zijne
weduwe Anna Regol werd in 1684 voor 4520 Rds dooi- de
Compagnie aangekocht om lot Armhuis te dienen (§ 576); het
bestond uit een steenen gebouw en 18 dito petak's, waarvan
10 aan de Rhinocerosgrachl en 8 aan de Sladsbinnengracht.
Men merke op, dat het wapen door eene veel bekwamere hand
is bewerkt dan hel opschrift, verder dat in dit laatste soms
twee hóófdletters, die zich daartoe leenen gecombineerd worden
tol één enkel letterteeken bijvb de I en A, de N en D, N en E,
V en A, N en A, zoodal INDIA met drie karakters en eene
stip wordt geschreven. Omtrent hel beeldhouwwerk vergelijke
men verder § 1268 ex.
E 6. Grafsteen (met wapen) van Geerlruijl Broeckmans,
vrouw van Ballhasar Borl, overleden 2Q Dec. 1668, en van
Ballhasar Borl, overleden als Directeur-Generaal 2 Jan.
1648. Men merke op, dat de helm op den top een hengsel
heeft en in den nek eene soort krop. De steenhouwer had
blijkbaar geen begrip van zulk een ding. Ballhasar Borl was
al vóór zijn 20e jaar Eerste klerk ter Generale Secretarie (zoo
iels als Eerste Gouvernements Secretaris). Tweemaal ging
hij als Regeeringscommissaris naar Atjeh en 13 jaar lang
was hij Gouverneur van Malaka. Meer in het bizonder is hij
bekend, doordat hij driemaal, in 1662, 1663 en 1664 met eene
vloot naar China is gezonden als Commandeur te Water en
ie Land, deels om Coxinga te bevechten, die Formosa had
genomen, deels om te trachten den handel op China te er
langen. Men was te Batavia in den aanvang zoo zeker van
hel succes, dat hem bij de eerste expeditie in opdracht werd
gegeven om te eischen dat China zijn ganschen overzeeschen
handel zou bepalen tot onze (te heroveren) nederzetting op
Formosa. Op deze expeditie is door Mallhijs Cramer een
gedicht vervaardigd (Borls Voyagie Naer de Kuste van China
en Formosa), dat in 1670 te Amsterdam in druk is verschenen,
in welken bundel ook een gedicht voorkomt, dal anno 1663
tijdens de tweede expeditie werd vervaardigd na de verovering
van Amog, Quemuij en Goutsoe door Chrisiiaan Poleman.
Ofschoon Cramer onzen man ,,den blicxem van de noorl" •
noemt, was hel resultaat van Bort's drie expedities nihil, ook
omdat onze bondgenoolen, de Tartaarsche meesters van China,
hem volkomen in de luren legden. Trouwens, de heele politiek
was verkeerd. De Compagnie had zich, met terzijdestelling van
grieven, met Coxinga moeien verbinden en hem in Amog moe
ien steunen tegen de Tartaren, dan was zoowel de handel
aldaar verkregen als Formosa teruggegeven.

Ey. Grafsteen (met wapen) van Pieten Janse
van Hoorn, overleden ly Januari 1682 (mei vers);
verder van P. van Hoorn den jongen , oudsten zoon
van den voorgaande, overleden 6 Nov. 1680,
Catharina van Hoorn, jongste dochter van idem;
overleden ,,na 2in May Ao 1683"; voorts van F.
Tactc , ,doolgebleven in Carlasoera" 1686, en Sara
Bessels, weduwe van Pieler Janse van Hoorn,
overleden 12 Juli 1686. Over de verschillende
onder dezen steen (die niet aan den ingang der
begraafplaats op Tanahabang ligt, zooals de
nummers 1 lol 6, maar in de lange rij evenwijdig
aan den weslermuur, § 1531 noot) begraven
personen vergelijke men Priangan I bl. 1 e.v. en
266 e.v. Men lette, behalve op de fouten van den
man die de opschriften heeft gebikt, op de enorme
onverschilligheid, waarmee dwars door hel graf
schrift van den verdienstelijken Francois Tack
de letters H. K. No. 26 zijn gebeiteld. Deze pholo
is buitengewoon goed gelukt. Op den steen zelven
zijn de opschriften lang niet gemakkelijlc te lezen.
E 8. Grafsteen met wapen van Jaques de Bollan
van Luik, overleden ullo Febr. 1684, oud yi jaar;
verder van Henriella van Happel, overleden 30
Juni i68g, en Johan Maurits van Happel,
overleden 13 Juni i6go (vader van evengenoemde),
van Mr. Henric de Bollan, overl. 23 Sept. ryoi,
enHarman de Wilde, Baad Ordinaris van Indië en
Veldoverste, overleden 14 Nov. iyoy. Binnen
het grafschrift van De Wilde is diens wapen gebei
teld . Deze zerk aan den ingang der begraafplaats
op Tanahabang vertoont eene andere bewerking dan
de nummersE 1 — y en zal denkelijk geheel te
Batavia zijn vervaardigd. Wij hebben den leeftijd
van Jacqes de Bollan genoteerd als voorbeeld van
een lang verblijf te Batavia, waar hij zich al
dertig jaar voor zijn dood verdienstelijk maakte
(§ 244 en68g). Van Happel en Hendrik de Bollan
waren beiden kennissen van Valentijn (over hen
vergelijke men Priangan I p. 213 e.v.) en onder
De Wilde heeft Valentijn eene expeditie in Midden-Java meegemaakl als veldprediker.
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E 10.

1

E 9. Grafsteen van den G.-G. Henric Zwaardecroon, overleden 12 Aug. 1728. Deze ligt niet
op Tanahabang maar bij de Buitenkerk; zie sub
A 17. Hel wapen met aangehechl ornament is
evenals de plaat, die het opschrift draagt, bene
vens de oogen en ringen in de vier hoeken, van
geel koper, dat door den lijd eene fraaie groene
lint of patina heeft gekregen. De steen is Cormandelsch fabricaal; hel koperwerk vertoont een
Cormandelsch motief in de vier rosellen rondom
hel wapen. Wanneer dit taaiste dus niet te Bata
via vervaardigd is maar in Holland, dan is van
hier toch het model gezonden. Men merke op,
dat Zwaardecroon slechts ,,WelEdele Heer" heet,
een titel waarmee thans een klerk zich bijna
beleedigd zou vinden (§ 1314).
E10. Grafsteen met wapen (ingang Tanah
abang) van Michiel Weslpalm, overleden als
Direcleur-Generaal 24 Aug. 1734. Het graf
schrift begint met een tweeregelig versje. Men
merke de overeenkomst op lusschen hel randornamenl van dezen steen en E 9, en tevens het
verschil in behandeling. Ook de krans rondom
het wapen is verdwenen. Weslpalm was de eerste
echtgenoot der dame van het, ,Boezemoffer", H 20

E n. Grafsteen met wapen van den G.-G.
Abraham Patras, overleden 3 Mei 1737 [ingang
Tanahabang). De oogen en ringen zijn uit dezen
steen verwijderd, denkelijk om het publiek niet te
doen struikelen. Wal de bewerking van rand en
wapen betreft geldt dezelfde opmerking als bij
E 10. Palras is bekend om de zonderlinge manier
zijner benoeming. Nadat de stemmen hadden
geslaakt tusschen hem en Valckenier (ofschoon
deze laatste Iiaad Ordinair was en Palras slechts
Extraordinair, d.i. lid met adviseerende slem),
werd er geloot met briefjes ,,in een hoed, overdekt
met een doek" en bij deze loting Irok hij zijn
Gouverneur-Generaalschap uit den hoed.
E 12. Grafsteen met wapen van den G.-G.
Gustaaf Willem van Imhoff, overleden 1 Nov.
1750 (ingang Tanahabang); hei wapen omgeven
met krijgsattributen. Ook bij den rand van dezen
steen is nog ooslersche invloed te bespeuren in
het schelpvormig ornament in hel midden van
elke zijde. Opvallend is bovendien, dal de helm
is behandeld als een bloempot en van boven geheel
open is. Men zou daaruit haast a/leiden, dal de
steen op Cormandel is bewerkt door Inlanders
onder Europeesche leiding of naar een gezonden
model, terwijl de nog al slecht gebeitelde inscrip
tie er te Batavia aan loegevoegd is. Men merke
op, dal het eene vlaggetje hel monogram der
Compagnie voert, het andere den Nederlandschen
leeuw (§ 410 noot). Van Imhoff's ijver, veelzij
digheid en bemoeizucht blijken hieruit: eigen
handig vertaalt hij eene Compagnies publicatie
in het Fransch, stelt hij een reglement op voor
het vertuien in de Tafelbaai, waarbij heel wal
nautische kennis te pas kwam, corrigeert hij
drukproeven voor den Maleischen Bijbel en ont
werpt hij hel project eener gelegenheidspredikalie.
op de ,,verovering", 30 Mei 1748.

I.

E II.

E 13.

E 13. Grafsteen (met wapen) van Jonathan
Michielsz (achter op de begraafplaats Tanah
abang), overleden 20 Mei 1788. De grafsteen
van dezen Mardijker (over wieri zie § <374)
vertoont de merkwaardigheid, eerstens dat hij een
familiewapen draagt, waarop de vogelklip van
Kalapanoenggal met eene zwaluw, die een takje
in den bek draagt als symbool van neslbouw;
verder, dat hij niet afkomstig is uil de Hollandsche
kerk, maar van het kerkhof der Porlugeesche
Buitenkerk, alwaar, blijkens de begrafenisrollen,
deze Mardijkerfamilie een graf bezat, waarin
Jonathan is bijgezet. Dit wil dus zeggen, dal,
toen de begraafplaats op Tanahabang werd geo
pend, Jonathan's kinderen den steen van papa
daarheen hebben laten overbrengen voor een fami
liegraf , omdat er geen andere steen te krijgen was.
De familie bestaal nog heden en de grafkelder op
Tanahabang zal nog wel door haar worden ge
bruikt. Men noteere dal de man zijne qualiteit
even goed op den steen heeft laten beitelen als een
Gouverneur-Generaal (§ 1315).
E 14. Grafsteen (met gekroond naamcijfer) van
Rage! Tilise, vrouw van Titis Anthonijse, over
leden 3 Ocl. 1701, en van haar echtgenoot, ,,vrij
inlanls koopman", overleden 21 Ocl. 1720. De
benaming ,,vrij inlanls koopman" duidt een
Mardijker aan. Inderdaad waren man en vrouw
geboren Bengaleezen, die, zooals uit hunne testa
menten blijkt, geen van beiden hun naam konden
schrijven. Ook waren zij niet erg bemiddeld.
Toch moesten zij eene kroon op de grafzerk hebben
en toch gelrooslle Titus zich in 1705 geldelijke
opofferingen om de Roea Novo of Rosenobel te
doen versieren met zijn eigen naam als Titus
Anthonijsgracht, zie § 975. Deze steen ligt naast
de noorderdeur der Buitenkerk. Hij is echter al
eens weggehaald om voor het rijtuig van den Land
voogd ruimte te krijgen (tegelijk werd toen de
zitting in de Gouverneur-Generaalsbank weggebro
ken , want die was veel te hard, en werden daar
stoelen gezel) en er wordt zoo raar mee geleefd,
dal men voor zijn verder behoud wel sidderen
mag. De aan onze pholo bestede moeite is
daarom welbesteed.

E 13. Grafsteen (half zoo groot als gewoonlijk) van den Japanschen Christen Michiel T' Sobe van Nangasaki,
overleden ig April 1663. Bovenaan slaan de Chineesche karakters aan-joeng, die beduiden: rust en eeuwig
heid. Aan den achterkant staal met den beginregel aan het ondereind van het opschrift der voorzijde, een
dicht ineen gebeiteld opschrift in Chineesche karakters en in de Chineesche laai; drie groole karakters aan die
achterzijde werden gezegd te beduiden: blijven, liefde en grafsteen. Dit dicht ineen gebeitelde opschrift maakt
een geheel anderen indruk dan de enkele karakters, die gewoonlijk een Chineeschen grafsteen sieren. Wat hei
opschrift beduidt, wist men ons niet te zeggen. De steen lag, een veertig jaar geleden (naar ons werd verteld)
midden in het wandelpad langs de huizen op Kalibesar West, is later overgebracht naar hel terrein der Engelsche
kerk op Parapalan en een jaar of tien geleden door de Engelsche gemeente geschonken aan het Japansch consulaat
alhier, waar hij in den tuin is gezet. Daar de Samoerai in Japan de eenigen zijn die een familienaam bezitten
is T' Sobe een vóórnaam. Van onzen Michiel is anders niets te vinden. Misschien is hij de ,,Michael
jongman van Langesacky in Japon", die in 1630 te Batavia trouwde. Een Diogo Sjoubé van Yendo
trouwde in 1623; deze schijnt dus denzelfden Japanschen voornaam te hebben gehad en daaraan (alsof hel een
familienaam was) bij den doop een Europeeschen voornaam te hebben loegevoegd. Misschien vond hij dit
Samoerai -achtig. Ook de naam , ,capp(itey)n Flobij, Jappander" bij de geschiedenis van hel beleg van
Batavia in 1628 doel aan onzen steen denken.

E 16. Graf eener Chineesche vrouw bij de Paranakanmoskee op Molenvliet Oost, vermeld in § 949. De beide paaltjes (mesan), die de richting
naar Mekka (kiblat) aangeven, dragen elk Iwee opschriften, die geheel gelijkluidend zijn, maar aan den eenen kant in gewone Chineesche karakters
zijn opgesteld, aan den anderen in zegelschrift. De vertaling luidt; ,,Graf van de verheven echtgenoole van den heer Tshoa". Volgens traditie zou
deze dame de vrouw geweest zijn van den bouwheer der moskee, dus van Kapitein Tamien Dosol Seeng, en dan vermoedelijk uit eene inlandsche moeder
en dus minderwaardig, want haar naam wordt niet genoemd. In den rand der tombe ziet men het jaartal J792 gebeiteld; hel jaartal volgens de
Arabische tijdrekening slaat in Arabische cijfers aan den anderen (onzichtbaren) kant. De combinatie der draken en andere dierfiguren met de Islam'
sche mesan's, hel Chineesche opschrift en hei Europeesche jaarcijfer vormt hel merkwaardige dezer tombe.
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G 1. Kleinzegel van G.-G. en Raden: een naar rechts van den lezer varend schip onder volle zeilen; daarboven de letters D. O. C. Over dil zegel
zie Priangan I p. XII. Volgens Jan de Marre is het zegel aan de Compagnie geschonken door de Algemeene Stalen. Nog in 1811 gebruikte de
Bataviasche Bank van Leening als zegel een driemaster mei randschrift. Ofschoon dit zegel eigenlijk evenmin als een paar der andere in het kader
van ons werk past, willen wij toch deze plaatjes geven; omdat men daarvan zelden zulke fraaie afgietsels zal kunnen bekomen, als voor ons door
den heer J. P. Moquette daarvan zijn vervaardigd.
G 2. Zegel van den Gouverneur-Generaal na de annexatie van Nederland bij het Fransche Keizerrijk. De adelaar van Napoleon met onder
schrift: Gouverneur Generaal van Indien. Aangezien dit zegel slechts enkele maanden heeft gegolden (20 Febr. — 18 Sept. 1811) en afdrukken
daarvan zeldzaam zijn, hebben wij de gelegenheid niel willen verzuimen om dil fraaie exemplaar vast le leggen.
G 3. Groolzegel van Schepenen van Batavia: wapen der stad, van achter vaslgehouden door een zillenden leeuw; randschrift: SIGILLUM
UBBIS BATAVIAE. Vergelijk hel aangeleekende bij D 1. Afdrukken zoowel van hel groolzegel van Schepenen als van hun kleinzegel zijn
buitengewoon zeldzaam, omdat de van het College uitgaande aclen gewoonlijk slechts de persoonlijke zegels dragen van twee leden: zoo bijvb. hel stuk
J 19. Onze photo is door den pholograaf eenigszins bijgewerkt: in hel schild zal rechts een gal en de leeuw miste naar dien kant een pool.
G 4. Kleinzegel van Schepenen. Overeenkomstig G 3 maar kleiner; de leeuw heeft twee staarten.
G 5. Zegel van den Baad van Justitie: eene geblinddoekte Juslilia met bolle wangen; randschrift: DES BAEDTS WAN JUSTITIE TUT
BATAVIA. Dit zegel is niet overeenkomstig de bepaling der Statuten van 1642, volgens welke het zou wezen: ,,'l beelt van de gerechtighegl,
slaende in een casleel, met een swaert ende balance in handen, omgeschreven: Segel van den Baedt van Justitie des Casleels Batavia". Die
voorstelling was trouwens moeielijk binnen eene kleine ruimte aan ie brengen, afgezien van hel zonderling ensemble. In het Museum bevinden zich
een paar zilveren schenkbladen waarop deze afbeelding gegraveerd is, en daar maakt die dame binnen dal kasteel een zotte vertooning.
G 6. Zegel van den Balaviaschen Kerkeraad: eene brandende kaars op kandelaar; daarboven eene ster; aan de eene zijde het schip der Compagnie,
aan de andere het wapen van Batavia, elk binnen een krans; onder die twee wapens, in tweeën gedeeld door den kandelaar: BATAVIA. Deze
afdruk koml niet geheel overeen mei hel voorschrift van 13 Dec. 1620 art. 19 omtrent hel zegel des Kerkeraads. Wij hebben evenwsl ook afdrukken
gevonden welke daarmee overeenstemden, doch zij waren te leelijk om te worden gereproduceerd.
G 7. Zegel der Weeskamer te Batavia: eene vrouw, dragend op den linkerarm een kindje: aan weerskanten nog een kindje; randschrift: BBIEV ESEGEL VAN DE BATAVISE WEESKAM E B. In de Statuien van 1642 is evenmin als in die van 1766 sprake van de vaststelling van dit zegel.

G 8. Gouden hangpenning, den 23 November 1632 door de dankbare Chineezen van Batavia
vereerd aan den afgetreden G.-G. Jacques Specx. Aan de eene zijde een plattegrond van Batavia
en naaste omgeving, aan de andere een Chineesch en Lalijnsch opschrift binnen een krans. Photo
naar de reproductie in zilver in Teijler's Penningkabinet te Haarlem. Over dezen penning verge
lijke men hel opstel van Dr. J. L. A. Brandes in Tijdschr. Bal. Genootschap XLIII pag. 248 e.v.
Zie ook § 160 e.v. en onze Aanleekeningen op Deel / bij bl. 47.

G 9. Gouden begrafenispenning Ier gedachtenis van Cornelis van Quaelberyh . Origineel in hel Museum
van het Balav. Genootschap. Aan deze zijde een krans, door rosetten in vieren gedeeld op de wijze van
hel wapen op den grafzerk E 5; daarbinnen een doodshoofd met dijbeenderen waaronder: , ,gedaghts van
C. V. Quaelberg Baedt Exis v. India obil ge Febr. 1687". Aan de keerzijde een wapen zonder op
schrift. Cornelis van Quaelbergh heeft naam gemaakt door de overwinning, welke hij als Admiraal eener
vloot van dertien schepen den 1 Sepl. 1673 bij Masulipatnam behaalde op eene Engelsche vlooi van
tien, waarvan hij er drie mei 270 man veroverde, daaronder den Vice-Admiraal en den Schoul-bij-Nacht.
Karakteristiek is de anecdote, hoe Van Quaelbergh als Gouverneur van Malaka den Predikant Huberlus
Leijdecker, met wien hij in onmin leefde, op straat onlmoelte en in zijne boosheid door zijn oppasser
onder den voet wilde talen schieten, hetgeen ook gebeurd zou zijn, wanneer niet iemand tusschenbeide was gekomen.
G 10. Zilveren draagpenning aan twee oogjes (Museum Bal. Genoolsch.) Binnen een rand: ,,Ter
Gedachtenis van D' Ed' Heer Cornelis Speelman Gouverneur-Generaal van hel Nederlands India.
Gebooren lol Botterdam Den 3 Maert 1628, Overleden lol Balt. Den 11 Jan. 1684". Aan de
keerzijde zijn wapen.
G 11. Groole zilveren penning (Museum Bal. Gen.) ter gedachtenis aan Camphuijs. In een rand
bovenaan een vierhoekig met wapperende linten versierd bord, waarbinnen: ,,JOANNES CAMPHUYS Gebooren tol Haerlem den 18 Jul: 1634 synde sedert den 11 Jan. 1684 lot den 24Sept.
iógi Geweest Gouvr. Gen. Van Nederl. India obyl Balav.: den 18 Jul: 1695”. Daaronder zijn
wapen. Daaronder een vierhoekig bord, waarop zijn grafvers [zie No.D 15). Op dit bord ligt een
doodshoofd met dijbeenderen, rechts en links slaan ontlcleede jongelui, die een hand op dat bord
leggen; op den achtergrond gebouwen enboomen. Aan de keerzij weer een vierregelig vers in den vorm
van een primitieve Zeppelin, waaraan een negerknaap, gezeten in een gerooid aardappelenveld, zich
vastklampt. Boven den Zeppelin een oudachtig heer in badkostuum en met vleugels, houdend een
zandlooper en zeis en zeer verstoord van aangezicht. Wanneer men uit het testament van den OudGouverneur-Generaal van Oulhoorn bespeurt, dal diens gedachtenispenningen reeds bij zijn leven klaar
lagen, zoodal alleen de sterfdag behoefde te worden ingevuld, dan kan men hel vermoeden niet onder
drukken, dal Camphuijs een dergelijken voorzorgsmaatregel heeft genomen en hel model van dezen
penning zelf heeft vervaardigd. Uit Priangan I p. igo zal rnen zien dat Camphuijs bij zijn dood
, ,goulsilversmils- en coperslagersgereetschappen" naliet en andere lol dat vak, zijn oud ambacht,
behoorende voorwerpen. Hij heeft wijs gedaan, met dat vak, waarvoor hij geen groolen aanleg
had, vaarwel te zeggen en liever Gouverneur-Generaal te worden. Zijne natuurlijke begaafdheid was
ook in andere opzichten niet groot, want aan zijn gebrek aan benul is de heillooze verwarring toe
te schrijven in onze berichten omtrent de gebeurtenissen van ióig. Deze zelfde penning is volgens
Valenlijn ook in goud uitgevoerd en zelfs hangend aan ,,een zware goude schakelkete".
G 12. Gouden penning, hangend aan eene kelen van gekartelde gouden ringen, eigendom van hel Balav.
Genootschap. Aan deze zijde het schip der Compagnie, zeilend naar links van den lezer met rand
schrift: „SOCIETAS INDIAE OBIENTALIS FOEDERAT : PBOVINCIABUM". Hel schip
heeft aan den groolen mast eene vlag met het monogram der Compagnie, welke monogram ook aan den
spiegel is te zien. De vlag aan den achtersteven vertoont den Nederlandschen leeuw. De andere zij
draagt een schild, waarop: ,,Alzoo den Heer en Mr. Everhard Kraijvanger gewesene Advocaat-Fiscaal
van Nederlands India Als Admiraal de Retourvloot in den Jaare 1722 in deze Landen behouden en in
goede Ordre heeft Overgebragl, is zijn Ed. door de Vergadering van Sevenliene, de Generaale Nederlandse
geoclrojeerde Oo slindische Maatschappij Beprezenierende in Èrkcnlenis van dien deze Ketting en Medailje
Vereerd." Aan weerszijden van dit schild Neptunus en eene zeenimf; onder en boven attributen van
krijg, zeevaart en handel. Mr. Everhard Craijvanger werd in 1691 of kort daarna te Malcassar geboren
als zoon van Ds. Nicolaes Craeijvanger, die anno 1694 met afgeschreven gage naar Nederland werd
opgezonden. De zoon gaf aldaar in 1717 een bundel verzen uit, getiteld: Dichtlievende Lente en Zomer,
eene zinledige rijmelarij, die echter een paar herdrukken heeft beleefd. In 1719, zijnde Advocaat bij
den Hove van Holland, nam hij dienst bij de Compagnie en voer naar de Oost. Reeds 6 Oct. 1722
werd hij Advocaat-Fiscaal, reeds 4 Sepl. 1727 Commandeur der retourvloot. De verklaring dezer bui
tengewone carrière is moeilijk te vinden. Weliswaar maakte de man ook te Batavia gelegenheidsgedichten,
bijvb. op de voorstelling van Zwaardecroon 1720, op het huwelijk van Adriaan Valckenier 1725 [zij zijn
opgenomen in den anno 1762 verschenen derden druk der Dichtlievende Lente en Zomer), maar dat hij
daarvoor zoo ongehoord zou zijn beloond, is niet waarschijnlijk. Ofschoon hij goede relaties had, blijkt
niets van een betrekking lol personen van den eersten rang. Zijne moeder, Maria Bopp, en hare zuster
Albertina waren de dochters en universeele erfgenamen van Helena Junius, weduwe Baelde die er warm
inzat en te Batavia woonde; tante Albertina was de vrouw van Ds. Augustinus Thornton alhier.
Ook kan de benoeming tot Advocaat-Fiscaal rnoeielijk een gevolg zijn geweest van Craeijvanger's
huwelijk, want pas na die benoeming trouwde hij, als jongman, in 1723 met Maria Calharina de Vos
van Ternate, jongedochter, kind van Pieler de Vos, Opperkoopman en Secunde van Ternate. Of deze
Pieler de Vos geparenteerd was aan zijn naamgenoot, den Raad Ordinair van Indië, is ons niet bekend.
Deze Edele Heer was al in 1710 als Admiraal der retourvloot gerepatrieerd, maar zal in 1720 en
later in de vergadering van Zeventienen als Heer van Nieuvtiet.
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G 13 a en b. Zilveren schulterspenning, Museum Balav. Genootschap. Aan de voorzij [a] een ruiter mei karabijn in de linkerhand; daaromheen
BAT: BOBG: CAVAL: Ao 1713. Op den rand : Jan van Ameronge. Aan de achlerzij [è] het wapen van Batavia; daaronder een zadel gekruist
door twee ruilerstandaarden of cornetlen; onder hel zadel eene rijlaars. Waartoe deze penningen eigenlijk dienden, is ons niet duidelijk. Misschien
waren hel gedachtenispenningen, uitgereikt door een aftredend Kapitein. Wij hebben ze in inboedels nooit ontmoet, behalve in den boedel van een
burger Jan van Huijs anno 1709; ,,lwee silvere schullerspenningen”.
Deze worden dus bijna gelijktijdig vermeld met de beide exemplaren G 13 en
G 14, zoodal misschien aan te nemen is, dat zij slechts enkele malen vervaardigd zijn. Of Jan van Ameronge, wiens naam op den rand gegraveerd
staat, de maker van den penning is, dan wel of die aan hem is uilgereikt, is ons niet bekend. Wij vinden hem in 1714 woonachtig aan hel Vierkant,
in 1715 blijkt zijn bezit ongeveer 400 Bds. waard te zijn, hetgeen nu niet bepaald een vermogen is voor een burgercavalerist, die alles zelf had te
betalen (§ 1494) ■
G 14 a en b. Galvanoplaslische afdruk (in hel Museum van hel Batav. Genootschap) van een zilveren Balaviaschen schutlerspenning, aanwezig in
het Koninklijk Munt- en Penningkabinet ie 's Gravenhage. Voorzij binnen een rand: , ,Westzijd: Bal: Borg: Comp. *4o: 1702”.
Keerzij: hel
wapen van Batavia, rustend op eene trom; onder de trom een ringkraag; de trom gekruist door een vaandel en eenige wapenen. De ringkraag werd
tot 1794 door de schullerofficieren gedragen. De overdwars geplaatste piek komt nog in 1731 bij de schutterij voor. Het esponton (korte hellebaard]
werd door de officieren gevoerd, de hellebaard door de sergeants.
G 13 a en b. Spaansche mat van 1660 (§ 1603).

G 16. Vierkante mal van 1659; zie § 1592.
Japansche gouden kobang (§ 1604). Zeldzamer dan deze zijn exemplaren'die te Batavia ,,geklopt”
zijn (§ 1606)
^ G 18. Japansche gouden ilzeboe of ,,boontje” (§ 1604).
G 19. Cheribonsch pitje van loodschuim (§ 1607).
G2oaenb. Zilveren ducalon of rijder, in Nederland anno 1728 voor deO.-l. Compagnie geslagen op de
Westfriesche munt (§ 1602).
G 21. Hollandsche gekartelde gouden ducaat van 1750, te Batavia ,,geklopt” (§ 1606) met hel woord
• * djawa” in Arabische letters en gangbaar verklaard 13 Dec. 1753, ter waarde van 22 schellingen ,,ende sulx
met uijtsondering van alle andere Hollandsche en verder Europische ducaten, die niet soclanig bestempeld zyn,
dewelke niemand iegens die of een lager prgs sal behoeven ’t ,,accepteren”.
G 22. Brabandsche ongekartelde zilveren ducalon of Philippus van T638, te Batavia ,,geklopt” mei een naar
links rijdend ruitertje conform Resolutie van 3 Sepi. 1686 en daardoor verhoogd tot eene waarde van 12 schel
lingen, terwijl ducalons zonder dit merk slechts 11 schellingen zouden doen. Hierdoor kon dus de Compagnie
eiken ducalon, dien zij verkoos uit te geven, eene hoogere waarde verleenen van 1/11, dus 9'/• 1 %• De Regeering
ging hiertoe over, eerstens omdat er geen geld genoeg in kas was en tweedens om te voorkomen dat de ducatons
werden uitgevoerd; immers zij zouden thans te Batavia eene hoogere (nominale) waarde hebben dan elders.
Degenen die geld van haar hadden te vorderen, kregen nu 9'/11 % minder. Hel publiek echter kon zijne ducalons
niet ter afstempeling aanbieden; integendeel, de Regeering wenschte voor hare afgestempelde ducatons, ,,geen
andere, vooral geen meerder quanliteijt, in plaats te krijgen", zoodal het motief, dat de ducalons ,,geklopt”
werden om het geld in Indië te houden, door de. Regeering zelve wordt weerlegd. In 1694 was deze stempelmeihode nog in gebruik, dus men kon haar zelfs niet als een noodmaatregel van voorbijgaand en aard beschouwen.
Ook behoeft men niet te gelooven, dal de Regeering zelve zich verbeeldde dat hare ducalons eene grootere koop
kracht erlangden zoodra zij die met een apart stempeltje voorzag. De heele maatregel riekt buitengewoon naar
eigenbelang. Men vergelijke §7599.
G 23. Perzische zilveren ropij, van Comps. wege afgestempeld met het woord ,,Djawa” in Arabische karak
ters. Den 2 Oct. 1758 werd de waarde dezer afgestempelde ropijen bepaald op 30 stuiver; tegelijk werd echter
bestolen, dit afstempelen van Perzische ropijen te staken (het blijkt niet, wanneer men daarmee was begonnen)
en deze gestempelde Perzische ropijen naar Bengalen te zenden.
G 17.

G 32
G 24. Bataviasche tang, aanwezig in 's Rijks Munt- en Penningkabinet te 's Gravenhage, natuurlijke
grootte. Aan de echtheid van dit uniek exemplaar opperden wij een bescheiden twijfel in § 1596 hooi.
G 25 a en b. Halve stuiver van rood koper, te Batavia gegoten in 1644 ( § 1595). Aan de voorzijde een zwaard
(zonder krans) mei de punt rechtop; daaromheen randschrift: BAT AVIA ANNO 1644. Aan de achterzij hel
monogram der Compagnie en daarboven: ]/2. st.
G 26 a en b. Zilveren kroon, te Batavia gegoten in 1643 (§ J595)- Aan de voorzij het wapen van Batavia;
randschrift: BATAVIAE ANNO 1643. Aan de achterzij hei monogram der Compagnie; daarboven: 48.
st.; in den rand eenige versieringen.
G 2j a en b. Bataviasche koperen duil van 1764. Aan de voorzij binnen een rand van streepjes: 1 DUIJT
J AV AS 1764; aan de achterzij in Arabische karakters: Doeit djawa 1764 [§ 1607].
G 28 a en b. Bataviasche koperen duil van 1783 . Aan de voorzij binnen een rand van streepjes een krans en
daarin: DUYT JAVAS 1783. Aan de achterzij binnen een dergelijken rand in Arabische karakters: Doeit
djawa 1783. (§1607).
G2gaenb. Bataviasche linnen duit van 1796 [§7607], Aan de voorzij in een rand van streepjes: 1 DUYT
1796. Aan de achterzij in dito rand hel monogram der Compagnie en daarboven eene N die ,,Nederlandsche"
beduidt.
G 30 a en b. Metalen Bataviasche stuiver van 1799. Aan de voorzij binnen een gestippelden rand eene ster
en daaronder: 1: St met eene krul. Aan de andere zijde binnen een overeenkomsligen rand eene ster en
daaronder: JAVA 1799 met eene krul [§ 1607].
G 31 a en b. Twee echte bonken, beide van twee stuiver. De echtheid wordt afgeleid uil de regelmatigheid van
den gestippelden vierhoek, waarbinnen hel waardecijfer. De groole tweestuiverbonlc is de oudste: de kleine is
van eene latere uitgifte en is bovendien gesnoeid [§ 1597 en 1608].
G 32. Echte bonk van acht stuiver van 1803.

*

:

Ooed vnor Vier en, T .witig Stuiven,
B&ïavia dea ^

r ,;V;!>„/vau iintstiii. 182 a,

t ■ : iW"X*‘

(.

■

*

G 3*

G 33 a en b. Heele Balaviasche zilveren ropij van 1747 ■ Aan de voorzij binnen een rand van streepjes eene
ster en daaronder in Arabische karakters: Ila djaziral djawil kabir. Aan de achlerzij in een dito rand: Darhaman kompani wolandawi. In omvang verschilt deze heele ropij weinig van de halve ropij No. G 35, maar
zij is vrij wat dikker.
G 34 a en b. Balaviasche heele zilveren ropij van 1808. Hel Arabische opschrift is door de herhaalde naboot
sing door ondeskundige stempelsnijders gedeeltelijk onleesbaar geworden. De Z onderaan is het merk van den
muntmeester Zwekkerl.
G 35 a en b. Balaviasche zilveren halve ropij van 1803. Aan de voorzij binnen een rand van streepjes een
klavertje en daaronder in Arabische karakters een gedeeltelijk onleesbaar opschrift (zie bij G 34), waaronder hel
jaartal 1803 en de letter Z. Ook aan de achlerzij is het opschrift gedeeltelijk niet le ontcijferen.
G 36 a en b. Balaviasche gouden ropij van 1746. Aan de voorzij binnen een rand van streepjes een haantje
en daaronder in Arabische karakters: ila djaziral djawil kabir. Aan de achlerzij binnen een dito rand eene
krul en daaronder in Arabische karakters: Darhaman kompani wolandawi (§ 1608).
G 38. Biljet van 24 stuiver, uitgegeven 7 Herfstmaand 1810 (over dezen maandnaam zie § 1473 noot),
afgeslempeld met het naamcijfer L.N. (Louis Napoleon) binnen een krans en voorzien van de handleekeningen
van J . Ekenholm, Commissaris van het Vendukantoor, en den Onderkoopman builen emplooi H. L. Senn van
Basel. Men merke op, dat serieleiler en nummer ontbreken, zoodal hei niet mogelijk was te conslaleeren
hoeveel stuks van dit biljet waren gedrukt, hetgeen voor de namaak buitengewoon geriefelijk moet zijn geweest.
De beide teekenaren konden, in samenspanning met den drukker en den stempelaar, precies zooveel van deze
stukjes uilgeven als hun beliefde.

-■"-

-,

w..

•

................... ..

. Wy.cnderf'fteekenae CeRfcu.zn, M %lèr dtcjkrsèbyijtSmpdyui ■•?c
|<f/; TWINTIG RykSdadldsrs, ■zerl\
jlaivcTS'mff, -lndiffirgdd.

pig&f#

v^i.^ ty <?y dii.

_

-■ gr

. & "Jfos

*L*5>> ^

rs
- V
•sr**

jfdV ^ti/

$

*y ^

Bataiia i»t Caficd den rp* tyrU i-T^fe

'Npcoy. }

J

v

x

--

■ ■

7..

' «s

'È&Sk

4
4

G 37. Een Balaviasche credietbrief groot 20
Rds., door de Compagnie uitgegeven ig April
1784 (§ 1612). Eigenaardig is, dat pas op 7 Juni
1783 besloten werd ,,de lans roulleerende brieven
van credit te verruilen tegens nieuwe, niet alleen,
builen Compagnies stempel, met een cursive letter
gedrukt, maar ook voorzien met 6, insteede van
drie onderscheiden handtekeningen", namelijk die
van den Raad Ord. van Indië D. J. Smith, de
Raden Extraordinair Hendrik van Stockum en
Adriaan Boesjes, der tweeden Opperkoopman des
Kasteels Arnoldus Conslanlijn Mom en den GroolKassicr Gijsberl Jacob Welgevare, terwijl in
margine de Directeur-Generaal A. Moens zou
teeltenen. Pas op 30 Dec. 1783 volgde de afkon
diging van dit besluit. Ons biljet derhalve is wel
anderhalf jaar geantedateerd. Wal hierachter
steekt is moeilijk te raden. Wal betreft de Engelsche stempels (hel eene met de voorletters der English East India Company, het jaartal 1811 en
het randschrift JAVA, het andere met het oude
merk dier Companie, daarbinnen de voorletters
der United East India Company en daaronder
hel jaarcijfer 1812), zij hel volgende opgemerkl.
Onmiddellijk na de verovering van Java werd
bij Proclamatie van n Sepl. 1811 hel Hollandsche in omloop zijnde papiergeld erkend. Den
26 Sept. 1811 werd voorts bekend gemaakt, dat
dit papier legen inhouding van 3% van hel bedrag
moest worden afgestempeld; dit zou voortaan
jaarlijks geschieden en aldus zou na 20 jaar al
dit papier zijn ingetrokken. Einde 1811 was reeds
voor een bedrag van ruim 7 Millioen Rijksdaal
ders afgestempeld. In 1812 had de afstempeling
eveneens plaats, doch bij Proclamatie van 1 Maart
1813, toen het meeste Hollandsche papier reeds
in de Gouvernemenlskassen was leruggevloeid,
werd hei mei ingang van 1 Mei a .s. finaal inge
trokken. Derhalve kunnen de biljetten slechts
twee Engelsche stempels dragen, gelijk hel onze,
welke stempels respectievelijk door Jan Tiedeman
en J. P. Barends zijn gelegaliseerd. Alleen bij
vergissing kan hel gebeurd zijn, dat ook dit biljet
niet is ingetrokkenen en vernietigd, evenals hel enkel
aan nalatigheid is toe te schrijven, wanneer een
credietbrief uit den Hollandschen lijd niet is afgestempeld onder het Brilsch bestuur, gelijk num
mer G 38.

BATAVIA ck#
Voor
Zegge

G 39. Pandbriefje der Bank van Leening, gedateerd 20 April 1803. Wij geven dit onder de afdeeling
Gr, omdat hel zich bevindt in de muntenverzameling van helBalav. Genootschap, waar men hel voor een bankbrief (§ 1611) aanziel. Het is afgeslempetd met hel stempel der Bank, waaruit van den rand af een driehoek
is geknipt ten bewijze dal het pand gelost is. Verder met een rood lakslempel der Bank; daarboven: Gezien
bij, er onder de handteekening van Mr. Corn. Canter Visscher, die in 1801 Directeur der Bank van
Leening was geworden. Ter vervanging van Bogislaus Fredericus von Liebeherr, die pas den 2g Maart
1803 Kassier was geworden, is hei biljet geteekend door Godfried Samuel Kadghien, die sedert 1800 Boekhouder
en Secretaris der Bank was.
Hechts boven is met de pen eene renteberekening geschreven en later doorge
haald als bewijs van betaling. Daaruit blijkt, dal op degeleende 15 Hds. van dit pand lol aan 20 Juni,
dus in twee maanden, 36 stuiver rente kwam, d.i. 14 Rd., ergo per jaar 18/4 of 4 i/2 Rd., of 30% van hel
geleende bedrag, dus 2%% per maand. Hel reglement van 1794 (N.-I. Plakaatboek XI, 707, art. 8) bepaalde
echter slechts eene rente van y4% per maand of 9% per jaar. Op deze woekerrente van 30% kwamen
bovendien nog onkosten, die %% moesten bedragen (art. 17), dus 3$/5 stuiver, maar op 5 st. zijn berekend.
Ook is hel pandbriefje niet afgeteekend door beide Commissarissen der Bank, gelijk hel voorschrift luidde.
Alles samen geeft hel briefje dus een beeld van grove knoeierij.
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■ loerder Ar tyculenende Pof neten, wacrop tufte hen
den Groodmogenden
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PADVCCA SIRI S V L T A N H AS SAN OVDTN,

Coninck ende vorclcre Regcringe van
' Macaftar ter eenre i
Ende den Heere
CORNELIS SPEELMAN,
©ud Gouverneur van de Cu ft Chor mandei ; Su
perintendent en Commiftaris over de-Oofterfe Previntien, Admirael en Crygs-Overfte over de
Sc heep s en Cry gs-macht;
In de ISlame van denEd : Heere
'JOAN MAETSUYCKER
Gouverneur Gcnerael ende de Heeren RADEN 'vat
INDIA Reprefenterende de hooge Regeringe en
Oppermacht van wegen de génerale vereenigde Nederlantfe geoctroyeerde Ooftindifche Compagnie al
hier in India ter andere zyde j is gemaeckt gellooJept en vaft geftelt een eeuwich duerende . vafte
en goede Vreede Vriendfchap cn
Bondgenoot fchap.
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Gediuckt tot Batavia , den ij. Maert.
Anno x <7 6 8.

H I. Titelblad van hel oudste Balaviasche drukwerk: Naerder Arlyculen ende Poinclen
{enz., contract van Speelman met Makassar). Daaronder: Gedruckl lot Batavia, den
15. Maert Anno 1668. Zie hierover § 1444. Volgens hel Dagregister kwam den 14 Maart
1668 te Batavia bericht van deze vredesbepalingen en de inbezitneming van Oedjoeng
Pandan, waarop terstond werd gelast, die bepalingen te doen drukken.
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Batavia, Gedruckt by ^Abrahdm Fan den EétfS
•* Boeck-drucker der E Compagnie, Anno 1676»*
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H 2. Titelblad van het „Korl Bericht Van den tegenwoordige Toe-siandl van Europa"n enz.
Onderaan : Batavia, Gedruckl bij ABRAHAM VAN DEN EEDE, Boeck-drucker derE. Com
pagnie, Anno 1676. Vermeld in § 1446. Zeer onbeduidend van inhoud, maar als drukwerk
(.gedrukte nieuwsberichten) niet zonder beleekenis.
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H j. Titelblad van hel werk : Hermanni
Nicolai Grim, CHIRURGIAE £ MEDI
CI N AE PRACTICI Compendium MedicoChimicum (enz.). Onderaan: Balaviae, Ex
officina Abrahami van den Eede. ióyg. Het
exemplaar van dil hoogst zeldzame werk,
waaruit voor ons hel titelblad werd gep tiolografeerd, berust in de bibliotheek der Nederlandsche Maatschappij lot bevordering der
Geneeskunst te Amsterdam. Grim werd gebo
ren 1641 te Wisby op Gotland en heet in 1666
naar Indië te zijn gegaan. Repatrieerde samen
met Van Goens den 16 Dec. 1681. Intusschen
schijnt hij onderwijl ook Europa te hebben
bezocht. Hij heeft behalve te Batavia ook
gediend te Colombo, te Negapatnam en op
Sumalra's Westkust. Van zijn in 1677 te
Batavia gedrukten ThesaurusMedicus Insulae
Ceyloniae heeft men geen exemplaar voor ons
doel kunnen opduikelen.

‘

DE MORIBUS AD FILIUM

-

BAT AVI jE,
y>x officina A brahami van de» Ei»*'.

*

BATAVIA,

-------------

Ex Officina Seminarïi,
Apud H. MULDER, Uluftris Socle

a,t "If•TfiÉÜ ’
H 4 Titelblad van hel werk: P Ovidii Nasonis Trisiium
Libri V (enz ), Balaviae, Ex Officina Seminarii, Apud, H.
Mulder, lllustris Societ. Typographum, Ao. MDCCXLVIII.
Over dil hoogst zeldzame werkje zie § 1429. Jammer dat het
in de bibliotheek van hel Balav. Genootschap berustend
waarschijnlijk uniek exemplaar door dm boekbinder zoo
)
mishandeld is.
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H 5. Titelblad van hel werkje: A sancta cea de Jesu Chrislo
(enz., een avondmaalboekje door B. Hakvoord, in het Portugeesch vertaald door Ds. Jacobus op den Akker en gedrukt
op kosten van Thomé Anthonis, inwoner en burger koopman
van Batavia, gedrukt „em Batavia. Por Henrico Welzing,
e Allardo Fronenbroek Anno 1723", d. w. z. op de Kasleelsdrukkerij). Achterin slaan eenige psalmen op noten, waar
van de noten zeer leelijk gedrukt zijn. Vermeld in § 975.

H 6. Eene bladzijde, bevallend den aanlief van Psalm 42, in
de Porlugeesche vertaling van Jac. op den Akker, herdruk van
1747 bij den Stadsdrukker Doeve Schim. Men merke op, dal
voor dit werk expresse tellers zijn gegoten: sommige eindklinkers zijn doorgehaald doch niet met de pen, want de streep
loopt niet door dc teller heen. Aanwezig in de bibliotheek
van hel Nederlandsch Zendelinggenootschap le Rotterdam.
Vermeld in § 1401.
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Titelblad Nederlandsch en Maleisch (met Arabische letter) nan den Catechismus, Batavia 1746 bij ,,Harmanus Mulder Drucker
der Ed: Maatschappije". Hel oudste drukwerk van Ned.-Indië, waarbij de Arabische letter is gebruikt. Vermeld in % 1392.
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A°. 1744.

N°.' 10
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BATAV1ASE

ï

NOUVELLES.

;*tó •

Op Maandag den 12 OBobcr

V

1'

\
(

'TVmaten , ..den 31. Augufti 1744. Detilgeluckig gcreverteert. Syti E: heeft aldaer
lieer Bdandojyk tan Blokland, geëli- cenc plegrigc Vifite van den Socjbebottiang
geert Gouverneur van dit Eylnnd, is den en dc Grootcn van het Holf onefangen, tot
io. Juny alhier in goede gezondheyd genrri* Rouwbeklag over ’tAfftervcn van zyn Hoog-veert en plcgtlg ingehaalt: dog den alge- Edelheyds Gemolinne , en heeft dat Uolf
gacnc Gouverneur, de Heer LcTtvclt, heeft daer bver ook den Rouw voor <5. Wecken
dc Regering niet eerder gecedeert, als aengononien, en geduurendc die tyd, alle
even voor zyn vertrek na Batavia. Syn Ed: Muficq- en Tournooy-Spcelcn verbooden,
vertrekt dcrwacrds met het Jagt dc Geer- initsgaeders een Gezantfchap na Batavia
trtyda *
J^ewn,4^%lenMrJteïingc.^^m.,XCom|iU*.en Leyerdorp, dit Jaer hier werden gehoti- ment van Condoleancic. Die Vorft toonde
den om tekruyflen. Dc Gcfchillen tuflehen zig buyten g emcen acn dc Compagnie ver• de Koringen van Tem aten en Tidor , zyn pligt, en h eefi de Leverantie, dtr by het
nog niet bygclcgt ; dog beyde die Ko- iactlte Vrcdens - traéhet, bedongene proningen fchynen zig nu tot accommode» du61.cn, van Catjatig-booncn, Peper, Catoement te fchicken : Indien dc lnecll gemel Re Gaaren ,Zydc,en Indigo, /odacnigonder
de niet zoo gracg ter Zee was , en in ’t zyne Regenten verdeelt , dat het aen vder
troubcl water niet zogt tcViflehén, zouden ligt tc voldoen , en voor de Compagnie,
zy mogelyk al tot een vergelyk zyn geko volgens de verwagting, gcmackelyk te trek
men. Den Koopman JacquetBarrial, door ken zal vallen. Ook fchcen die Vorft in het
de I-loógc India lelie Regering, van Winkelier byzonder in avn fchik te wezen , over de
tc Banda, totFifcacl, van dit Gouvcrnc kom Heen,hommage, of heringing van hulde
ment, aengefchrcvcu , is daer acngehouden en onderwerping, van diverle Regenren, die
cn rot Opperhoofd van Pdttto Aciy , gcm- de liter Sun cnhrg, ten dien eynde , had
pioyccvt. Onclertulfchen fungeert hier nog medegenomen ; dog vond zig ook zeer
den Dicnft van Fifcael den Onderkoopman gebclgc over het tegendeel cn dc Arrogantie ;
cn Secretaris Jacob Trcdtik Steeman. Den van de l'addoefe Regenten, en kon niet gcloo ■ '
Vcndr ig Jan 'iVillem Haak, gecommandeert ven, dat dc lIcerGelaghebber dezelve op zyne
geworden zymle om te kruyflen , heeft zig tc rug Reyfe met etnigcDragondc
" rs befoezei ven door *t Hoofd gcfehooteti. Den na ken , ligten en na Stamarang
arang mcue
mede nemen
Batavia \crloftcn Onderkoopman , Jan (Vil zoude i het welke eg eer Zoa~göfcb!cd is.
ler,t Scln/ltz , Race eerft in de volgende Dewyl Zyn E: regens dc Middag te Caddoe'
ïMaeiid zyne Rcyfe met een particulier ncnquam , alleen vérfclt met de Meer
Vacrtuyg, in Gezelfchap van den Licutenant Majoor llaron van /Irbendorff, en de
Jan Oortwyn Zandbergen, nentenemen, en Tolk, zig, om binnen den Daim van den
den lieer Hendrik Stcwer, Opperkoopman cerften Regent Mankojo da te koomen,
cn I loofd* Adminïftraceur, verfockrinsgclyks eerft uytgevende , Voor den Samarangzyne VerlolUng na Batavia. Den Ueuet feben Bakmecfter; maer binnen gekóumen
nant ter Zee, van het Schip Loverendaa!, zyndeen zig bekend gemnekr hebbende,
yhulrkt Zink, is hier in arreft aengebragr, raekte de Daim haeft (00 vol Javaanen,
cn ihet met zyn Proces na Batavia tc wer met Pieken en Krielen, dat het krielde. Den
den verzonden.
I IecrGcfaghebber daerop tc kennen gevende,
Samarang, den 5. Oftober, Den Heer dat het Volk, zoo het nieuwsgierig was, hem
Gezaghebber Sterrenberg, is dén 2911* paflnto morgen wel kon den, alzo hy daer meende té
van zyne Rcyfe na \ Cartafoeraafc Holf overnagten, fcheenenzy daer op geruft, en
i: 1;

V*1

H 8. Eersle bladzij van No. io der Balaviase Nouvelle.s, 12 Oct. 1744. Het
origineel berust op de Koninklijke Bibliotheek le 's Gravenhage. Zie§ 1455Omtrent hel eigenaardige Indische wapen aan het hoofd vergelijke men het
aangeteekende bij D 1. De in dit nummer verhaalde geschiedenis der oplichting
van de Regenten van Kedoe, die geen eed van trouw aan de Compagnie en den
Soenan wilden doen, en wel door den Gezaghebber van Java's N. O.-Kust
Elso Sterrenberg en den Majoor J. A. Baron von Hohendorff, wordt op
ethisch-irenische wijze behandeld in hel Tijdschr. van het Bat. Genootschap
XXV, 221.
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O/» Woensdag den 24., cn des nootlig oalc D m derdag den, 25. May 1 -Yp.
7J \K men yan wegens ^!?S^ivil?sreerth; Afmen Sncietvr ten Hitvr.e van tk\ AM
i,„uinreerend H-iofd Participant L
Jin v in de poLier, publyk opVev le 1 4.2. Vatteen e . 51 <>.
Kisten zeer goede Ajmn * onlangs u-t ilttropa en van Ikngnalen• alhier iwn;:ebiW;
met een lijfland tot de maand Aard 17 o t., en otukr zodanige verdere conditiën. \Ts
in de voorgaande jarsn hebber plaliti gehud, en ten dage der VeiulUt.e nudfcriuheq
herinnerd worden.

1

1

WÈBSM'F est EREN dcezer Steeds, zyn vin msenfn;: om op Donderdag jen
25; M\y j^Ro.', Vendutie re houden, voor de Woonim* van don ov«rf.*eden« litirgetf
'jjerk de j'ongdf föütndê op de’Pioek van de Leepelftraac, van divérfe Hiysmeuhtery)
Go.uJ- en. Zilver-Wérken, Dranken, Provifisn , Slaaved ed Slavinnen , nevens andevtif
Goederen meer.
■

1*

!
■

Op H~rydag djn s6. Dito.
7.A door de’ Stficls - Vendun:?e:;4ter.:i Vendutie gehouden worden- voor de Won*
ring Van P*ft. Mtcoded J'lt>g;i!>fl::dn'de buitten do Nreliwpn’urc in «ie Kalvet Jraar • )
van een Parthv tliverf; Lienganf/h Gvdert» ; belta inde in Cas/'aas ^Fhndte.-v 11 '
Zyde G-v?' m , Souraife (iiègam, gebloemde Cas/i. fvne wilte Nèmdoekcn vuil ld P$,
In een leuk, MalnwUens cnDoeriafln, heveiis andere Goederen meer.
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yRRS.M EESTERKN cieczcr Srcede, zyn van meerling
om op Zaturdng cien.cy. May 178.3., des Morgens ten Ne
gen Uurcn ptóciVs’in het Stads Nieren- Logement, Pui
blicq by den Aflliig cc Vertdoopen de Navolgende
Vastigheyd Namcntlyk:

1

#■

;

V.k.. no<:T^r
uJï'ïOTS van a Si 'NT A K Elf R"CC A o r. P \ Al*. WeAjjr»
ROOT, (: ïri Xeeveo :") Opper Chirurgyn van bk
van U'li: 1*1 EX E
Wees- en • AdmeH - ilujs Alhier.
Zoeker R W niet om ^ gedeelte te zanmen getrokken en tot een getmal^.W
b« uwt niet ècn.ftt*. ne * ‘
. llaupde u» goleegcu binnen deeze Mal, . ■ de v^ese*
74 de v. 1 cu- .••r«#oce Kevj .r, in het B1M; l> , Sub. tNo: 7., aan de Uostzy vaiideiRe*
ndcheros^agc, door de-u verieedene zeijs bewoond geweest.

?

Voor Recku.ivg des Boedels van W\len TJRIVK
- r
Jjnrgir /.iibler.

de

JONG, Q: lil Leever

s»

£f|«

rt>- y •'■%?* m
flv

, .

Zeefccr • i-’rlc ü R VEN, nu ts zasmsn getrokken en tot een gemankt, evnde'heï
iéfte .t-.-im ~:t N.i 'if?,, hóiduwt met een j;r.i ,t ftesnu Vv’oonhuy#eii'Pakhuys, (tiji y
de-vn gcL-'gen liinncn dceie it.nl, atn de VV.-itzj’de van de grootc. Re vier, in h t
lUok L., iub. NiM'. tö»
H t t -eeJe ERV, ook bebouwt met een (leene tTuvs, (hande en geteegen Ui! rwn neeee Stad, aan'tle West/.ydc van de groote Revier, in ’t Itlok P,, aan ti
Westtw e van cjc Jiinkerslbaat, door den Uverleeden zelfs bewoond geweest.

,

Zoo v. ic Gao’ing ömirend het een cn ander is hebbende, die itoomë
t n Tyde cn PtaaËee als in den hoofde dezes gemeld, alwaar de Verkout
ping zal worden gehouden, aanhoorc de Conditie en doe zyni’rofyt. \
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Den Vendumeesters dcezer Stad, Mn Joiian.nes Ciiris-I
TOFFEE

tl

JoOST i(

B a Kfe-K^öT, 'Prefcntbereti Publicq den eerst Meyriende
inliet H beren Logement te Verkoopen, du
Navolgende Vaste Goederen, als:

•

Voor Reekcning van D'Ee Compagnie^
/< eker (lult TIIÜYN-LAND, bebouwt roet een groot fteene Huys, entert
*
Wedstc

A;

■MPWn

*

H 9. Eerste bladzij van het ,,Vendn-nieuws, enz:" van 23 Mei 1780, gedrukt bij
den Stads drukker Lodewijk Dominicus op de Tijgcrsgracht. Dit nummer werd in
's Lands Archief aangelroffen, waar het alsnog berust. Hel bestaal uit drie aan
weerskanten bedrukte bladen, dus zes bladzijden. Zie § 1457.
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BATAVI-

^KOLONIALEl||gf y COURANT.
i:

r !-v y *>

van Jfootmaanl',

Vrijdag 3 den 13 den

I'

t
i

ö

r

/.U* Aiien v*n het Goavernemeat, 4ic In de»i Courant geplaatst wcidea * e:;n Of.Httl.
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Batavia, den éden van Hooimaand.

^ij beflaic van Zijne Excellentie, den Maarfchalk
n Gouverneur Generaal, vun den .ijden van Zoaierofiand j, 1, is gedaan- de volgende aanfblling:
^Tan dtn EeiRe-luitenant, en Tweede'-dire<Reur in
Atteüer van conRrutHe te Sourabaija Willem
geelhuizen s toe Kapitein effectief. ,
In Rade van lndiö ia bij befiuit van d<m-+oden-dewt
angtReld,
Toe Couvmisfuris bij de Bank van leening, in Rede
vn den overledenen J. R -van Sprang, liet Lid van
ichepeoeu Mr. J, de Jongh,
ÉXTRACT uit het Register
der befluiten van Zijne fcx<Mletirie, den Maarfcbalk en Gou
verneur Generaal.
|
Bangil den «5 van Zomermaand igjo.
‘Zijne Excellentie ter kennis gekomen zijnde «ene
oor den jongst afgetreden Drost van Pasfourcuang,
en tegenwoordige» Drost van Sumanap C. Fos, ge
jankte fchikking met den Regent van het Regentschap
lasfourouang, volgens welke hij Drost zich verbonfeb had, om aan gedj Regent, tegen bezorging van
et noodige getal Boeijangers voor zijnen Ral, cm de
(rij! maarden te ccralsn cer.e fomraa van twee boni£rd rijkaciraiders zilver geld;
[En .in. aanmerking nemende,- dat deze fchikking ru tReen ftrijftig is roet de nieuwe inrigtingen, welke aan
c -Regenten, buiten de manlchappen, die hun voor
nne bediening en gevolg toegei taan, en uirdrnkke\ ®k--. bij de oiganifatie bepaald zijn, geene vrijffcid
i\ Wat ovt'r “ -'bi’ nfan anders, als voor ’sLands dienst,.
A ,belcln-:;.-M, maar ook dat dezelve aanloopt-tegen
I
Art, bij bejbalhig, door Zijne ExcellentiegemanifW
'
'ferde piii'H-ipc, owi den Javaan hot loon zijns arbeids
■
o.nmi.iodijk
zelven in handen' 'te geven, uit overtuii;
-ing, dut lier zelve niet tot hem komt, wanneer
wam
de
]\ ■.
fgave door ttisichenkomk van zijne Regenten1 of sn'
Jere Inlandfche Hoofden gclchiedt,
In dit ge(chiedtj gelijk in
Rij ten evidenfte daar- docr
----- bewezen wórdt, dat de
Fnslourouang üe
de opgemelde twee honderd
egent van r-nsiuurouang
•ijsdaajdm -zaver geld zelfs heefc opgegeveni als
«Is. tot
nc inkoiuftcn te behooren;
Dan c.;t de- onderwerpeliike fchikking boven dien
<* in mem nevnt eene alwiftcing der, ooor Zijns Fiv IJimtie^p.viTijuii.n;- l-peciale bepaling, «1 t j!e Europep jj Os '!i« Midi Vin Javanen voor Uoeijahg$r.> wenklien
Af 4 ’ .bedienen, n .i.ttoe tui'hn '.vezen j-rDunieerd met
;ƒ
ifcnc uiuirukk.'.:- v.ornjiiiïc-, en niet ahcieis, «la tegen
1
berging^van n.-ie r^usdiidders zilvsr'Kél-ds til -vt'ïr'-'jg

;

3$'kM i*.t

L,p 'ïv-tki ds5

‘

Mitfgaders nog confidererende bet Rrafbare van )
zoodanige conduite in cenen Drast, die in Rede yan '•
de nieuwe inrigtingen religieufetijk.te doen opvolgen,
en daar in anderen voortegaan, van den invloed zijnet
bediening misbruik mankt, om de Regenten daar v^n, *
töc zijn eigen voordeel en tot bcnadceling van den
armen Inlander, te doen afgaan, waar door aan de
Regenten een alled’chadelijkst vooi beeld gegeven ■
wordt, om tot de oude misbruiken te rug te keuren;
Heeft befloten, den. Drost van 'Sumanap C. Fos te
Jaten opkomen naar Sourabuija, en' denzelven aldaar
voor drie maanden arrest te doen houden in de Hooi.:-,
wacht, mitfgaders zijne tradlememen, gedurende dien ,
tijd, vervullen te verklaren, ten vootdeele vjjn de
Hervormde DIakonij te Batavia, met last voor den
Landdrost van java’s Uöfthock, defzelfs bediening in» '
middels, door een* ander, ten ziine koRen, te laten
waarnemen;
Wordende welraelde Landdrost met de uitvoering

■*

van dit befluit belast.

Accordeert met voorJohn R egt/Ier |
Cfiet0 H. V E a c.KE N s, Sec. Gen.
Uit een ScpptEMSNT tot de Gazette ufn 1’ Jsi.e ,
Fi’.M\CB van den 28 April j. 1. r.emen we hier .
over het harde nriikd uit het Ferjlag van de ge/leld»
held des Rijls, op den $deft Dec. idoy, gedaan door
(feu Graaf MonDxiïust, M Lifter der oiinielaij.diche za
ken, aan hec Wetgevend-ligchaam;
Staak uttel;.
Het Hertogdom van Warfchati heeft zich vergroot
met een gedeelte van Gallidc; het zoude d^n Keizer
nier mooijelijk zijn gew..-c»t gubeel G rllicie aan dien
Raat re vereenigen', maar Hij-heeft niers wijlen doen, •
dat eeuigen argwaan aan zijnen bondgenoot den Kei
zer van Rusland konde geven; Gullicic, zoo nis het
voormaal* wrdeeld was, is genoegzaam geheel aan
Oostenrijk gebleven, Z. M. heefc nimmer het voorne
men gehad Polen te herRcllen; hetgeen de Keizer voorbet
nieuwe Gailicie gedaan heeft, wierd hem meer donr
gevoelen# van eer, dan door Raatkunde bevolen; de
volkeren, die met zoo veel warmte de zaak . van
Frankrijk waren toegeduan, konde Hij niet overge --n
aan de wraakzucht v.*n e-n’ onverzoeniraren Prins.
Een jonge Goscpnrijkfche Prins, dezelfde die Jri
1805 te Ulm ‘iet bevel voerde ,200 trotsch ais onwetend
jn Óe krijgskunde, hééft, met eene armee vnn veeriii*
rug
duizend man, zich flechrs kunnen doen liaan dooor den
1'ritw Jofeph Poniatovvski, die maar dertien duizend
.
man otidr.r z’iné orders had: de"Rechte maatfé^elen
van rijnen Generaal deed Oostenrijk het wesVeiiiir
Gallui.e verliezen, waar van de inwoners zich fpoedden het zware juk., dat h«n drukte , van.zich af tn
'V.'-’-roeiii, Het was een pUgt voer den' Keir-er, hen
de

ii.--.

-ay Ut

of.de;'.

*
!

1

L. -.

! . i

1

*H 10. Drukproef, melde pen gecorrigeerd, der Bataviasche Koloniale Courant
van 13 Hooimaand 1810. Vergelijk §' 1459 Bij vergelijking met andere exem
plaren van dit blaadje zal men bespeuren dal de hier aangebrachle correcties
inderdaad ter drukkerij zijn uitgevoerd. Vermoedelijk zijn deze correcties van de
hand van den Secretaris der H. Begeering, die vólgens het beslaande reglement
belast was met de censuur, welke werd uitgeoefend nadat de courant was gezet.
Vandaar dat deze gecorrigeerde proef in hel Gouvernementsarchief bewaard is
gebleven. Interessant is het besluit van Daendels aangaande den Drost van
Pasoeroean C. Vos in dit nummer. Ondanks 's mans arrest in de hoofdwacht
te Soerabaja is hij in i8ig Besidenl van Pekalongan geworden.
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^jgtAlgemecnc Vergadering by de
If^gezaïïiendyke Leden van 'de So'* Vcieteit de Harmonie die wezen zal.
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BATAVIA.

ij

Op Zondag den 17. Jul y 1791.
KASTEELS-RERK,

JI 14. Convocatiebriefje der leden van de sociëteit
de Harmonie op 8 Juni 1807 (dus van de oude
Harmonie in de stad, zie § 1284). Hel origineel
dal wat grooter is dan de photo, berust in de
bibliotheek van het Bat. Genootschap

%■

g£Ji

©OOJtnlöbag Deminut Vermeer,
De Verloren Zoon,
•
Texti LucaS^CV: vers 11. — 34,
. Ëerfte Leerreede.

'

KW

HOLLANDS CHE-KERK,
©OO^mitJliag —— Haefebroeck,
Texi: Genef: IV: vers 3. — |<J,

jÊamftrtras ------ Roiï,

CATECHISMUS Zondag XXXII

BINNEN-KERK; PORTUGEES,

Werd Licentie vejieeftd aan

SkUttntfbtU'g Voorleezeti.
jgamibtisn
Voorleezen.

BUITEN-KERK; MALEISCH
a^fimibbae —— Zomerdyk.
HOLLANDSCHE-KERK,
nanprisbaa ^Ibanh — Borgfteln,
BUITENKERK; PORTUGEES
»3pbag SUboiiü l/r^rr€t Ze^ _
* /*

JZ.*C-

y^XCOXl

t
I JA

örn

s

&srv Qüaadwilljge Slo-^/

I I . léïêdtk
jn de Ketting te ttiogeii klinken, vöor
den tyd van Ses IViaanden
■

Deeze Briefjes \yorden uytgegeeveu
by J: de BIR, Koster van dt
Hollandje‘Kerk*

i:

Batavia, ddn
,

SflL:
H 11. Predikbeurlenbriefje voor Zondag17 Juli 1791. Druk
proef, met de pen verbeterd en voor imprimatur geteekend door
Ds. A. Zomerdijk. Vergelijk § 1450. Zooals men ziet, begint
Ds. Vermeer, de rhelor, eene serie leerredenen over den Ver
loren Zoon, en wel voor een uitgelezen publiek in de KasleelsIcerk; in de Buitenkerk wordt Maleische dienst gehouden en
voor hel Portugeesch is geen leeraar beschikbaar, dus Ds
E. J. Willenaer moet ongesteld zijn geweest. Hel vorig
jaar waren er nog drie Portugeesche predikanten. Dit briefje
berust thans in de bibliotheek van het Bat. Genootschap.
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H 15. Gedrukt en mei de pen ingevuld briefje dd. 26
Juni 1786. geteekend door Mr. Gerlach Cornelis Joannes
van Massau, Walerfiscaal en pro-inlerim AdvocaalFiscaal, waarbij aan eenen heer Van Iddekinge vergun
ning wordt verleend om zekeren slaaf Theda voor den
tijd van zes maanden , ,in de ketting te mogen klinken."
Het origineel, in de bibliotheek van het Bal. Genoot
schap, is iets grooler dan de photo. Vergelijk § 856.
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Ordenanja £ara
MEESTEKS) NA
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os

Mestres

de bairros

rj ^
(Wyk-

CXDADE E NO ARRABALDE DE $Ut.

- • -c::-:. s- . /s-.».n
I. /-S

~v

T)Rimeiramente, que fe fard cada anno hua nova eleifaö dos
JL Mei tres de bairros, ou que fe continuaraö, corao atè agora
foi o cofturae, e que os inhabitnntesde cada bairrö ferdö obrigados a moftrar a feu Meftre de bairro a devida honra e refpeito,
fem o desprezar, injuriar ou affrontar fob pena de correccaö arbitraria.
*

n.

■%

Todos os Meftres de bairros, parafer conhecidos de todos,
haö de pendurar fobre a Iumieira de fua porta hum efcudoquadrado, o que os Schepenen lhes daraö, no qual ferdö pintadasas
armas de Batavia, e abaixo a ietra ou letras do bairro,
lil.
(i

.

.

j

.

O officio e fervijo dos Meftres de bairros fera, tornar noticia
ii e guardar regifto das cafas e moradas de feu bairto, quaes familias nelle habitaö, quantas peiToas, de .qual najaö e gente; para
i o qual fim os moradores de cada bairro ferdö obrigados, quantas
f. vezes fe lhes advertira, de fielmente daranötlciarequêndaaTTeu
Meitre de bairro, fem callar e ehcübnFriefiftuïïïyeipeciaimente
pefloas de nayoens eftrangeiras, fob pena de córrecjaö arbitrar
L ria, fegundo os cafos o pedirem. E os Meftres de bairros dévem entregar cada anno antes do acabar o mez de Setembro, a
^ noticia e o regifto do povo, que achdraö era feu bairro a os ScheJ.penen, paraque o Secretario defte Collegio, havendo lanjado as
: contas, as entregue a o Confelho de India,

iv. V
t

E para mayor allivio dos ditos Meftres de bairros fera cadaA
hum,

1
4

hln/rf,:H^ernrLtbladZij9edr,lkle afkondiging in het Porlugeesch, zeven
u?vden, Hro.°l en Jedateer(l I9 Vee. 1747, bevattend de „Ordonnantie voor de
en Zag der-Voorstad," waarvan de Nederlandsche tekst
is te vinden in het Nederl.-Indisch Plakaalb. V, 533. Het origineel berust in 's Lands
Archief. Vergelijk § 967.

VERGADERING van HkérinDiREciruRïti
en Regenten van hec Gestigt der Pennisten

Op Saturdab den/'{ t 'f/>

0

A/ Y’/Jt A

| öoE.

dt* vcpriciclc'ags tegen* jö. naren

.• -^MYÏÏ.a.
A /y %, </% '• ,v>v)/

ƒƒ jj. Convocatiebiljel eener vergaderintj van Directeuren en Regenten van
hel Pennislengcsticlil op 13 Nov. 1802, onderleekend door den Binnenregenl van
dat geslicht Jacob Bernhard Deibert. Het origineel, dal iels grooler is, berust in
de bibliotheek van het Batav. Genootschap. Vergelijk § 1438.
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H ig. Abonnemenisbiljei voor hel Liefhebberijlooneel UI desinl
vires, tweede trimester 1828, voor eene dame, behoorend bij
den heer C. A. G. Romswinckel, wiens handleekening op hel biljet
staal. Aanwezig in de bibliotheek van het Batav. Genootschap.
De afmetingen van hel origineel zijn wal grooler dan die der photo.
Zie voorts § 1351.
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H 16. Gedrukte rand, waar binnen met de pen geschreven slaat :~jl,,uil
Naam van den Bruidegom Adam Pieters en deszelvs Bruid Sara Cornelia
de Liem werd d' Heer P. Michiels en huijsv. (deze zes woorden met rood
krijt ingevuld) zeer vriendelijk op desselfs Trouwdag verzogt tegens
Zondag Avond zijnde den 19 Junij 1803 ten huize van de Bruidegom.
Ouders naast de Heer Jacobus Wilhelmus Sijmons slaande aan de Oostzijde
van de Verburgs gragl. Verzoekt antwoord." Aangetroffen in 's Lands
Archief; vermeld in§ 1449. Het origineel is iets grooler dan de pholo.
Uit het Trouwboek blijkt hei huwelijk van dit paar op dien Zondag.
Hij was Absoluut Assistent en beiden waren te Batavia geboren. Pieter
Michiels was de broer van Augustijn, zie § 9J8.

II iy. Binnen een gedrukt randje slaat met
de pen geschreven: ,,Mijn Heer Keegel met
Den vrouw en Doglers werd zeer vrindelijk
verzogt iegens Vrijdag savonds zijnde den 18
deezer bij en ten huijse van blijve in verwagien
UEd: Dienaar Jb Everls’. De onderteekening
is in andere hand dan hel briefje. Origineel
in 's Lands Archief iels grooler dan de pholo.
Vermeld in § 1449.

1

J

INSCHIKKELyKHEID VOOR LOF'
e Heeren befchouwende Lecden dezer Sociëteit,
B
worden Verzocht, hunne Entree - Billietten mede'te
brengen , om by in en uitgaan der Sociëteit te kunnen
Vertoonen ; die dezelve Verlegt of Verlooren mochte
hebben , gelieven ,hunnen naamen aan de Portiers op
te geevcn, om voor de aanftaande. Reprefentatie van
een ander te worden voorzien; kunnende intusfchen
Hun Eds:, even als de Temporeele Lecden, wanneer
ze buiten de Sociëteit willen gaan, een Contra - Lootje
bekomen. — Hierdoor hoopen wy te beletten, dat
veele onbefchaamden die geeneLeeden dezer Sociëteit
zyn, en zich echter niet ontzien hebben, opveelerlei
Verachtelyke wyzen binnen de Sociëteit te fluipen,
niet meer den Heeren Befchouwende Leeden de beste
plaatfen zullen ontneemen, en de algemeene Klagten
van het Locaal is te klein &a:, te Eviteeren.

'

B A T A V1W den i. February 1804.
Uit Naam der Dirigeerende
Leeden/

e»

!

\
\

;

i

j

H 18. Kennisgeving van hel bestuur der looneelvereeniging: Inschikkelijkheid voor Lof! dd. i
Febr. 1804, mei de pen onderleekend door den secretaris J. Kloprogge. Hel origineel, wat
grooler dan de photo, bevindt zich in de bibliotheek van het Balav. Genootschap. Over deze
vereeniging zie § 1347.

BOEZEM-OFFER
UTTOE STOKT OP HET DOORLUCHTIG IIUWELYCK
VAN

D F. N V II.

F-DBLEN GES TEEN GEN ACHTBAAREN

HEF.RE JOHANNES THEDENS,
EN D F. WEL EDELE

vrouwe

Geertruyda Margaretha Goossens,

Folmckcn hintten HslTAFIA dtti 4*' Jamarms, Arno 1757.
EelICrs TBR KT ASIPLIVj,
IJUOS IR RU BT A TKKET COrtOA, K BC Maï-Ir
DIVülsus «ubrIuobIIi
eXtrema CItïus iolVIt amor uTb.

HORAT.

\

1

In delen' Hai-jlhn!, wel gepaarc,
TTÖe aal ik beft myn (muren dellen
Tot vreugd der GodhtiJ, ccns van zinne.
JOL Op cencn onbekrompen toon,
Dan is ’c een Hemel op der Aard;
Om dus Heer THEDENS te verzeilen
Van verre, na des Miti-Gods Throon; Dus moeten alle Zegeningen
Tocvlocyen uw in vollen maat,
ö krmgd-gcmi! gy doet my zingen
Zo treed mcrt ccrft op ftarre-kringen,
Een lied van waare daukbaarheyd,
Daar ’t WeH-gjdngf verdomt voor Raat!
Dat, fehoöu door Waere!d-'.videlingen,
laat mjr ook verders noecenictca
Verdun ren zal den wanckelen tyd.
■ '®‘Fcn onbeperkt getal ran tyd,
Gy gaat MritriiU tfifh
Ireden
Met uwen wel verkooren Brityd,
Zo vricndeiyk, als heulen van zeden,
'Na ’t Outer, dat de banden flnyt
Van tCEcht, waar in gy ’t zoete leven
Voor heen beproefden, zonder (met,
Dat veel vernoegthg uw kon geren
• Op ’c onbevlekte Hm>ljh-hèd\
Lcclt dan voorwaar met uw Frietidim

0W gulle füdl&s, welkers vlieten,
fy&yftia zyn van Ztxeigl/eiJi
Dit kal to regt wel wis bevatten
Dien ’t mccit beproeft, en onderzocht
i|eei~t onder ’t MeuJefj-tltm: dat de fchattej^
Van ’t kondig tafereel, doorwrocht
Van Hemel-dettgiien, luttel kent.
‘Demtkbaare Weldaad vind geen Endt,
F. dt COC'ï.

r*
...•t

L,

II 20. Vers (,,Boezemoffer") door F. de Cocq op hel huwelijk van J. ThedensenG. M. Goossens, 4 Jan1737, gedrukt op wille gebrocheerde zijde. Eigendom van Jlir. N. Weslpalm van Hoorn van Burgsl. Ver
gelijk § 1256. De dichter van het Boezemoffer, bij wien vergeleken Lucas Helding in Ferdinand Huijclc
een zangzwaan mocht heeten, was in 1736 Diaken en Administrateur der Suikerpakhuizen geworden; van
daar zijn slotwoord: Danckbaare Weldaad vind geen Endl. Johannes 'I'hedens, indertijd als soldaat naar
Indië gegaan, thans Raad ■ Ordinair van Indië, huwde in 1721 Anna Susanna Moerbeek van Batavia,
eene dochter van Jeroen Barentsz Moerbeek, Commandant van Onrust. Geertruida MargareAa Goossens had
tot moeder Sophia Fauconier, die universeele erfgename was van den schatrijken Direcleur-Generaal Frans
Caslelijn en aan deze dochter o.a. 83000 Rds aan diamanten naliel. De dochter trouwde in 1720 met
Michiel Westpalm van Husum (overleden in 1734 als Direcleur-Generaal. zie onze pholo E 10; Weslpalm was
eerst getrouwd met Clara van der Burg en had daarbij kinderen). Uit dit huwelijk waren minstens zeven
kinderen, waaronder Geertruida Calharina Westpalm, die trouwde met Mr.J. H. van Panhuijs (zie onze
pholo D 17) en Sophia Francina Westpalm, die getrouwd is ie. met Barthold Dorchers, Secretaris van den
Gouverneur-Generaal; 2e. met Hugo Verijsel, bij wien zij drie kinderen had, waaronder eene dochter die
getrouwd is met Radermacher; 3e. met Reinier de Klerk. Na Weslpalm's dood trad G. M. Goossens den I Sept.
1736 in ondertrouw met den Raad Ordinair F. J. Coyett die een paar dagen later overleed, na haar
tol universeele erfgename te hebben benoemd, zie § 1133 noot. Eenige maanden hierna reikte dezeschoone
en zielvolle dame, moeder van minstens zeven spruiten, stiefmoeder van eenige andere, hare hand aan den
Edelheer J. Thedens. Zij zal ook wel de petemoei zijn geweest van Geertruida Margaretha Mossel, die met
Hasselaer trouwde (§ 330).
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H 21. Gedrukt begrafenisbriefje van Jan van Cloon, 16 Oclober 1734. Hel origineel berust in de bibliotheek
van het Balav. Genootschap en heeft de grootte van een foliovel. De weduwe heeft links onder met de pen
bijgeschreven: ,, Donderdag den 14 Oclober 1734 is mijn man inden heere gerust". De toevoeging,, als vriend’’
onder de uilnoodiging ter begrafenis heeft betrekking op de bij die ceremonie in te nemen plaats en het te
dragen rouwgewaad, namelijk den langen mantel. De Van Cloon's zijn eene juweliers/amilie. Reeds in 1671
gaat de juwelier Theod. van Cloon, die pas uil Holland was gekomen, van Batavia naar Cormandel. In 1686
'vinden wij een Philips van Cloon van Amsterdam te Batavia als juwelier. Onze Jan van Cloon trouwde eene
Elisabeth Mennes, dochter van Arnoul Mennes en weduwe van den goudsmid Dirk Voogt; na haar overlijden
laat hij 24 Jan. 1715 door notaris Seullijn eene boedelbeschrijving opmaken, waaruit blijkt, dat hij toenmaals
woonde aan de westzij der Jonkersstraat in blok H (dus nog niet op de deftiger Jonkersgracht) en eene
goud- en zilversmidszaak had. Vandaar dal zijne voorletters I V C soms als meesterwerk voorkomen op
Bataviaasch zilverwerk. Verder blijkt, dat hij geparenteerd moet zijn geweest aan den G -G Dirk van Cloon,
zonder dat ons bekend is hoe. Zijne weduwe Ida Maria Hink, bij wien hij een zoon had, Philips Theodoor,
hertrouwde mei den Oud-Koopman Jacob Wognum. Over begrafenisbriefjes zie § J259 en 1450.

\

/

J i. Slot mei handleekeningen van hel Porlugeesche ,,certificaat", den 21 Aug. 1522 opgemaakt naar aanleiding
van de plaatsing van den padrao (pholo E 1). Origineel le Lissabon. De leksl is afgcdrukl in Alguns Documenlos do Archivo Nacional da Torre do Tornbo, Lisboa i8g2 p. 460, 461 en volgl hierbeneden onder de Documenten.
Bij nalezing van dit document zal blijken, dal op den 21 Augustus 1522 geene acte van overeenkomst lusschen
Enrique Leme en den Vorsl van Soenda is opgemaakl. Hel document is wat onze Balaviasche notarissen eene
attestatie noemen, opgesteld op last van Enrique Leme, le zijner verantwoording te Malaka; vandaar dat hijzelf
hel stuk niet leekenl. Ook blijkt niet, dal de Vorsl van Soenda bij de komst der Portugeezen ter plaatse was
of dal zij hem le zien kregen. Hei document is niets dan eene eenzijdige verklaring, met even weinig bindende
kracht als hel zoogenaamd tractaal onzer Compagnie mei Mataram van 1632.
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J 2. Een blaadje uil het oudste resolutieboek van
den Balaviasclien Kerkeraad, bevallend hel slot
der notulen van de allereerste kerkvergadering, op
21 Jan. 1621, geleekend door den Predikant
Adriaen Jacobsz Hulsebos (die denkelijk eigenhan
dig de nolulen heeft opgesteld; hij was toen in zijn
tweede verband op 84 gulden; in zijn eerste verband
had hij maar 43), den Proponent Jacob Anthonisz
Dubbellrijck, de Ouderlingen Wijnandl Raeff (On
derkoopman) en Gomarus van Slaen (deze laatste
Ouderling werd in 1622 door den Kerkeraad afgezel
wegens eenc nachlelijke vechtpartij, waarbij hij
zwaar gekwetst was; bij hel beleg van 1628 is hij
schulterkapiiein), den Icranlcbezoeker Jonas Aerlsen van Wijmes en den schoolmeester Casper
Gillesz. Zie verder de copie onder onze Documenten.
Omtrent de plaats waar de kerk stond [vermeld
onderop dit blaadje) zie §88. Over de Koebrug
vergelijk §87.
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J 3- Eene bladzijde uit de oudste crimineele rol van Schepenen, bevallend
rechts den eisch van den Baljuw legen Bencong ,,Overste der Chinesen”
wegens willekeurige vrijheidsberooving van een Chinees, links hel vonnis van
Schepenen dd. 4 Maart 1622, geteelcend eerstens door Gerrit Fredrifckx
Druijfj. Deze Druijjj is een merkwaardig vroeg voorbeeld van javoritisme.
Hij vaarl voor de kamer Enkhuizen uil als Opperkoopman; komt 1616
in de Oosl, en, ofschoon hij van uil Nederland was beschreven als ,,gansch
onbequaam", neemt hij reeds 2 November deel aan de vergadering van G.G.
en Baden en wordt hij 8 Nov. 1616 zelfs aangewezen tol ambassadeur naar
hel hof van Mataram. Den 16 April 1617 wordt hij benoemd lol Opperhoofd
of Directeur le Patani; den 29 Dec. 1621 wordl hij provisioneel President
van Schepenen; den 1 Mei 1622 benoemd tot Commissaris naar Palembang
enz. Den 2 Febr. 1623 wordl hem hel bevel loeverlrouwd over een schip
der retourvloot en kort daarna repalrieerl hij mei Coen, zoodal hij in een
jaar 0/ zeven uit en thuis was, men mag zeker aannemen met behoorlijk
gevulde zakken. — De tweede onderteelcenaar, Dirk Jemming, was in
1613 uitgevaren als schrijver; wordl 1618 Assistent; moei vóór het beleg
van 1619 opziener in den Compagnies tuin geweest zijn (§ 33); tijdens hel
beleg wordt hij door den Coning van Jacatra gevangen genomen; wordt
daarop naar Bantam gebracht en keert van hier terug samen met Van Uffelen
(§ 61 noot); den 2 Oct. 1619 wordl hij Onderkoopman. Hoe hij Shahbandar is geworden en uil den dienst geraakt, blijkt niet; I Oct. 1620
is hij Shahbandar en dal was hij nog, toen hij 13 Aug. 1621 burgerschepen
werd. Ook vinden we hem als Waagmeester en later als 'Stadssecretaris.
Zijn tuin (§ 142), vermeld in Res. 27 Jan. 1623 en hel Dagregister van
3 Oct 1632, zal wezen de tuin ,,Dirxlanl" op de kaart van 1628. Bij hel
beleg van dat jaar voerde hij een troep Chineezcn aan. Zijne weduwe her
trouwde in 1637 mei Salomon Sweers. — Jan Antonio de Brasser van
Botterdam nam in qualileil van Vaandrig deel aan de bestorming van Jacatra
op 30 Mei 1619; wordl 24 Juni 1620 burgerschepen; woont 12 Jan. 1621
op de redoute en wordt ,,overhoofi” over de burgerij daar bezuiden; treedt
af als Schepen 13 Aug. 1621; wordl weer Schepen 9 Febr. 1622; wordl
wegens zijne voortdurende afwezigheid als zoodanig ontslagen 19 April 1622.
Wat later ontmoeten wij hem als gezagvoerder op een burg er vaar tuig. Hij
verdronk in 1623 op de kust Cormandel. — Elie Bippon van Lausanne, in
Jndië gekomen 1618, was tijdens hel beleg van ons fort Jacalra sergeant
daarbinnen; werd daarna Ouderling en 12 Jan. 1621 ,,opperhoofl over de
twee sladls bolwercken”; wordt Schepen 13 Aug. 1621; wordl luitenant 31
Maart 1622 en vertrekt met de vloot naar China. — De persoon die zich
ieekenl Chrislian Schelling, stond bij de Begeering bekend als Jan Schellinger
en was Kapitein; den 9 Febr. 1622 lol Schepen benoemd, wordl hij reeds
19 April 1622 vervangen, omdat hij met de vloot naar China was gegaan.
Willem Laurens van Hamburg was 9 Febr. 1622 benoemd lot burgersche
pen; was 4 Febr. 1621 Diaken geworden. Herman Pietersz Prins van
Amsterdam voer in 1619 uil als Assistent op 12 gulden; werd 17 Febr.
1620 verhoogd lot 20; 12 Nov. 1626 benoemd tol Secretaris van Schepenen
als opvolger van Melchior Kerchem, den allereersten Stadssecretaris. In
1626 wordt Prins, nog steeds Secretaris van Schepenen, voor den Kerkeraad
gedaagd wegens dobbelen met Kapitein Vermeer. Ook de Begeering was
verre van tevreden over hem, zie dagreg. 2 Maart 1636. Op het boven
vermeld vonnis tegen Bencon volgt 21 Maart 1622 een expres plakkaat
der Begeering om de Chineezen te waarschuwen dal de afpersingen
enz. van Bencon en Jancon ongeoorloofd zijnen zij daartegen redres kunnen
vinden bij den Fiscaal en den Baljuw. Vergelijk § 133. Zie verder
de copie onder onze Documenten.
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J 4. Blaadje uit hel oudste Gebodenhoek, anno 1622. De
pholo is iets kleiner dan het origineel. Men ziel daaruit,
dat Bouion derri Boulon een paar maanden heeft moeten
wachten, eer zij toestemming kreeg om met Gerrel Meesen
van Dort, vrijman, te trouwen. In de ResolutiSn van den
Kerkeraad is van dit geval geen sprake. Den 28 Jan. 1621
had dit College weliswaar bestolen, alleen degenen in den
echt te verbinden die beiden Christenen waren, doch daaraan
loegevoegd, dal men voorloopig genoegen zou nemen met eene
gelofte om zich te laten doopen. Bouton, die thans Neeltjen
' gedoopt is (of Neeltjen zal heelen, wanneer zij gedoopt wordt)
schijnt zich eenig vertoef ie hebben moeten getroosten om
godsdiensl-onderwijs te ontvangen en deze ceremonie te onder
gaan. Adriaen Woutersz Draeck van Middelburg, Onderkoop
man, werd 11 Nov. 1621 bevorderd tol Koopman. In het begin
van 1622 wordt hij aangewezen om met de vloot naar China
te varen, maar hij oppert daar bezwaar legen, waarop 3 April
1622 wordt besloten hem naar Nederland te talen gaan.
Inslede echter dal men hem nu aldus loost, komt hij ig
April 1622 voor als Opperkoopman; op dien dag wordt hij
Schepen. Zijn huwelijk had nogal moeite in, getuige de Resolutie
van 8 Juli 1622: „Alsoo den coopman Adriaen Woutersz.
Draeck, uytgevaeren anno 1607 den 2jen December met 'l
schip Middelburch onder de vlagge van den admirael
Verhoeven voor assistent, voorgenomen hebbende sich alhier
met een Nederlantse dochter ten huwelijeken staet te begeven,
versochl heeft, sijnne verdiende maentgelden van den tijt aff
dal hg uytgevaeren is, tol den tijt lot dal 't voorsz. schip
Middelburch weder in 'l vaderslant gekeert is geweest,
ten vollen ie mogen ontfangen om hem alhier neffens andre
huyshoudende burgers eerlijck te mogen erneren, niellegenslaende
den voorsz. Draeck in Compagnies dienst soo lange niet
geconlinueerl heeft als dit schip Middelburch uyl ende
thuys gecomen is, doordien hy binnen die tijt met den admirael
van Caerden op i$en Juty 1621 eerst weder verlost is geworden,
ende alhoewel diergelijeke casus in de tegenwoordige arlijckelbrieven gans anders geconditionneerl wort, soo verstoet den
rael evenwel dalmen den voorsz. Draeck sijn versoeck in
desen advoyecren sat, midts dat van sijnne gepretendeerde
gagien 6 maenden solts by provisie ingehouden sullen worden,
ende dat hy daerbeneffens sijn sel/fs borge blyven sat tol de
restitutie van alsulcke penningen als by de heeren Meesters in
't vaderslant aen eenige van sijnne vrienden off andersin Is
van sijnnenlwegen op reeckeninge sijnder maentgelden belaelt
mochten wesen, ten acnsiene 'l volck, onder voorsz. admirael
Verhoeven uytgevaeren, op soodanigen conditie (als by hoeren
arlijckelbrieff arliculo 21 is blijekende) aengenomen was, dat
de maentgelden dergeener die in Compagnies dienst mochten
gevangen worden lopen souden tol die tijt toe dal de schepen
ofte hel volck daer sy mede uytgevaeren waeren weder thuys
keerden". Bij hel beleg van 1628 ontmoeten wij dezen Draeck
als Vaandrig der Schutterij. Over Isacq Strijcker van Weset
zie § 133- Rij hel beleg van 1628 is hij Vaandrig. Men
zie voorts onder onze Documenten.
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J 5. Lijst van handteekeningen van
lidmaten der Hervormde gemeente van
Batavia, 1627, 1628. Dergelijke
lijsten, gewoonlijk van nieuw aanqekomenen, die zich bij den Kerkeraad
meldden, zijn lang niet geregeld bijge
houden en al vrij gauw in onbruik ge
raakt. Ons trof vooral de Christelijke
gelijkheid van standen in deze opgaven;
men ziet echter, dal de Predikant
hier en daar, zooals bij de handteekeningen van Eva en Lijsbei
Ment, dequaliteit zijner gemeenteleden
heeft bijgeschreven. Johan Marlen
Piperius had te Heidelberg in de
theologie gestudeerd en was in 1623
als soldaat naar Indiê gegaan; in
1626 was hij op de kust van Cormandel. Bonlius was gekomen mei
Coen's vloot, maar niet op hetzelfde
schip; hij arriveerde te Batavia 9
Oei. 1627, dat is 14 dagen na Coen.
Behalve Eva en Lijsbei ging ook hun
broer Gerril Ment mee, die reeds
16 Dec. van dal jaar overleed. Lijsbet
trouwde 4 Mei 1629 met den Baad
vanJndiê Pieter Vlacq. Zie voorts § 115.
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J 6. Slot van een brief van Justus
Heurnius, 2 Nov. 1628 (dus tijdens
hel eerste beleg van Batavia door de
Malarammers) aan de Heeren Be
windhebbers ter kamer Amsterdam.
Deze brief is te vinden in Grolhe's
Archief voor de geschiedenis der oude
Hollandsche zending VI, 76. Wij
geven deze copie naar eene photographische reproductie van het origineel
op hel Rijksarchief, deels als eene
hulde aan Heurnius, deels ook als een
merkwaardig monument uil die veel
bewogen dagen. Men zie vooris onder
onze Documenten.
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J 7. Slot en onderleekening van een
brief, den 3 Febr. 1631 door Bonlius le Batavia geschreven aan zijn
zwager in Nederland na Boniius'
huwelijk met Maria Adams, weduwe
van Ds. Cavalier. Het origineel berust
op 's Rijks Archief. Men zie voorts
orider onze Documenten.
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J 8. Conlracl van Getril Demmer, Baad Extra
ordinair van Jndië, met den Oud-Kapitein der
Chineezen Souw Beng Kong betreffende hel ver
huren van zekere woningen, opgesteld door den
Secretaris van Schepenen Ambrosius van der Keer
27 Jan. 1642. Hel slot der acte met de handteelceningen, dus ook die van den eersten Kapitein
der Chineezen te Batavia Bencon. Vergelijk §jSo.
Bij acte Huijstnan 6 Sept. 1631 verhuurt Demmer
aan den Christen Japanner Jan van Nangasaki
34 sleenen pelak's in de Prinsen- en Heerenstraat
voor 165 Bealen per maand, voor den tijd van een
jaar. Hij repatrieerde einde 1652, maar liet zich
tien jaar later zijn gansche fortuin door een zwen
delaar ontfutselen. Abraham Pillavin, die onze
acte als getuige leekent was in 1640 klerk op de
Secretarie van Schepenen, 1641 procureur; gaal
1643 als secretaris de reis maken met Maarten
Gerrilsz Vries naar de landen O. en N. van
Japan. In 1647 wordt hij afgezet als Opperhoofd
van Hiloe en wegens knoeierij voor vijf jaar op
Bosengain gebannen. In 1632 komt hij weer als
procureur ie Batavia voor; hij vaart op Palembang
en kruist op de Portugeezen. Zie ook § 201.
Anno 1662 richt hij aan den Molenvliet een
watermolen op voor suikerbereidinq, waartoe de
Begeering hem zekere voorrechten verleent. Valenlijn, die pas eind 1683 in Indië kwam, noemt
hem ,,schrander" en ,,koddig"; tenminste wanneer
hij denzelfden persoon bedoelt. Copie van dit
contract in onze Documenten.
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J g. Slot van hel rekest, den 10 Januari 1650
namens de burgerij van Batavia gericht lol de
Stalen-Generaal, met de handteekeningen van
Jacob de Harde, Pieter Kemp, Hendrick van Gent
en Jacob Bacherachl. Zie § 201. Hel origineel
berust op 's Ftijks Archief. Jacob de Harde komt
reeds bij het beleg van 1628 als burger voor; in
1631 vaart hij opfKambodja; wordt 1632 schepen;
is 1637 kapitein der burgerij; evenzoo in 1646;
werd toen Vice-President van Schepenen. Pieter
Reijndersz Kemp werd 1644 Schepen; is anno 1646
Burger-kapitein; wordt dat jaar Weesmeester en
in 1647 Vice-President van Weesmeester en. Na
afloop dezer adresbeweging werd hij den 9 Febr.
1631 benoemd lol de nieuw gecreëerde betrekking
van Landdrost en dit wel na gepleegd overleg der
Begeering met Schepenen, den schutterlijken
krijgsraad en ,,andrc voorneme ingeseienen". Den
ij Jan. 1634 volgde zijne benoeming lol Com
mandeur der retourvloot. Hendrik van Gent, in
1640 Opperkoopman ie Djambi, werd in 1649,
zijnde Schepen en Luitenant der burgerij, benoemd
tol Vice-President van Schepenen, Na deze
adresbeweging werd hij in 1632 aangewezen om
als gezant naar Malaram te gaan, maar deze
zaak had geen voortgang; Van Goens verving
hem. Jacob Bacherachl van Stade in Hannover
werd in 1643 af gezel als Opperkoopman; is 1647
en 1648 Schepen; wordt dit laatste jaar Wees
meester; na deze adresbeweging wordt hij 20 Dec.
1630 hersteld als Opperkoopman en het jaar
daarna benoemd lol Opperhoofd van Wingurla.
Iiij is de graver der Bacherachts-gracht § 241.
De tekst van dit rekest, naar pholo's welke wij
daarvan hebben ontvangen, is opgenomen onder
onze Documenten.
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J. io. Conlracl, den 7 Aug, 1651
voor notaris Huijsman gepasseerd
tusschen Abel Jansz Tasman, ,,com
mandeur in dienst der Compie." en
„Ilchicmon Japander", die blijkens
een stuk van iÓ4y Christen en oudkapitein zijner natie was. Vergelijk
§ 896. Wij zien Tasman hier nog
in dienst der Compagnie als Com
mandeur, welken titel hij dankte aan
zijne vroegere commando's. In Sep
tember van het volgend jaar komt hij
als burger voor, zonder dal blijkt
op welke wijze hij den dienst had ver
laten. Men zie verder onder onze
Documenten.

—

I

*
&
P

c^hr

r

cK^ 'v-n

M

4- £.9.

-^~vv t-

''■' -y '

-f^v

^ °-v

i
■v
i

/
/

«<^r v*k,

‘f" é^V-^ « Y$ I 4-i/r —' —

0/(t£o^A/ &rru£y 9*'-&*MUJ
t,^

* JlrfCr** f
^n/VO fttfO&rrT)

' -y.

a(^t/Y7M efi/LCrfh
-r

cVM
f

V

-_

(^J ’d-W-t?^ ftj

1

J ij. Slot der acte, den 4 Jan. 1650
gepasseerd voor notaris Huijsman,
waarbij de edelen van Genua hun schip
San Bernardo verkoopen aan Bas
liaan Bouillon. Onderleekend behalve
door de vier Genueesche edelen (waar
van er twee aan hunne handteekening
hel onderschrift in hel Ilaiiaansch
toevoegen: Ik bevestig hetgeen zij heb
ben gedaan zonder ons) en de getuigen,
ook door Abel Jansz Tasman en Co
rel Calandrini. De kooper Bastiaan
Bouillon (in aclen van 1656 komt
zijn naarn voor als: Bastiaan du
Bouillon; overigens wordt deze op
allerlei wijzen verknoeid) leekenl met
een merk. Over hem zie § 215. Hij
was de zwager vanJoan de Brito van
Cochin, over wien zie L 3. De copie
van deze acte staal onder onze Do
cumenten.
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J 12. Acte, den j Januari 1637 gepasseerd voor
notaris Jan Keijsers, waarbij Andreas Beecqman
van Zutphen, soldaat, slaande te repalrieeren per
hel schip Arnhem, verklaart 125 realen van achten
schuldig te wezen aan Wijnandt van Catersvelt,
Secretaris van Schepenen. Over dergelijke, tegen
hel vertrek der retourvloot opgestelde schuldbeken
tenissen van repalrieerenden vergelijke men § 1327.
Men noleere, dat in ons document hel geldelijk
bedrag en de namen later zijn ingevuld; de
notaris hield vermoedelijk tegen dien tijd een aantal
oningevulde copieën van zulke obligaliën in voor
raad. Omtrent Beeckman zie 306 en 887. Hel
stuk zelf is opgenomen onder onze Documenten.
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J 13. Inschrijving in hel Doopboek der Hollandsche
gemeente van Batavia 17 Oclober 1675 van den
doop van Rembrant, zoon van Cornelis Zuijtliof en
Cornelia van Rijn (dochter van den schilder).
Getuigen Jacob Coeman en Judilh Augustijns.
Teneinde zoo weinig mogelijk ruimte in te nemen,
hebben wij van de origineele photo, die de geheele
bladzij van hei doopboek vertoonde, hel hoofd (den
maandnaam) afgeknipt en direct boven de dagaanduiding geplakt
Over Cornelis Zuijlhof (beter:
Suijlhoff) zie § 1178. Ook Jacob Coeman was
reeds in 1665 te Batavia als schilder werkzaam;
zie § 1177. Uil de namen der getuigen (een krankbezoeker en eene Mardijk er vrouw) blijkt wel, dat
Suijlhoff toenmaals eene allerbescheidensle plaats
in de maatschappij innam.
J 14. Inschrijving in het collecteboek der Portugeesche gemeente van het in de Buitenkerk op
den dag harer opening, Zondag 23 Oclober 1675,
ingezamelde bedrag. Een leerzaam document. Men
ziet, dal in de Binnenkerk in eene maand ongeveer
450 Bds werd gecollecteerd, terwijl de „lools
buijten” door de schamele gemeente werd bezocht,
die ook in de thans geopende Buitenkerk geen 30
Bds. per Zondag kon samenbrengen, hetgeen inlusschen, vergeleken met later, een heel aardig
bedrag vormde. De diaken Johannes Sermes komt
in § ioóg noot voor als zilversmid. Men vergelijke
voorts § 562. Het stuk zelf is opgenomen onder
onze Documenten.
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J 23. Brief van eene moeder le Amsterdam
6 Sept 1723 aan haar zoon te Batavia. Bewaard
gebleven doordat de boedel van den zoon aan de
Diaconie kwam en deze zijne nagelaten papieren
aanhield. De naam THAMESZ was al eerder
le Batavia bekend. In 1701 is een Adriaan Thamesz
Schepen en Kapitein der burgerij. Een Willem
James is in 1717 Mixties burger te Batavia; diens
zoon Gerril Tamesz woont in 1719 buiten de
Utrechlsche poort. De familienaam is zoo ongewoon,
dat men wel eene bloedverwantschap tusschen deze
personen mag aannemen. Mogelijk is de in ons
stuk geadresseerde naar Indie gegaan in hoop op
ondersteuning van den boven bedoelden Schepen.
Bij Besoluiie der Regeering van 11 Sept. 1722
wordt aan Henrica Boseboom, weduwe van kapi
tein Boreel, en hare dochter Jolianna de Boer,
echtgenoote van den als krankzinnig van Sourate
opgezonden en in hel Armhuis geplaatsten Boek
houder Gijsberl Thamesz, passage naar Nederland
vergund legen betaling van transport en kostgeld
„mits dal denselven Thamesz sal moeten werden
gealimenleerd buijlen lasten van den armen uijt
sijne bij d' E. Comp. le goed behoudenc gagie, tol
'er tijd men hem in staal oordeelen sal le zijn om
zijn huijsvrouw le konnen volgen". Uil den brief
zal men zien, dat die vrouw en hare moeder le
Amsterdam waren aangekomen. Het is wal zon
derling dat de oude Amsterdamsche schoolmeestersvrouw op dezen toon aan haar zoon schrijft, na
gehoord te hebben dat hij wegens krankzinnigheid
is opgesloten. Zij schijnt zich daar niet in le
kunnen verplaatsen. Maar ook de bovengeciteerde
Resolutie doet zien, dal men zijne krankzinnigheid
beschouwde als iels van voorbijgaanden aard. Die
opvatting komt trouwens dikwijls aan den dag.
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Inschrijving der begrafenis van Mr. Samuel van de Putte in hei begrafenisboek der Poriugeesche
Binnenkerk 29 S?pZ. J745.
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J 24. Een papiertje uit den boedel van Samuel van de Putte,
eene eigenhandige aanteekening, door hem in 1743 te Batavia
neergeschreven, berustend in hel Museum van het Zeeuwsch
Genootschap te Middelburg. Zie § 1623.
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-/ 25. Eerste bladzij van een verpraaibrief, April 1788, van een Spaanseh oorlogsschip in Straat
Soenda: vraagpunten, in hel Fransch den Commandant voorgelegd, en zijne beantwoording daarvan
in dezelfde taal, met de Nederlandsclie vertolking dezer laatste ten gerieve der Edele Heeren die
geen Fransch verslonden. Reeds in 1761 kwamen berichten uit Straal Soenda over Bantam te
Batavia. Gaandeweg is dit geregeld. De vertaling is gemaakt te Tjaringin 21 April, dus daar
zal het Spaansche schip hebben gelegen en niet bij hel noordelijker Anjer. De Commandeur te
Bantam kreeg er 20 April blijkbaar kennis van en zond terstond iemand om den Spanjaard zijne
vraagpunten voor te leggen. Dit onderstelt dus het bestaan van een weg langs de kust tol Tjaringin
toe. Vergelijk § 1456. Men zie verder het stuk zelf in onze Documenten.
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J 26. Een door Philip Carteret
geteekende brief, den 24 December Ij6j
op de Swallow, liggend ter reede van
Bonlhain, geschreven aan den Gou
verneur van Makassar. Het origineel
is in klein-folio formaat. Óver Carteret
en zijne reizen zie § 1310 en 1053.
Zijn wedervaren op Celebes is uitvoerig
besproken in Tijdschr. van het Batav.
Genootsch. deel 34 pag. 1 c. v., uit
gaande van papieren in het oud archief
van Makassar, waarin ook de brief
voorkomt, dien wij hier in beeld
brengen. Liever hadden wij een der
brieven gehad, die hij te Batavia aan •
de Regeering richtte, maar deze zijn
in originali naar Nederland opgezon
den; evenwel ontbreken zij in het
Rijksarchief. Vermoedelijk heeft P.A-.
Leupe ze in dal archief aangetroffen
en apart gelegd om ze te publiceeren,
in welk geval zij nog wel eens voor
den dag zullen komen.
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J 27. Rekest, den 12 Oclober 1770
door James Cook, kapitein der Endeavour, aan de Regeering aangeboden,
verzoekende vergunning om zijn schip
te mogen krengen en liet noodige voor
de terugreis in te slaan, biet is jammer
dat toenmaals rekesten nooit of zelden
werden onderleekend en wij Cook's
handteekening derhalve missen. Na
tuurlijk heeft niet hij dit Hollandsche
stuk geschreven, doch, zooals op den
rug slaat, notaris E. Blomhert. In de
beschrijving zijner reis maakt Cook
daarvan melding, zonder Blomhert's
naam te noemen. Omtrent de formule
,,'t Welk doende etc." vergelijke men
de noot bij onze copie J g.
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J 2g. Laatste bladzij, met de daarop
voorkomende handleekeningen, van hel
rekest, den 5 December 1795 door een
aantal ambtenaren, officieren en bur
gers aangeboden aan Commissarissen Generaal. De verdere onderleekeningen
volgen op de keerzij. Men merke op,
dal eigenlijk niemands naam bovenaan
staal. Het is wal de Engelschen noe
men a round robin. Vermeld in § 705.
Een afschrift van het gansche stuk
staal onder onze Documenten.
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J jo. Maleische proclamatie in Arabisch letterschrift, door
Lord Minlo bij de landing der Engelsche expeditie op 4 Augus
tus 1811 gericht tot de bevolking van Java. Vermeld in
§ 804. Doven rechts Lord Minlo's groolzegel in rooden inkt;
daarnaast zijne handleekening. Op den rand overdwars; BY
ORDER OF THE GOVËRNOR GENERAL OF BRIT1SH INDIA THO. RAFFLES, SECY TO THE GOVR.
GENERAL. OFF BATAVIA 4 AUG. 1811. Men noteere,
dat destijds nog gesproken werd van British India en dal
Raffles toenmaals Secretaris van den Governor General, zich
nog niet toekende THOMAS STAM FORD ofschoon dit een
zijner namen was. Een jaar of tien later werd hij betiteld als:
Sir Stamford, hetgeen zeker deftiger klinkt dan Thomas of Tom
Raffles. Welke gevoelens zullen Raffles hebben doorlinleld,
toen hij na eindeloos wormen en intrigueeren dien 4 Augustus
Java betrad! Ons stuk is geheel met de pen geschreven. Het
was natuurlijk bestemd om aangeplakl of overhandigd te
worden; men heeft echter blijkbaar geene gelegenheid gevonden
om alle exemplaren aan le plakken of aan den man te brengen,
en zoo zijn er een paar onder de papieren der Secretarie blijven
liggen. Eene door den uitgever van het Plakaalboek ,,ver
beterde" verlating kan men vinden in het Nederl.-Indisch
Plakaalboek XVI, 733. Wij geven onder onze Documenten den
Nederlandschen leksl, zooals die in het archief is aangeiroffen
in eene geschreven copie, dragende de niel eigenhandige handteekening van J. J. Moor, die ons niet bekend is. Een P. J. Moor
was in 1810 translateur voor de Javaansche laai ie Batavia.
Misschien heeft deze hel stuk, waarvan een afschrift in handen
der onzen was gevallen, op last van Janssens vertaald, na voor
de ontcijfering van het Arabisch lellerschrift een Abdoel Manan le hebben gebruikt. Zijne, taal is een goed staaltje van
Indo-Hollandsch. Opmerkelijk is, dat ook hel Engelsche
origineel dezer proclamatie is aangeiroffen, vermoedelijk ont
worpen door Raffles, die lijdcns de Expeditie Minlo's rechter
hand was. Dil origineel verschilt aanmerkelijk van de Maleische
vertaling en de daar weer van gemaakte Ilollandschc. Het
verklaart o.a. dal de Engelsche macht is gekomen ,,solely
wilh the desire of securing lo the Easlern nalions the enjoyment
of their ancienl laws and instilulions and o) prolecling every
one from violence, oppression and injuslice". Waarom deze
humbug in de Maleische vertaling is weggelaten, valt moeielijk
le raden. Raffles verslond reeds destijds goed Maleisch en
dit zal met zeer weinigen in Minlo's omgeving het geval zijn
geweest. Hel kan zijn, dat Raffles zijne benoeming lol
Licutenanl Governor reeds op 4 Augustus voorzag en zijn
bestuur niel heeft willen binden aan deze dwaze verklaring.
En niemand in zijne omgeving was immers in de gelegenheid
om de weglating le conslaieeren behalve zijn vriend John
Legden.

t

./ Ji. Couvert van een dienstbrief, door den Land
drost van Cheribon en Tegal gericht lol J.
Davidson te Batavia, waarnemend Secretaris van
hel Gouvernement, begin 1812. Hierop twee roode
poststempels, een kleiner met het woord: CHERI
BON (deze kleine stempels werden op tusschen=
stations gebruikt) en een groóler met hel rand=
schrift: GENERAL POSTOFFICE JAVA:
daarbinnen: BATAVIA DOLLORS (sic) STY
VERS, met twee vakjes voor het invullen van hel
voor porto betaald bedrag. Deze zijn oningevuld
(evenals altijd), alhoewel het regel was dat voor
dienstbrieven werd betaald, en dat dan later hel
bedrag werd gedeclareerd. De afmetingen van
hel origineel zijn wat groolcr dan op de pliolo.
Op sommige brieven uil den Engelschen tijd slaat
een vierhoekig rood stempeltje POST PAID,d i.
franco. Zie verder § 1587.
J 32. Geschreven reispas, gedateerd 22 Juni
1814, voor J. F. Cornelusz en twee bedienden,
houdende vergunning om van Samarang over zee
naar Batavia le gaan. Vermeld in § I58g. De
bovenste roode stempel draagt hel randschrift:
MAGISTRATE SAMARANG, de onderste:
MASTER ATTENDANT SAMARANG (d. i.
Havenmeester). De handteekeningen zijn van F.
E. Hardy, Deputy Magistrale (een Hollander)
en Itoberl Scotl, Acling (d. i. waarnemend)
Master Atlendanl, denzelfden Robert Scolt, die
zijn naam heeft gegeven aan Gang Scotl le
Weltevreden (§ 8ig). De persoon, op wiens naam
deze pas staal, was wellicht een der zoons van
den Majoor II. C. Cornelius, bekend om zijne
teckeningen van Hindoe-oudheden.

K i. (Ader 3) *). Bij onze beschrijving der platen van Rach betrefjende hel Kasteel behandelen wij levens die
van Heydl om een meer samenhangend overzicht ie geven. Wij beginnen dus met hei Galgeveld (§ 233 e. v.),
dat wij op deze plaat K 1 afgebeeld zien van uit den Kasleelskanl of het Noorden. Aan weerskanten zijn de
boomen der laan en op den achtergrond de Amslerdamsche poort in den toestand van omstreeks 1770, dus ten
zeerste verschillend van tegenwoordig. De deuren der poort zijn gestolen en bedekt met aanplakbiljetten (van
venduties e.d.). De klok staat op zes uur tien minuten, hetgeen overeenkomt met de lange schaduwen, welke
de in hel Oosten slaande zon werpt. Door lage muurtjes is de poort aan weerskanten verbonden met groote ka
zernen van drie verdiepingen. Destijds stonden die nagenoeg leeg; men kan aannemen dal het kleine troepje
grenadiers, dat bezig is met exerceeren, zoowal al de bewoners der beide kazernen omvatte. Hunne oefening
komt slecht overeen met de terechtstelling aan den anderen kant van het Galgeveld en loont aan, hoe Rach zijn
best doet om bij de gebouwen, die het hoofdonderwerp zijner teekeningen uitmaken, steeds te doen uitkomen
waarvoor zij dienen. De grenadier bij het boompje is bezig Rach's voorliefde voor realisme te demonslreeren.
De twee mannen met degen, slok en snor zijn onderofficiers; de slok dient op zijn Pruisisch om le slaan.
Vóór de kazerne rechts liggen de kogelslapels en kanonloopen der Artillerie, hel gebouw met rookende schoorstee
nen als eene aanduiding van het smidswerk daarbinnen. De kanonloopen ziet men gedeeltelijk in hun geheel,
gedeeltelijk van de achter zij. Onzichtbaar is de Dispens op den voorgrond rechts. Rach duidt echter de aanwe
zigheid van dit gebouw en zijne bestemming aan door de vier koeti's, die een vat voortbewegen; drie daarvan
zijn kettinggangers, daaronder een Chinees (§ 660), kenbaar aan zijn hoed. Dit is, voorzoover ons bekend,
de eenige beslaande afbeelding van kettingboeven in den Compagnieslijd. De man met de mand is bezig met
straatreiniging. Aan de linkerzij is het Groene Zoodje, de gerechtsplaats van den Raad van Justitie, met
het schavot; daarachter het huisje van den Raad, dat men bereikt door een met eene deur gestolen gangetje, het
welk doorloopt lot de Amslerdamsche gracht en de slalgebouwen scheidt van hel gerechtshuis. Men ziel hel
schavot opgeslagen en eene terechtstelling in vollen gang. Rondom hel schavot staan soldaten met geveld ge
weer. Cavaleristen houden het terrein schoon; eene andere ruilerafdeeling staal opgesteld vóór de kazerne en
twee stukken geschut bestrijken hel schavot. Zoo goed mogelijk, en inderdaad aardig, heeft Rach de verzamelde
menigte trachten weer te geven zonder ons gezicht op den achtergrond le versperren. Midden in de laan danst
er een van prei over het ophangen van een vijand; een ander klapt in de handen; een derde schijnt een rozenkrans
in de hand te houden. Met elkaar is dit misschien Rach's beste teekening. Zij was zeer lastig te photografeeren zonder den lichter getinten achtergrond le bederven. Als bewijs van nauwkeurigheid dienc hel laddertje
in den klokkeloren.
*) Dergelijke aanduidingen bij de platen van Rach wijzen hel nummer aan, waaronder zij zijn beschreven in
hel Tijdschr. van het Bat. Genoolsch . XLIV, igo e. v. en XLV, 222 e. v., als ook XLJ1, 107.

K 2. Heydl's teekening anno 1738 van het Kasteel , gezien uil het Zuidoosten. Hel pijltje links duidt aan
den stroom der sladsbinnengracht, die destijds nog niet (zooals op Van der Parra's kaart) door de nieuwe Graanpakhuizen (§ 694 e.v.) was afgescheiden van de Kasteels oostergrachl, waaruit hel pijltje rechts komt. Echter
had Heydl den beer niet moeten weglaten, die de Kasteels zuidergrachl scheidde van de oosterkasteelsgrachl en
in het verlengde liep van de vlerk uit het saillant van Robijn . Ook heeft hij geknoeid met hel perspectief van
hel Koningsplein (§ 380 noot), dal te veel naar voren is gebracht. Geheel vooraan is eene belangwekkende voor
stelling van de orembaai, zooals die destijds soms nog voorkwam (§ góg). Men noteere Heydl's aanwijzing van
de verslibbing of ,, ver landing '' der grachten (§ 471). Verder ziet men links een deel van hel Galgeveld; een lot
den Compagniesstal behoorcnd paard wordt daar door de slalslaven opgevangen. Voorts de Kasteelsbrug en de
Landpoort, die, voor zoover ons bekend, nergens anders afgebeeld staal dan hier en bij Beeckman. Overigens
verklaart deze plaat zich vanzelf uit de legenda, vergeleken met onze beschrijving van hel Kasteel. Dat de vlaggeslok der Werf ( § 649) ongeveer in ééne lijn ligt met het haantje der Kasteelskerk en de Landpoort, is juist,
maar onze teekenaar kan niet op den vlakken grond hebben gestaan, wanneer hij, over den Kasleelsmuur heen,
alles zag wat de plaat vertoont. Men noteere dat de Saphier tinnen heeft, welke op Rach's teekening (K 10)
ontbreken.

K 3. Rach's teekening (Boursse Wils A 8) van de Kasleelsgebouwen na de afbraak der courline tusschen Dia
mant (links) en Robijn (rechts), waarover zie § 264. In plaats van deze courline vinden wij hier nu een laag
muurtje mei aan weerskanten eene deur naar het water. In het midden de smalle Kasleelsbrug, recht vooruit
de Pinangpoorl. Door deze laatste heen ziet men in het verschiet de opening der Waterpoort (§ 334). Aan
de linkerhand de gevel van het Gouvernement, die uitvoeriger is te zien op onze pholo’s K 4 en 5. Bezuiden
dit Gouvernement (aan de overzij van hel Paradeplein) is de Dragonderwacht (§ 276). Over het dak daarvan
heen ziet men de vlag van de Werf. Links een paar gebouwen op den Diamant. Beoosten de Pinangpoorl
de gebouwen der Loge en hel begin van de gang tusschen de Loge en de Wapenkamer. In den rechterhoek de
trappen naar den Robijn , een paar boomen en gebouwen boven op dit bolwerk. Tusschen Robijn en evengenoemde gang de nog resteerende gebouwen langs de zuidzij van het Paradeplein. Deze plaat is ook te vinden in:
Batavia in deszelfs gelegenheid 1, 152, en in Verhand. Bat. Genootschap, ie deel, druk van 1781.

K 4. Hegdt’s teekening van 1738 van de gebouwen aan hel Paradcplein, gezien van uit de kerk. Om echter
de kerk ook op zijne voorstelling le krijgen, heeft hij hare cleur (zie photo K 5), die feilelijk loodrecht staat op de
richting van den gevel van hel Gouvernement, evenwijdig daaraan in den linkerhoek gezel. Verder erkent hij
de rij boomen le hebben weggelaten, welke men op Bach's teekening K 5 aan de zuidzij van het plein ziet; mis
schien heeft hij ter vervanging dezer boomen de lantarens gezet, welke bij Rach niet voorkomen. Overigens
geeft de legenda voldoende inlichtingen . Tegenover de Pinangpoort is de doorgang naar de Laadpoort; deze
wordt aangeduid door het schilderhuisje. De Groote Kas en Groote Winkel aan den achterkant van-het plein
maken een weinig trotschen indruk; de ingangen daartoe zijn niets dan de bekende ronde poortjes van Cormandelsteen . Deze plaat is omstreeks 1780 te Augsburg afzonderlijk uitgegeven op naam van Habermann als
graveur; evenzoo andere platen van Heydt.

K 5. Rach's teekening (verzameling Van Leeuwen 1) van hel Paradeplein, gezien van den anderen kant dan
op K 4, dus met de kerk op den achtergrond en het Gouvernement rech ts. Dit alles na de afbraak der zuidercouriine van het Kasteel en van hel middelste deel der gebouwen aan die zijde van het plein. Men ziel dus links
de Dragonderwacht, die gevestigd is in een deel van het vroegere huis van den Directeur-Generaal. Tusschen
de kerk en de Dragonderwacht is de Kasteelsdrukkerij (§ 1448); op de bovenverdieping dezer laatste was toenmaals
de bibliotheek en het archief. Boven op het bordes ziet men twee schildwachten en in de deuropening een hellebardier. De voorstelling van den pajoengdrager, die den zakdoek zijns meesters steelt, is denkelijk een van
Rach's toespelingen op eene gebeurtenis van den dag.

K 6. Heydl's teekening, gedateerd ijjg, der binnenplaats van hel Generaal Gouvernement, gezien van de
westzijde. Vergelijk § 2gi. De aldaar bedoelde galerij van houten kolommen, welke op den achtergrond on
zer teekening moest leiden van hel Gouvernement (rechts) naar de Raadzaal (links), heeft Hegdl weggelaten,
teneinde hel gezicht op de gebouwen daarachter niet te versperren. Evenzoo heeft hij weggelaten de galerij en
bijgebouwen op den voorgrond, rechthoekig op de overeenkomstige aan de linkerzij. Wij zien hier den achterkant
van het Gouvernement, zooals die er uitzag na de verbouwing door Durven (§ 2go). Volgens Hegdt's beschrij
ving behooren de twee ramen rechts lol een klein kamertje. Hel eerste trapje, de daarop volgende vier ramen,
het tweede trapje en de daarna volgende vijf ramen behooren alle lot de groote ,,woonzaal", die op photo K y is
ajgebeeld, en bevinden zich op K y aan onze rechterhand (de letters d en a, waarbij de eerste letter el aan de rech
terhand een reepje te zien geeft van de vensterruiten naar de plaats). Jammer dat onze steen E 3 nergens te
zien is. De pomp diende om het water weg te werken, dal bij springvloed zich in den kelder verzamelde ( § iogg).
Verder zien wij de beide lamarindeboomen, die zoo dikwijls worden vermeld, bijvb. bij de installatie der schulterofficieren; voorts hei daaronder geplaatste speelhuisje, waar de Gouverneur-Generaal wel audiëntie verleende.
De Raadzaal schijnt aan den naar ons toegewenden kant heel geene ramen te bezitten. Door dezen westwand
heen zouden wij hetzelfde gezicht in die zaal hebben als op photo K 8; men ziel derhalve dat de vensters links op
K 8 over eenige lagere gebouwen heenkijken, die vlak tegen de zaal aanslaan, terwijl het eene hooge venster,
de deur en de beide andere hooge vensters rechts alle uitzien naar den achtergevel van het Gouvernement; de
deur leidt naar de galerij, welke de Raadzaal met het Gouvernement verbindt en waarvan op K 6 de kolommen
zijn weggelaten. Men noleere nog de eigenaardige dakvensters der bijgebouwen; vergelijk photo A 2.

K 7. Heydl's teekeniny, gedateerd 1738, der groole zaal van het Gouvernement (zooals deze was na de verbou
wing door Durven, § 2go). Over de twee deuren en negen vensters rechts, alle leidend naar de binnenplaats, zie
onder I\ 6. Hoe enorm diep en hoog de zaal was, blijkt hel best uit de dicht opeen liggende zolderbalkjes. Naar
links zijn drie deuren, aangewezen door de lijsten daarboven. Deze drie deuren leidden naar de drie particu
liere vertrekken van den Gouverneur-Generaal naast de Gebedzaal aan de voorzijde van het Gouvernement (§ 288).
Dat de zaal na de derde deur nog zulk eene diepte vertoont en zelfs twee vensters, is vermoedelijk te verklaren uil
de verbouwing van dal deel der open galerij, hetwelk oorspronkelijk aan de westzij van het Gouvernement liep
(§ 28g). Op den achtergrond vertoont de zaal eene deur met zeer hoog bovenlicht: deze leidt volgens Hegdl naar
de bibliotheek waartoe de beide vensters kunnen behooren, welke op onze phoio K 6 hel dichtst bij de pomp zijn.
Naar hel schijnt leidt een trapje met drie treden naar de bibliotheek en staat de deur daarvan wijd open, zoodal
men de boekenkast op den achtergrond ziet. Deze plaat is verder van belang, in zoover zij de eenige conlemporaire afbeelding geeft van een Oud-Bataviaasch interieur. Men moei daarbij echter vooropstellen, dat Hegdl
volgens zijne gewoonte veel heeft weggelaten wal hel gezicht versperde, want het is niet aan te nemen dat deze
enorme zaal alleen langs de wanden meubelen had staan. Wij vestigen de aandacht op de hooge gordijnen, die
bijna den zolder raken; het groole aantal spiegels van ongewone afmetingen; de talrijke schilderijen, waaronder
zeer groole stukken; de velerlei verlichtingsloestellen, deels hangblakers, deels blakers op hooge geslingerde kna
pen, deels kaarsenkronen, deels olielampjes, hangend aan een groot koperen gevaarte (§ 1200). Bovendien
ziet men vier kanariekooien hangen, welke iels zeer huiselijks aan deze zaal geven. De afwezigheid van groote
tafels en kasten benevens het gering aantal zitplaatsen schijnt daardoor des te onnatuurlijker. De zes zooge
naamde schildwachten zijn volgens Heydt niets dan houten poppen, eene zoo smakelooze versiering, dat wij haast
zouden denken dat zij niet binnen maar eerder builen cle deuren moeten staan, die zij bewaken, evenals de
hellebardier op onze plaat K 8. Men noteere voorts de groote kwispeldoors en de sierbokalen op een der tafel
tjes. De schijnbare bokalen onder de tafeltjes zijn daarentegen van hout en een onderdeel van hel wansmakelijk
geheel. De plaat is ook daarom merkwaardig, omdat in deze zaal waarschijnlijk de eerste vergaderingen van
het Bcitaviaasch Genootschap zijn gehouden (§ 1441).

K 8. Heydt's leekening, gedateerd 1739, van de vergaderzaal der Hooge Regeering, gezien van uit hel Westen.
Waar de hellebardier slaat (deze stond natuurlijk niet binnen de vergaderzaal doch daarbuiten) is de deur naar
de galerij, die van de Raadzaal leidt naar de Gebedzaal in het Gouvernement (§ 2qi) en zoo naar hel bordes. On
zichtbaar (versperd door hel schutsel) is eene deur, die toegang gaf tot de vertrekken op den achtergrond der bin
nenplaatsen (pholo K 6, de boekenkamer c), door welke deur de Secretaris in de vergaderzaal kwam. De drie
vensters in denzeljden wand als deze deuren geven uitzicht op de binnenplaats en de achterzij van het Gouverne
ment , terwijl de drie aan den overkant hun licht ontvangen over de daken van lagere gebouwen, welke naar de
zen kant aan de Raadzaal grensden. Men noleere dat de zaal veel lager onder de verdieping ligt dan Valckenier's woonzaal K 7, en dal zoowel het natuurlijk als het kunstlicht veel gebrekkiger is, hetgeen alles samen een
ouderwetschen indruk maakt. Evenzoo de vloer van wit en zwart marmer, terwijl die bij Valckenier éénkleurig
is. Men begrijpt niet hoe de Secretaris (op den achtergrond naast den Gouverneur-Generaal) daar 's avonds
zijne notulen kon schrijven. De Heeren Raden hebben noch papier noch inktkoker en pralen maar zoowat.
Men noleere voorts de portretten der Gouverneurs -Generaal en hel schutsel, misschien hetzelfde als op onze
pholo C 23 (zie voorat den voel).

K g. Gedeelte van Rach's teekening Boursse Wils A 6, voorstellend de Waterpoort van hel Kasteel en de pak
huizen daarachter. Vergelijk § 340 e.v., het genoteerde onder E 2 en wal den stand der pakhuizen betreft het
aangeteekende onder A 27. De N boven het naamcijfer der Compagnie beteekent: Nederlandsche. Men noteere dat de pakhuiskoeli's hier geene gestraften zijn, zooals die bij de Dispens (pholo K1), maar denkelijk Com
pagnies- of huurslaven . Waarom op de baal rechts Van der Parra 's voorletters zijn gezet , is moeilijk te raden .
Rach kan onmogelijk hebben willen aanduiden dat Zijn Edelheid smokkelde. In tegenstelling lot vele andere
platen van Rach zijn de figuren hier goed geslaagd, vooral de Chineesche mandoer.

K io. Rach's teekening (Van Leeuwen 2) van den stadswal, hel Kasteel, de noorder kasleelsgrachl met in het
verschiet de Vierkanlspoorl, en eindelijk rechts de gebouwen van den Houtkap, alles gezien van uit hel Oosten,
slaande op het terrein der Vleesch- en Arakpakhuizen (§ 459) met hel front naar de brug bij den Saphier (§ 380).
Deze teekening komt ook voor in: Batavia in deszelfs gelegenheid I, 146. Van links beginnend ziel men de
Graanpakhuizen. Duidelijk is de opening te bespeuren (van voren afgesloten door den stadswal) tusschen de
twee rijen pakhuizen, dezelfde opening als op onze photo A 27. In § 6gg wezen wij er op, dat Rach eene kleine
vergissing begaat bij de teekening van het dak van het pakhuis rechts. De hoek, waar de licht geleekende wal
overgaal in den donkeren, is dezelfde, waar op onze photo A 26 hel schilderhuisje slaat, terwijl men op A 26
duidelijk de verbinding bespeurt van den stadswal met het stukje muur (waarin eene poort, de Delftsche), naar
het saillant van den Robijn (§ 378). Op den Robijn staat eene klokkestoel. Daarnaast ziel men onmatig groot
den koepel der Hollandsche kerk, die (men raadplege Van der Parra's kaart) van uil Rach's standpunt inder
daad achter den Robijn lag, maar met de hooge kazernen bij de Amslerdamsche poort er tusschen, zoodat het
vreemd lijkt dat die koepel zoo boven alles kan uitsteken. Men ziet op Robijn zoowel als op Saphier en Parel
de kanonnen geheel onbeschermd slaan. Tusschen Robijn (links) en Saphier (rechts) bespeurt men de gebouwen
der Wapenkamer (§ 379) met hel poortje ten gerieve van de bezigheden aldaar. Om den hoek van Saphier heen
ziel men de Waterpoort van het Kasteel (photo K 9), voor welker front aan den waterkant eene kraan slaat tot
hel vervoer van goederen naar en uit de pakhuizen binnen hel Kasteel. Achter de kraan is de Parel, in het ver
schiet de vlag der Werf, en rechts het kleine Vijverpoortje bij de batterij (duidelijker te zien op photo K 11); ook
daar staal eene kraan. Recht vooruit over de Kasteelsnoordergrachi heen ontwaart men de Vierkanlspoorl en
rechts daarvan de Westzijdsche pakhuizen. Op den voorgrond rechts is het bruggetje over het slootje bij den
Houtkap, dal op Van der Parra 's kaart duidelijk is aangewezen . De gebouwen van den Houtkap lijken belangrijker dan men wel zou hebben ondersteld (§ 458).

K ii. Teekening van Rach (Boursse Wils A 7), voorstellend een gezicht uit hel begin van het havenkanaal
oostzijde, als men staal met hel front naar de Vierkanlspoorl. Op den voorgrond eenig personeel van den Hout
kap, de een met een koevoet, de ander met een meetstok, een derde met eene bijl; eenig voor de Werf bestemd hout
werk . Rechts ziet men een jagertje ie paard en in het midden de wrijfpalen zijner treklijn (§ 447). Van links
beginnend ontwaart men de Vijverpoort (§ 381) en de batterij naast de Parel, voor het geven van de saluutschoten.
Daarnaast ziel men hel pontje overvaren, de schouw, waarvan reeds Nieuhof spreekt (§ 453) en die lot in de ige
eeuw jaarlijks verpacht werd, de zoogenaamde overvaart van de Vierkantsbrug naar den Houtkap. Op den ach
tergrond van deze schouw ontwaart men de gebouwen der Werf en wel hel meest links den smidswinkel, kenbaar
aan zijne rookende schoorsteenen, en daarvóór aan den waterkant het pakhuis en de kombuis. Meer rechts is
de kuiperswinkel, waarop volgt de zeilmakerswinkel en daaronder de loods der timmerlieden (die op Vonk's
teekening A 22 niet in eene vooruitspringende loods werken maar in eene open galerij). Verder ziel men den
vlaggeslok en benoorden dezen de twee groole equipagepakhuizen, zooals zij na den brand van 1721 waren her
bouwd (§ 650). Aan deze pakhuizen grenst naar rechts hel bastion Culemborg, hetwelk op onze pholo A 3 in
zijn hedendaagschen toestand is te zien. Men bespeurt hier eenig verschil met Van der Parra's kaart, welke
niet alleen Culemborg betitelt als Middelburg, maar bovendien den muur langs de kali zoover zuiderlijk verlengt,
dal de equipagepakhuizen erdoor worden gedekt. Aan Culemborg grenst naar het Noorden de Vierkanlspoorl
of Stadswaterpoort (§ 427), die in de open ruimte of bres heeft gestaan, welke op onze pholo A 2 zichtbaar is.
Onze pholo K 11 geeft de eenige ons bekende afbeelding dezer poort. Meer rechts bespeurt men de verschillende
gebouwen van den Boom (§ 453), gelegen lusschen de stadshuiiengrachl en het havenkanaal; hel gebouwtje met
eene verdieping staal op het vooruitspringend hoofd van den Boom. Daarachter ziet men naar rechts een deel
der brug of zoogenaamde ,,draai’' (§ 433) over den ingang der Vrijmanshaven. Voorts langs de westzijde van
het havenkanaal allerlei vaartuigen, die buiten den Boom moesten blijven. De vierkantsbrug is, overeenkom
stig onze teekening in § 42g, onzichtbaar.

I\ 12 . Rach 's ieekening Boursse Wits A 35, voorstellend een gezicht van uil hel begin van den Gelderlandschen
weg op het oosterdeel der Zuidervoorstad, de Jassembrug en den zuidoosthoek der stad. Men vergelijke K 21.
Links de Mardijkerwacht (§ 561 en 961) bij de Buitenkerk, hetzelfde gebouwtje dal op onze pliolo A 20 is te zien .
Daarachter in volle werking de nog heden bestaande overoude arakbranderij (§784). Men noleere, dat de Chineesche woningen in deze buurt niets karakteristiek Chineesch bezitten. Omtrent de Jassembrug vergelijke men
§ 560. Voorts ziel men hel groote hoekbolwerk Gelderland met klokkestoel ten gerieve van het Ambachtskwarlier. De kanonnen op Gelderland slaan achter eene borstwering, in tegenstelling tol die op de kasteelsbolwerken
(zie K 10). Links van Gelderland de bolwerken Calzenellenbogen en Oranje, rechts Vianen en Enkhuizen
(§ 416) ; tusschen beide laatste hel Kwarlierspoorlje (§ 669); aan den waterkant eene kleine kraan voor hel lossen
van materialen. Men noleere de gebrekkige ventilatie der slaapzolders van hel ambachtsvolk.

K 13. Bach's teekening Boursse Wils A 34, voorstellend een gezicht van uit de Zuidervoorrij op de stadszuidergracht, de Nieuwpoortsbrug en den stadswal van Hollandia links lot Gelderland rechts. In tegenstelling tol
helgeen wij onder K 12 van Gelderland zeiden, staan de kanonnen van Hollandia achter een borstwering met
embrasures. In hel verschiet de koepel der Hollandsche kerk. Daarvóór de heden niet meer beslaande gebou
wen van het Hospitaal langs de sladsbinnengracht. De loop der Binnennieuwpoortslraat langs de oostzij de
zer gebouwen is vrij goed ie zien. De Nieuwpoorl en hel daarbij behoorend bolwerk (§ 423) verloonen hetzelfde
Tusschen Oranje en Catzenellenbogen is de wal doorgebroken om hel
ouderwelsche karakter als Hollandia.
water der kali (d.i. der stadsbuitengracht) in de Tijgers- en de Kaaimansgracht le brengen (§ 466). De gansche
entree der stad aan hare zuidzijde maakt een vrij armoedigen indruk, vooral ook door de verwaarloozing der ri
vieroevers . (§ 473). Niettemin ziel men een paar heeren op welgevulde fauteuils in den vooravond rooken
en borrelen in de schaduw van een paar boomen; eene slavin brengt hun een blaadje met glazen (§ 470).

r

K 14. Een gedeelte van Rach's teekening Boursse Wils A 32, voorslellend een gezicht uit het leege veld be
noorden de Chineesche kamp [de blokken O 1 en O 2) op den Zuidwesthoek van het wester stadsgedeelte. Op
den voorgrond links de Mardijkerwacht tegenover de punt Zeelandia (zie van der Parra's kaart), welke al van
1663 dateert. De daarbij slaande figuur draagt in cle linkerhand een sleutel-, vermoedelijk was deze wacht een
politiepost en de sleutel die van het blok. Het bruggetje daar achter, hetwelk al in 1673 voorkomt, is
de nog heden bestaande brug bij het Chineesch Hospitaal over de , ,Bacherachtsgrachl of oude Grogol", thans
Djelakeng (§ 487); zij leidt (zie Van der Parra's kaart) naar den Pasar Bamboe ($685), waar de Chinees
op den voorgrond der teekening de enorme bamboe heeft gehaald, die hij over den schouder draagt. Bij Pasar
Bamboe werd in 1753 een dam gelegd door de sladsbuitengracht, die in 1755 gedeeltelijk werd vervangen door de
op onze teekening afgebeelde ,,boerenverdrielen", ,,verlaten" of ,,valsluijsjes" (§ 484), welker tegenwoordige
toestand te zien is op onze photo A g. Aan de overzij van hel water vindt men de bolwerken Zeelandia (mei tin
nen), Oostfriesland en Utrecht (§ 417). Tusschen de beide eerste een in 1705 gebouwd poortje ten behoeve van
een kruitkelder bij Zeelandia. De Utrechlsche poort en de daarbij behoorende brug komen overeen met de voor
stelling onzer photo K 13.

K 13. Rach's teekening Boursse Wils A go, voorslellend een gezicht uil het Zuidwesten van uil het open ter
rein benoorden de Ammanusgrachl op de Utrechlsche poort en de brug daartegenover. Wij geven deze pholo
vooral wegens den eigenaardigen bouw der Utrechlsche poort (§ 426) en de merkwaardig geringe hoogte van den
stadswal aan deze zijde (§ 413). Links van Utrecht hel bastion Leiden. Men lette op de dame in wandeltoi
let met een hoed, als sprekend bewijs dat de bewering als zou de dameshoed in Indië zoo modern zijn, onjuist is.
Wat de beteekenis is van de figuur gevolgd door een scheepsjongen met een handkipersollelje, bleek ons niet.

K 16. Rach's teekening Boursse Wils A n: gezicht op beide kanten der Tijgersgrachl zuidergedeette, als men staal met
hel front naar het noorden, met de brug naar het Kwartierslraalje in hel verschiet. Hoe wij aan deze preciese bepaling
zijn gekomen? Uitgaande van den stand der zon. De beide heeren, die aan den waterkant zitten te rooken, genieten blijkbaar
niet de morgenkoelte, want zij zijn in vol ornaat, doch die van den vooravond. Zoo schrijft Addison dat de Balaviasche
Hollanders omstreeks 1813 ,,sit in the evening drinking drams of their own country liquor by the side of vile dank ditches,
dignified by the name of canals". Ook het gezin van den Direcleur-Generaal van Riemsdijk ziel men in alle deftigheid
uit toeren gaan — alweer in den vooravond. De lange schaduwen wijzen op een lagen zonnestand. Zij loopen van links
naar rechts, dus (aangenomen dat hel vooravond is) wij slaan met de zon aan de linkerhand in hetWeslen en ons gezicht is
noordwaarts gekeerd. Daar nu hel deftigste deel der Tijgersgrachl besloten lag in de blokken K en O 4, zal hel bruggetje op
den achtergrond dat naar het Kwartierstraatje wezen, terwijl hel versie gebouw aan onze linkerhand (het groole met hel
lagere dak) de Compagniesboeien van het Stadhuis moet zijn. Deze onderstelling vonden wij bevestigd door eene opgave
der heffing van hel moddergeld in 1750, waaruit bleek, dal Van Riemsdijk toenmaals een huis bezat aan bedoelde zijde
der Tijgersgrachl en op bedoelde plek, en wel zoodanig, dal de breedten der diverse gebouwen, langs de straalzij van dit
gedeelte, gerekend van uit hel Noorden, beliepen: van de Compagniesboeien 10 roeden; daarna respectievelijk: 2 roeden 8
voet; 2; 2 roeden 1 voet en 2 roeden 11 voel, welk laatste huis aan Van Riemsdijk behoorde. Of dit nu in 1770 of '75, toen
de teekening werd vervaardigd, nog hel geval was, is te moeilijker te zeggen, omdat Jeremias' zoon WïllemVincent Helvetius
van Riemsdijk later een groot huis bezat aan de Tijgersgrachl, welk huis hij in 1797 ter beschikking stelde van eene patrioilensocieleil en in 1813 ter beschikking van de loge La Fidele Sincérité; en volgens eene advertentie in de krant was dit
logegebouw aan de oostzij der Tijgersgrachl, waarbij echter de mogelijkheid openblijft, dat de steller der advertentie zich
heeft vergist, hetgeen inzake Oost en West wel meer voorkomt. In elk geval, Jeremias van Riemsdijk beschrijft in een
bewaarden brief zoo uitvoerig zijn huis op de Tijgersgrachl, dat men wel mag aannemen dat onze teekening expres voor hem
is gemaakt, en wel voorat om zijne familie in Nederland een idee te geven van de staatsie, verbonden aan zijn rang. Daarom
wordt de heele voorgrond ingenomen door zijne glazen koels met Europeeschen koetsier, waarmee alleen de Raden van Indië
reden (§ 1306), twee voorloopers en een oppasser te paard. Hel rijtuig is op weg naar de Nieuwpoorl *) om den vasten
vooravondtoer te beginnen langs Molenvliet (§ 746). Wij zien nu hier de beroemde Tijgersgrachl niet zonder een gevoel van
teleurstelling. De huizen verloonen een vrijuial meer ouderwetsch type dan de heden nog beslaande huizen aan de Kali Besar;
vooral de vensters zijn merkwaardig ordinair en toch was, volgens Van Riemsdijk's brief, zijne woning groot en ruim. In
een dezer huizen aan de westzij der Tijgersgrachl in blok K woonde Valenlijn in 1706. Nog meer valt ons de overkant, de
oostzij, legen, aan welke zijde het groole huis van Andries Cleyer heeft gestaan. Ook Rach's plaat van hel Stadshuisplein
vertoont merkwaardig kleine en smalle huizen aan Tijgersgracht Oost, hetgeen des te meer opvalt, omdat Heydt's overeen
komstige teekening hier huizen van een heel ander type vertoont. Als men echter bedenkt, dat Rach bij onze teekening voor
Van Riemsdijk werkte en dus zijne fantasie onmogelijk den teugel kon geven, ja de gansche buurt eerder zou hebben verfraaid
dan omgekeerd, moet men er zich wel bij neerleggen, dat de Tijgersgracht niet anders was. Wij noteeren nog het speelhuis
boven hel water, hetwelk volgens Van Riemsdijk 's brief gedekt was met blauw geverfde sirappen en diende als wachtkamer
voor bezoekers /hetgeen bewijst dat deze ouderwetsche huizen aan de Tijgersgracht niet waren ingerichl op den nieuwen train
de vie, waarbij voor het bezoek van zakenvrienden of sollicitanten e.d. een aparte ingang was gereserveerd (§ mi), dan wel een
apart kantoor op hel erf (§ 1125). Voorts vestigen wij de aandacht op hel hier zoo duidelijk aangegeven plaveisel, beslaande
uit stoep, voorstoep en rijweg (§ 501). Hel tweede plaveisel aan den waterkant (niet om er te loopen maar om onder de
kanari- en lamarindeboomen te zitten) was misschien alleen eigen aan deze deftige gracht; onze bronnen vermelden hel niet
en op onze plaat der Spinhuisgracht is hel niet te zien. De rollaag daarentegen met zinkput en rooster klopt mei de voor
schriften (§ 481). In de gracht ziel men eene prahoe djoekoeng en eene prahoe papan; misschien is deze laatste een der
vuilnispramen (§ 480), die in Rach's lijd weer in gebruik waren.
*). VolgensVan der Parra's kaart zou er in de Binnennieuwpoorlslraat heel geenebrug over de: stadsbinnengracht zijn geweest; men
zou zich, door de Nieuwpoorl binnenkomende, op een eiland hebben bevonden. Hel spreekt wel van zelf, dat die brug bestaan heeft.

K ij■. Bach 's leekening Boursse Wils *4 13 .■ gezicht op de Spinhuisgracht, als men staal ongeveer op den hoek
der Utrechtsclie straat met hel front naar hel Noorden. Links eerst het Spinhuis (§ 540), zooals dit in 1715
was verbouwd. De vijf ramen aan de straatzij vormen de woning der binnenmoeder. Bij die verbouwing van
1715 was ook het huis van haar buurman, den meester der Compagniesschool, verbouwd, niet de school zel
ve. Vandaar dal die meester onder hetzelfde dak woont als de binnenmoeder. Van hem is dus de deur
naast haar woning en een raam, terwijl de andere deur, waarboven ,,School" staal en die hij in hoogs leigenpersoon openhoudt, toegang geeft tot het schoollokaal, waartoe de twee volgende vensters behooren. Aan de
straat was de school breed twee roeden en drie voelen, dus 8y2 Meter. Achter hel schoollokaal ivas eene plaats.
Deze school stond er nog in 1820 en werd samen met het Spinhuis afgebroken. Benoorden deze school volgt de
woning van den Binnenregent van het Chineesch Hospitaal (de vent zit op sloep te borrelen; zijn zoontje staal
op zijn kop) en daarna het Chineesch Hospitaal. Dit laatste heeft een plat dak. Men zou kunnen aannemen
dal de bovenverdieping enkel uil een blinden muur bestaat, welke dient om de lijn van het huis des Binnenregents
niet te verstoren; wij hebben echter in verband met deze inrichting iets vernomen omtrent eene inderdaad beslaan
de bovenverdieping. Een bedelaar schijnt aan de deur om opname te vragen (§ 639). Aan de noordzij van dit
hospitaal was de Chineesche school (§ 938), die een deel dezer inrichting vormde: dit zal dus hel huisje met een
deur en twee vensters vormen, dat dezelfde gevellijn heeft als hel hospitaal en de regenlswoning. Vandaar dat
op straal Chineesche en Europeesche schooljongens vechten bij hei uitgaan der namiddagschool om vijf uur.
De dame is misschien eene Mixliesche; de Europeesche vagebond zou een simulant uit hel Binnenhospitaal
kunnen zijn. Men lette nog op hel rolanvensler aan de linkerzij der leekening.

K 18. Rach's teekening Boursse Wils A iy : gezicht op de Hospilaalshrug, als men slaat aan Kalibesar Oost
met hel front naar de Dieslpoorl. Aan de linkerzij ziet men eerst het dak der redoute Grimbergen, overeenko
mend met Nieuhof's teekening van het Binnenhospitaal, waar men Grimbergen aan de rechterzij ziet (pholo
M y). Door de bogen der brug heen ziel men de restanten der vroegere sluis, waarvan hei andere stuk beneden
strooms ligt § 483) ; de deuren zijn er uil gelicht en door de opening gaat een flinke stroom. In iyy8 worden
nog vermeld ,,de overblijfsels van de sluis aan de Dieslpoorl". Deze poort ziet men (natuurlijk van haren
binnenkant ) rechts naast en achter hel wachthuis aan de kali; de militair bij dit laatste schijnt aan te duiden
dat hier het logies was der bezetting van de Dieslpoorl. Op deze zelfde plaats stond onlangs nog een dergelijk
wachthuis, zie photo A 6. De schildwacht aan de overzij der kali bewaakt den overgang der brug over de sladsbinnengracht, welke tusschen hel wachthuis en hel restant der sluis in de Kali Besar uitmondt. Deze teekening
is vooral interessant, omdat zij eene vergelijking toelaai met het heden. De afbeeldingen van woningen verhoogen haar belang. Des te spijtiger is het, dat zij juist ophoudt waar de.huizen aan Kali Besar West begin
nen . De vrouwenfiguren zijn slecht■ Rach slaagt er nooit in, eene slavin eenigszins toonbaar weer te geven.

K ig. Heydl's leekening anno 1738 van de Portugeesche Binnenkerk, gezien van uil de brug over de Jonkersgrachl, welke in de Utrechlsche straat ligt. Op den achtergrond de redoute Middelpunt (§ 178) en de Middetpunisbrug over de Kali Besar. Links van die brug is wellicht hel gebouw der Waag, die op Van der Parra's
kaart niet meer bezuiden de Hoenderpasarbrug is te vinden (§ 6gi). In § 507 toonden wij reeds aan, hoe Heydt
zijn leekening heeft verknoeid door van standplaats te verwisselen. Ook de stijfheid zijner huizen is niet pret
tig, maar toch geeft hij hier een interessant stadsbeeld. Men ziet hier, kort voor den Cliineezenmoord, Cliineesche huizen in de Utrechlsche straat naast Hollandsche. Een der laatstgenoemde draagt een uithangbord, dal
het eenige verschil vormt lusschen dit neringhuis en hel woonhuis er naast (§ 1032).

K 20. Ltach's leekening Doursse Wils A 15 : gezicht der Binnennieuwpoortstraat, als men slaat op den hoek
der Hospitaalstraat met het front naar de Nieuwpoort. Het huis waarbinnen een rijtuig slaat, terwijl een an
der voor de deur wordt aangespannen, kan óf eene rijtuigverhuurderij wezen, zooals er juist in deze straal waren
(§ 1311), of ook de stal van een der groote huizen aan Tijgersgrachi West. De heer met hooge witte muts (over
welke zie § 1232), een groolen bril en eene pen achter hel oor is misschien de Compagnies- en Siadsapotheker en
het groote huis waar hij vóór staat zijne apotheek (§ 6ig). Aan de rechterzij ziel men eerst de uiterst eenvou
dige Maleische kerk (§ 559) en in aansluiting daaraan de gebouwen van het hospitaal, namelijk op den hoek het
Nieuwe verband (§ 59$) en dan in de straat naar de poort toe achtereenvolgens cle woningen van den eersten verbandmeester, den apotheker, den ziekentrooster, de praclisijns en op den achtergrond het groote Laboratorium.
Hel belangwekkendst element der leekening is echter de groep rampzalige hospitaalpatienten, die onder bege
leiding van met lange rotans gewapende ziekenvaders eene gezondheidswandeling doen op bloote voeten volgens
hel systeem van Pastor Kneipp. In 1777 werd bepaald, dat de ontslagen hospitaalpatienten een paar kousen
en schoenen zouden krijgen, hetgeen doet zien dal deze in den regel ontbraken. Men zie voorts § 609 en het aangeleekende bij B 6.

K 21. Heydt's teekening 1739 van de Buitenkerk en omgeving, gezien van uit hel bastion Gelderland. Men
vergelijke Rach 's plaat K 12 en hetgeen wij daarbij aanleekenden . Zonderling is, dat Heydt sub i de kali be
titelt als ,,die Revier Crocol"; vermoedelijk heeft hij de Krokot bedoeld en niet de Grogol, die veel te ver van de
stad is (§ 173). Ook zijne bewering, dat Batenburg indertijd Speelman's eigendom was geweest, staal de plank
mis (§ 784). In Heydt's dagen stond hel oude Kola Tahi daar nog bij (§149). De bij de Jassembrug opgesta
pelde houtwerken hebben wij in § 560 getracht ter verklaring van den naam dezer brug te gebruiken. Van de
Hollandsche huisjes aan de linkerzij der teekening hebben wij die dit schrijven nog een aantal zien sloopen, en
den eersten boom achter de Mardijkerwachl, die reeds op eene plaat van Rach als een veteraan voorkomt, hebben
we zien omhakken. Men noteere nog, dat de Chineesche huisjes, zoowel die aan de linker- als die aan de rech
terzij der teekening, wederom niets Chineesch vertoonen en enkel als zoodanig kenbaar zijn door hun afdak. Deze
plaat is omstreeks 1780 te Augsburg afzonderlijk uitgegeven, als gegraveerd door Habermann.

K 22. Rach's teekening Boursse Wils .1 22 van Van der Parra's buitenplaats aan den weg van Jacalra.
Vergelijk § 815. Dal zij aan de zuidzijde van den weg lag, blijkt uit de beschrijving der voorstelling van dezen
Gouverneur-Generaal in hel Tijdschr. van hel Bal. Genootschap 1902 p. 230. Neemt men nu aan, dat Bach
zijne schaduwen goed heeft aangebrachl, dan is hel een morgenlooneel wal wij hier hebben, en aangezien Van der
Parra des Dinsdags en Vrijdags audiëntie gaf op Jacalra van 's morgens 6 lot 8 (des Maandags en Donderdags
op Weltevreden, vergelijk de plaat K 28), mag men bij Bach de bedoeling onderstellen om audientiegangers af
te beelden. Of dezen zich den wachttijd konden korten met eene pijp tabak in het speelhuisje op het voorerf,
blijft dubieus. Men noteere vooral de houding der beide grenadiers (als zoodanig herkent men ze o .a. aan hunne
snor, die hun per dag een halven stuiver „baardgeld" opbracht, in tegenstelling lol andere militairen). Ze
slaan stram in de positie, de een recht vooruit starend, de ander de oogen gericht op hel groepje van twee personen
op den voorgrond. Van deze twee is de een blijkbaar een sollicitant, die zijne belangen bij den ander voordraag!.
Dit en de houding der schildwachten zou kunnen leiden tot de onderstelling dat de andere figuur, het propje,
niemand minder is dan Zijn Hoog Edelheid. Wij moeten dan echter aannemen dal Rach, om aan 's mans
onverzade lijke ijdelheid te voldoen, het opzet zijner teekening (namelijk eene audiëntie binnenshuis) verstoord
heeft door den Gouverneur-Generaal, die binnenshuis onzichtbaar zou wezen, op den voorgrond te plaatsen met
de zonderlinge toevoeging van de rookers in hei speelhuisje, den vleienden sollicitant op straat en den anderen
audienlieganger die hem voorbijloopt. Het vollemaansgezicht echter van dit ventje, bezat Van der Parra, en
uit de exerceerende grenadiers op onze plaat K 1 is reeds te bespeuren, dal Rach wet op ééne teekening dingen
samenvoegi, die kwalijk gelijktijdig konden voorvallen . Men noteere nog dal de vleugels van het huis, die voor
hel hoofdgebouw uitspringen, een topgevel verloonen, die enkel dient tot maskeering van den ongebruikten
zolder. De vleugels worden alleen gelijkvloers gebruikt-, de rest is dak; zie § 1122.

K 23. Rach's teekening van hel fort Noordwijk en omgeving, Boursse Wils A 46. Zie § 743. Een der aar
digste platen van Rach en vrij goed op het terrein thuis te brengen. Hei hek aan de rechterhand (hetzelfde dal
men op onze plaat K 24 van voren ziel) valt vrijwel samen mei het tegenwoordige ijzeren hek vóór hel Atjehmonument. Men staal met hel gezicht naar de Sluisbrug, welke men in het midden op den achtergrond ziet. Er zijn
daar twee stellen gespaakle windassen, van hetzelfde type als op onze plaat A 8. De weg loopt derhalve van hei
tegenwoordige Noordwijk met eene bocht door de kanarilaan naar de brug en dan verder langs den tegenwoordigen Postweg; daar ziet men een rijtuig (geheel in hel verschiet) op weg naar Goenoengsari. De schaduwen val
len uit hel Westen, dus men kan aannemen dal de koets op haar gewonen vooravondtoer is (§ 746). De jager die
thuis komt is denkelijk de commandant van hel forije. Naar de linkerhand ontwaart men een poel, waarin wa
tervogels , en op den achtergrond den ingang van het forije met eene dergelijke verhoogde poort als Rijswijk heeft
op Hegdt's plaat K 25. De localiteil van den poel is nog heden wel zichtbaar in de helling van den bodem.
Volgens Heydt bestond de muur van het forije uil steen met eene versterking van aarde. De klokkesloel staat hier
op eene andere plek dan op ons situatiekaartje; op eene andere teekening van Rach staat hij alweer anders.
Eindelijk is de koetsier op den voorgrond eene aanduiding dal het huisje in den rechterhoek de wagenkamer van
den Binnenregeni van hel Buitenhospitaal is. Hel is geene kamer voor eene lijkkoets, want het Buitenhospitaal
had destijds geene lijkkoets noodig (§ 625); ook de patiënten werden nog in 1862, toen het nieuwe hospitaal
reeds lang in gebruik was, vervoerd per ,,ziekenprauw’ en niet per as.

K 24. Rach's teekening van het Buitenhospitaal, gezien van uil den weg bij den post Noordwijk; Boursse
Wils A 48.
Men ziet hier in hel front hetzelfde hek als op K 23 met rechts de wagenkamer van den Binnenregent. Op den voorgrond rechts een troep matrozen, die hel Hospitaal als hersteld verlaten; vandaar hunne
diverse bundeltjes. Arak wordt hun al weer verkocht door een kerel met een steekje, die geen matroos is, want
een matroos draagt dit hoofddeksel niel. De mannen zien er beter uil dan het zoodje op onze plaat K 20, maar
steken haast even ellendig in de kleeren. Links is eene groep patiënten, grootendeets soldaten; misschien zijn
er eenige recruten bij, die nog geene uniform hebben ontvangen en ziek van boord zijn gekomen ( § 390). Ook
onder dit troepje schijnt vrij wat drank present. Een paar onderofficiers handhaven de orde.
Binnen hel hek
slaan er nog enkelen. Op den achtergrond de woning van den Binnenregenl aan het einde eener laan, met eene
breede sloep voor hel gansche huis, op welke de bewoner zit te rooken en te drinken. Over deze ouderwelsche
woning zie § 723.

Ii 23. Heydt's teelcening anno 1740 van den post Rijswijk, de vroegere Buitenwacht (§ 753). De toren, wel
ken onze photo K 26 vertoont, is hier nog niet aanwezig; hij werd (§ 734) een weinig later gebouwd. Het terrein
is overigens precies zoo als het eenige jaren geleden, voor de overkluizing, zich nog bevond. De teekenaar heeft
gestaan ongeveer vóór de Harmonie. De Buitenwacht is thans ongeveer Eigen Hulp. Daarvóór ziel men
de ,,brug van Wisse". Noordwaarts van den post was toenmaals de buitenplaats van Martinus Storm, OudGouverneur van Ternale. De post zelf bestond, volgens Heydt, uit eene ommuring van slechts vier voet hoog
met twee halve bastions aan het front naar de brug. Hij had eene droge gracht met steenen brug. De teekening
doet zien, dat deze gracht of terreinplooi zich voortzetle naar den kant der Rijswijkslraal tot bij de omheining,
ter plaatse waar thans de winkel van Oger is. Naar Molenvliet varen kano's of dug-out's van een model, dat
men ook heden nog wel ontmoet. Heydt's ,,Galalter" boomen zijn denkelijk katapang's.
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K 26. Rach's teekening [Ader 17) van het westelijk deel van de buurt Noordwijk. Op den achtergrond de
Wisse” en de toren van Rijswijk, met één kanon aan elke zijde en een bovenbalkon bij wijze van
1 J brug van
bastion. Hel eene stuk is hier gericht op de brug, het andere op de Rijswijkstraat of ,,weg naar den pasar Tanahabang". Aan de overzij van hel water de beschoeiing van Rijswijk; de bocht bij de Harmonie goed zicht
baar. Men merke op, dat hel tegenwoordige Rijswijk niets is dan een smal pad iusschcn den waterkant en eene
rij warong's en omheinde inlandsche woningen . Naar den kant van Noordwijk eene flinke aanslibbing (§ 471)
tegen de uit bamboe en planken bestaande beschoeiing. Eigenaardig is, dat Rach langs Noordwijk slechts ééne
rij boomen leekenl, hoewel eene kaart uit denzelfden tijd er twee vertoont, het verlengde der zelfde laan van kanariboomen, die op ons plailegrondje van het forlje Noordwijk (Deel I bl. 398) is te zien. Hel is mogelijk, dat onze
plaat is geleekend op verzoek van den eigenaar van den grooten tuin rechts en dat de andere rij boomen is wegge
laten om aan de afbeelding van het tuinhek geene afbreuk te doen . Dit hek bestaal uit eene lange steenen rollaag
met vierkante pilaren, waartusschen een latwerk.
De ingang, geflankeerd door een paar kanonloopen als
schamppalen, is veel eenvoudiger dan die op onze pholo K 22. Achter hel hek rechts een klokkestoel van het
zelfde model als die bij landhuizen aan de Kaap. De groole massa geschoren boomen bij de brug verbergt hel
tusschen 1745 en 1767 door Van der Parra gebouwde landhuis, dal in 1920 werd afgebroken, hel , ,Hotel Wisse",
waarvan het hoofdgebouw eene kapitale T tol grondvlak had en uil twee verdiepingen bestond. Dit huis met
tuin vormde in Rach's lijd eene enclave in het landgoed Berendregl, hetwelk behoorde aan Van der Parra's
neef D. J . Smith en waarvan hel woonhuis, dal toenmaals eene verdieping had, door de tegenwoordige Weeskamer wordt gevormd. Het erf van Berendregl liep van Molenvliet door lot Gang Paijenongan. Behalve hel
hoofdgebouw bevatte Berendregl nog eene groole zaal en verschillende andere opstallen. Langs den „weg
van Noordwijk’’ waren echter een paar enclaves in dit groole eigendom. Eerstens, zooals gezegd, hel huis
op den hoek (hel ,,Hotel Wisse"), en dan verderop nog een paar, waarvan de voornaamste was de tegenwoordige
toko Van Beem en Co., een niet zeer aanzienlijk gebouw, dat zijn tijd heeft gehad en wel niet lang meer duren
zal. Dit laatste huis werd na 1759 gebouwd door Pieler Joseph de Vienne, Binnenregent van het Builenhospilaal (§ 628), die in Rach's tijd evenzeer eigenaar was van het hoekhuis, hel ,,Hotel Wisse". Op onze
pholo zien wij derhalve De Vienne's eigendom, en De Vienne zal denkelijk de man zijn voor wien deze
teekening werd vervaardigd. Het bij hel ,,Hotel Wisse" behoorende erf grensde aan dal van zijn huis
Van Beem en Co."
) 1 toko
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K 27. Rach's leekening Boursse Wils A 4g van Pasar Senèn, als men staal op den hoek van Gang Kenanga,
ziende naar de tegenwoordige Kramatbrug. Op den voorgrond het rijtuig van den Gouverneur-Generaal, dal
van de stad langs Goenoengsari is gekomen en nu Gang Kenanga inslaat naar de poort van zijn landgoed Welte
vreden (den tegenwoordigen ingang van het kampement aan de tram), welke poort rechts op den achtergrond is
te zien (vergelijk pliolo K 28). Voorafgegaan door zijne twee trompetters (§ 320) en twee loopers, gezeten in
eene koets met portieren en Europeeschen koetsier, begeleid door den commandant der lijfwacht (den berijder van
hel paard met geangliseerden staart) en eenige dragonders (met karabijn) en hellebardiers (zonder karabijn)
zweeft Van der Parra huiswaarts voorbij het kerkje van Weltevreden (§ 759), de schuur links aan den weg,
achter de beide slavinnen. Zij was van steen; het uitbouwsel is denkelijk de woning van den leermeester. Men
noleere de pasarhuizen van bilik en alap, de Chineezen in eene nationale kleederdrachl, welke thans nooit wordt
gezien, en met waaiers, de bamboezen voor de wasch, den hoogen staak om eene perkoetoetkooi op te hijschen,
den heerenweg (Grooien Zuiderweg), in de lengte mei staken gesplitst in een peclatiweg en een rijweg (§ 818).
Bach schijnt zich hier echter le vergissen, want de pedaliweg was aan de oostzij, waar hij de chaise teekenl.
De kano is bestemd voor de Groole Slokan of Kali Baroe (§ 486), die destijds (blijkens onze oude kaart van
Weltevreden, zie Deel I bl 438-439) dicht langs den pasar liep. De helling van het terrein, van den hoek
van Gang Kenanga naar den tramweg toe, is nog heden duidelijk waar te nemen zooals Rach haar voorstelt.

K 28. Rach 's leekening Boursse Wils A 50 der brug, poort en oprijlaan van het huis Weltevreden . Men ver
gelijke onze photo K 27, waar deze poort op den achtergrond staal en de dubbele rijen boomen met behulp van de
schaar of het kapmes een veel regelmatiger aanzien hebben gekregen. Eenigszins zonderling doen in deze omge
ving de koeien en geiten aan; de plattegrond (Deel I bl 438) loont echler, dal de ,,koekraal" dicht bij den ingang
was. Rach is er aardig in geslaagd om een denkbeeld te geven van de diepte dezer majestueuse allee. Men ver
gelijke § 757. De figuren doen overigens denken aan eene audiëntie (vergelijk K 22); de zon schijnt in het Oos
ten te slaan, maar de schaduwen zijn te kort voor het uur eener audiëntie, 's morgens tusschen 6 en 8.

f

K 2g. Rach's leekcning Boursse Wils A 52 van het achterterrein der huize Weltevreden. Brug, vischvijver
mei Chineesch grotwerk (§ 808), laan van geschoren boomen, voerend naar de achterzijde van het hoofdgebouw;
aan weerskanten van de laan een groot perk, omheind met geschoren heesters, met poorten van latwerk, waarover
klimplanten zijn geleid; terzijde van elk perk de kooien eener volière. Aan de overzijde der beide perken zijn de
bijgebouwen gelegen ; zij hebben eene verdieping en eene boven- en benedenachlergalerij. Geheel op den voorgrond
eene groep dames in de zonderlinge kleederdracht dier lijden, niet zonder satirische bijbedoeling van den teekenaar.
Daarentegen maakt de huisheer, Zijn HoogEdelheid van der Parra, die naar de brug komt kuieren (men lette
op de deferentie zijner omgeving) een extra huiselijken indruk met zijne hooge gesteven muts, zijn openhangend
jasje en zijne korte, dikke figuur. Hij lijkt wel de caricaluur van den Roi Soleil, de groote trap te Versailles
afdalend, maar dan
Couronné par Jeanneton
D'un simpte bonnet de coton,
evenals de Roi d' Yvetot. Voor hel terrein dezer plaat vergelijke men den plattegrond van Weltevreden in
Deel I bl 438.
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K 30. Rach's teekening Boursse Wils A 53 van hel bij hel huis Weltevreden behoorend achterterrein aan de
Tjiliwoeng. Onze plattegrond van dien tuin {Deel 1 hl. 438) maakt alles volkomen duidelijk. De ,,Zaal"
ligt een eindje meer naar den voorgrond dan het bruggetje op onze pliolo K 29. Loopt Van der Parra op K 29
dus een eindje door, dan staal hij aan de voordeur der zaal, tegenover de achterdeur, welke K 30 vertoont. De
rivier komt van rechts, zoodal de kano stroomopwaarts wordt gepagaaid en hel bij de ,,Zaal” behoorend gemakhuisje bovenstrooms van het ,,speelhuis” met badgelegenheid is geplaatst, hetgeen nog al eigenaardig aandoet.
Maar er kwam zóóveel in de kali! De ,,Zaal" kan verschillende beslemming hebben. Jeremias van Riems
dijk had op Vijvervreugd aan den Anijolschen weg een afzonderlijk gebouw als eetzaal en een tweede als biljart
zaal. Bij Valckenier's huis op zijne buitenplaats bij Anijol stond eene zaal, die voor partijen was bestemd.
Eene biljartzaal wordt dikwijls vermeld in Bataviasche acten van overschrijving van landgoederen. De enorme
en zelfs niet van zeilen voorziene vensters der zaal van Weltevreden kijken uit op het Westen en maken haar in
den namiddag vrijwel onbewoonbaar; wanneer ook de niet zichtbare wanden met dergelijke vensters waren ver
sierd, kan de zaal alleen hebben gediend voor ontbijt of souper, waarbij door het opschuiven der benedenramen
voldoende luchlverversching was. Misschien hield Zijn Edelheid hier zijne drinkgelagen (zie photo D 21).
Men noteere verder hel wandelaarlje met hooge muts en de beide vegers, waarvan de een een man,de ander denke
lijk eene vrouw is; zie de figuren op K 33. Het speelhuis komt geheel overeen met het door zijn opschrift aange
duide ,,modern speelhuis” op eene andere plaat van Rach en met dat aan de Tijgersgracht (K 16). De figuur
daarbinnen met de muts op (het is Van der Parra niet) en de badende slavin bevatten vermoedelijk eene toespeling,
waarvan de bedoeling ons ontgaat. Zelfs op dit speelhuisje is weer Van der Parra's adelaar gezel. Nog
zonderlinger is hei beeld der Faam op het kakhuis.

K 31. Gedeelte van Iiach's leekening Boursse Wils A jg, voorstellend Mohr's Observatorium, waaromtrent
zie § 1435 e .v. Den vóórkant van ditzelfde gebouw ziet men in Gids 1883, III, bl. yg. Op hel terrein is de
plaats van dezen toren, waaraan Gang Torong op Molenvliet West haar naam ontleent, nog met volkomen ze
kerheid vast te sletten. De Chineesche klenteng, waarvan onze leekening een stukje vertoont en die nog heden
bestaal, bevindt zich wal Zuidwest van het Observatorium. De teekenaar heeft gestaan bij den ingang der klen
teng op een go Meter afstand van den toren. Men ziet den toren van terzijde; de rechlsche zijde is ge
keerd naar Gang Torong en Molenvliet. De Chinees met de pikolan slaat den hoek om van het nog aanwezige
muurwerk. Op den voorgrond (naar Rach's gewoonte, om de bestemming van hel Chineesche gebouw aan te
duiden) eene groep Chineesche priesters, kenbaar aan hel kaalgeschoren hoofd zonder staart en gedekt met de hooge
muts die men bij Chineesche begrafenissen steeds ontmoet. Vergelijk § 1233 noot. Ter juiste beoordeeling
van Rach's kunst merke men op, dat de schaduwen niet gelijk vallen. Die langs de wanden van den toren valt
anders dan die van den Chinees zonder hoed en die der klenteng legen den muur.

K 32. Gedeelte van Rach's teekening van Alting's huis op Goenoeng Sari (Van Leeuwen 8) tusschen de jaren
1777 en 1780. Over dit huis zie % 750. Op een paar kaarten wordt hel ten onrechte geplaatst vlak tegenover
de naar de achtergalerij van Senliong (§ 1133) voerende laan. Wij zien hier de voorzijde, namelijk hel bruggetje
over de nokslool, de flinke ingangspilaren met vazen er op, een lantarenpaal met lantaren; een ondiep
voorerf en een huis van twee verdiepingen. De bovenverdieping loopt over de voorgalerij heen, welke de gansche
frontbreedte beslaat; evenzoo aan den achterkant (K 33), zoodat dit ondiepe huis gelijkvloers behalve deze twee
galerijen en eene gang slechts een paar kamers kan hebben gehad. Men noleere cïe opgerolde zeilen. Op den
voorgrond Alling met zijne vrouw en eene jonge slavin, welke de sirihdoos draagt; deze laatste figuur is weer heel
ongelukkig uitgevallen, evenals alle slavinnen bij Rach. De dame is in wandeltoilet met hoed (vergelijk K 13);
niettemin heeft zij eene mouche op de wang. Aan hare ceintuur hangt aan een breeden band de amberbol (§ 1242;
vergelijk L 4).

K 33. Rach's leekeniny (Van Leeuwen 9) van Alting's huis op Goenoengsari aan de achter zij. Vergelijk K
32. Men ziel hier, dal dil huis even smal als ondiep was . Hel beantwoordt weinig aan de hooge waardigheid
van den eigenaar. Mogelijk was hel enkel een pied-a-terre en bewoonde Alling reeds toenmaals gewoonlijk zijn
landgoed Kampong Malajoe. Wij hebben deze plaat bepaaldelijk gereproduceerd terwille van de zonderlinge
bijgebouwen. Als men ziet, welke gemeene deuren al de kamers aldaar hebben, valt het moeilijk aan te nemen
dal daar logeerkamers waren. Toch schijnen de beide figuren links op zoo iels te doelen. Als het geene logeer
kamers zijn, ontgaat ons de bestemming geheel. Met elkaar lijkt Alling vrij ongeriefelijk gehuisvest. Men
noteere de afwezigheid van bloempotten (twee uitgezonderd) en de twee veegslers, die heel anders gekleed zijn dan
de beide slavinnen meer op den achtergrond. En wie heeft ooit in Indië eene veegstee gezien, liefst mei een hoofd
doek ? En waarom worden zij door een mandoer gecommandeerd ? Zijn hel soms gestraf ten ? Naast de deur
der achtergalerij schijnen spiegels le hangen. Waartoe? Met elkaar een nest vol raadseltjes.

K 34. Heydt's teekening, anno 1739, van een gedeelte van Valckenier's tuin bewesten de Anljolmonding
(§ 807). Toevallig ontdekten wij, dai dit terrein pas den 16 April 1738 folio 498 op Valckenier's naam werd
overgeschreven, zijnde toenmaals een woest land. Hij kan het echter wel wat eerder hebben gekocht. Bij zijn
vertrek in 1741 werd het gesplitst in vier perceelen, zoodat de glorie van dezen door Hegdl zoo uitvoerig beschre
ven lusthof slechts van korten duur zal zijn geweest. Hel gedeelte van den tuin, hetwelk op deze plaat voorkomt,
[Hegdl geeft nog een paar platen van andere gedeelten) vertoont op den voorgrond twee lantarens op houten ko
lommen, welke eene rechte laan van piramidaal geknipte boomen flankeeren. Deze laan heeft in het midden
gras (evenzoo de groote laan van Weltevreden, K 28), aan weerskanten denkelijk kiezel. Buiten de geknipte
boomen zijn bloemperken van geometrischen vorm, en daarbuiten vruchlboomen. In het midden dezer allee is
eene fontein met bassin, op de vier hoeken geflankeerd met siervazen. De fontein springt uit den top van een
appelboom, onder welken Adam en Eva; rondom hel bassin vier figuren, de eene gewapend met een blaasbalg,
de ander met een geweer enz., uil welke instrumenten eveneens water spuit. Al deze beelden zijn van lood.
Verderop wordt de laan doorsneden door een vischvijver mei rollaag en wandelpad er om. Daarop volgt een por
taal van witgeverfd latwerk; bovenop staal een vergulde valk; vervolgens een moestuin, waarin de beide kron
kelende piramiden van latwerk, die boven alles uitsteken. Eindelijk volgt een grotwerk van koraal, waarop
een vergulde Neptunus staat iusschen twee dolfijnen; het grotwerk is op zijn Chineesch lot een berglandschap
verfraaid, met paadjes, trapjes, lempeljes enz., alles in detail door Hegdl beschreven. Deze popperige grol
staat aan hel strand der eeuwige zee, terwijl het gezicht is genomen uit Valckenier's voor partijen bestemde
,,zaal", welke afgescheiden ligt van hel woonhuis.
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K 35- Een gedeelte van Rach's teekening Boursse Wils A VIII, voorstellend den tuin van den Raad van Indie Mr. Maurils Theodorus Hilgers (overleden November 1770) aan den Hilgersweg, over welks ligging zie
§ 487 noot. Hel huis ziel men van achter, dus de teekening beoogt de afbeelding der vrij zonderlinge bijgebou
wen. Wal ons echter hel meest interesseert, zijn de figuren op den voorgrond. De twee soldaten mei karabijn en
krommen houwer zijn artilleristen en wel de oppassers of lijfschutten van den Majoor der Artillerie Johannes
Rach, die op een boomstam gezeten hel teekenwerk van een ondergeschikte, die met den hoed in de hand naast
hem slaat, controleert. Op eenigen afstand wacht een vriend van Rach op hel einde der conferentie. Waarschijn
lijk is onze niet bijster fraaie plaat niet door Rach zelf geleekend, maar door dien ondergeschikte, over wien
zie § 510. Omtrent de kleeding der soldaten vergelijke men § 402.

K 36. Gedeelte eener ieekening (Van Leeuwen 6) van hel houten feestgebouw, dat anno 1762 aan den weg van
Jacalra werd opgeslagen ter gelegenheid der voorstelling van P. A. van der Parra als Gouverneur-Generaal,
die pas in het volgend jaar plaats vond. Deze ieekening is niet van Rach (die anno 1762 en 1763 aan de Kaap
vertoefde, § 508), maar van den toenmaligen Majoor der Artillerie C. A. von Luepken, althans deze had hel ge
bouw ontworpen . Hel kan echter wezen, dal Rach haar later heeft bewerkt en met figuren gestoffeerd, speciaal
den Compagnies verwer en zijn maal den timmerman, naar alle waarschijnlijkheid portretten van de eigenste
personen, die aan hel houten pronkstuk hadden gewerkt en welbekende sladsfiguren. Kleeding en uilerlijk
dezer kunstenaars zetten den domper op alle overdreven enthousiasme voor de fijngevo elde artisticiteit der Com
pagnies meubelen. Zie § 671 e.v. en 1163.

*

K 37. Gedeelte der leekening van Rach (Boursse Wils A 2g), voorslellend het speelhuis van Adriaan van
Haeften aan den hoek van Tandjongpriok. Over dit zonderling lustverblijf zonder bijgebouwen, dus eene soort
Iheekoepel, vergelijke men § 1137 en § 804. Op den (afgesneden) voorgrond wordt eene djoekoeng of kano op rol
len' in zee gebracht. De bekribbing van het ooslerslrand legen hel wegspoelen door golfslag was in de 18e eeuw
voortdurend een voorwerp der zorg van Heemraden, vooral omdat de langs dal strand loopende weg daardoor
leed. Adriaan van Haeften trad in 1759 voor het voetlicht, doordien de Kerkeraad toen weigerde zijn huwelijk
te voltrekken, omdat hem de toegang lol het Avondmaal was ontzegd. Hij wendde zich daarop tot de Regeering,
welke den Secretaris van den Raad van Justitie met deze plechtigheid belastte. Vergelijk § 1232. Uit ons
plaatje volgt, dal hij eenig fortuin moet hebben bezeten, ofschoon hij in 1774, na een twintigjarig verblijf in Indië, nog maar den rang van Onderkoopman had bereikt. Hij vervulde echter bij de Bank van Leening de betrek
king van Boekhouder, Secretaris en Pandbewaarder, en dal baantje zal wel voordeelig genoeg zijn geweest (§ 1580)
om hem met zijn bescheiden rang te verzoenen. Bij promotie in rang had hij zijne betrekking denkelijk moeten
prijsgeven.

\

L i. Portret vanj. P. Coen met facsimilé zijner handleekening, overgenomen uil Dr. H. T.
Colenbrander’s uitgave van het eerste deel der stukken betreffende Coen. De origineele
schilderij behoort aan hel Westfriesch Museum te Hoorn.

\

L 2(i. Detail der origineele schilderij van Beeckman, waarnaar de copie L 2 is vervaardigd. Links een
matroos in bonte Indische dracht (§ 158), rechts hel Mixliesche echtpaar. De gelaatstrekken van den man
schijnen hem wel degelijk lot halfbloed te stempelen en zijne klecdij steekt zeer af bij de sobere Hollanders in
het zwart. In elk geval is de vrouwenfiguur met badjoe, sarong en loka (§ 1246) eene Mixiiesche. Aan de
loka hangt eene rij metalen kraaltjes om haar in de goede plooi te houden. Haar sarong is door onzen
Amsterdamschen copiist (die L 2 schilderde) niet begrepen, zoodat hij hel patroon heeft verknoeid. Eigenaardig
is de pajoeng, en wel omdat de Balaviasche burgerij in 164Q (dus zeven jaar voordat Beeckman dit echtpaar
uitbeeldde) officieel had gedoleerd, dal haar niet toegestaan werd, zich een dergelijk zonnescherm ie doen
nadragen (zie § 1294).

I

L 2. Beeckman's eerste schilderij (anno 1636): gezicht van uit Kalibesar West bij de Maleische gracht op
het Kasteel. Photo naar de copie, berustend in hel museum van hel Bataviaasch Genootschap. Het origineel
is op 's Rijks Museum te Amsterdam. Over den schilder Beeckman zie § 306. Onze photo der copie,
ofschoon ver van goed, is altijd nog beter dan die wij ontvingen van hel origineel. De naam van den schilder
slaat op hel omgekeerde bootje rechts beneden. Links bespeurt men Chineesche huizen van een type dat nog
heden bestaal; zie onze photo A 12. In de verte ziel men aan deze zijde der kali den smidswinkel van de Anker werf (§ 644; 652). De vischmarkl (§ 683) is door den schilder weggelaten, omdat zij hel gezicht op het Kasteel
zou belemmeren. Zij wordt echter duidelijk aangeduid, zie bij L 3. Tot hetzelfde doel heeft hij de kali in een
slootje veranderd. Het interessantst zijn voor ons de kleederdrachten der talrijke figuren bewesten de rivier, op de
y/marckl", zooals de schilderij L 3 deze plaats betitelt, welke benaming op de Vischmarkl slaat, misschien ook op
de Rijslmarkl (§ 6j8). De zwarigheid blijft echter, dal men niet weel of bijvb. de Chineesche Icleeding
op onze L 2 een feestgewaad is dan wel de dagelijksche plunje. De groep Inlanders links is bezig
met hei inlandsch voetbalspel, sepak raga, waarbij een bal van a jour gevlochten rotan door een kring
van spelers elkaar wordt toegetrapt, zonder dat hij den grond mag raken. Ook een der platen van Rach
vertoont dit voetbalspel, dat door Wouter Schouten, Tappen en later Stavorinus wordt beschreven, maar
thans te Batavia niet meer voorkomt, elders echter in den Archipel nog wel degelijk. Op den voorgrond een
echtpaar, waarvan de vrouw zeker, de man misschien een Mixties is (zie photo L 2a). Tussclien de toppen
der klapperboomen (welke ook Clemendt's kaart alhier vertoont) is van rotan eene soort brug gemaakt, hetgeen
doel denken aan de wijze waarop volgens Nieuhof p. 162 aan de kust van Malabar toewak werd getijferd,
dat is, de bloemkolf van den klapperboom werd afgetapt-, waarbij men stond op lallen, die lussclien de boomen
waren vaslgemaakl; een paar bijna naakte en pikzwarte Malabaren behooren op onze photo onder de
,,marcklsilters''. Enkele Europeesche heeren, die er rondloopen, wijken met hunne zwarte kleedij en wit
befje (vergelijk L 4) sterk af van den bont opgedirkten Mixties op den voorgrond. De Chineesche vischverkooper met den soldaat zijn voortreffelijk. Het omgekeerde schuitje herinnert er aan, dat volgens liet Dag
register nog in 1664 schuiten werden vertimmerd aan Kalibesar West. Eigenaardig is, dat de rivier nog
aan weerskanten eene beschoeiing mist. Heecq spreekt in 1633 van een plan om haar te beschoeien. De
details van het Kasteel zijn vrij wel ie volgen; het blijft echter onduidelijk, wat hel torentje is vlak achter
de Laadpoort. Over de brug is de Gouverneur-Generaal komen rijden met twee trompetters vooruit; op de
volgende plaat ziel men hem in zijne koets (§ 1298). De kameel is aan de voorstelling toegevoegd (op L 3
ook een olifant), omdat Beeckman hem zoo merkwaardig vond; hij wandelde niet langs de straal, maar zat
in de menagerie (§ 262). De timmerloodsen, die in 1639 van hel Galgeveld werden overgebrachl naar het
Slavenkwartier (§ 636), gaven ons eene belangrijke aanwijzing betreffende den datum van Beeckman's werk.
De strafplaats van den Raad van Justitie met galg, geeselpalen en wip is vooral op L 3 goed zichtbaar evenals
het daarachter staande huisje voor dien Raad en de stalgebouwen (§ 260). Rechts van hel Kasteel ziet men
op den achtergrond het Rijslpakhuis (§ 694 en 693). Eene vergelijking met Clemendt's kaart zal echter
doen bespeuren, eerstens dat men het Rijslpakhuis alleen kon zien achter hel gerechtshuis van den Raad
van Justitie, twcedens dal men niet over het Rijslpakhuis heen kon zien, en derdens dat achter hel
gerechtshuis geen bouwwerk stond dat zich nog hooger verhief dan de gebouwen binnen hel Kasteel. Dit gansche
gedeelte der schilderij (rechts van hel Kasteel en achter hel gerechtshuis en de stalgebouwen) komt ons onjuist voor.

L 2b. Tweede detail der origineele schilderij van
Beeckman, waarnaar de copie L 2 is vervaardigd.
In hel centrum de Mardijker, die in L 2 op den
voorgrond staal, een ventje van Bengaalscli type,
veel donkerder dan de Inlanders op den achtergrond
(§ 9 51). Nieuhof schrijft over de Bataviasche Mar
dijkers: „De kleeding der mans is meest na de
Hollantse wijze, 't zij van gestreepte of andere
sloffe met ope mouwen Zij dragen broeken die
hen lol op d' enkelen hangen en hebben hoeden
op 't hooft". Het is haast alsof hij ons figuurtje
heeft willen beschrijven. Zijne eigen teekening
van „Een Toepas ofte Mardijcker mei sijri vrouw"
vertoont evenzoo als kleedij van den man een
slappen hoed, jasje van gestreepte slof met open
mouwen en aan de borst een groot aantal knoopen,
aan de polsen opslagen; verder eene lange wijde
broek, kousen en eene soort muilen; ook daar heeft
de man een stok in de hand en draagt hij lang
haar. Vergelijk § 1231. Hel slaande kraagje doel
denken aan de kalambi (§ 86g). De inlandsche
vrouw links van den Mardijker, welke haar kind
op de heup draagt (gendoeng), was voor ons, toen
wij deze schilderij op het Rijksmuseum zagen, het
bewijs dal de schilder inderdaad de Oost had
bezocht en dal dus de verdere costumes ook wel
naar de natuur zouden zijn genomen. Aan de an
dere zijde van den Mardijker ziel men een bijna
naakten slaaf van de Cormandelkust of Malabar.

«
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L 3. Beeckman 's andere schilderij, grootendeels overeenkomend met L 2 maar wel 30 c.M. hreeder en 30
hooger, bovendien in delails afwijkend. Dit stuk werd door den heer J. T. Cremer aangekocht te Leipzig
en ten geschenke gegeven aan het Koloniaal Instituut te Amsterdam. Zelf heb ik hel nooit gezien. De photo
naar dit stuk is oneindig helderder dan de beste van L 2 en doet velerlei zaken onderkennen, naar welke
men op L 2 raden moet. Op het omgekeerde bootje rechts beneden staal: De Marckl van Batavia. Gelukkig
weten wij thans, dal Beeckman de schilder is, anders zouden de letters J. F. F. in den rechter bovenhoek
ons kunnen misleiden. Ons plaatje geeft allerlei details, die bewijzen dat met de „Marckl” de Vischmarkt
wordt bedoeld. Eerstens, de Chinees met hel mes verkoopt geen spek maar hompen haaievlcesch {ikan tjoeljoel),
dat nog heden dagelijks op de Balaviasche vischmarki wordt aangebracht en langs de straal gecolporteerd;
ook ziel men een kerel eene mand visch aansjouwen, die met eene djoekoeng is gekomen. Wij zien
dus dat het gewoel langs den waterkant wel degelijk op de Vischmarki doelt. In de kali eene zich duidelijk
afteekenende orembaai (g 469), waarvan de vlag den verkeerden kant schijnt uit te waaien: mogelijk echter
is dit bedoeld als aanduiding van den zeewind, die de visschers naar de markt brengt. Op de beleekenis
der beide tjakalèlende Amboncezen in den linkerhoek wezen wij in g 887; een der beide is misschien Jonker
van Manipa. De schilderij moet dus dateeren uil den Bantamschen oorlog en wel de laatste maanden
van 1636. Dit geeft ook eene bizondere beleekenis aan het groepje meer rechts: een man van Voor Indisch
type mei kopjah, gevolgd door een kleinen pajoengdrager en een stoet van personen met lang haar en
kopjah, die Javaansche mans moeten zijn. Uit oude gegevens blijkt, dat onze Balaviasche Javanen lang
haar droegen in tegenstelling tot de Bantammers, bij wie alleen de dienaren der Vorsten lang haar hadden
(§ 945) ■ W y denken daarom dat de leider van deze groep, wiens type herinnert aan den Mardijker
op L 2b, niemand anders is dan Joan de Brilo of Jan de Brit (over wien zie g 707 noot), die den 21
Aug. 1636 samen met o.a. de pas aangelande Amboneezen bij de Krokol een gevecht leverde legen de
Bantammers. Achter den vechtenden matroos staal op de schilderij eene inlandsche figuur met een klewang
over den schouder, die ons denken doel aan Nieuhof's plaatje van Timoreezen. Welnu, De Vlamingh,
die begin Nov. 1636 te Batavia kwam, had pas op Timor gevochten en misschien vandaar een paar inlandsche
Hoofdenj meegebracht. Alles saamgenomen kan hei dus wezen, dat deze schilderij vervaardigd is voor
De Vlamingh zelf, die einde 1636 tegen de Bantammers te velde trok. Hij heeft dan de oudere schilderij L 2
besteld met de door hem daarin verlangde veranderingen en toevoegingen, dus ook den vechtenden matroos. De
Chineezen zijn hier gedeeltelijk anders gekleed dan op L 2. Er schijnt ook een Moor te zijn afgeheeld, kenbaar
aan zijn lang opperkleed en sjerp (g 900).
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L 4. Schilderij door Albert Cuijp (1620 — i6gi) op
het Rijksmuseum le Amsterdam, voorstellend een
Indisch echtpaar onder eene pajoeng, welke een in
Europeesch kostuum gedoste Inlander (?) met bloot
hoofd en golvend haar op eene zonderlinge manier
boven hun hoofd houdt; op den achtergrond een paar
Compagniesschepen dicht bij een met huizen bedekt
strand. Uit de namen der op dit stuk voorgestelde
schepen maakt men op dat hel dateert tusschen 1640
en 1650. De eenvoudige zwarte kleeding van den
man, met befje en breedgeranden hoed, komt geheel
overeen met die der Hollanders op Beeckman's schil
derijen van 1636. De dame is geheel overeenkomstig
hel in Indië geschilderde porlrel L 5 uil dienzelfden
lijd: evenals Maria Scipio draagt zij parelsnoeren
om beide polsen, den hals en de kondé; zij wendt
expres het hoofd zoodanig, dat de haartooi te zien is
(§ 1242). In de linkerhand houdt zij een waaier
van fijne veeren, terwijl aan hare rechterzijde een
amberbol schijnt te hangen aan een lint, dal aan de
ceintuur is bevestigd (zie onze photo K 32). Het
echtpaar heeft zich dus op zijn Indisch gekleed. Wat
den pajoengdrager betreft, die meer op een neger
lijkt dan op een Inlander en herinnert aan Gumbo in
Thackeray's Virginians, het is buitengewoon onwaar
schijnlijk dal in Indië zulk een dienaar ooit aldus
opgedirkt is geweest, o. a. zonder hoofdbedekking.
Blijkens hel reglement op pracht en praal van 1754
behoorden tot de lijfbedienden van de Heeren der
Regeering ook Inlanders met kousen en schoenen, maar
op de platen van Rach loopt de pajoengdrager altijd
op bloote voelen, behalve die van den GouverneurG ener aal; bovendien ging in 1650 alles zeer veel
eenvoudiger dan in Rachs tijd. Men merke op, dat
de pajoeng een verkeerden stand heefl ten opzichte
van den slok. Was de stand goed geweest, dan
waren de gezichten van het echtpaar in de schaduw
getreden. De eenige manier om dit te voorkomen, zou
zijn orh den pajoengdrager in hun midden le plaatsen,
en dat ging niet. Zie verder § 1294. Overigens
spreekt de schilderij voor zich zelf. Dergelijke typen
als dit echtpaar levert Indië nog lieden, hem met zijne
pientere oogjes, zijn ignobelen mond, zijn kwabbig ge
zicht van aan verstopping lijdend kantoormenscli en
haar met haar bedaard, goedmoedig en intens alledaagsch wezen. Wanneer men den tijd van de ver
vaardiging der schilderij combineert met de usance
in zake de staatsie der pajoengs en dan nagaat wie
in de betrekkelijke jaren zijn gerepatrieerd met hunne
vrouw maar zonder kinderen, zou het niet onmogelijk
zijn te raden wie deze schilderij voorstelt, maar dat
is de moeite haast niet waard.

L 5. Portret op het Rijksmuseum, naar alle Waarschijnlijkheid voorslellend Maria Scipio, de
tweede vrouw van Jan van Riebeeck, stichter der Kaapkolonie en haar derden man. Deze dame
heeft van 1646 lot 1695 (haar sterfjaar) te Batavia gewoond. Haar portret, in kleedij overeen
komend met dal der vrouwenfiguur op L 4, is een sprekend bewijs dat men anno zooveel te
Batavia over meer schilderlalenl beschikte dan heden.

L 7. Minialuurporlrei op ivoor van Maria Wilhelmina Senn van Basel, stiefdochter van den G. G.
Alting en echlgenoole van Nicolaus Engelhard,
Waarschijnlijk geschilderd in 1794, toen zij 24 jaar
was (§ 798 en 1411). Men zal zeggen dal zij er ouder
uilziet, maar zij was loen al elf a twaalf jaar getrouwd
en voor eene Indische met zooveel dienstjaren volstrekt
niet le gezel. Wij geven dit portretje om hare kabaai
van fijn neteldoek met moesjes en hare haardracht:
het haar steekt min of meer uit aan weerskanten van
hel hoofd (men vergelijke de platen van Rach) en is op
hel achterhoofd samenge vlochten lot eene kondé, ver
sierd met een ,, kondékrans”, die van briljanter, fonkelt
(§ 1242). In de hoekjes van haar mond schuilt een
ingehouden lach.
L 8. Porlrel van Daendels, door Raden Saleh ge
schilderd naar eene nog aanwezige miniatuur, beide
eigendom van een familielid van Daendels te Apeldoorn
en door vriendelijke bemiddeling des heeren Dr. J. W.
Yzerman voor ons Gedenkboek gereproduceerd. Dit zal
wel geruimen tijd voordat hij naar Indie ging geschilderd
zijn, maar is veel pittiger dan zijn portret in officieel
kostuum.
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L 6. Porlret van Elisabelh van Riebeeck, doch
tertje van Jan van Riebeeck en Maria Querellerius, anno 1663 te Malaka geschilderd. Uil
hare figuur en kleeding zou men niet opmaken
dat het een kind is. De struisveer in hare rech
terhand is misschien eene toespeling op de Kaap.
Behalve een ringetje en een paar belletjes draagt
zij gecne bijouterieën; het haar, dat nog te
dun is voor eene kondé, is toch op die wijze
opgemaakt en haar gansche kostuum is dal eener
volwassene, lot de opgebulsterde schoudertjes toe.
Zeer leelijk is, dal de schilder de benedenlijn
van haar halsdoek heeft talen verloopen in het
profiel der heuvels op den achtergrond. Men
noteere dal eene balustrade van dicht aaneen
staande gedraaide spijltjes (§ 642) reeds toenmaals
voorkwam. Dit kind is in 1704 te Batavia
overleden na de vrouw te zijn geweest van twee
Raden Ordinair van Indië, Marlen Pit en Dirk
de Haas. Wij namen het porlret vooral daarom
op, omdat hel te Malaka, waar Van Riebeeck
in 1663 woonde, moet zijn vervaardigd. Daar
door levert hel een sprekend bewijs van de ver
breidheid der schilderkunst in onze Oost omstreeks
het midden der 17e eeuw. Waar Hollanders
zaten, daar werd gemusiceerd, daar werd geteetcend
of geschilderd en daar werd gerijmd, alles onder
een Dietschen dronk.

M i. Portret van Valentijn, photo naar de gravure voor in zijn Eerste
Deel. Zijn uilerlijk is hier, zooals hel was tijdens de uitgave van
zijn boek, op 58-jarigen leeftijd, door Houbraken weergegeven. Er bestaal
echter ook een portret, waar hij er veel jonger uitziet en dat misschien
in Nederland is gemaakt na zijn eersten terugkeer. Hier is hij een
en al deftigheid, maar om den mond ligt een brecde lach.

M 2. Portret van Jan de Marre, naar de gravure van Houbraken vóór
in De Marre's werk: Bespiegelingen over Gods wijsheid in 't Beslier
der Schepselen en Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop, Amsterdam
1746. De photo wtrd mij geschonken door den gelukkigen bezitter van
dal meesterwerk, Dr. J. M. 11. van Dorssen te Bandoeng. Wij hebben
niet kunnen nalaten den dichter van ,,Batavia” in ons Gedenkboek in
beeld te verloonen, ofschoon 's mans zoetsappige tronie en de gedachte aan
het vele wat hij verzuimde, meer wrevel wekt dan bewondering(§ 506).

M 3. Eene „Mestiessche vrouw, in staatsie na de kerk
gaande” met een pajoengdrager en eene slavin, die
het kerkboek, hel sirihkislie en hel kwispeldoorlje
draagt. Ontleend aan J. Haafner, Reize in eenen
palanquin, tweede deel, tegenover bl. 220. Het heel
eene Ceilonsche te wezen en de gebouwen op den
achtergrond zijn zeker niet Bataviaasch, maar de
Mixtiesche komt vrij goed overeen met hare Bataviasche zuster bij Beeckman (L 2a), speciaal in het dragen
der toka, in de plooi gehouden met een belletje en
hangend over den linkerschouder. De kondé zit liooger
op hel hoofd. De lange kabaai komt vrijwel overeen
met die op platen van Bacil (bijvb. onze photo K 1),
welke in tijdsorde niet zoo heel veel van Haafner
verschillen. De toka is rood gekleurd, hei onderkleed
geel, het bovenkleed wil. De sarong der slavin is
bruin met blauwen rand; hare kleedij stemt, geheel
overeen met die van hare Balaviasche lotgenooten (§ 864). De. pajoengdrager, met niets dan
een broekje en een hoofddoek, is bijna even deftig als
zijn collega te Batavia, wiens kostuum zich tol een
hoofddoek en badjoe toro placht uit te strekken. Op
zijn Indisch was men blind voor het belachelijke van
eene dergelijke ,,staatsie”,

M 4. Een Europeesch heer te Batavia in huisdrachl
(sarong, lange kabaai en een paar loffels), overge
nomen uil hel jaarboekje Warnasarie van 1854 bl.
ig2. Volgens dal jaarboekje was dit de ,,lievelingsdracht van den Maarschalk Daendels". Best mogelijk,
want Daendels al te veel en zal wel erg onder de
warmte hebben gezucht', hij is geëindigd met een leelijlc
pak haemorrhoïden. Wat de schrijver in dal boekje
er bij voegl, dal Daendels ook menschep ontving
in dit négligé, kan ook wel waar zijn. Van Beusechem,
die onder Daendels had gediend, overleed pas in 1847
leBalavia en zijne vrouw, eene Balaviasche nog later,
zoodal deze anecdole in 1854 zeer wel kan zijn neer
geschreven volgens getuigenis van personen, die zelf
eene dergclijke ontvangst bij den Maarschalk hadden
genoten. Wij noleeren, dat stoelen van hel model als
op ons plaatje hier en daar, speciaal in oudcrwclsc.he
hotels, nog wel voorkomen. Het is de oudste soort
luierstoel; hel model, met platte uitslaanbare leuningen
(thans ook al bijna verdwenen evenals de wipstoel)
schijnt van jongeren datum.

M 5. Balaviasclie schutter op weg naar de exercitie anno 1853. Overgenomen uit de zeer fraaie ,,Neder,
landsch Oost-Indische typen" door A. van Pers, in kleuren gedrukt bij C. W. Mieling te 's-Gravenhagc
1854, 1836. Volgens de Warnasarie van 1830 bestond de uniformjas uil blauw linnen. Hei oefenterrein
was toenmaals het Koningsplein, zoodal de achtergrond (ofschoon Van Pers anders volkomen natuurgetrouw
leekeni) een bloot fantasietje vertoont en enkel dient om aan te wijzen dat we hier in de Oost zijn.
Volgens de Javabode van 7 Mei 183g was de Balaviasche schutterij uitgerusl en bewapend mei geweren,
ledergoed en sjako's die voor de infanterie waren afgekeurd. De tegenstelling van deze formidabele
uitrusting tol het ultra-pacifiek schuttertje op allerdunste schoentjes (en hij deed ze nog veel liever
uit, met kousen en al) is van onweerstaanbaar komische kracht.
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M 7. Nieuhof's prentje van het Binnenhospilaal omstreeks i6yo. Nieuhof geeft twee soorten prentjes: de
kleine soort, waarvan wij er drie overnemen (.M 7. 8 en g) en de grootere, die een ander karakter dragen en
welke wij op goede gronden volkomen wantrouwen. Ook deze kleine plaatjes verloonen raadselen, die onoplos
baar zijn, zoolang men niet erkent, dal Nieuhof zelf alleen gebouwen heeft geteekend, en dal de achtergrond
en de figuren er in Nederland na zijn dood aan toegevoegd zijn. Zoo is dit plaatje van hel Binnenhospilaal
onmogelijk op de kaart llmis te brengen, wanneer men de gracht op den achtergrond links als authentiek be
schouwt. Denkt men echter den achtergrond weg evenals ook de figuren (de vrouwelijke pajoengdraagsler is
al even weinig authentiek als de Inlanders, die geen Inlanders maar negers zijn), dan wordt alles eensklaps
duidelijk. Wij zien hier dus hel gedeelte van het Hospitaal dal aan de Hospitaalstraat grensde (tegenwoordig
de Javabanlcstraat), hel oude , ,middelhuijs” (§ 595), met links een klokje, dat de lijders oproe.pl lol den kerk
dienst: later werd daar de Maleisclie kerk gezel (559). Rechts is, evenals later, de woning van den Binnenregenl en nog meer rechts ziet men de redoute Grimbergen ( § ióy) bij de Hospitaalsbrug over de Groole Rivier. De
bijgebouwen der regentswoning slaan dus aan de kali zijde en in hel verlengde van regentswoning en bijgebouwen
is (onzichtbaar) het nog beslaande oude gedeelte, dat voorgesteld wordt op onze plioto A 23. Vermoedelijk
begon eerst achter deze bijgebouwen de eigenlijke stadsmuur langs de kali. Hel aannemelijkst is, dat de
legen dien muur grenzende hospitaalzalen (overigens veel gelijkend op hel , ,middelliuijs onzer photo AI 7)
een plat dak hadden voor de verdediging. Bij de regentswoning en hare bijgebouwen was dit echter, zooals
ons plaatje loont, niet hel geval; de muur dezer gebouwen zal echter langs de kali wel zeer dik geweest
zijn. Overigens beschuiten Grimbergen en Hollandia dezen muur voldoende.

*

M 6.
Hel Gasteel Amboyna soo ' l hem van
de westercanl ende uijt de schepen vertoont"
anno 1607. Vermoedelijk geteekend door den
Admiraal Cornelis Malelief, aangezien deze in
het verhaal zijner reis (in Begin ende Voortgangh, 2e deel) zelf spreekt van eene teekening
dit bggaende fatsoen" en derhalve bij
> 5 van
het schrijven de leekeningen naast zich had
liggen. Ons verlangen om eenigermate eene
voorstelling te krijgen van onze vestiging in het
Jacalrasche in hare allereerste jaren werd tol
onlangs uitsluitend bevredigd door dit natuurge
trouwe prentje van het Porlugeesch kasteel op
Ambon, dal zoo schreeuwend afsteekt bij de
fantasieplalen in andere Nederlandsche werken
over onze Oost in oude dagen. Naar dit plaatje,
dal in Indië moet zijn geteekend (zie het dak
van idjoek en den muur van kalisteenen) liet
zich zoowat afmelen hoe ons alleroudste kasteel
te Jacalra er uilzag. Men bedenke even, dat
de Porlugeezen in 1607 een kleine honderd jaar
te Ambon hadden gezeten en dat dus hun kasteel
niet in de gauwigheid was opgeworpen. Maar daar
komt Di'. J. W. Yzerman met de ontdekking der
schilderij van Batavia in 1627 onze voorstelling
geheel overhoop werpen! Zie § 126.
■

■

M g. Nieuhof's teekening van ,,hel fort Rijs=
wijk". Van de ,,rijs"velden, temidden waarvan
dit oudste Rijswijk aan hel einde van Gang Chaulan was gebouwd ( § 238), is evenmin iels te
bespeuren als van de Krokolrivier. Volgens een
brief der Regeering naar Holland anno 1657 was
het eene redoute met acht stukken en daaromheen
een aarden wal. Nieuhof's schietgaten en kanon
nen in den aarden buitenwal zijn dus misschien
onjuist. Op de hoeken van dezen buitenwal slaat
een toestel om ’s nachts hel terrein te verlichten.

.
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M 8. Plaatje uil Nieuhof, voorslellende de tweede ,,Latijnse school” omstreeks 1670, zie § 1420.
Wij
nemen voorloopig aan, dal de titel van dit prentje correct is (§ 425 noot) en hebben dus vóór ons Maetsuijker's huis aan de Tijgersgracht. De figuren en den achtergrond denken wij weg. De zeer karakteristieke van
planken bijgebouwde bovenachtergalerij [immers de voordeur van het huis is [onzichtbaar) rechts; wij zien
hel huis van terzijde, uit de Groenegrachl of de Leeuwinnegracht) versterkt de betrouwbaarheid der voorstelling,
doordat zij doel denken aan eene nood inrichting, want hel huis was niet op al die inwonende leerlingen
berekend. Hel schijnt eene gesloten kamer met luiken voor luchlverversching, denkelijk het slaaplokaal der
internen. Het belang van dit plaatje ligt nu daarin, dal het de eenige bewaarde voorstelling is van een
Bataviaasch heerenliuis uit het midden der 17e eeuw. Volgens Nieuhof kwam dit huis ,,van achteren op de
Kaijmans gracht uit, met een hoge steene poorie aen de sirate. Zij, [de school) heeft van binnen een
schoone plaelse, alwaer zich de geest der leerlingen verlustigen kan en is van binnen na den aerl en wijze
der scholen in tamelijke gestalte De rector of opper-schoolvoogl heeft er een fraeie woning”. De reclorswoning
is natuurlijk het groole huis mei vier zijramen, waarbij wij opmerken dat de vensters der bovenverdieping, naar
het schijnt, geheel open konden [waartoe zou anders de balustrade vóór de benedenhelft dienen?) en dat die
der benedenverdieping aan hunne bovenhelft [of bovenste derdepart) uil rotan bestonden. Tol dit hoofdgebouw
behoort eene uilgebouwde benedenachlergalerij, denkelijk met sleenen bogen; van planken is er eene tijdelijke bovenachlergalerij aan toegevoegd. Hierachter volgt de plaats en achter de plaats de bijgebouwen. Nu zou men,
naar analogie van dergelijke nog bestaande gebouwen, onderstellen dat de schoorsteen op den achtermuur dezer
bijgebouwen staal en dal daaraan naar links de bijgebouwen grenzen van een huis aan de Kaaimansgracht.
Maar Nieuhof zegt zoo positief dat de school doorloopt lot de Kaaimansgracht, dat wij deze opvatting wel
dienen los ie laten. Vergeefs hebben wij gezocht naar de aclen van overdracht van dit perceel, waardoor de
situatie wel duidelijker zou zijn geworden. Gebonden aan Nieuhof's positieve verzekering moeten wij dus
onderstellen, dat de dubbele bijgebouwen geheel behoorden tot het huis aan de Tijgersgracht, waaruit dan
verder volgt, dal de plaats om die bijgebouwen heen en ook aan hunne achterzijde liep. Dit is dan zeker
eene „schoone plaelse”, zooals Nieuhof zegt. Of hel gebouw op den achtergrond en het kleine bijgebouw
links ook tot de school behoorden, blijft onzeker; evenzoo, of eerstbedoelde aan de Tijgersgracht grensde , met
den trapjesgevel derhalve aan hel straalfront. De lezer bespeurt hier weer eens, hoe pijnlijk men platte
gronden mist bij oude beschrijvingen. Ons plaatje zou veel begrijpelijker worden, wanneer men hei opschrift
„Latijnse school'’ voor onjuist verklaarde, zoodal men niet langer zou gebonden zijn aan Nieuhof's verklaring,
dat dit speciale huis doorliep lol de Kaaimansgracht. Echter zou men dan voor de vraag staan, waarom
Nieuhof één bepaald Bataviaasch huis heeft af geheeld en welk huis zijne teekening voorsielt.

M io. Gravure, ontleend aan het werk: Batavia in deszel/s gelegenheid enz. I, 116, voorslellend de reede van Batavia. Er onder staal links:
Naar ’l teven getekend in 1772; rechts: H. Kobell Jr. del. M. Sallielh fecit 1779■ Er valt echter moeielijk aan ie twijfelen, of dit is een der
verdwenen platen van Bach. Volgens den lekst van evengenoemd boek stellen de cijfertjes voor: 1 Het walerkasleel [dit cijfer is vrij onduidelijk);
2 Hollandsche kerk; 3 Stadhuis; 4 ,,de Tooren van de Gouverneurs Capelle in hel Kasteel’ (blijkbaar eene aanwijzing van iemand zonder kennis van
zaken, want die ,,capelle’ was een zeer laag gebouwtje; bedoeld wordt hel torentje op het clak van hei gouvernement); 5 ,,de Porlugeesche Buitenkerk"
(deze had geen toren; ook de binnenkerk niet; misschien is 4 de Pinangpoort en 5 hel Stadhuis, maar dan zal de leekenaar in den mast hebben moeten
klimmen om er iets van te zien, waarschijnlijk zijn deze nummers 1-3 alle fantasie, behalve de Hollandsche kerk); 6 de Blauwe Berg-, 7 ,,ecn Comman
deurs Schip kennelijk uit de Siaale Vlag en Wimpel" Aangezien de Commandeur eene zeer bepaalde persoonlijkheid te Batavia was en er nooit
twee tegelijk hebben bestaan, is hel dwaasheid om te spreken van ,,een" Commandeursschip. Bedoeld wordt: hel Commandeursschip, het Wachtschip,
hel schip Miisdezen, waarover zie § 460, alwaar levens zal blijken, dal dit Commandeursschip als' Admiraal de vlag voerde van den grooten mast en
niet van de kruissteng, zooals het zoogenaamde Commandeursschip op onze plaat. Van de kruissteng pleegt de vlag van den Schoul-bij-Nachl te
waaien. Bovendien was de plaats van hel Wachtschip niet op de binnenreede maar aan het oosteinde der buitenreede. Hel cijfertje. 8 eindelijk
wijst aan „een Commandeurssloep, die, tot onderscheid van andere, insgelijks de Staate Vlag voert". Over deze sloep zie § 647.

M ii. Gravure ,,hel eiland Onrust, naby Batavia’’, ontleend aan het werk: Batavia in deszelfs enz. III p. 114. Onder de plaat staal
hetzelfde gegraveerd als onder M 10, maarzij is wederom heiwerk van Rach. Volgens den tekst duiden de cijfertjes aan: 1 de kerk; 2 de drie
kranen (hiervan dienden twee voor hel kielen der schepen); 3 de beurtman op Batavia [de , Jobber lol” § 825); 4 den vlaggeslok; 5 de twee hout
zaagmolens; 6 hel kruitmagazijn; 7 hel bastion Beekhuis [in hel midden der teekening); 8 hel bastion Touwpunl [rechts). Het plaatje geeft
een prettig gevoel van bedrijvigheid, geheel anders dan de jammerlijke tijd waarin het werd geleekend.
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DOCUMENT AANGAANDE

DE KOMST DER PORTUGEEZEN IN 1522,

OVERGENOMEN UIT
ALGUNS DOCUMENTOS DO ARCHIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO,
LISBOA 1892 PAG: -160, 461.

Integra.

1522
Agosto
21.

Em XXJ (21) dias do mes d Agosto da presemte em lugar de paz e amjzade, os quaes saquos hao
era de b C XXIJ (522) annos neste porto de de ser dos acustumados da terra, que pesa cada
Qumda, estamdo ahy Amrrique Leme, capitam saquo dez mjll e sejscentas caxas da Java, que
na dita vjagem, omde veyo envjado perjorge fazem os ditos mjll saquos cemto e sesenta baad Alboquerque
capitam de Malaqua com res pouquo mais ou menos. E de tudo ysto o
embaxada a el rej de Quinda a fazer comperto, sobredito Amrrique Leme mamdou a mjm Bale trato de pazes e amjzade, ao dito rey de Qum- tesar Memdes, esprivam donajo Sam Sebastiam,
da Ih aprouve da dita embaxada, e asy de todo que, como ofipiall d El Rej noso senhor que era,
comcerto e amjzade, que o dito Amrrique Leme fezesse este asemto e dese aqui mjnha fee de
com ele fez e compertou, e asy lhe aprouve e todo o conteudo neste asemto, asy como se pa
ouve por bem Ih outorgar huüa fortaleza a sara, e ficava compertado. Ao que tudo eu ssoEl Rey nosso Senhor em sua terra e pera ysso bredito scipvam
presente e fis este
emviou huum seu mandarjm primcipall por nome asento, em meu livro per mjm asynado de meu
mandarym Padam Tumungo, e com ele outros synall acustumado, Testemunhas que no pre
dous mamdarjns honrrados, saber, hum d eles semte forom : Fernam d Almeida, capitam
por nome Ssamgydepaty, e outro Bemgar, e asy de hum juunquo e feitor da fazenda d El
o xabamdar da terra per nome Fabyam, e asy Rej noso senhor na dita vjagem; e Franpisoutros muitros homeens homrrados, ao qual queannes, scripvam de seu cargo; e Manuell
mamdarjn deu todo seu poder pera que acabase, Mendez, e Sabastiam Djaz do Rego, e Francisco
e compertase, e amostrase o lugar omde o dito Diaz, e Joham ') Coutinho, e Joham Gonpalvez, e
Amrrique Leme lhe parepese bem se aver de fa Gill Barbosa, e Tomee Pymto, e Ruj Gonpalvez
zer a dita fortaleza pera El Rey de Purtugall, e Joham Rodrjguez, e Joham Fernandez, e
o qual mamdarjm Padam Tumungo, e asy os ou Joham da Costa, e Pedreannes, e Manuel
tros ssobreditos mamdarins e homeens homrra Fernandez, e Diogo Fernandez, todos homeens
dos, todos jumtos com o dito Amrrique Leme d armas; e Diogo Diaz, e Afonso Fernandez,
no dito dia, forom arvorar huum padram de pe- outrosy homeens d armas; e Njcolaao da
dra no propio lugar, omde se a dita fortaleza aja Sylva, mestre do dito navjo; e Jorge d Oliveira,
de fazer, que he na boca do ryo a mao direita piloto; e outros muitos. Feito no sobredito dia,
defromte da barra, a qual terra se chama Cala- mes e era. 2) Baltesar Mendez, Yoao Gonpalvez,
pa, omde asy o dito padram fica arvorado com Yoao Fernandez Manuell Mendez Bastiam
as armas d El Rey nosso senhor, com seu litirei- Dias. Yoao : + : Coutynho. Tomé Pymto.Framro ao pee d elas. E asy mais aprouve ao dito pisco Diaz. Jofio da Costa. Manoell Fernandez.
rey de Qumda no comperto e comtrato que asy Diogo Diaz. Yorve d Oliveira. Gvl Barbosa.
fez com o dito Amrrique Leme de sua propia e Ffernam d Almejda. Francisco Eannes. Ruhy •£•
livre vontade dar em cada huum anno a El Rej Goncalvez. Pero Anes. Yoao Rodryguez. Afnoso senhor, do dia, que se a dita fortaleza co- fonso -j- Fernandez. Diogo Fernandez.
mepar a fazer em diamte, mjll saquos de pimenta

1) Van hier af begint onze photographische reproductie der laatste bladzijde van dit stuk.
2) Hier volgen in het origineel de handteekeningen.
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VERTALING VAN ACHTERSTAAND DOCUMENT DOOR
JOHAN VOETELINK G. A. J. Zn. TE AMSTERDAM 8 FEBUARI 1922.

TEKST VAN HET TRACTAAT.

Den 21en Augustus Ao. Chr. 1522, was in deze om uit eigen en vrije wil in ieder jaar op den
haven van Soenda aanwezig: Amrrique Leme, datum, waarop met den bouw van het meerge
Kapitein op bedoelde reis, afgezant van George noemde fort een aanvang zal worden gemaakt,
de Albuquerque, Kapitein van Malakka, met op aan den Koning onzen Heer, Duizend zakken pe
dracht om met den Koning van Soenda verdrag per te schenken, ten teeken van vrede en vriend
en tractaat te sluiten van vrede en vriendschap; schap, welke zakken zullen zijn de hier te lande
Gezegde koning van Soenda keurde de missie gebruikelijke, zoodat iedere zak weegt: 10 600
goed en ook het vriendschapsverdrag, dat be Javaansche „caxas”, wegende alzoo de bedoelde
doelde Amerique Leme met hem sloot, en heeft duizend zakken ongeveer honderd en zestig bagoedgevonden en verstaan, dat hem vergunning hares.
werd verleend voor een fort voor den Koning, En van dit alles deed bovengenoemde Amerique
onzen Heer, op zijn gebied, en zond te dien Leme mij, Balthasar Mendes, schrijver van het
einde zijn oppermandarijn, genaamd Mandarijn schip Sao Sebastiao, als officier van den Koning,
Padam Tumungoi) en met hem twee eereman- onzen Heer, dit stuk opmaken, waarmede ik cerdarijnen, te weten, een met name Ssamgydepaty2) tifieer dat de inhoud weergeeft wat er gebeurd
en de andere Bengar3) als ook de xabamdar en overeengekomen is.
van het land genaamd Fabyam en verder Ten blijke waarvan ik, schrijver, dit certificaat
vele eerlijke mannen, aan welken mandarijn hij opstelde en afschreef in mijn boek, door mij, met
alle volmacht verleende om te besluiten, vast te mijne gebruikelijke handteekening onderteekend.
stellen en aan te wijzen de plaats die gemelde Getuigen hierbij waren : Fernao de Almeida,
A merique Leme geschikt achtte tot een vesting Kapitein van een jonk, en opperkoopman van den
voor den Koning van Portugal; bedoelde manda Koning, onzen Heer, op de bedoelde reis, en
rijn Padam Tumungo en de andere bovenge Francisqueannes, schrijver van beroep en Manoemde mandarijnen en goede mannen, hebben nuel Mendez en Sebastiao Diaz do Rego en
te zamen met gezegden Amerique Leme, op Francisco Diaz. en Johan Coutinho en Johan
gemelden datum, te zelfder plaatse waar het Gonpalvez en Gill Barbosa en Thomé Pijmto en
fort gebouwd zal worden, een steenen merktee- Ruy Gonqalvez en Johan Rodrigues en Johan
ken opgericht, dus: aan de monding van de rivier Fernandez en Johan da Costa en Pedreannes en
aan de rechterhand, tegenover den haveningang, Manuel Fernandez en Diogo Fernandez, allen
welke landstreek Calapa genaamd is, en waaral- militairen; en Diogo Diaz, Alonso Fernandez,
dus bedoeld merkteeken is opgericht met de wa ook soldaten; en Nicolao da Sylva bootsman van
pens van den Koning, onzen Heer, met eene in bedoeld schip ; en George de Oliveira, stuurman
en vele anderen.
scriptie.
En aldus stemde de gezegde Koning van Soenda Gedaan ten dage, maand en jare, als in hoofde
toe in de overeenkomst en het contract, dat hij dezes gemeld.
aldus maakte met genoemden Amerique Leme,

1) Mogelijk; Toemenggoeng batang, of: Toemenggoeng palang, de Toemenggoeng van den boom. mandarijn
is : mantri.
2) Sami depati?
3) Denkelijk samenhangend met benyaga, handeldrijven. Verderop blijkbaar pabejan, tolhuis.
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COPIE DER KERKERAADSRESOLUTIE VAN 21 JANUARI 1621

D’ eerste sittinge gehouden op donderdach den 21 Januario 1621.

Also wij ondergeschrevene presenteerende (als attestatien, certificatien, brieven onder 'd andere
kerckenraet) der geheele gemeijnte deser stadt volgende broederen sal sijn ende onderhouden
Jacatra op Java (naer hartelijcke wenschen des worden dese ordre, inde eerste aenstaende sittinge
segens Godts over onse aengevangene als oock Jacob Thonissen preponent, Wijnant raeff ouder
noch aenstaende arbeijt ende handelinge) hebben ling, Jonas Arissen cranckbesoecker, gommarus
zeer hooch nodig ingesien ende goetgevonden van stam ouderling ende Casper Gdlisz schoolmr;
eerst ende alvooren onder ons selver te raemen in de 2e sittinge Wijnant raeff, jonas Arissen,
ende te stellen alsulcke ordre ende wijse, als de gomarus van Stam, Jacob Anthonisz ende Cas
kercken orderinge onses vaderlants, ende alhier par Gillisz inde derde sittinge, Jonas Arissen,
met het aencleven van dien naer gelegentheijt gommarus van stam, Jacob Anthonissen, Wijnant
van dese tegenwoordige gemeijnte, persoonen, tijt raell ende Casp. Gillisz; in de vierde sittinge
ende plaetse (onses bedunckens) vereijscht ende gommarus van stam, Jacob Anthonisz, Wijnant
toelaet. Soo ist dat wij gesamentlijck ende een- raeff, Jonas Arisse ende Casp Gillisz, ende vandrachtelijck hebben geordoneert, goetgevonden daer weder beginnende als vooren.
ende verstaen gelijck wij oordelen, goetvinden III. Dat(dewijle voor ooirbaer achten oock nooende verstaen bij deesen tgene volcht.
dich te sijn een schryba bij welcke alle resolutien,
I. dat de kerckenraedt deser steede voornd voor acten, brieven ende andere annotatien behoolick
eerst faengemerckt de jegenwoordige gelegent (<rtc) worden aengeteeckent ende te boecke ge
heijt ende staet als hunne swacheijt ende noch stelt, so hebben daer toe gecoren ende gestelt
cleijn getal der leedematen ende den nieuwen gelijck kiesen ende daertoe stellen Casp Gillisz
aenvang ende intredt van dien) sal bestaen, ge- schoolmr, als wel de bequaemste tijt ende gele
noechsaem ende compleet zijn, uijt ende met de gentheijt daertoe hebbende,
naervolgende persoonen te weten Adraen (,w) IV. Dat men van nu af sal houden resolutie-,
Jacobsz Hulsebos predicant, Jacob Anthonisz copij-, doop- ende trouboeck, meteen journael
preponent, Wijnantraal ouderling, Gomarus van ende cladboeck ende die dubbelt ende dat d’ ontstam ouderling, Jonas Arissz cranckbesoeker en warpinge van de resolutien sullen worden gedaen
de Caspar Gillissen schoolmr, Bij de welcke (als bij Adraen {sic) Jacobse Hulsebos, de missiven
daer toe wegens de respective dassen onses va bij Jacob Anthonissen, het journael bij Wijnant
derlants principalick der stadt Amsterdam, hun raef, het doop- ende trouboeck bij den schrijver
ne wettelijcke beroupinge, d'approbatie van d' Caspar Gillissen. ')
hooge magistraet ende de bewillinge der leede V. Dat de kercken vergaderinge zal worden ge
maten ende Christenheijt deser steede genouch- houden eens ter weeck op donderdach naer den
saem gecooren ende geauthoriseert) sal mogen middach ten waer enige Extraordinare noot op
worden geraetslaecht, aengevangen ende int dat elck en een ijder hem seeckerl daer naer
werck gestelt sulcx als een wettelijcke kercken hebbe te vougen, twelck de gemeijnte aengedient
raet toestaet, vermach ende ter eere godes en ende verwitticht sal werden.
stichtinge der gemeijnte sal bevonden worden te VI. Dat men uijt den name der kerckenraet
behooren, behoudelijck dat de vergaderinge ofte alle ledematen ende Christenen tzij vrije lieden
kerckenraedt voornoemt des noot ofte gelegen ofte in dienst van d Compe, zijnde op Zaterdach
sijnde sal mogen worden vergeselschapt, met de toecomende zal aenspreecken en vermanen des
broederen meer te lande ofte ter reede ende daer- sabbaths voor alle dingen, neerstel: tot het ge
toe mochte verwillicht, geroepen ofte gelicentieert hoor des godlicken woorts En in de predicate
zijn, ende dat met gemeijne bewillinge ende niet (.ric) te comen, Ende niet nalatich ofte zo versuijmich te sijn als veele worden bevonden, tot het
anders.
II. Dat beneffens den predicant Adriaen Jacobsz welcke te doen wij committeeren den persoon van
Hulsebos in’t aensitten, stemmen ende teeckenen Jacob Anthonisz preponent ende wijnant raef ou
der dingen die buijten zijn en gaen als comissien, derling.

1) Hier begint het gephotografeerde.

IV
Gedaen ter vergadering voorn: binnen de stadt
Jacatra op Java Mayor adi 21 Januarij 1621.
Adriaen Jacobsz Hulsebos 1621.
Jacob Anthonisz dubbelt Rijck.
Wijnandt Raeff.
Gommares van staen.
Jonas Aertsen van AVijmes.
Casper Gilles.
Alsoo ons op heeden haestelycken is voor gecomen zeecker kindeken zijnde bastart zoone van
eene Gerrit claesz van Amsterdam uijtgevaeren
voor stierman opt schip twapen van Amster

J 3.

dam jegenwoordich vrijman ende borger deser
steede woonende inde heerestraet tusschen de
kerck ende de koebrug, daer van moeder was
eene sembidji van balij ongecristent slavinne voor
desen bij hem voornd zijnde van de zelve (gerrit
Claesen) vader (also gesint is deenen off den an
deren tijt weeder naer patria te keeren) gestelt
onder de hant ende tvermogen van wettelijcke
momboiren (vrijelijcken tselve op hemversocht
ende begeert hebbende) te weten Floris Heijnen
van Hasselt scheepen alhier, ende zijn huys vrou
we tanneken van roo van middelburch, beneevens d' ordinare Peters”

COP1E VAN EEN CRIMINEEL VONNIS VAN SCHEPENEN 4 MAART 1622.

Schepenen alles gehoort ende op de saeck rypelyck gelet hebbende condemneren den gedaechde
restitutie der hondert reaelen in handen van sche
penen te doen, van welcke hondert reaelen aen
Soecko vijftich gerestitueert sal worden, blijven
de de resterende vijftich re. ten regarde van
soeckes begaene delict verbeurt te appliceren
een derde part voor den hr. Baill: ende de reste
rende twee derde parten voor den heer. actum
der stede Batavia desen den Martius, Ao. 1622.

D hr Baill: contra Capt. Bencon overste der
chinesen vermits deselve nu een jaer geleden op
syn eijgen authoriteijt den persoon van soecko op
de beschuldinghe van Jancon dat deselve by sijn
vrouw soude hebben geslapen vast doen setten
ende oock vijff daghen in apprehensie gehouden
heeft, doende deselve voor sijne begaene faute de
somme van hondert reaelen tot een boete geven.

G. Fredrijcx Druijff.
D. Jemming.
Jan de Brasser.
Elye Rippon,

Christian Schelling.
Wm. Lourens.

H. Pietersen Prins
Secs.

V
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BLADZIJ

UIT HET OUDSTE REGISTER VAN ONDERTROUW.

A. D. 1622.

Jan Antheunissz Smidt van Amsterdam ondercoopman in't lant gecomen
met het wapen van Amsterdam met Mortja van Zuratten. . Elysabet.

Getrout adij 2-t Julij

Bernardo Mourselje van Goa met Savonna de bengale.

getrout adij,
25 Sept.

Gerret Meesen van Dort Vrijman int lant gecomen met het schip Gro
Neeltjen.
ningen met Bouton derri Bouton

31 Julij getrout

Adriaen WAutersz Draeck van Middelburch Oppercoopman uijtgevaeren
met de vloot van Pieter Willemsz Verhoeven met Geertruijda Geraerts van
Groningen int lant gecomen met tschip Heusden.
Isacq Strijcker van WTsel camerling van d'E. Ilr. Generael int lant
gecomen met het schip Delft anno 1618 met Aerjaentjen Frans van Am
sterdam int lant gecomen met het schip Weerden.

I 5.

BLADZIJ

UIT HET LIDMATENBOEK DER HERVORMDE GEMEENTE.

1627
20 Decemb.

A. Dom. 1628
April 10

A. 1628 Junij 27.
Julij 4.
Julij 5.
Julij 6.
item.

+ Dit is t’ merck van Pieter Carstens swartvegersgesel.
T- Dit is t’ merck van Metje Foppens zijn huijsvrouw.
Trijntje Hendricx van Bennerbroeck.
Marten Vinck oppercoopman van Celon gecomen.
Pieter Janssen Reijke stierman.
Franciscus van den Velde,
Abraham Eberst van Bolstswart—soldaet.
Johan Marten Piperius Sieckentroster t. 10 Aprilis Ao. 1628.
Jacobus Bontjus M. D.
Jasper Foppes van grou uyt de molucces gecomen timmerman.
Isack Minne van Leijden voorleser.
Eva Ment huysvrou van de Ed. Hr, Gener, Coen.
Lysbet Ment hare E. Suster.
Henderick Baerents
Lijsebet Cornes.
Mari Jacops.
+ dit is t’ merck van Mareiken Pieters.
Marten Erdtman.
Jan Loijckx.
+ dit is t' merck van Jocijntije Joris.
Marten Böttger schepen.
Hans Reijsing van Naysburg vettden (?)
Aeren Pfalig corparal.

VI

1 6.

BRIEF VAN JUSTUS HEURNIUS UIT BATAVIA dd. 2 NOVEMBER 1628
AAN DE BEWINDHEBBEREN DER KAMER AMSTERDAM.

Edele, Eerentfeste, Achtbare
Wyse, Voorsienige Heeren,
de Heeren Bewindthebberen
van de Oost Indische Compag.
resorteerende onder de camer
tot
Amsterdam.—
N. dO

Genade ende vrede in Christo jesu. Amen.

Vlack, dat zy mochten eenige christene leraers
crygen, die haer in de christelicke religie onder
Edele, Eerentfeste, Achtbare, W3rse, voorsieni wesen; want zy soecken Christen te werden,
ge Heeren.
nu heydens synde, ende niet willende luysteren
Nae toewenschinge des Godlicken segens over nae de moren van Macassar, die daer trafikeUEd. personen, handelinge ende regieringe, sal ren. In Banda hebben die van de kerckenraedt
dese dienen UEd. den tegenwoordigen standt geresolveert by provisie een cranckbesoecker
der kerckelicke saken in Indien, staende onder Jan van Heusden derwaerts te senden; versoecU Ed, gebiedt, nae tgeen ons bekent is te openen. kende dat hun van Batavia iemandt toegesonden
Van de Gemeinte ende bedieninge des Godlic werde, die tot soo een gewichtigh werck beken woordts tot Paliacatte werdt veel goedts quaem ende getrou sy; waertoe W3' noch geen in
geseit, de portugysche dienst is seer vruchtbaer, strumenten siende die hier gemist connen wer
die bij Nicolao Molinaeo predicant mede bedient den, hoopen dat de tydt eenige persoonen sal
werdt. De slaven die wy daer van daen crygen, te voorschyn brengen denwelcken een sodanig
syn wel inde christelicke gebeden opt Malabaers heerlick werck soude mogen betroudt werden.
onderwesen, ende syn aldaer gechristent.
Uyt de Molucces doet Petrus Schotten Predic:
Op Solor leidt een cranckbesoecker Jan Brou zyn claghte, dat daer eene gemeine debaucherie
wer genaemt, een man van goedt leven ende be- gepleeght werdt, de Hr. Praesident Seis over
puame gaven, die sich neerstich toont in zyne leden synde; het welcke wy den Ed. H. Gener:
bedieninge, ende inde onderwysinge der jeught. remonstreren sullen, niet twyfelende zyne Ed.
Op Amboina syn twee Predicanten ende een sal daer genoegsaemlick in voorsien ter eerster
Proponent. Het heeft daer tot onse bedroevinge gelegentheidt.
wat slapkens met de religioens saecken toe- In Tayouan leidt de Predicant Georg Candidius
gegaen, dan verstaen dat het begint te beteren: in een dorp onder de wilden, dewelcke sich besullen hart by hen aendringen dat de Uliassers naerstigt de tale vant landt te leeren, ende den
wel bedient werden, ende het moorsdom daer inwoonders deses Eylandt (die goedt van na
uyt geweert werde: waer toe soo voor tyden turel syn) de kennisse des waren Gods ende
de goede occasie in Amboina waergenomen waa- des saligmakers mede te deden: Hy heeft goede
re geweest, de Achtbare Compagnie soude van moet hier veele sielen te winnen. De Alderhoogveele moeiten ende oncosten bevrydt syn,
ste wil zynen arbeidt segenen.
In Banda is de Gemeinte Gods in een gewen In de Gemeinte die wy bedienen tot Batavia
ste staet. De jeught werdt daer vlitiglick in lesen hebben wy in dit jaer tot versterckinge Abraschryven ende goede zeeden opgetrocken; soo dat hamum de Roy Predic. gecregen, ende daer teze eenige jongens uijt het school tot Poulou- gens in {sic) Johannes Cavaljerius Predic. alhier
ay gebruicken, om andere scholen in Banda gestorven. Hier is goeden aenwas van ledematen
waertenemen. De E. Antonius Dircxz Predicant, ende goede vorderinge in stichtinge dit jaer ge
is daer in dit jaer overleden; ende Casparus weest, tot dat de Tomgon Bauraxa ons is comen
Stevensz de andere Predicant gaet sieckelick. belegeren ; alsdoen is voor een tydt gelyck in
De inwoonders van Kaeij, een Eylandt daer sa- Gemeene perturbatie gemeenlick geschiet, de
gu, rys, boontges ende bestiael vandaen comt, tsamen-comste in de predicatien soo overvloedig
tot onderhoudt van Banda,hebben door een haer- van volck niet geweest, als in de vrede; menider inwoonders versocht aen den E. Heer Gouvr. gerley occupatien de menschen daervan aftrec-
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kende: oock overmits de vrouwen (opdat de
schrick, die meest de menschen altereert in den
eersten aenloop der vyanden, haer niet te seer
ontstellen soude) aen boordt gegaen waeren; alwaer by beurten eenige predicanten onder haer
gingen prediken. Alsnu zy aen landt weder gekeert synde, soo prediken wy int fort int huys
van den Ed. H. Generl ende in de stadt int
Raedthuis; een goedt gehoor aldaer compare
rende.
Desen oorlogh rekenen wy een rechtveerdige
straffe over de sonden des volcx, dat nae de
geboden GODS, die hun dagelicx voorgedragen
werden, niet wilden luysteren ende haere boose
begeerlickheden nae wandelde, van hare hovaerdye, hoererie, valsheidt, boosheidt, geen afstandt
doende, hoe harde ende ernstelick zy daer toe
aengemaent werden. Siende het sweerdt des
vyants ons dreigen, so baden wy den Heere dat
hy ons niet wilde overgeven in de handen onser
vyanden, maer dat hy ons liever selfs tuchtigde;
het welcke hy oock gedaen heeft, een sieckte
ende sterfte onder ons sendende, die uyt een
geinfecteerde lucht schynt voort te comen. In
plaets van ons te verschricken, soo geeft ons dit
een goede moet, rekenende dat de Heere ons
also wil tuchtigen gelyck een vader, ende ons niet
wil overleveren in de handen der ongelovigen.
Hier af geeft hy ons merckelick bewys; want
hy de Javanen met clein-moedigheidt ende onbedachtsaemheidt geslagen heeft, soo dat ze ons
niet aen en tasten, ende laten *) alle fortificatiën
den onsen met gemack opmaken, haer selven becommerende met onnodige werken buyten op te
werpen, die sonder eenig verlies van volck soo
drae van de onse gesleghfc syn, alsze van haer
opgemaeckt waeren, zy de vlugt nemende.
GODT heeft oock de Sinesen (dat wyvachtig
volck) sodanige cloeckinoedigheidt ingestort, dat

zy die voormaels niet wisten waer haer bergen
als ze hoorden datter een troupken Javanen aenquam, nu selfs op de Javanen U3rtvallen ende haer
in de vlught dryven, Jae selfs gaen soecken ende,
in gelyck getal synde, op haer aenvallen, twelck
doende zy verslagen ende eenige levendig ingebraght hebben. Diergelyke moet is oock in de
swarten ; het welcke een yder als een miraculeus
werck GODS aensiet ende zyne hulpe aenmerckt,
die zyne sterckte int gene swack is betonen wil,
opdat hem de eere der verlossinge gegeven werde. Soo de menschen door dese besoeckinge be
wogen werden haer voor GODT den Heere te
verootmoedigen ende hem te dienen, wy hebben
eenen goeden moedt ende vast vertrouwen dat
GODT de Heer onse vyanden met schande sal
doen vertrecken, ende zyne christene Gemeinte
mitsgaders de maght der Compage. onder de onge
lovigen ontsachbaer sal maken in dese landen.
Wy hebben door behulp van een Sinees die latyn
verstaet een Dictionarie gemaeckt, int welcke de
duitsche ende latynsche woorden voor aen staen
ende daer nevens de sinesche characteren met
de uytdruckinge haerder eygenschappen. Soo
hebben wy mede het Gelove, de X Geboden ende
t Gebedt des ITeeren met een cort begryp der
christelicker rerigie in Sinees laeten stellen. Hier
hebben wy sorg voor gedragen want selden dus
danige sinesen voortcomen; ende het is een werck
dat den nacomelingen soo den sineschen handel
als wy verhopen open gaet, grotelicx te passé
comen sal.
Hiermede Edele, Eerentfeste, Achtbare, wyse,
voorsienige Heeren ons Uwer Ed. goedtgunstigheidt bevelende bidden Godt den HeerU.Ed.
met een lanck, saelig leven ende voorspoedige
regieringe te begenadigen. Vaertwel.
Gegeven in U Ed. casteel Batavia op Java Major,
den 2 Novemb. A. Dom. 1628.
UEd. Onderdanige dienaer
in Christo
Justus Heurnius.

1)

Hier begint het gephotografeerde.
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BRIEF VAN JACOBUS BONTIUS, BATAVIA 3 FEBRUARI 1631
AAN ZIJN ZWAGER ADAMS IN NEDERLAND

Lof godt wt Batavia 1631.
Beminde swager naer groetenisse d3'ene desen,
dat alhoewel UI: my onbekent is, so brengt
nochtans de verbintenisse des houlix tussen my,
ende UI: suster Maria Adams mede, dat ick al
haer vryenden van harten beminne, Ick ben met
haer nu al by de ses maenden in den huwelycken staet vergadert geweest, god geve dat het
lang tot onser syelen salicheyt mach continue
ren, haer dochterken Joanna Cavaliers, is godt
lof noch gesont. Wy stieren UI. een stuxken Indiaens Lynwaet, een beginsel van onse onder
linge vruntscap ende swagerscap, dye wy so lang
als wy hier in Indyen syn met scryven behoren
te onderhouden, t welck aen my niet en sal ge
breken, verwachtende van U. L. het tselfde, totter tyt toe dat wy eens met godt in het vaderlant
den ander mondeling mogen spreecken ende naerder kennisse maecken. Waer toe UL •) seer ernstich aen myn broeder den officier, ende aen myn
swager de Secretaris van Soeterwou Joannes
Angillis heb gescreven, dat S3' by de Camer van
seventyene sullen licentye soecken te becomen,
dat wy werom met ons kinderkens mogen naer
Hollant keeren, ick heb mede maer een soontjen,
nu over de ses jaren out, want over etlicke maen
den is my het outste van de kinderpoxkens gesturven, myn huysvrou ende UL ') styeren mede
dergelycke twee stuxkens lynwaets aen UL. an
dere twee broeders ende myn swagers Peter en
Antony Adams- D3re U. L. desen brief mede sult
medelen 2) bidde U. L. altsamen dit in danek te
willen ontfangen, wy soude wel yets meer gestiert hebben, dan also het sonder consent van
onse heren niet en mach gescieden, op de ver
beurte van het tselve goet, ende ick als hooft
officier ende fiscael, over sulx gestelt sy om alle
misusen tegen te staen, derve haer voor desen

1)
brief
2)
3)

tyt niet meer lastich vallen, sullen het alle iaers
verbeteren. Voorders van nieus is hier niet an
ders, dan dat wy binnen de drye iaeren tyts
twemael belegert syn geweest van de Javanen,
dye wel over de hondert duysent sterck syn
geweest, dan sy syn met gods hulp cloekelick afge
slagen, so dat sy met scanden hebben moeten terug
keeren. De keyser van Java dye S3'den Mataram
noemen dreycht ons weer te comen bestoken:
maer so wy hem tegen gestaen hebben daer wy
maer bycans een open vleck hadde, hopen wy hem
wel weder te staen, synde so het casteel als oock
de stadt in syn volle fortificatye. Sy moeten
meest ter see comen, also het gevaerlick is te
lant voor haer te reysen, want sy wel vyftich
mylen van ons gelegen syn, om de hoge bergen,
bossen, ende vervaerlycke morasten, dye tussen
beyden syn, mitsgaders de Tygers, dye hier by
menichte syn: maer onse Jachten leggen ende
cruysen op de zee voor de voornaemste rivie
ren van Java, so dat wy (godt te voorsten 3) niet
veel noots en sullen hebben. Hiermede be
minde swager gaen wy U met U familie inde
genaden des alderhoochsten bevelen. Datum anno 1631. Februari, 3°.
UL. dyenstwilligen broeder
J. Bontius fiscael in Indyen.
Ick soude mede wel gescreven hebben aen U
andere broeders ende hare huysvrouwe, dan U,
L. vertrouwende dat gy haer desen sult mede
delen, ende ick niet anders aen haer en soude
conen scryven als het tgeen ick alrede aen UL,
gescreven heb, so bid ick haer dat int goet te
willen nemen ter gelegender tyt sullen wy U lyeden van alles breder scryven, verwachtende oock
het selve van U. L.

Men zou verwachten: Ick. Het kan zijn, dat deze brief het duplicaat is van een reeds eenmaal gezonden
(§ 1583), en dat Bontius zich bij het copieeren heeft vergist.
Hier begint het gephotografeerde.
Bedoeld wordt : God de voorste (zijnde), onder Gods aanvoering.
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HUURCONTRACT VAN GERRIT DEMMER MET KAPITEIN BENCON,

I 8.

27 JAN. 1642.

Compareerden voor mij Ambrosium van der
Keer, Secretaris der steede Batavia, present
den getuijgen naargenoemt den E: hr. Gerrit
Demmer, extra ordinaris raet van Indien, dewelcke verclaarde verhuert ende Capittain Bincon
Chinees, gewesen overste der Chinesche inwoonderen alhier, ter ander sijde gehuert te
hebben, seecker erff ende achtien daarop staande
aan den anderen getimmerde petacken, staande
en gelegen in de princestraat besuijden de
darde dwarsgracht, comende met sijn haacken
tusschen de brugge van de prince straat ende
de tijgers gracht, lanck oost ende west langs
geseijde dwars gracht twaalf roeden, breet
zuijen ende noorden langs de prince straat
ende de west zijde acht roeden, ende dat voor
den tijt van twee achtereenvolgende jare innegaande primo Decembr. 1641 ende expirerende
ultimo November des jaars 16c. drij en veertich, met al sulcken reserve dat den huerder
sal vermogen een bamboesen huijsken (sonder
tselve anders als met hart dack te mogen be
timmeren) int binnenpleijn ofte vierkant te
maacken ende ten g'expireerden tijde een der
beijde contrahanten de huijre aan den anderen
opseggende, sal echter den huerder in desen te

1)

Hier begint het gephotografeerde.

weten voorschr, Bincon tvoors. door hem ge
maakte huijsken t'sijn Bincons profijte t' selve
af te breecken ende naar hem te nemen otte
’t aan den verhuerder te vercoopen, soodanich
als sij comparanten als dan met den ander
veraccorderen sullen, als meede dat alle noodige
reparatie aan voorschr. petacken den E ver
huerder ‘) gedurende voorschr. huere gehouden
sal wesen deselve op sijn heer verhuerders
costen te laten voorsien. Voor welcke voorschr.
petacken den huerder voor huere sal betalen
ter somme van twee en tachentich realen van
8ten per maant, te betalen alle drij maanden
precies; alle het geene voorschr. tusschen par
tijen respective geconditioneert sij, beloven de
selve ieder in T sijne te presteren ende naar
te comen onder ’t verbant ende bedwanck als
naar rechten daar toe staande, actum Batavia
adj. 27en Januari 1642.
Ons present
Abraham Pittavin
Johan van den Dale

Gerrit Demmer
Drie cbin. karakterj
Mij Present
Amb. van der Keer,
Secrets. 1642.
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ADRES DER BATAVIASCHE BURGERIJ AAN DE STATEN-GENERAAL
10 JAN. 1650.

Dat. 10 Januari) rds. 16 Dec. 1650.
Aen de Ed. Hoog. Moog. Heeren
d’Heeren Staten Generael der vrije
vereenichde Nederlanden ende sijn
Hoogheijt den Prince van Orangien etc.
Ed. Hoogh ende Mogende Heeren.
Den nevensgaande is copija van onser missive
getardeert *) 18en Januarij Ao. 16-19, dien
wij verhoopen voor den ontlanck deser UEd.
hoog moog; ende sijn hoocheijt den prince van
Orangien, behoudentlijck wel sal ter handt gecomen zijn, ende daerinne sodanich gehandelt
als ons versoeck, in denselven genomineert,
is luijdende; echter offt geviel sulcx niet en
waere door quade bestellinge geschiet, soo
versoecken gedienstelijcq desen copie als den
principaele geliefft te accepteren ende met eene
UEd. Hoogmoogende aengeboorne goedertierne
discretie2) sodanich t’ onswaerts te laten
strecken, dat wij, UEd. onderdanen, de vruchten
daervan gelijck mede op d‘ inhout deser comen
te erlangen, ende UEds onderdaenen daerdoor
te meer oorsaecke bekoomen, omme UEd. moog.
heeren (naest Godt) altoos daervoor te looven
en te prijsen, als getrouwe onderdaenen toestaet en betaemt te doen.
Tredende dan ter materie, waer door desen
andermael met versoeck der gemeene burgerije
is geconcipieert, UEd hoog. moog. voor de
tweedemael met molestie t’ infaderen, gemerckt
geenen anderen toevlucht dan tot UEd. sijn
hebbende, aengesien d’ heeren Bewinthebberen
wel werck maken omme ons, UEd, hoo. moog.
onderdanen, in plaets van verlichtingh met
meerder lasten te beswaeren, welcke directelijck tegens den verleenden artikelbrieff sijn
strijdende, waervan UEd. hoog. moog. bij de
nevensgaande copije van het punct der thuijsvaert claerlijck wert onderricht gedaen, dies wij
die materie om prolexiteijt te eviteren sullen
voorbijgaen, ende eenelijck UEd. hoog. moog.
bekent maecken, wat ons desen jaere principaelijck (immer soo ons wel gedenckt) tot
prejuditie ende cleenachtingh onser natie, door
onse hooghe oovricheijt alhier sij voorgecomen
ende geschiet.
1)
2)
3)

Eerstelijck dat alhier een placcaet nopende
't sout gepubliceert is, van welckers de copie
UEd. hoog. moog. bij desen onder No. F. gewerde, sulcx ons desaengaande daeraen referere,
het welcke onses bedunckens, soo wanneer de
Comp. daer reedelijck voordeel van quame te
trecken, niet onrechtmatich en soude sijn, aen
gesien in veele landen, jae selffs in desengeweste,
d’incompste van ’t zout der coningen princijpale
domijne sijn; maer dewijlle bij dit placcaet
expresselijck wert geordonneert, dat niemant
eenich sout mach invoeren, verkoopen ende soo
voorts, als den Chinees genaemt Conjock, die
daer toe soudtpannen om te maecken geprepareert heefft, soo dunckt ons, onder correctie
van UEd. hoog. moog. rijper oordeel, dat dit
onberispelijck soude connen geextimeert werden,
ingevalle daerdoor gesocht wiert dat Batavia
hem van sijn eijgen sout soude kennen versorgen,
opdat daeromme geen andere potentaten en
behoefde te moveren, maer dewijle wij bemercken
sulcx tot nadeel der gemeente is, soo moeten
UEd. daer mede moeijelijck vallen, aengesien
door dees middel ontelbaere menschen ’t broot
uijt de mont geruckt ende vele neringe uijt
Batavia geiaecht wert, dewijlle de vaert deser
inwoonderen, maleijers en andere natie daermede verswackt, alsoo jegenwoordich hier geen
sout van de cust van Java en brengen, en wan
neer al iets aenbrengen, moeten 't aen genoem
den Chinees a 3 Ra. 3) ende minder naer densel
ven geliefft pr. last verkoopen, offte anders
weder van hier daermede elders tot haer nadeel
vertrecken sonder een maet te mogen venten,
offt werden in de pene van ’t placcaet gestrafft,
het welcke dan veroorsaeckt d’vreemdelingen
wttgekeert, en de neringe mitsgaders incomen
van de Comp. verswact wert, ende meergenomden Chinees den vercoop van zout alleene in
deze staect goudeert, in welcke soo grooten
getal van zielen sijn remorerende, sulcx licht af

Sic. Lees: gedaleert. Denkelijk eene bloote copieerfout.
Het Engelsche : diócernment, dóórzicht.
Realen.
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te meten is, dat om dit minerael groote quanditeijt geconsumeert wert, en 't merendeel op
de arme burgeren ende ingesetenen aencompt,
die in plaetse van voor desen Wï a 2 stuijvers
voor een gantangh, van ’t welcke 230 een last
maeckt, als nu 6 dos. moeten betalen, strijdende
direcktelijck tegens 't Placcaet des aengaande
geemaneert. Dewijle dan dese beneficie,’t welc
ke geen burger mach erlangen, onses bedunckens niet tot het gemeene besten is streckende,
maer aen den Chinees van dat groot incoomen
den idelen naem te geven *), ende de proffijten,
soo gelooven, daervanaen Comps. ministers alhier
werden opgeoffert, soo versoecken wij dat
UEd. hoog. moog. gelieven te ordonneren dat
dien baetsoeckentheijt geweert, ende daer op
een vasten prijs van twee a drie stuijvers pr.
gantangh mach gestelt werden, waermede d’ in
gesetenen verblijt, den vaert der gementioneerde
natiën vermeerderen, d’ incompste van de Comp.
toenemen ende meerder negotie onder den bur
ger ende ingeseten te verwachten staet.
Wat bij de venditie voor desen in Comp.
cleeden packhuijsen alhier zij gepasseert, daervan kenne niet naerlaten dit voornaemste UEd.
hoo. mog. te relateren, op hoope daer op
een redres t’ erlangen, gemerckt het daermede
soo verre gekoomen is, dat egeene burgers naer
die venditie meer durven taelen, aengesien sij
de cleeden ten prijse als Chinesen mijnende,
contant in cassa, eer dat deselve genieten, be
talen moeten, twelck veroorsaeckt ons nederlantsche ingeseten schade overquam, dewijlle
de Chinesen, ’t favoor van de presente overicheijt soo verre erlange, dat naer de gehoudene venditie 30, -(0, 50, 60. 70, 80 a 100 Ra.
pr. pack, naer d’ selve van hooge offte lage
prijse sijn, affslagh wert gegeven, daer den
borger ten antwoort becomt, ’t geene betaelt
is, betaelt moet blijven, ende geen affslagh te
verwachten heefft, behalven dat oock verscheijde Chinesen van 10 tot 20 en meer duijsent Realen voor 5, 6 ende meerder maenden
sonder intrest werden geborcht, Off den borger
door dien middel geen schade wert aengedaen,
dat gelieve UEd. Hoog. moog. te considereren.
Opdat dan, Ed. hoogh en moogende heeren,
dit ons voorgeven niet lichtvaerdich off als
lasterende soud schijnen, soo gaet hier bij een
copie van een appoinctement, ten voordelen
van eenen Hendrick van Gent voor ’t collegie
van scheepenen gevelt, bij ’t welcke dito van
Gent 225 Ra. van een Leancko Chinees wert
1)
2)
3)

toegeleijt, ’t welck hij al eenigen tijt le vooren
in cassa voor partije van 60 packen bethilles
met dito Leancko van de Comp. gecocht ende
betaelt had, daer meergenoemden Leancko,
naer omtrent een maandt daernaer borgens, op
sijn helfft van de genomde 60 packen op ieder
pack 15 Ra. afslagh erlanghden ’t welcke hij
van Gent t’ sijner geluck te weten gecomen
sijnde, dede resolveren om dito Chinees in
rechten te betrecken, sulcx dat hem daer oover
bij hren schepenen d’helfft van 't affslagh wierde
toegeleijt, het welcke als nu soo wel verseeckert
wert, dat niemant, hoe suptijl dat van den
burger oock mochte sijn, daer achter komen
sal, invougen dat de Chinesen het cleeden magasijn gouderen, ende den burger allerwegens
de handt geslooten wert.
Geslooten segge, ten aensien onlanghs twee
der voornaemste persoonen, met namen Pieter
Kemp, gewesen Capitn., ende Hendricq Horst,
iegenwoordich regerende Capitn. deser burgerije, arrest op seeckere 1 1 4-i Ra. van achten,
behoorende eenen Tengo Chinees, onder Comps.
cassier Hendrick van Seelst hadden gedaan,
om voorn : somma van penningen wegens ge
leverde suijcker van de Compe. haer was competerende, waerop gevolchde, den hr. Francoijs
Caron, directeur Generael ende Raet van India,
bij genomde cassier gecomen is, voorgevende
wtt last van den hr. Generael daer gesonden
te sijn, ende gelaste meergenomden cassier, de
gearresteerde penningen te betalen, waer op
den cassier aen meergereputeerde 2) Caron antwoorde dat die onder hem van voorn : capitn.
waren gearresteert ende soo voorts, op ’t welcke
d’hr. Caron antwoorde : ,,ick neem dat op
mijn ende salt verantwoorden”. Den cassier,
hiermede voldaen sijnde, liet de penningen dan
boven gedaan arrest ter plaetse volgen, dien
hem den E. Hr. Caron daer toe ondonneerde,
waer over genoemde intressanten haer geintresseert 3) vindende, hun tot den Ed : Hr. Ge
nerael demoedich vervoechden, ende sijn Ed.
’t gepasseerde op ’t beleeffste voordroegen,
waerop terstont, eer hare propositie voleijnt
was, van sijn E. in antwoort bequaemen met
een seer hevich gemoet: ,,Ick heb dat gedaen
en wil dat doen; wie heefft daer watt tegens ?
Ick heb den Chinees het geit verschooten”,
waermede genoemde Capitns. haer affscheijt
cregen, zijnde door dien middel voor dat mael
van haere gerechtige penningen getrustreert,
als UEd claerlijck bij ’t appoinctement hier-

De Chinees heeft den blooten naam dat hij die inkomsten trekt.
Versta : gerepeteerde.
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nevens onder No. N gaende geliefft te beoogen. getrouwt zijn, naer 't vaderlant en vermoogen
Ed. Moog. hren, wanneer d hooghe overicheijt te retourneren, het welcke onses gevoelens
’t recht selfs overtreden, wat goede regeringh strecken soude (wanneer het van U Ed, Hoog.
staet ons onderdanen anders dan swaricheijt moog. quame, t welck wij nochtans niet en
daer wtt te verwachten, van ’t welcke dit een gelooven) om door sodanigen middel een colonie
punct is, die ons dag lijcx niet dan te veel hier te stichten, maer aen d' andere zijde revoorkomen, waermeede onnoodich achte UEd. marckerende, het wel van de Bewinthebberen
t infaderen
mocht hercomen, die onmachtich sijn om onse
Ende opdat UEd. moog. heeren, van ons vrije nederlanders, sonder UEd. hoog. moog.
voorgeven verseeckert moocht sijn, d’ hooge last daer toe geobtineert te hebben, hier te
bannen, al schoon met Inlantsche
overicheijt ons alhier sodanich tracteren, soo kennen
gaet hiernevens een copije onder No. H. van vrouwen getrouwt sijn, soo versoecken wij,
seeckere acte, door den Generael Anthonio dat bij UEd. op dit poinct ten principale
van Diemen ende sijne Raden van India aen mach werden gedisponeert, want door sodanige
eenen Joost Adriaans van Delft wegens het maniere van haer gemeente te tracteren, geen
boschkappen aen de oostzijde deser stede ver aenteelingh van Nederlanderen hier te verwach
leent, in ’t welcke voor den tijt van 10 jaeren ten is, gemerckt wij volkomentlijk voor seecker
is gecontracteert, als bij d’ inhoude van dien houden, dat met ons trouwen in desen gewesten
UEd. hoog. moog. wert verthoont, het welck onsen gulden libertijd, van in het Vaderlandt
immer nae onsen gevoele in allen deelen be niet te komen kennen, verliesen, ende dat derhoorde plaets te hebben ende voldaen te werden, wegens ons den wegh tot ons patria te keeren
’t welck echter aen dien onnooselen man niet niet en behoorde affgesneden te werden, ten
geschiet ende oversulcx daermede geruijneert waere bij UEd. wierde geconsidereert, dat
is, maer wert hem ter contrarie door den Ge niet en begeeren d’lnlantsche vrouwen in ’t
nerael ende Raden van India daervan niet een vaderlant mochten comen, op dat het nederstuijver toegeleght, als off hun die saecke niet lants bloet daerdoor niet en werde gemenght
en moveerde.
ende tselve met veele mesticen vervult. Soo
Ed. Hoog. moog. Heeren, wij gelooven ende dit dan den oorsaeke mochte sijn, soo dienen
houden voor vast, dat UEd. 't octroij aen de wij UEd. onder reverentie daerop, dat alsdan
E. Comp. tot sodanigen eijnde niet en hebt oock geweert behoorde te werden het trouwen
verleent, dat dito Comp. off haere ministers in alhier met de sodanige, ende principalijck int
dit geweste met ons buijten de redelijckheijt vaderlant van monstereuse caffers, die met
ende vrijheijt onses lieve Vaderlants vermogen nederlantsche vrouwen comen in den echten
te handelen, aengesien het alhier soo verre staet te treden, waerbij kinderen telen ende
gecomen is (t welck Godt geklaecht zij) dat de haer als onderdanen van UEd. moog. laeten
wetten in rechtsplegingh bij naest geen plaets vinden. Ed. hoog. moog, Heeren, geliefft dan
meer heefft, dan alleenlijck de gunst deses te considereren, dat UEd, van de aenteelinge
overicheijts, van het welcke den burger, als UEd, van ’t oostindiaens bloet (die doch weijnich
hoogh. moog. genoechsaem verthoont is. geen sijn) soo wel gedient kent werden als van so
deel erlange, maer der Chineesen, Japanders danige, hier vooren aengeroert.
ende Portugesen erffdeel schijnt te zijn.
Eijndelijck omme UEd. van de verdruckinge
Edele hoog. moog. heeren, hier nevens gevoecht der burgeren en souvereijniteijt van onse ge
het droevich placcaet, bij den hr Generael ende biedende heeren in loco te verseeckeren, soo
Raden van India Ao 16-f8 g’ emaneert, nopende achte noodich dit tot een besluijdt hier bij te
vracht- ende costgelt alsmede de wederhou- voegen, namentlijck dat desen jaere direcktelijcq
dingh vant keeren tot ons geboorteplaetse, van hier twee Chineese joncken met peper
des Comps hare ministers noch niet genoech ende andere kostelijcke waeren naer Japan sijn
sijnde, hebben dienvolgende desen jaere doen geseijlt, ende aldaer behoudentlijck gearriveert
publiceren sodanich een placcaet, als UEd. ende van een ontrent vijff sullen maecken ').
hoog. moog. daer van de copie bij desen onder Desen vaert is ten tijde, wanneer de Comps.
den letter G gewerde, bij het welcke dan ge- scheepen aldaer in arrest waeren en om d' hr.
publiceert is, dat egene Nederlanders welcke Nuijts der waerts te voeren, waerdoor dito
met mistice, castice, offt Inlantsch vrouwen scheepen ontslagen wierden2), den burger wel

1)
2)

Van één „kapitaal’’ zullen zij vijf maken, dus dOO pCt. winst.
Uitlevering van Pieter Nuijts aan Japan 1632 op een burgervaartuig, zie Nachod p. 218.
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eens toegestaan, maer alsnu wert hetselvige
ons geweijgert ende de genoemde Chinesen
vergunt.
Ed. hoog. moog. heeren, dit bovenstaande
behoorden wel met een offte meer notariale
acten te ferriviseren ') maer alsoo hier ter
stede maer eenen notaris ende twee Secretaris
sijn, die instrumenten mogen maecken, wekkers
prothocollen in handen van de E. Comp. offte
haere ministers alhier jaerlijcx werden verthoont,
sulcx dat d'oorsaecke is die schribenten niets
het minste derven bestaan te schrijven offte
autentiseeren, ’t gene tegens d' Comp. offt desen
overicheijt streckt, het welcke dan veroorsaeckt
de stucken als geseght onder de hant beleijt
ende hiernevens UEd. onder den letter K
toecome, echter geliefft aen de waerheijt derselve
niet te dubiteren maer voor waerachtich te
accepteren.
Tot besluit van desen onsen ongestilleerden
ende stout onderwinden, omme UEd. hoog.
moog. met dese klachten t’ infaderen, soo versoecken wij UEd onderdanen gedienstelijck,
dat door U Ed. hoog. moog. authoriteijt d Comp.
magh geordonneert werden, ons die lasten op
't zout t’ excuseren, ende in maniere als voor
desen is geweest dat een igelijck sijn sout mach
aenbrengen, verkoopen, ende d’ arme sodanich
handelen als hem goetduncken ende geraden
werden sal.
Ten anderen dat sodanigen ordre mach geraemt werden, dat den burger immer niet min
als de heijdenen, mooren ende portugesen in
’t navigeeren ende negotiëren gestelt werden.
Ten derden, dat des hr. Generael noch Raden
van India authoriteijt soo souvreijn niet meer
en sijn mochte, dat daer door den borger schade
overquaeme
Ten vierden, dat den burger mach werden
toegestaan met sijn familie naer ’t vaderlandt
te keeren, sonder gehouden te sijn de placcae-

ten des aengaande g'emaneert te voldoen, omrne
door dien middel van hier verlost 2) te werden,
offte bijaldien verstaen wert het familie niet
en mach keeren ad patriam, dat echter3) de
Nederlanderen een retour vermochten te doen,
omme haer affairen aldaer te verrichten ende
alsdan wederom te retourneren,
Ten vijffden, dat oock de borgeren op Japan
ende geen minder plaetse als de Chinesen mo
gen varen ende negotiëren, op allen ’t wekken
wij UEd. hoog. moog. onderdanen verwachten
UEd. favorabele gunste t’ onswaerts, omme in
dese saecke een goet redres te doen, het welcke
bij ons met verlangen sal affgewacht werden,
met reverentlijck versoeck dat UEd. hoog moog.
’t geene dat in dese saecke gebesoigneert wert,
niet alken aen de Ed hr. Generael alhier
maer oock den teneur derselve aen ons mach
delachtich gemaeckt werden, aengesien wij duch
ten dat, soo wanneer aen haer E. alhier, eenlijck van haer hoog. moog. wierde geschreven,
het ons tot geenen voordeel maer ter contrarie
tot nadeel strecken soude, dewijle d inhoude
van dien seeckerlijck tot ons nadeel soude geduijdet ende wttgevoert werden.
T welck doende4), Godes segen ongetwijffelt
meer ende meerder over UEd ho. mog. loffelijcke Regeringe vaerdich werden sal, wekken
goeden, getrouwen ende almachtigen Godt UEd.
ho. mo. nevens hunne onderdaenen in sijne
heijlige protextie gelieve te nemen, van nu tot
in der eeuwicheijt, ’t geen UEd. ho. mo. toewenschen hunne getrouwe ende dienstvaerdige
onderdanen.
Actum Batavia desen 10 Januarij Ao. 1650.—
Jacob de Harde,
Pieter Kemp,
Hendrick van Gent,
Jacob Bacheracht.

1) Sic voor: verificeeren.
2) Afgelost.
3) Hier begint het gephotografeerde.
4) Hier ziet men de wezenlijke beteekenis der formule: t’ Welk doende enz. Dit doende slaat op het doen van
dengene tot wien men zich heeft gewend, niet op dat van den requestrant. De Engelsche formule : And your
petitioner shall ever pray etc. is eveneens de aanvang van eene belofte om voor het heil van den geadresseerde
te bidden.
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(Acté).
Uijtgegeven (2)4
stuijvers.

HUURCONTRACT VAN ABEL JANSZ TASMAN MET ITCHIEMON 7 AUG. 1651.

Op huijden den sevenden Augusti Ao. 1651
compareerde voor mij Anthonij Huijsman notaris
publicq bij den hove van hollandt ende m nederlants Indien geadmitteert resideerende binnen
der stadt Batavia ter presentie van de ondergenoumde getuijgen den E. Abel Jansz Tasman
commandeur in dienst der compie ende beken
den hij comparant bij desen verhuijrt te hebben
aen Itchiemon christen Japander woonende bin
nen deser stede hier nevens compareerende
ende in huijre accepteerende seecker sijn ver
huurders bosch gelegen int oostervelt 1) omtrent
een half mijl 2) buijten deser stadt bij noorden
sijn verhuijrders vlacke lant omme voor den
tijt van een jaer ingegaen sijnde primo Juli
lestleden ende expiereerende den lesten Junij
1652 met acht a tien persoonen maer meerder
niet tot sijn huijrders contentement in t selve
bos hout te hacken soo veel hij mette se ve
persoonen sal connen becomen, nevens noch
ses stucx slaven die hij verhuijrder aen den
huijrder mede is verhuijrende voor gelijcke tijt
ingegaen sijnde als voren ende die hij huijrder

sal mogen gebruijcken soo wel op sijn lant als
int voorschr : bosch ende geloofden hij huijrder
maentlijk preeijs ende sonder eenich dilay over
huijre van t bosch te sullen betaelen d’ somma
van twintich ende voor huijre van de ses sla
ven dertich riaelen van achten 3) sijnde tsamen
de somma van vijftich riaelen van achten a -(8
stuijvers ider maent ende soo geduijrich elcke
maent totte expieratie vant jaer ende volle betaelinge toe. Tot voldoeninge ende naercominge
van t gene voorschr. is soo verbinden de
compten hare persoonen ende goederen egeen
uijtgeseijt d selve onderwerpende het bedwang
van allen rechten ende rechteren. Aldus gedaen
ende gepasseert t’ mijnen comptoire ter pre
sentie van Daniël Isacx ende Marten Anthonisz
clerquen als getuijgen hiertoe versocht.
Abel Jansz Tasman
Daniël Jsacx
(Afar)ten Huijsman
1651

gestelt 4- bij
Itchiemon Japander
A. Huijsman nots.
1651.

1) Het „oostervelt’ en het „westervelt” zijn de beide deelen der Jacatrasche jurisdictie beoosten en bewesten
de Groote Rivier.
2) Welke afstand onder „mijl” te verstaan is, blijft in Compagniesstukken altijd onzeker.
3) Dus de huur van een arbeidsslaaf is 5 realen of 12 gulden, reeds veel minder dan vroeger (§ 124),
maar naar de koopwaarde van het geld veel meer dan in later tijd.
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ACTE VAN VERKOOP VAN HET GENUEESCHE SCHIP SANTO
BERNARDO 4 JAN. 1650.

Acte uijt- Op huijden den vierden Januarij Ao. 1650
gegeven, compareerde voor mi; Anthonij Huijsman nots.
publ. bij den houe van hollant ende in nederlants Indien geadmitteert resideerende binnen
der stadt batavia ter presentie van de ondergenoumde getuijgen monsrs, Paulus Amelia de
invrea, ende stephanus Sentureonis beijde edel
lieden in dienst van den hartocb van Genua
ende opperhooffden van den schepe st. barnardij
ende verclaerden si; comparanten bij desen dat
sij in ’t vercoopen van ditto barnardi hadden
vervangen haer sterck gemaeckt ende de rato
gecaveert op den tweeden deser ') voor hare
confraters namentlijk Joannes babtist de Fiesco
ende Peter Maria de Marhi mede edellieden
in gemelten dienst nopende ’t vercoopen vande
voorn, schepe st. barnardi voornoemt het welcke
de twee vervangene hier mede compareerende
ratificeren ende adproberen ende oock bij deselve coope persisteren aen sr. Bastiaen boellingjouw gedaen ende vercocht, op den 2en
deser maent gedaen volgens de coopcedulle daer
van sijnde gepasseert voor mij Nots. ende
seeckere getuijgen; soo verclaerden alle vier
de comparanten bij desen soo voor haer selven
als uijt crachte vande speciale last, macht
ende authoriteijt van den Ed. heere Gouver
neur Generael ende heeren raeden van India
vercocht, getransporteerd gecedeert ende overgedraegen te hebben soo als sij transporteren,
cederen ende ouerdragen bij desen aen voor
noemden Bastiaen Boelingjon mede comparee
rende ende de coope accepteerende het gemelte
schip St. Barnardi met alle de gereetschappen
ende toebehoorten van dijen volgens de coop
cedulle ende den inventaris in presentie vande
E. heeren gecommitteerde vanden achtbaren
Raede van Justitie gemaeckt, mits dat hem
ballingjouw goet gedaen sall werden dat alsnu
volgens den selve inventaris vermist ende niet
gelevert en wert; ende bekenden sij comparan
ten vande coope ende transporte deses all well
ende ten vollen vernoucht, gecontenteert, voldaen ende betaelt te sijn door handen van
den voorschreven boelingjon, doende daer omme
van den selven schepe, dependentien ende appendentien van dien, met alle ’t recht hun off

haer verschr: (daer sij voor instaen ende hen
selven verobligeren) daer aen gecompeteerl
hebbende volcomen cessie ende affstandt sonder daer aen eenich recht te behouden ofte te
reserveren omme den verschr. schepe bij hem
boelingyon met alles naer inhoude van den in
ventaris aengevaert ende in eijgendomme gebruijekt te werden met soodanigen recht als
sij comparanten souden hebben connen ofte
mogen doen; geloven oock den verschr. schepe
volgens de coopcedulle te vrijen ende waren
als recht is ende renuricieeren oock bij desen
van alle exceptien ende benefitien die haer
eenichsints in desen te bate soude mogen comen
nietyegenstaende d’ selve alhier niet en staen
geexpresseert off uijtgedruckt, 3) gelouende sij
comparanten desen transporte te sullen houden
ende doen houden voor goet, vast, bondich
ende van waerden alles onder verbant speciaelijk van 't verschr. schipp mette gereetschappen
ende toebehooten (jic.) van dijn en voorts van
hare respective persoonen ende goederen egeen
uijtgeseijt d’ selve onderwerpende het bedwang
van allen rechten ende rechteren Aldus gedaen
ende gepasseert op verschreven schip St. bar
nardi ter presentie van Jan Carelsz kuijper
ende Tomas Jacxsen van London bootsgesell
beijde op verschr. schip als noch bescheijden
als getuijgen hier toe versocht.
Sr. Paulus Amelia
teijkent in presentie van
de ondergeschr. alsoo
heden in ’t passeren ab
sent was
Abel Jansz. Tasman
Carel Calandrini.

gestelt -J- bij
Bastiaen boelinjouw

Ego Paulus Aemilius
de Invrea 3)
Stephanus Centurionus
Joannes Babt. Fiesco
a/fermo Quello hanno
falto loro senza noi.
Pietro Maria de
Marchi
Affermo ijuello hanno
falto loro j-enza noi.
Thomas Jackson
Jan Carelsz
Ouod attestor
A. Huijsman nots
1650

1) Bedoelde acte van 2 Jan. 1650 is eveneens aanwezig onder de papieren van notaris Huijsman. De
prijs was 6.100 Realen a 3 gulden. Verder is er eene quitantie van 5 Jan. voor de betaling der koopsom.
2) Hier begint het gephotografeerde.
3) Of wel: Ixarea of Ixurea.

XVI
I 12.

SCHULDBEKENTENIS VAN ANDREAS BEECQMAN, 3 JAN. 1657.

Op huijden den 3en Januarij Ao. 1657
compareerde voor mij Jan Keijsers van Breda
notaris openbaer presendt d’ondergenoemde
getuijgen Andreas Beeckman van Zutphen soldt.
jegenwoordich op zijn vertreck staende omme
met ’t schip genaempt aernem naer ’t patria
te navigeren, die welcke bekende wel ende
deuchdelijk schuldich te wesen aen d’hr. Wijnandt van Catersvelt secretaris van 't Eerw.
college van schepenen alhier de somme van
een hondert vijff en twintich ra. van 8en
a: 48 stuijvers ider ter saecke van goede ge
leende en aengetelde penningen bij hem com-

J 1-1.

parandt tsijnen genoegen ontfangen ende geno
ten, gelovende dienvolgende de voors. somme
aen gemelt heer wijnandt van catersvelt ofte
sijns actie vercrijgende thoonder deses wederom
te restitueren soo drae in t patria voornoemt
sal wesen gearri veert voort geene voorschr.
staet verbindt hij comparant sijn persoon ende
goederen als naer rechten, aldus etc. ')
Andreas Beecqman
Quod attestor
Jan Keijsers nots.

Ons presendt
Adriaen Joosten 1657
Cornelis Vonck

BLAADJE UIT HET COLLECTEBOEK DER PORTUGEESCHE KERKEN.
(Inwijding der Buitenkerk op 23 October 1695.)

1695 in de maent octob.
Dese onderstaande collecte penningen sijn door mij onderges. inde portugese Kercke
soo binne als buijten inde nieuwe en ook inde buijte loots ingesamelt.
rx.

in de portugese kerck binnen de stad
inde loots buijten
.
.
.
23e October voor de middag inde nieuwe kerk buijten
do. na de middag
30e do. voor en na de middag .
.
.

43.6

112.40
35 44
27 22
Somma rdrs.

de gem. somma van ses hondt. ses en sestig Rxs.
en 36 stuijvers bij mij ontfangen.
Cl. Lurelius,

4-17.20

666.36

Johannes Sermes.

1) Over de beteekenis van dergelijke acten zie § 1327. Eene beschouwing onzer acte zal doen zien dat de
namen van debiteur, crediteur en schip, benevens het geleende bedrag ingevoegd zijn (in andere letters)
in het reeds vooraf, tegen het vertrek der retourvloot, opgestelde formulier.
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MEMORIE DER NOUVELLES VAN DE MAAND AUGUSTUS DES
JAARS Ao. 1700.

men te vlugten, en dat ook eenige dagen daar
JAPARA Gedt. 27en Julij. ')
aan sig selfs met vergift om ’t leven hadden
Ontvangen den 2en Aug.
Het freguat de matroos met den Hr. g’ Eli- gebragt.
geert Gouverneur van Macassar Cornelis Beer- Wijders melden dese advijsen dat aldaar,
nink, van hier den 7 Julij voors. vertrocken, te weten timor, in de maant Octobr. des ver
was den 17: van deselve maant aldaar en gange jaars aangekomen was het Engels schip
passant omme sig eenige benodigtheden te ver- genaamt de Robock 5) en gecommandeert bij
sien ten ancker gekomen, mitsgaders des an- den welbekenden swerver William Dampies,
deren dags weder van daar vertrocken tot het en dat het selve aldaar was blijven leggen tot
voortsetten zijner verdere reijse naar Macassar den 22en Decembr. daar aan, als wanneer zijn
voormelt.
ancker geligt ende de coeurs naar de cust van
Tot Samarang was ook den llen der voors. Ende geset hadde.
maant Julij verscheenen een portugees schip ten Laasten wert bij dese advijsen gesegt
genaamt Madrie de deos ponbrapa comende dat alle de bondgenooten aldaar althans in rust
van Timor ende de wil hebbende na Macao en vreede met malkanderen Leefden,
en werwaarts dan ook den 16 : daaraan ver
CABO DE GOEDE HOOP. Gedt. 29
trocken is.
Maij en 13en Junij.
Ontfangen den 9en Aug. Sedert den 5e Maij
BANTAM Gedt. 2en Aug.
tot den 13 junij voors waren aldaar uijt ons
Ontfangen den 3en do.
Aldaar waren den 28 : van de vergange Lieve vaderland in een redelijken goede staat
maant van Poelo Ceram aangebragt sekere 7 : behouden g’ arriveert ’t schip Horstendael,
sirrebonders, dewelke relateerden, dat sij met vermeit in de vergange maant Julij, mitsgaders
nog 27 hunner Landslieden ongevaar een maand de scheepen Carthago, domburg, Ellemeet, de
geleden door den pangerang depattij Sirrebon schellag en schoondijk, zijnde de 5 Laaste
per eene sijner vaartuijgen naar Batavia ge- naar herwaarts gedestineert, en van deselve
sonden dog dat omtrent Carrang Siandoelang ’t Eerstgenoemde den 22en Febr. jongstleden
door 2 bilitonse rovers aangedaan en over- voor reek. van de Camer tot Middelborg in
meestert geworden waren, en dat de gem: rovers Zeeland en ’t Laast gem. voor reek van de
naardat hunne gem: 27 mackers ende de zeij- Camer tot Enkhuijsen uijt Texel in zee geloopen;
len van ’t vaartuijg mitsgaders alle de provisie daar en tegen waren op den 16 en 28 Maij
geligt hadden hun met haar 7 : op het voors : weder van daar na Ceijlon vertrocken de
vaartuijg in volle zee gelaten hadden, en dat scheepen de Taxisboom in de vergange maant
sij dan wijders door de wint en stroom naar en de Horstendael hier vooren gemelt, item
poelo Ceram voormelt gedreven waren.
den 7 Junij daar aan naar ’t vaderland de
retourfluijt de Vegt mede in de vergange maand
bekent.
TIMOR Gedt. 8en Maij.
Wijders quamen aldaar ten ancker den 15 en
Ontfangen den 7 Aug
Vandaar heeft men dat den ouden Capitain 27 Maij meergem: de france scheepen 1’ AgreaMoor Domingo de Costa 2) in de maant febr. ble, la Mutine, le Philipeau en la Perle d'
pass0 met eenige wel gemonteerde vaartuijgen Oriënt, de 2: eerstgenoemde den 6 febr. uijt
van Larentoucka 3) naar Lissauw 4) overgestoo- Brest ende de andere den 6: Maart uijt Porken zijnde, den in den verleden jaar opgeworpen louis vertrocken, Item nog op den 20 van deCapitain moor Anthonio Arkimar aanstonds selve maant Maij het Engels scheepje Madras,
met eenige van zijn aanhang vandaar was ko- komende uijt Engeland, mitsgaders het mede

1) Men ziet hier, dat het blaadje uitsluitend is samengesteld uit extracten van brieven
Bantam enz., met vermelding van den dag der ontvangst bij de Secretarie.
2) Over dezen naam zie § 975.
3) Op Flores.
4) Lifao op Timor’s westkust.
5) Roebuck.

van Japara,
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Engels retourschip William en Richard, den
17 Febr. pass0 uijt dese batavase rheede vertrocken; dog waren alle de scheepen ook in
opgem: tijd weder van daar komen te vertrecken, namentlijk ’t Laastgen: den 28 Maij naar
London ende alle de anderen te gelijk op den
7. Junij naar dese indische gewesten
MACASSAR Gedt. 2e Aug.
Ontfangen den 19en do.
Dese advijsen melden onder anderen dat
den rover Carré passere ende de 6 persoonen
van zijn gevolg, jongst vermeit in de nouvelles
van de maand Maij, aldaar gevonnist en ook
vervolgens g’ executeert geworden waren, na
menlijk dengem: rover geledebraekt, twee van
de 6: opgehangen ende de resterende in de
ketting gekloncken
BATAVIA den 25en Aug.
In de voorlede nagt onstont hier tersteede
tegen over de stadts muur en omtrent het soogenaamde speelmans poortie *) een seer feilen
brand, ’t welk van de kloeke 11 : tot 3 : uuren
duurde en
. . . . 2) huijsen in de assche
gelegt heeft.

1)
2)

Zie § -126 noot.
Niet ingevuld.

CABO DE GOEDE HOOP Ged: 18 Junij.
Ontfangen den 27en Aug.
Het fluijtje de sandlooper den 22: Feb. deses
jaars in comp: van de voorwts, gemelde schee
pen domburg, chartago, Ellemeet, ende schellagh uijt Zeeland vertrocken, was aldaar des
daags bevorens ofte den 17: Junij mede behou
den en in een goede constitutie van ’t schip
en volk g’arriveert, zijnde gedestineert na
Zeijlon.
PA LI M BANG Gedt. 30 Julij.
Ontfangen den 31en Aug.
Uijt welkers advijsen komt te blijken dat in
de maand Junij pass0 men aldaar voor ofte
omtrent de mond van de rivier hadden sien
swerven ofte kruijssen seker rover, dewelke
voor een Engelsman aangesien wierd en dat
door hetselve in ’t gesigt van ’t jagt boswijk
dat voor de gem: rivier ten ancker lag nagejaagt en vervolgens genomen was geworden
seeker groot jonk komende uijt de zee, sonder
dat men egter tot als nog hadden konnen te
weeten krijgen wat voor een jonk dat het
geweest is, ofte werwaarts de wil gehad
heeft.

XIX
EIGENHANDIGE BRIEF VAN CORNELIS CHASTELEIN
SERINGSING 2-1 AUG. 1700.

J 16.

Uitgeschr.

Mons: Deldijn.
Ik versoeke dat UE. geassisteert met getuijgen sigh gelieft te vervoegen bij de Hr, fiscael
van India, Mr. Christiaen Pit, ende sijn
E. in conformiteijt van het appointement den
........................bij de Aghtbre raat van Justitie,
gelieft ter hant te stellen de nevensgevoeghde
twee en t’ sestigh en een halve rijxds a 6-1 lighte
stuijvers d’ rijxds. twee hondert guldens, ofte
125 ropias a een halve rijxds. d<e ropia volgende den cours d’ E. Comps, soldije als
aldaer bedragende
zijnde soo
veel als ick voor mijn swager Pieter van
Helsding ') bij bovengem1 rade en vonnis gecondemneert ben, te moeten restitueeren.
Dogh aangesien den heer fiscael Quevellerius,
noijt daervan eenige quitantie ofte bewijs heeft
overgeleght, daer noghtans aen niemant (tot
1)

Pieter van

J 17.

Helsclingen,

selfs een scheepsjongen incluijs) iets op reekeningh van soldijen wert verstrekt, sonder daer
van quitantie te passeeren.
Soo gelieft mijnentwege daernevens te verclaren dat ick die betalinge doe, om mijn
schuldige gehoorsaamheijt aen de Justitie te
betoonen, dogh met de gem1 betalingh de
deughdelijckheijt derselver schuit niet en kan
acquisceeren ofte aannemen, maer het reght
van voornJe mijn swager Pieter van Helsding
■ res'èrVéëre, totdat daerover bescheijt van hem
uijt het vaderlant krijge, of hij deselve penningen genoten heeft.
Ende gelieft mij hier van een acte van UE.
wedervaren te geven,
Op Seringsing den 2de Augs Ao. 1700 — .
U E. Bereijtw. Vb en dr.
Corns. Chastelein.

fiscaal te Sourate, in 1696 afgezet en naar Nederland gezonden.

VALENTIJN HUURT EEN BEDIENDE 26 JAN. 1706.

Op Huijden, den 26en Januarij 1706 compareerde voor mij Arnould Deldijm nots. publ.
Aca. Pieter van Ambon, mar(y'U)r alhier, de
welke bekende wel ende deughdelijk schuldigh
te wesen aen ende ten behoeve van den Eerwaarde heer Francoijs Valentijn bedienaar des
goddel: woords, ten dienste der E. Comp. de
zomma van seven en seventigh en een quart
rds, (a 60 stuijvers ijder) spruijtende ter zaeke
van goede, geleende ende op heden aangetelde
penn : bij den Comparant soo hij bekende tot
sijn contentement zonder intrest ontfangen ende
genooten renuntieerende dierhalven de exceplie
van ongetelde gelde, beloovende over zulx voors.
cap Ie 1 ) zomma van seven en seventig en een
quart rds. ter eerster aanmaninge te restitueeren,
voldoen ende eerl ; te betaelen aen ged. heer
Valentijn ofte die zijn Es. reght verkrijgen zal,
doch in plaatse van intrest blijft den comparant
gehouden ende verplight ten huijse van de hr.
cred. te woonen ende blijven mitsgaders hem
1)

Capitale.

in alle gehoorsaemheijt te dienen tot de effectuele betalinge toe, des dat den heer cred. aan
de andere zijde gehouden blijft hem comparant
van kost ende klederen naar behooren te versorgen; tot naarcominge van 't gene voors,
staad, verbind hij comparant sijn persoon ende
goederen, ende specialijk verbind den compa
rant zijn lighaam, omme bij faulte van prompte
betalinge zijn hr. Cred. Guarand daaraan te
konnen werden verhaeld, deselve stellende ten
bedwangh van allen regten ende reghteren.
Aldus gedaen ende verleden ten mijne comptoire ter presentie van Theophilus van Coulsler
ende Joan Jacob Preijer,

T. v. Coulster
1706
J . J. Preijer

gestelt bij X
Pieter van Ambon
A. Deldijm
Nots. publ.
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DAMPIER’S CONTRACT VAN 31 JULI 1706

Gegross*.
Op Huijden den 31 Juli; 1706 compareerden
voor mij Cornelis Veenendael, notaris publicq,
bij den Ed. hove van Holland, misgaders de
hooge regeeringe van ’t Nederlands India ge
admitteerd, binnen de stad Batavia resideerende ende de getuijgen naargenoemd, den En
gels Capt, William Dampier ') en sijn gewesen
scheeps volk hieronder genoemd, dewelke op’t
versoek van de Ed. Heeren Henrick Becker
en Cornelis Ctuistelijn, beijde Extraordinaris
Raaden van Nederlands India, als hier toe
expres bij de Ed. Hooge Regeeringe deser
lande gecommitteert 2), affgevraagt zijnde, hoe
danig hij Dampier en sijn volck van sints waaren
om na Europa over te vaaren, hebben deselve
daerop geantwoord in volgende maniere, en
eerstelijck den Capt. William Dampier, dat
hij genegen is met een Engels schip van hier
na Engeland te vertrecken, ’t welck in 3 a 4
dagen onder zeijl staet te gaan, als hebbende
bevoorens alles verlooren. Item, dat hij Dam
pier verclaardt geen pretentie op de goederen
van ’t volck te hebben, ’t welck ider van hen
in sijn eijgen kist heeft.
Nogh, dat sijn doctor Jan Bellit genegen is
met hem na Europa te vertrecken en verder,
dat Charlos Cinjonas mixties Spanjaert van
Mexico en Michiel Francisco van Panneman 3)
in Peru sijn dampiers gevangens waaren, dog
versogten voornt. Charlos en Michiel met de
Hollandse scheepen na ’t vaderland te mogen
vertrecken ; en laastelijck dat sijn dampiers die
naar Jeems Ougton aen boord van ’t schip
den Eenhoorn was, die hij genegen was mede
na Europa te neemen.
De volgende persoonen hebben gedeclareert
en gesègt genegen te wesen met Capt. Dampier
tegelijk na Europa op een Engelse bodem te
vertrecken als namentlijck:
Richard Carbet.
Thomas Jonas.
Richard Smallwood,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Richard Hitsman.
John Browne
V/illem Prijs.
Edog Joseph Rijckots van Contieanawal 4)
heeft versogt met ’t een off 't ander Engels
schip na Engeland te mogen vertrecken.
Maar de ondergenoemde persoonen declareer
den en seijden ongenegen te wesen om met Capt.
William Dampier te vertrecken, maar versogten
dat sij met de hollandse scheepen na Holland
mogten overgevoerd werden, als namentlijk:
Roeloff Andriesz van Gottenburgh
Thomas Tockall van W31scher 5)
Hendrick Ferdinand van Lestercher 6)
Frans Cherrit van London
Thomas Simson van d°
Jan Thomas van d°
Pieter Burfort van Dublin
Henrick Foort van Exester
Pieter Emmerling van Poort 7)
Philip Merchand van Whstmelland 8)
Thomas Slemingh van London
Theunis Mahan van Yrland
Elias Crisp van Brestoun 9)
WTlem Hernton van London
Pieter Jump van Lancester ende
Jems Reijt van Schotland.
Wijders is aan voorn. Capt. Willem Dampier
als mede aen sijn volk hiervooren genoemd
affgevraagt, wie dat l0) het silverwerck en ver
dere goederen berustende in de versegelde kist,
staande in des Sabandhars huijs, toebehoorende
waaren alsmede de wissel van vijffhonderd
vijftigh Rds. tot Ternaten in ’s E. Comps cassa
getelt en tegelijk vandaar met gemelde kist en
goederen alhier overgesonden.
Wdarop den voorn. Capt. Dampier antwoorde en seijde dat hem en sijne reeders dese
gemelde goederen en vijf! honderd vijftigh rds.
waaren toecomende.
Edog het volck hiervooren genoemd seijde en
verclaarde dat de goederen in deselve versegelde
kist berustende haar en Capt. Dampier gemeen

Hij was 26 Juli 1706 te Batavia gekomen en vertrok 8 Augustus.
Bij Resol. van 30 Juli, naar aanleiding van de gebleken oneenigbeid tusschen Dampier en zijn volk.
Panama.
Op den klank af lijkt dit wel Singaleescb maar denkelijk wordt bedoeld : County Cornwall.
Wiltshire.
Leicester.
Perth.
Westmoreland.
Bristol.
Hier begint bet gepbotografeerde.

XXI
waaren toecoomende, ende dat sij geen pretentie
op ’t geld off de voorn. 550rds. konde maeken,
dewijl Capt. Dampier tselve van andere menschen genoomen heeft, en dat hij tselve in Enge
land moet verantwoorden.
Ende versogten de voorn. Ed. Heeren, als
gejzommitteerdens, hier van te maeken en verleenen acte.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Batavia
ter presentie van den E. Jacob Heijrmans, Sabandhar, Srs. Joannes Sleijpen en Samuel Cras,
als tolcken, mitsgaders Jacobus Louijsz. en
Cornelis Kammert, clercquen van mij notaris,
als getuijgen hiertoe versogt.
Wm. Dampier.
Rich Corbett.
Tho. Jones.
Richard Smallwood.
Rich, Hitchman.
John Browne.
William Price.
Joseph Ricketts.
gestelt bij
Roeloff Andriesz.

+ Thomas Toekall.
Henry Vernon,
Francis Cherit,
T. Simpson
John Thomas.
Peter Burford.
Henry Ford.
Peter Emlyn.
Philip Machell
Thomas Haymaker,
gestelt bij -f- Theunis Mahan.
Ellis Crisp.
William Henry
Hington.
Ons present:
Peter Jump.
Jb. Heyrmans
Jammes Writ.
J. Sleijpen
Carlos Gumones.
S Cras
gestelt bij -f- Michiel Francisco.
Js. Louijsz
Quod Attestor.
C. Kammert.
Corn, Veenendael
Nots. Publ.

Aanteekening. Behalve deze acte bevatten de minuten van notaris Veenendael nog twee acten
van insinuatie dd. 4 Aug. 1706, behelzende de te voren aan Dampier gestelde vraagpunten
betredende de goederen in quaestie en zijne antwoorden daarop, benevens den iventaris
daarvan, waarin o.a. voorkomen „vier en dertig portretjens van affgestorven heijligen”. Van
veel belang was het boeltje niet.
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EMANCIPATIEBRIEF VAN

J 19.

6 st

V. o. c.

1712.

Jb. Pelgrom.
Pag. 40.

Wij
Mr. Abraham Alewijn en Jan Koek
schepenen Deser Stede oirkonden ende kennen dat voor ons gecompareert is Anna van
Bengale vrije vrouw de welke verklaarde geemancipeert vrij gegeven ende uijt slavernije
ontslagen te hebben gelijk doet mits desen seker
slavinne genaemd Rosetta van de cust oud naar
aansien 28 jaren zigh verstaende op linnen naeijen
haarcomparantetoebehoorende volgenstransport
den 4e. Januarij passado voor den not. Nicolaas
van Haeiten gepasseert ons schepenen vertoond
omme van nu alf aan haar volkomen vrijdom
te genieten ende sig nevens andere vrijgegevene
personen te mogen erneren ende sulks voor de
somma van vijftigh rds, a 60 stuijvers ijder waer
van sij comparante bekende voldaen en betaeld
te wesen cederende der halven van alle regt
actie ende pretensie die sij comparant ooit op
de geëmancipeerde heeft gehad oirkonden ende
kennen mede dat voor ons gecompareert is voorn.
Rosetta van de cust erkennende een slaef geweest
te sijn van de compte. vrijgeefster ende wijders
in gevolge het placaat van den 15en Januarij
1682 bij den Ed. heer Gouverneur Generaal
en d’ Ed heeren raden van India op het stuk

der emancipatien geëmaneert op de persoon jaren
dispositie ende lichamelijke gestalte van de ge
emancipeerde naaukeurig reguard genomen ende
ordersoek bij ons zijnde gedaan ende bevonden
(soo veel uijterlijk daar van bleek ende konde
geoordeelt werden) deselve in genoegsamen staat
ende bequaamheijd te sijn om buijten laste der
diaconije ofte iemand anders haaren kostende
levens middelen voor den daar toe gestatueerden
tijd van ses naast volgende jaren te konnen
gewinnen ende gemerkt hier nevens ook de comparante vrijgeefster beloofde de geëmancipeerde
voornoemd indien sij geduurende den voors. tijd
in onvermogen ende gebrek van levens middelen
quame te vervallen te sullen sustenteren ende
alimenteren ten haaren kosten soo hebben
wij dese emancipatie effect laten sorteeren ende
tot dies meerder bekragtinge deselve met onse
gewoonlijke zegulen ende zignaturen bevestigt,
Batavia int’ Stadhuijs den 12en Oct 1712.
A. Alewijn
Jan Koeck
L. S.
L. S.
J. A, Crudop
Secrets.
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REKENING VAN EEN BEGRAFENISMAAL 1713.

1713
18e Janu :

D’heeren diaconij deser steede debet aan mij Maria Matheijsz over tracteeren aan
d’ messeurs dragers die bet Lijck van
. onder de aarde gebracht
hebben als volgt:

1.
1.
6.
2.
3.

bengs. capater en voor ’t slachten aan de pachter 12 stvs.
kuijken pastij
kuijkens a 3 stvs .....
.
schottels groote en 2 ditos kleijne frickadillen .
ditos gebraet en 3 ditos raauw hoesters.
....
krabben gaernaalen
......
1. zozijs de bolonien .
.
.
seldrij sala, met olij en azijn .
.
.
.
2. bossies aspercies........
-I. B hollants boter a ld stvs
...
...

diergelijcke klenigheden ....
5.
1.
Vi2,
6.
1.
16.
d.
d.
2.

.

rds

3.36

2.-.18
1 36
2.30
-.2d

— .2d
-.12
— .2d
1.8
1.-

.

pierings met caes, 5 ditos gerookt vlees, 6 pierings vaers boter
zosijs de bolonien1)
....
.
.
bottel olijven
.......
groote brooden
.
.
....
koekies en krakelingen .......
geraspde brooden
.....
fles rooswater.
.
.
.
.
suur limoenen
...
gemaakte pienangs
.
....
B wascaerssen a 3/8 rxs.
.
.
aan houtscool en branthout
......
silver schenckborden
...
dito mesterpotten 2. dito soutvaten 8. dito Lepels, 12 messen, 20. servetten,
1 taffel Lakens, dO. schottels, dO pierings
....
voor alle gedane moeijten en oppassen op het Lijckwaken en benevens huijshuur.
tesamen

.

1.36
- .2d

1.—
I.2d

1.—
- ,2d

-.12
-.16
-.12
1.2d
-.12
2.~
3.2d
8.—
rds. 36.36

Bat. den
Ao 1713.
ten danck voldan
Maria X Matteijsz.

1) Deze post is doorgehaald in de rekening omdat hij al eerder vermeld is.
het totaal 1.2d Rds. te hoog is.

Toch is hij meegeteld, zoodat
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REKENING VAN DEN CHIRURGIJN DOMINGO DIOGO 1721.

Den Boedel van den overleden Juffr. Catharina Secq. wed. van den
burger Jan Balck. Debet aan mij onderget. wegens gedane
curre en verstreckte medicamenten als volgt:
Ao. 1721
10 Juli;
verst, een muxt. diareticum ’) om 2 maaien in te nemen
11
2 dossis Pulula arcani nostri.
.......
muxt. als boven ...
.
.
.
12
ld
1 kt oneen sal volaat. oleosum tot geb. tegens d’flaute
»
17
12 oneen Linement paralici om beijden handen en voeten te Linieeren
18
2 dossis pulula als boven
...
....
19
muxt. als boven ......
.
.
.
22
8 dossis pulula preparatum om allo dagen 2 vante geb.
26
een cerotum op seem Leer om op d’leden teapplic.
.
.
28
8 dossis pulula als boven
...
3 Augo. 4 dossis pulvs. stomach
.........
9
12 oneen Linement als boven .
.
...
10
2 dossis pulula arcani nostri
.
13
een cerotum als boven
.
.
.
14
6 oneen muxt. cordiacum om alle 2: maaien van te gebruijken
21
een flessie met liquioor meniraal
......
verstrekt In ’t geheel beginnende datum als boven tot uit. Aug. 18/4
kannen zwaare afsetsel of decogtum temperans
.

-.36
-.24
-.36
1.42

3.—
»
»

somma Rds.

-.24
-.36
1.~
1.1.—
-.24

3.—
-.24
l.-

2.~
-.36
9.24
28.24

Batavia den 9 Maart 1722.
Domingo Diogo

1) Bedoeld zal wezen : mixtura diuréiica. Met pulula bedoelt hij pillen ; ,,arcani noótri"-. van ons geheimmiddel
Een linimenl. is een smeersel; verder spreekt hij van paralyiii en een cerotum of pleister.
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REKEST VAN Mr. JACOB ROGGEVEEN c. s. AAN G.-G. EN RADEN
U OCT. 1722.

Gepresenteert den
16en October 1722.
Aan Sijn Hoog Edelheijf, den Wel Edelen
Heere Hendrik Swaardekroon, Gouverneur
Generaal; mitsgaders d'Edele Heeren Raden
van Nederlands India.
Hoog

Edele Agtbaare Heeren.

Vertoonen
met het gerequireerde respect
Mr, Jacob Roggeveen, als Opperhooft en Chef
wegens de expeditie en kruijstogt nae de groote
en onbekende Zuijd-zee bewesten de vaste
kust van Chili en Peru; Capiteijn Jan Coster,
gevoert hebbende het schip den Arent; Ca
piteijn Cornelis Bouman, mede gecommandeert
hebbende op ’t schip Thienhoven, en Roelof
Roosendaal, als Capiteijn bescheijden sijnde
geweest op ’t verongelukte schip d’ Africaansche Galeij, alle in dienst of tot verantwoor
ding der gemelte voijagie, aen en van Haar
Edele Groot Agtbaare de Vergadering van
Thienen, representerende de Generale Geoctroijeerde Nederlandsche Wbst indische Com
pagnie ; hoe aen de vertoonders, uijt den naeme
en van wegen d’ Hooge Indische Regeering,
door daar toe speciale gecommitteerde Heeren
is gedenuncieert en aengekondigt op den 7den
deser loopende maand October, dat hunne
schepen, genaamt den Arent en Thienhoven,
bij Hoogstgemelte Indische Regeeringe wierden
gearresteert en confiscabel verklaart met hunne
inlading en cargasoenen. Wblke denunciatie de
vertoonders gebragt heeft in een onbegrijpelijke
verwondering, dat Hoogstgemelte Indische Re=
geering tot sodanigen besluijt sig heeft konnen
laten permoveren, bijsonderlijk als men reflectie
geeft, dat de wijsheijt, de voorsigtigheijt, het
oeffenen en ’t handhaven van de regtvaardigheijt de bijsondere en eijgenaardige deugden
sijn, waardoor welgemelte Hooge Indische Re
geeringe niet alleen in het Asiatische, maar
ook in het Europeesche gedeelte geroemt en
geëert wort; want het geconfisqueerde meriteert niet in naemen gespecifieert te werden
wegens desselfs geringheijt, en die ook in dese
Landen invendibel sijn. Maar in cas dit ge
avanceerde te magteloos mogte geoordeelt
worden, om het regt van de gedaane politijke
confiscatie te enerveren (aengesien in den jaare
1616 het selve geschiet is aan schipper Willem

Cornelissen Schouten, 't welk de vertoonders
tot narigt had moeten strecken) so versoeken
de vertoonders van UE. Hoog Edelhedens die
licentie, die tot verdediging van hun geval met
dat van gedagte schipper Schouten wegens derselver substantieel onderscheijt, gerequireert
wert, wel met het vereijschte respect, dog ook
met die vereijschte vrijmoedigheijt, die noodsaaklijk is om van de gansche werelt geregtvaardigt te worden, daar justitie geadministreert
wert, te mogen subministreren. Want het
journaal van gemelte Schouten g’examineert
werdende, so bevind men, dat hij Propria Authoritate de Rheede van Batavia heeft aange
daan, hebbende op sijne gedaane voyagie, Ni
fallor, alleen gehad twee dooden, sijnde in de
tagentig koppen sterk geweest, en op het schip
den Arent alleen agt en tsestig dooden van
hondert negen en twingtig man, de overgenome
manschap van de verongelukte Alricaansche
Galeij daar onder gecomprehendeert en begre
pen, de rest siek, sonder dienst te konnen doen,
except negen k tien voor beijde de wagten.
Daar en boven hebben de vertoonders op het
spoedigste van Japara UEHoog Edelhedens
hunne aenkomst aldaar verstendigt benevens
d’erbarmlijke staat van haare manschap, en
van d’ondeugentheijt haerder levensmiddelen ;
versoekende vervolgens admissie om op de
rheede van Batavia te mogen anckeren, ten
eijnde, om van noodige victualie geproviandeert
te werden ; opdat de vertoonders in staat souden
sijn van haar retour nae 't vaderland voort te
setten: welke admissie, als mede de verstrecking
van verversching, uijt den naam van U. E.
Hoog Edelhedens de vertoonders is genotificeert en aangedient, Nae verloop nu van eenige
weijnige dagen, dat de vertoonders met blijschap
en vernoegen leefden, wegens de goetgunstigheijt
van d’Hooge Indische Regeering, om de ver
toonders in haare noodige behoeftigheden behulpsaam te wesen; so is schipper Sculerus
ter rheede van Japara gearriveert, seggende
in mandatis te hebben om de vertoonders uijt
den naam van Wblgemelte Hooge Indische
Regeering bekent te maken, dat, in cas de
vertoonders gesonde manschap mancqueerde
en deselve van nooden hadden om hunne sche
pen nae Batavia over te voeren, hij ons daar
van behoorlijk soude voorsien, en dat men de
sieken so lang aldaar, die niet getransporteert
konden worden, souden laten, tot deselve gere-
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convalesceert en herstelt waren, als wanneer
men de herstelde, tot Batavia overgebragt sijnde,
wederom tegens de geleende souden uitwis
selen. Eijndeling is de confiscatie van schip en
Lading van opgemelteWdllemCornelissen Schou
ten niet ter executie gestelt door den Gouverneur
Generaal Jan Pietersen Koen, zaliger gedagtenis,
dan op speciaal aanschrijvens van d’ Heeren sijne
Principalen uijt het Vaderland, en met welke
ordre den Welgemelten Heere Gouverneur
Generaal, tegens de klagte van denselven
Schouten, sig regtvaardigde, als moetende gehoorsamen; latende voorts sijne actie gereserveert om die in 't Vaderland te institueren
tegens d’Edele Groot Agtbare de Vergadering
van Seventienen, daer en so, als den gemelten
Schouten soude oordeelen te behooren. Sulx
uijt het gesuppediteerde ad oculum consteert,
dat die geen, die dese twee gevallen parallel
stelt, sigselven confundeert en verward door
onkunde, met geen behoorlijke distinctie te
maken tusschen beijde die gevallen alhier in
questie ; en welkers distinctie wesentlijk resi
deert en blijkt uijt het genarreerde, te weten,
dat den eersten vertoonder is gebleken uijt
het aenschrijven van den Commandeur op Samarang aen den Resident tot Japara, dat de
vertoonders wierden gepermitteert op de Rheede
van Batavia te komen (si non verbo tenus,
saltem in eadem substantia ') gelijk hetselve
ook wiert geconfirmeert door den voorschr.
schipper Sculerus, dat wanneer de sieken her
stelt en op Batavia aangeland waren, tegens
de geleende manschap souden werden gewisselt. Dus blijft dan incontestabel het wesentlijke onderscheijt der boven gementioneerde
twee gevallen, en de wettelijkheijt der aankomste van de vertoonders op de Rheede van
Batavia, en dat deselve geen ander denkbeelt
hebben konnen formeren (of souden gesondigt
hebben tegens het vertrouwen des woords van
UE. Hoog Edelhedens, ’t welk de vertoonders
aensagen als heijlig) dan van goet onthaal en
onderstand, tot beantwoording van ’t geene
de Wbstindische Compagnie op Haar Territoir
aen de schepen van d’ Oostindische Maat
schappij aldaar vervallen sijnde) hebben ver
strekt en welke verstrecking door de Heeren
Seventienen aen die van de vertoonders haare
Principalen, met betuijging van dankbaarheijt,
is gerestitueert en voldaan, behalven nog daar
en boven de veelheijt van Oostindische sche1)
2)
3)
rekest

pen, die uijtgaande Kaar hebben ververscht en
van water en brandhout voorsien aen Cabo
de Loop 2), sonder dat deswegens eenige klagte
van d’ Edele Groot Agtbare Vergadering van
Thienen ooit is gedaan, als wetende, dat de
nootsaaklijkheijt alle wet abrogeert en ver
nietigt tot behoudenis van schepen en menschen,
en om dus te voldoen aen de Christelijke pligten van Liefde, voornamentlijk onder die geene,
die een en denselven Heere als hunnen Souverain erkennen, om geen misbruijk te maken
van eene Concessie van Octroij, wanneer op
een Meetkundige Demonstratie consteert, dat
de gemelte nootsaaklijkheijt alleen strekt tot
behoudenis van de zielen der menschen om
haar van een onvermijdelijk verderf te bevrijden,
en niet, om onder dat pretext, eenig nadeel in
de negotie toe te brengen, gelijk UE. HoogEdelhedens uijt de g’ extradeerde cognoscementen van d’ Inlaeding der geconfisqueerde schepen
onderscheijdentlijk is gebleken, en door de In
ventarisatie van deselve sal geconfirmeert en
bevestigt worden; so dat, als men de behan
deling van saaken in behulpsaamheijt en vrien
delijk onthaal van d’ Oost en Westindische
Compagnie tegens den anderen vergelijkt, sal
geen de minste proportie van over-eenkomst te
vinden sijn; aangesien de Heeren Principalen
van de vertoonders alle onderstant en toe-laating van op haar Territoir te anckeren en van
het noodige te voorsien aan de schepen van
UE. Hoog Edelhedens Principalen uijt liefde
tot haare Mede-broederen en Landsgenooten
bewesen hebben, jae selfs sonder alvoorens door
woordgeving van goet tractement sig te hebben
geobligeert; nu ter contrarie tot een remuneratoir als vijanden werden behandelt en dat tegens
eene gedenuncieerde permissie, als boven om
standig is beschreven. Of nu de solutie van
dese discrepantie, die toto caelo van den anderen
differeert, te vinden is in het onderscheijt die
de Staatkunde van Oostindiën dicteert en die
welke in ’t vaderland practicabel en in viridi
observantia is, sullen de vertoonders ter decisie
laeten van hunne Principalen; ’tsij met de gedaane confiscatie als wettig te justificeren,'tsij
met het exempel van UE. Hoog Edelhedens nae
te volgen, wanneer de schepen van d’ Oostindische Compagnie het Territoir van de West
komen aan te doen, so als deselve nae haare
gewoonlijk wijsheijt sullen bevinden te behooren.
Wijders versoeken de vertoonders, dat \door\ 3)

Zoo niet met ronde woorden, dan toch metterdaad.
Cabo Lopez aan de kust van Guinee.
Dit woord ontbreekt in den tekst maar is noodzakelijk voor een goed begrip. De steller van het
heeft den draad van zijn betoog verloren tengevolge van de lengte van den tusschenzin.
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UE. Hoog Edelhedens de crediteuren, waar Eijndelijk versoeken de vertoonders, dat UE.
aen de schepen legael verhijpothequeert sijn, Hoog Edelhedens in margie deses sodanigen
als, de officieren en gemeene manschap, mits- Apostil gelieven te geven, ’tsij van Nihil of
gaders den Heer Resident Hendrik Coster tot andere g'extendeerde, soals UE. Hoog EdelJapara, mogen werden voldaan wegens hunne te hedens oordeelen te behooren; op dat de vergoet hebbende gagie en verstrecking van ver- toonders van negligentie ofte versuijm niet
verschings ; want dit versoek is gefundeert op de accusabel sijn bij hun Principalen, van niet
dispositie van ’t Beschreve Regt en alomme behoorlijk te hebben gevigileert tot conservatie
gerecipieerde practijk, ’t welk geen nadere van Haar Edele Groot Agtbaarhedens regt,
adstructie meriteert als notoir en uijt sig selven om t’sijnen tijt te recouvreren en actie te instibekent sijnde, dat die geene, die een stuk Lands tueren van schadeloosheijt en interessen wegens
Huijs of Schepen confisqueert, altijt verstaan opgemelte l) confiscatie der schepen en derwort, dat sulx geschiet met de lasten van selver Lading, voor sodanigen Regter als
hijpothecatie, ’tsij conventioneel of legael; want Haar Agtbaarhedens
sullen vermeijnen te
anders souden de crediteuren, die in alle deelen behooren.
onschuldig sijn, mede gestraft worden, ’t welk
het dictamen van de reden en billijkheijt resQuo facto, etc:
pueert, en waaromme in de confiscatie der goe
Jacob Roggeveen
deren van crimineele delinquanten, die ter doot
Jan Koster
veroordeelt sijn, de crediteuren voor den Heere
Cs. Bouman
geprefereert worden.
Roelof Rosendaal.

1)

Hier begint bet gephotografeerde.
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BRIEF VAN EENE MOEDER TE AMSTERDAM AAN HAAR ZOON TE BATAVIA.

Amsterdam den 6 September Anno 1723.
Seer waerde soon Gijsbert Tamesz:
Alsoo wel diverse brieve aen U hebbe geschreeve en mijn niet in 8 a 9 jare mijn verweerdicht heeft een weerderom te schrijve
seedert dat U E eens liet weeten dat U E
getrouwt waert met Johanna de Boer en dat
wel 8 a 9 jare is geleede en aen mijn kant
noeijt een occasi late verbijgaen alsoo ick altoos
met groot verlange de ooststindise vloot hebbe
te gemoet gesien op hoop datter togh een brief
aen U ouders of suster of aen U broeders mochte
sijn, maer al niet een brief van U hant vernomen dat wel wat onaerdt lijckt te sijn tot
mijn groote droefheijt en leetweesen dat U
ouders met schaernte moete segge in de tijt
van 17 jare 2 brieve van U gehadt hebbe, doet
U qualijk als een verbaster onaerd kint aen
U moeder die U meet een teedere liefde aen
haer borste gesoogd en in veel droevige weederweerdigheede in eer en deught heeft soecke op
te brenge en dat U dat vijfde gebodt soo heeft
vergeete daer de heer noch een groote belofte
met een seegen bij doet, dat die sijn ouders
eere sal seegenen in voorspoet in lante van
dagen tot het derde en vierde lidt; de heere
wil het U vergeeven, hetwelck ick ook in mijn
dagelijckse gebeede aen den almachtige godt
wil bidde dat hij U hert,doch eens wil beweegen
om aen U ouders eens weegens U welstant en
gesontheijt te schrijve, dien ick verhoopt dat
nu wat beeter is als wij met een seer groote
verwondering en onsteltenis gesien hebbe dat
U huijsvrou met haer moeder sonder U alhier
in vaderlant is gearriveert en liet ons weete
met benoeming van vader en moeder en dat
haer man onse soon Gijsbert Tamesz op Ba
tavia was gebleeven, waer van dat sij aen ons
mondeling raport soude doen en liet ons weeten
waer dat sij gelooseert was soo dat ick en U
vader haer ginge spreeke met beweegende tra
nen dat U niet meede gekomen was maer gaf
ons veel reede dat haer man niet in staet was
alsoo niet wel bij sijn verstant of sinne waer,
in kort ick hoor en verneem hier noch dagelijks
bij luijde die U wel kennen jaa meer als ons
wel lief is te hooren soo dat wij gelooven dat
U huwelijk met dat jonge schaep of haer moeder

niet al te wel met U humeur is uijtgevalle ick
kan der niet anders van dencken tot mijn droefheijt daerom heeft U bij ons en vriende veel
schuit dat U niet en schrijft aen U ouders
hoedanig de saecke legge tusse U en U vrouw
nu moet men met droefheijt stil sweijgen en
als men reede wist soo hadt men te spreeken
sij wille wel met ons vrienschap U vrou en
moeder maer die sal soo groot niet sijn alsoo
sij o.ns niet voldoen omtrent haer man die mijn
soon is soo verwacht dan eens een brieffje van
U eijge hant hoop te sien tot narigt.
Lieve soon Gijsbert Tamesz ick sal dan met
die droevige mateeri van de andere seijde ‘)
sluyte op hoope van wat beeter van U E gesontheijt te mogen hoore dat die groote godt
wil geven, vorders soo wil ick bekent maken
als dat vader en moeder neevens onse verdeere
famielje noch reedelijk alle gesont sijn waer
voor de heere moet gedanckt sijn wij worde
out en de ouderdom verswackt U vader hout
noch school en soo wat bij het leege walleje
heen wij hebbe de kost en schiet niet over mijn
ouderdom is 63 jare en vader 62 jaer vorders
soo weet dat U broeder Jan al weeduwenaer
is met een soon van 16 jaren out die lijt hier
bij leijde school om schrijve en reekenen te
leeren om dan mettertijt bij een koopman te
komen U broeder Poulus is meede getrouwt
met met onse Jan sijn vrouws suster is 4 jaer
getrouwt geweest en heeft al .3 soontje gehadt
maer het jonste in ’t leeve van omtrent een
jaer out U broeder Poulus was overlant van
meeschoivie 2) tuijs gekomen doen U vrou hier
quam was hij tuijs soo dat hij U vrou met haer
moeder meede heeft gesprooke en U suster
Elssi is weeduwe met 5 kindere 3 soontjes en 2
dochters heeft haer man op de rijs na ooststindie
gaende met het schip stantvastigheijt met man
en muijs vergaen sij woont tot rotterdam heeft
een beddewinckel op en geneert haer daer
meede de heere verlaet geen weeduwe noch
weese die op hem vertrouwe haer outste soontje
genaemt Poulus is 13 jaer en woont teegenwoordig bij ons om bij sijn grootvader wat
schrijve en reekenen te leeren om dan als
bequam is bij U broeder Poulus sijn oom in
meeschowie op kantoor te kome sal U ook
meede bekent make als dat mij suster koops
is overleeden den 12 Maert 1719 tot alckmaer

1)

Namelijk van het papier; zij begint met dezen volzin een nieuwe bladzij.

2)

Moscovië, Rusland.
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en is daer in de groote kerck begrave haer
nalateschap was heel weijnig quam omtrent
met de dootschulde gelijk om; vorder is hier
geen verandering in de verdere vrinde leeve noch
alle maer sijn neevens ons niet min verwondert
dat UE aen niemant en schrijft nu ick wil niet
twijffele of UE sal op deese mijn wel antwoorde
het welck ick met een hoopende verlange sal
te gemoet sien en verwachte verder soo wil ick
U en ons alle beveele in de almachtige hant

godes die U en ons alle wil beware en ons
in leeve of in sterven alles geven wat ons salig
is amen ja amen sijt dan van mijn en U vader
suster en broeders alle van herte gegroet en
verblijve altoos UE hertlievende
Lieve Gijsbert
U ouderdom is den
4 Augustus 1723
geweest 38 jaren.

Moeder Catharina
Schouten
huijsvrou Poulus
Tamesz.
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EEN DOOR PHILIP CARTERET GETEEKENDE BRIEF, DEN 2-1 DECEMBER 1767
OP DE SWALLOW, LIGGEND TER REEDE VAN BONTHAIN,
GESCHREVEN AAN DEN GOUVERNEUR
VAN MA KASSA R.

To His Excelency the Governour of Maccasser.
Sir,
I was honoured with your Letter of the 19th
instant, by Mr. Douglas, signed by Your Ex
cellency and the Council, for me to go to Port
Bonthain, to secure my Ship from the Violence
of the approaching bad Weather, Orders being
there given to supply me with all kinds of
Refreshments etc , that I could not stay in
the Harbour of Maccasser, for Reasons therein
referred to. The ill state of Health I was in
at the time I received the said Letter, and
the short time Mr Douglas had to stay, were
the Reasons I could not at that time answer
it.— I now embrace the Opportunity of Mijn
heer Jacabus Heren, who is returning to

J 27.

Maccasser, to return Your Excellency my
Acknowledgments for having sent me so good
a Pilot, for the Orders and good Regulations
I find settled here, which I make no Doubt
will continue; and I assure Your Excellency
and Council, nothing shall be wanting on my
Part to keep it and to give Satisfaction.
I have the Honour to be Your
• Excellency’s
most humble most
obedient servant
Ph. Carteret.
On Board His Britanic
Majesty’s Ship Swallow
at the Port Bonthain, the
2-fth of December 1767.

REKEST, DEN 12 OCTOBER 1770 DOOR JAMES COOK, KAPITEIN DER
ENDEAVOUR, AAN DE REGEERING AANGEBODEN.

L. S.
v. d. Burgh.
Aan zijn Hoog Edelheid Den Hoog Edelen Groot Agtb. en wijdgebiedende Heere
Petrus Albertus van der Parra
Gouverneur Generaal
mitsgaders
De verdere Edele Heeren Raden van Neederlands India.
Hoog Edele Groot Agtb. wijdgebiende Heere En Wel Edele Heeren!
Uw Hoog Edelens ootmoedigen Dienaar James Cook Capitain van zijn Britanische Majesteijt’s
schip Endeavour, van Een tocht uit Europa rond Caap Hoorn ter deezer rhede g’arriveerd,
verzoekt Uw Hoog Edelhedens ootmoediglijk, om zijn schip alhier te mogen krengen en anderen
benodigheden voor de te rug Rijze naar Europa alhier te mogen inkopen.
’T welk Doende Etca,
(Op den rug dtaat geschreven:)
Voor ’t opmaken
Egbt. Blomhert
Nots,

Den 12 Oct. 1770
Request
Suppt.
James Cook.
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VERPR AAI BRIEF VAN EEN SPAANSCH OORLOGSSCHIP
IN STRAAT SOENDA, APRIL 1788.

Monsieur Le Chevalier Raimond De Bonacorsi, Commandant La Frégate de guerre de Sa
Majesté Catolique Notre Dame la Paix est prié de la part de Monseigneur Le Gouverneur General
et la Haute Regence de Batavia, de Vouloir bien repondre aux questions suivantes; savoir
Art. premr.
Dans quel etat etoient les troubles qui
regnent dans la republique entre Les Etats
Generaux et S. A.S.: Le prince d'Orange a
vótre depart de L’Europe.

IIs regnoint encore les troubles a mon depart
de Cadiz dans la Republique entre les Etats
Generaux et S. A. S. le Prince d’Oranges.
De onlusten in de Republicq tusschen de
Staaten en Zijn Doorl Hoogheijd heerschten
nog bij mijn vertrek van Cadix.

Art. 2d.
Si la Hollande etoit menacé d’une Rupture
prochaine par quelque puissance, ou même
desa en Guerre declarez avec elles.

Quoi que 1’Hollande etoit menacé par le
Roi de Prusse, neomoins on attandoit une
prompte composicion par la mediation de
TEspagne et de la France.
Hoewel Holland door de Koning van Pruijssen
gedreijgt wierd, verwagte men een spoedige
schikking door mediatie van Spanje en Frankrijk.

Art. 3e.
Si la paix regne encore Generalement en
Europe entre tous les Potentats, sinon les quels
sont maintenant en Guerre

La Paix regnoit dans toute 1'Europe excepté
entre 1’Empire Ottoman et la Russie qui
s' etoint deja declaré la Guerre.
In gansch Europa was vreede excepto tusschen
het Ottomaans rijk en Rusland welken elkan
der bereeds den oorlog gedeclareert hadden.

Art. d.
Enfin Monsieur Le Chevalier est prié de
vouloir bien faire part de toutes les nouvelles
qu’ilij avoit en Europe k son départ de Cadix.
Bantam ce 20e d’Avril 1788.
Guillaume
Bantam,

Cphle

Engert

Commandeur de

I

II n’y a pas d'autres nouvelles sinon q la
France et FAnglaterre armoint plussieur vesseaux de guerre et que les postes etoint bien
frequentes entre les Cours principales de
1’Europe.
Geen ander nieuws dan dat Frankrijk en
Engeland verscheijde oorlogs scheepen toe
rustte, en de couriers zeer gemeen waren
tusschen de principaale hoven van Europa.
Monseigneur le Gouverneur General et la
Haute Regence de Batavia est prié de la
part du Comandant de la fregate de S. M.
Catolique, la Paix de vouloir bien donner les
ordres pour lui faciliter tous le vivres et
1'Hospitalité dont il aura besoin.
A la Rade de Sirini ce 21 d’Avril 1788.
Le Chevr. Raimond Bonarcorsi.
Heer Gouverneur Generaal en de
Den
Hoge Regeering te Batavia, werden van
weegens den Commandant van ’t freguat
zijner Cathol. Maj. versogt, wel zo goed te
zijn, de nodige ordres te geeven ter bekooming van zodanige vivres en verdere gerieflijkheeden die hij zal behoeven.
Ter Rheede Sirini den 21 April 1788.
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REKEST VAN

BATAVIASCHE

BURGERS

EN COMPAGNIES DIENAREN 1795.

te bedrijven ; onder die voorvallen is altoos
geteld geworden het sluiten der vreede met
buitenlandsche
Mogendheeden en is daar
Aan hun Hoog Edelheeden
De Heeren Commissarissen Ge om die gebeurtenis altoos aan het algemeen
verkondigd onder het lossen van geschut, het
neraal over Geheel Nederlands
India, En Cabo de Goede Hoop uitsteeken van vaanen en diergelijken. Zo is
ook, toen het stadhouderschap als nuttig aan
S. C. Nederburgh
den staat beschouwd wierd, niet alleen de
S. H. Frijkenius
aanstelling van den stadhouder, maar ook
W. A. Alting En
deszelfs geboortedag', ja, wat meer is, ook de
J. Siberg
geboortedagen van deszelfs huisgezin elk af
zonderlijk jaarlijks met openbaare vreugdebe
Hoog Edele Gestrenge Heeren !
drijven gevierd geworden: ook heugt het ons
De ondergeteekenden, gedeeltelijk dienaaren nog al te levendig, aan hoe veele stille en
der E. Compagenie, gedeeltelijk Leeden van den braave ingesetenen, ter gelegenheid der vorige
Burgerstand, alle te dezer Hoofdplaats resi- omwenteling, door Pruische wapenen in het
deerende en gelijklijk bezield met vaderlands- vrij gemeenebest te weeg gebragt, de opentlijke
en vrijheidsliefde, hebben de getroffen vreede, vreugdebedrijven van een hoop razende Bac
vriendschap en alliantie tusschen de Bataafsche chanten noodlottig zijn geweest; in alle deze
en Fransche republiquen, hen door UwEdele festiviteiten hebben de West- en Oostindische
op den 1ste dezer Maand bij eene publicatie Coloniën van de republiq, en onder dezelve
van de Staaten Generaal der vereenigde Ne ook deze hoofdplaats, successivelijk deel ge
derlanden aangekondigd, vernoomen met eene nomen ; nogthans is er zo lang de republiq dien
blijdschap geëvenredigd aan het geluk, het naam gedragen heeft geene gebeurtenis geweest,
welk door die zo lang gewenste gebeurtenis zo gezegend, zo belangrijk voor dezelve als die
aan het vrije Nederland voorspeld wordt; en welke wij thans beleven. Heeft het Masqué
gelijk het eene eijgenschap, voornamelijk van der vrijheid, waar agter zig de drukkendste
eerlijke en oprechte gemoederen is, hunne eij- slavernij verborg, zedert het afschaffen van de
gene gevoelens ook in anderen te veronder Spaansche Heerschappij, Nederlands luister
stellen, hebben de ondergeteekenden vertrouwd tot die hoogte kunnen verheffen, waar in dezelve
dat de tijding van den gelegden grondslag tot van geheel Europa is benijd geworden, wat
eenen duurzaamen voorspoed voor het Moe heeft dat zelfde Land dan niet te wagten, nu
derland dezer volkplanting, en gevolglijk ook de vrijheid zelve haaren zetel in deszelfs mid
voor haar zelve in alle ingezeetenen van Ba den heeft gevestigd op de onwrikbaare zuilen
tavia, en hoofdzakelijk in Uwe HF,d., als de van gelijkheid en Broederschap? Voorzeker
eerste onder dezelve, dezelfde uitwerking als is ook deze gebeurtenis in het gezegend Ne
in hun ondergeteekenden moest hebben. Het is derland bij onse vaderlandlievende Landgenoten
in dat vertrouwen, waar in wij als nog betuigen met groter vreugde dan een der voorgaande
te verkeeren, dat wij de vrijheid gebruiken gevierd geworden ; en zouden Batavias InUwe HEd. de volgende pointen voor te dragen, wooneren minder vaderlandsliefde dan zij bedie bij ons als gewigtig genoeg worden be- toonen, en niet openlijk doen blijken dat dezelve
schouwd om hoog derzelve aandagt daarmede hun geluk even goed als hunne Broederen
voor eenigen tijd bezig te houden, terwijl wij, weten te schatten, en het zelve even goed als
naar die gedaane betuiging, niet schroomen zij verdienen? Wij herhalen nogmaals dat wij
dat deze onse voordragt bij Uwe HEd : zal in het vast vertrouwen verkeeren, dat deze
worden aangemerkt iets anders ten doel te gebeurtenis bij Uw HE, niet minder belangrijk
hebben, dan alleen Hoogderzelver ijver en op wordt gehouden dan wij dezelve beschouwen;
merkzaamheid, over zo menigvuldige en gewig- en het is hierom dat wij geen zwarigheid maken
tige staatsbelangen verdeeld, te ondersteunen Uwe HEd; met dien Eerbied, dien waare
vrijheidsvrienden voor hunne wettige overheeen te gemoed te komen.
Het is een aeloud gebruik in de republiq den, als hunne eigene vertegenwoordigers, altoos
der Vereenigde Nederlanden, bij ieder voor in het oog houden, te verzoeken dat het Uwe
val, het welk als gezegend voor den Staat HEde gelieve aan de inwooneren van Batavia
kan worden aangemerkt, openbaare vreugde van alle standen zonder onderscheid, eene beVide verbaal 5 Deer. 1795.
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paalde dag voor te schrijven, waar op zij zig
in het openbaar over de vreede en vrijheid,
hen door hunne Fransche Broederen en Bondgenoten verworven, gelijklijk en Broederlijk
mogen verheugen.
Het Tweede point, hetwelk wij gemeend
hebben UweHEds. te mogen voordragen, is

dit:
Gelijk wij geheel vreemd zijn van aan de
in ons gemenebest ingevoerde gelijkheid die
kwaadaartige uitlegging te geven; waar mede
de voorstanders der alleenheersching en geweid dezelve aan min doorzigtigen hebben
tragten afschuwelijk te maaken, als of daar
door alle ondergeschiktheid en ontzag tusschen
den onderzaat en zijne wettige overigheid, zo
noodzakelijk tot in standhouding van Eiken
staat, de bodem zoude zijn ingeslagen. Even
zo zijn wij van oordeel dat het onderscheid
tusschen die Twee standen niet, ten minsten
zo min mogelijk, naar den aart der zaak moet
bestaan in uiterlijke tekenen van onderdanigheid en slaafsche Eerbewijsingen, of, om korter
te spreken, dat alle Eerbied en ontsag moeten
betoond worden niet zo zeer aan de persoonen
die de respective ampten in het gemeenebest
bekleeden, als wel aan de ampten zelven;
zonder dit kan de gelijkheid niet lang de
waarborg der vrijheid blijven; het gros der
Natie, door uijterlijken schijn verblind, verliest zijne regten, hoe grondig het dezelve ook
heeft leeren kennen, allengskens weder uit het
oog; of durft, bevangen van een panique vrees
die een al te groote onderscheiding het allengskens heeft aangejaagd, weldra dezelve niet
meer tegen derzelver glinsterende usurpateurs
verdedigen.
Uit hoofde van deze consideratien, H.E.Gestr.
Heeren, is ons Tweede versoek om Hoogderzelver voorziening in het afschaffen, zo veel
doenlijk, van de uiterlijke tekenen van distinctie, die hier tot nog- toe, meer dan elders,
tot vernedering van Eiken vrijen Nederlander,
plaats grijpen; immers kan aan de vernietiging
derzelve niet obsteeren het ijdel voorwendsel,
het welk door belangzugtigen tot in standhouding van hunne tyrannique grootheid, daar
tegen word gebezigd, als of hunne trotsche
veragting hunner Landgenooten eenigzints dienstig zoude zijn tot beteugeling van den Inlander,
daar de dagelijkse ondervinding dat voorwendsel als van zelf doet vervallen.
Wij spoeden tot het laatst en gewigtigst
point, hetwelk wij hadden voorgenoomen Uwe
HEds. onder het oog te brengen; een point,
zo gewigtig voor den roem van Uwer HEds.
eijgen bestier, als voor het belang van de

Nederl: O. I. Compie, en de vijligheid van
Batavias Inwooneren.
Uwe HoogEds. hebben ons aangekondigd
het gesloten verdrag met de Fransche republiq,
dog wij zijn tot nog toe op geene wettige
wijze onderrigt van eenige op Nieuw uitge
brookene onlusten met eenige andere Mogen
heid ; egter laten ons de particulier alhier
aangebragte tijdingen uit Europa, zowel als
het rapport van het gedrag door de Engelschen
op Cabo de Goede Hoop en elders hier in
Indiën gehouden, geen twijfel over, of er heeft
een werkelijke vredebreuk tusschen onse republiq en die Natie plaats, ja zelfs bedrijgen
ons de jongste berigten van de kust Cormandel
met eenen aannaderenden aanval van dezelve
op deze Hoofdplaats ; een bloot gerugt van
dien aart moet genoegzaam zijn om eenen
igelijk, aan wien de defensie van eenige plaats
is toevertrouwd, op zijne hoede te doen weesen, hoe veel te meer wanneer het zelve met
zoveele waarschijnelijkheden bekleed is, dat
er bijna geen twijfel meer overschiet? Het
moet dierhalven ider inwooner dezer Colonie,
die eenigen zugt voor de belangen zijns vaderlands en eenige zorg voor zijne eijgene bezittingen heelt, ten uitersten vreemd voorkoomen
in zulk een dreijgend gevaar alles in de diepstc kalmte en werkeloosheid, en geene of zeer
bekrompen toebereidsels te zien maken tot
eene bequame defensie dezer plaats en alweering van den vijand ; geen wonder dan wanneer zulk een onbegrijpelijk verscheinse in veeler
harten de zeldzaamste gewaarwordingen doet
opkoomen, ja zelis dat het voorbeeld van dien
trouwloosen fielt, den verrader (naar het alge
meen gerugt) van Cabo de Goede Hoop, aan
sommigen een allerdroevigst noodlot voor deze
hoofdplaats doet vreesen. Wij voor ons betuigen dat onse hoop gevestigd is, op het
doorzigt en de voorzigtigheid van Uwe H Eds,,
van welker Bataafsche trouw en vaderlandsliefde wij ons verzekerd houden ; het zij ons
niet te min geoorloofd, om het belang hetwelk
wij in den roem van Uwe H.Ed8., als onse
wettige overheden, in den bloeij der Ed. Compe.
als de zenuw van Nederlands republiq, in onse
eijgen bezittingen stellen, Uwe H.Eds,schoon
ten overvloede, nogthans ernstig te verzoeken
en aan te maanen Hoogst derzelver nauwkeurigste attentie te vestigen op al hetgeen dien
stig kan zijn om dit ons Batavia, zo belangrijk
om de rijkdommen van de Compagnie als om
die zijner ingezetenen, aan den Muil van eenen
roofzugtigen vijand (e ontwringen en in zekerheid te stellen, terwijl wij Uwe H.Eds. de
opregtste verzekering geven, dat wij elk in
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onse betrekking bereid zijn tot dat heilzaam
oogmerk, waarvan wij de blijken reijkhalzend
te gemoed zien, mede te werken, mitsgaders
alle zodanigen, die eenig nadeelig oogmerk
mogten koesteren, zonder onderscheid van rang
of aanzien, op het nauwkeurigst gade te slaan.
En hier mede
Hoog Edele Gestrenge Heeren!
wenschen wij Gods zegen over Uwer H.Eds,
heilzamen ondernemingen.
Geschreeven te Batavia op het Eijland groot
Java den 5 December 1795 't Eerste Jaarder
Bataafsche vrijheid
bij Uwer HoogEdelheden zeer dienswillige
Getrouwe
H. Muller
C. van Aart
W. Baggers
J J, van Maas
J. Sanberg
Barend Sterk
C1. Mulder
N. Maas
Thomassen
Pieter Meeuser
Js. Lohr
L. Runken
J. Reuvekamp
I. A. Hamma
A. Koppens
Dirk Hogerwaard
Canter Visscher
J. Mulder
Mr. J. G. Hartmans
Dirk Poortvlied
Raad van Justitie W. J. Andriesse
A. Hartsinck,
)b. Martens
Drossaart Z. van Hek
J. Th. Ross, Predikant Gs. Masson
J. G. Herklots,
N. Pilander
Raad van Justitie
van Straalen

J-

Hk.

Holle, (groot
cassier).
Andries Teisseire,
heemraad
Gt. van Alken
c. van Naerssen
onderkp
G. Uswald.
J. Cl. Blandauw
B. P. Duvergé
C. v : Helm
Pr. Janssen
J. Bradenake
G. J. de Haas
Jan Doedes
II Reichman
Guillaume, Capt.
Lieut:
J. C. Clemens
Js. Janssen
Jan Yszen,
Mr Muller
S1. Ravenek
D- te Boekhorst
Cs. Werdelin
Cantebeen
A Borninkhoff
E. J Beijnon
G. Linke.
L Sederius
M. Smit

W. L. C. Haan
Mart. Wijszijnsckij
Capt Leut'.
J. de Freijn
j. D. Sederius,
Chir. majoor
lk. de Raath
J G. van Rossum
F. Ravensberg
M. Senn van Basel
G1. Manoth
J. Beijvanck
Jean Dat oud schippen
B Karsseboom
J. de Lort
J. P. Barends.
Corn. de Koning
G. E. Teisseire
Johan Laurens Groos
J. M Baljeé
A. F. Folkers
J. C. Schultz
G. H. de Witt
H. van Vessem.
Ls. Stroebel,
vaandrig
C. Ehrhardt, Lieut
J. V. D Linden
J unior
Ps. Kamphuis
As. Roseboom.
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VERTALING DER PROCLAMATIE VAN LORD MINTO BIJ DE LANDING
DER ENGELSCHEN, -f AUG. 1811

Aan alle Maleidsche, Javaansche en andere
natiën, welke zig in den oost bevinden, werden
bij deze bekend gemaakt, door Zijne Excellentie
Albrecht ’) Lord Minto, Gouverneur Generaal
van Bengale, Indoston, Sourate, Kojeraat, Mallebaas en Keling en dies onderhorigen, tans
met een groote Armee op Java gekomen zijnde
onder het Commando van welmelde zijne Ex
cellentie benevens andere Generaals in Cheften
van 's lands en zeemagt, zoo boven als beneden
winds.
Dat Zijne Excellentie het gezag zoo van de
Hollanders als Franschen op het geheel Eiland
Java en de daar onder gehorende plaatsen
wilde doen Cesseren en afschaffen; even als
te Mauritius plaats heeft gevonden, en daaren
tegen dat der Engelschen invoeren en bepaal
delijk doen staan grijpen, door dien de onafhanglijkheid van Holland vernietigd en het zelve
misleid is geworden door de Franschen, welke
steeds vijanden zijn van de Engelschen en alle
andere, die goede orders en wetten op den
aarbodem voeren, weshalven de magt der Engel
schen alhier is gekomen, ten einde tegen de
kanten het quaad en trotsheid van alle die de
orders van de Franschen op het Eiland Java
obedieeren, op dat daar door de rust, vreede
en goede order verder uitgebreid worden alsook
dat de Engelschen geene vijandelijkheden tegen
de Javanen en Maleirs willen of zullen pleegen,
maar met dezelve in vrindschap leeven.
Dat uit dien hoofde Zijne Excellentie hoopte
de komst der Engelschen bij de Javaanen aan
genaam zal zijn, en dezelven van alle onder
drukkingen te bevrijden, alzo de Engelschen
Groot Gouverneur Generaal van Bengale geenzints alhier gekomen is om het land te vernielen
of de maleirs en Javanen te bezwaren, maar
wel om het zelve te doen floreeren, en die
natie alle voordeelen en genoegen te doen on
dervinden — kunnende Zijne Excellentie in geenen
deelen toelaten het moorden, steelen en andere
quaade dingen meer, welke alle tegen de goede
wille en het goed Caracter van welmelde Zijne
Excellentie strijdig zijn, alzo Zijne Excellentie
verlangende is, dat alle die onder de vlag der
Engelschen zijn in goede harmonie zoude leeven.
Dat alle degeene die goed Engelsch gezind

zijn, zig voor eerst zoo wel tegen de Hollan
ders als Franschen niet zoude voorzetten,
maar zig geduldelijk gedragen en aan de wille
en het bestuur van het opperwezen onder
werpen tot de zaak nader zal gedecideert
weezen; dog ingevalle er iets billijk mogte
voorkomen, zal Zijn Excellentie hun zelve op
ontbieden en blijken van deszelfs genegenheid
geeven, — intusschen verlangd zijne Excellentie
dat alle die met de Engelschen welneemen,
aan dezelve zullen adsisteren met levensmid
delen, wagen en paarden, als ook met vol
keren welke de Engelschen volgens hare
gewoonte met voor met2) vergen maar wel
tegens goede gangbare goude en zilvere munt
specie betalen zullen, hetgeen zijl; dan ook
ondervinden, en dies aangenaamheid nader
smaken zullen. Terwijl die welke met de
Engelschen eensgezind zijn, verzekerd kunnen
wezen de protextie van welmelde Zijne Ex
cellentie te zullen genieten, waar in zij zig ten
spoedigsten begeven zullen, dog in contrarie
geval zij van hun waare voordeel en genoegen
verstooken blijven. — Waarom dus zijn Excel
lentie hoopte, dat de maleijers en Javanen
daar toe geanimeerd zullen worden, als kun
nende zijl: de bescherming van welmelde zijne
Excellentie op alle plaatsen die onder de
Engelschen sorteeren zig gerust verzekerd
houden.
Voorts verlangd Zijne Excellentie dat alle
die Hoogst deszelfs bescherming aannemen
willen, geen toevoer van levensmiddelen of
iets diergelijke aan de Hollanders of Fran
schen te brengen, en de wegen daar toe
aftesnijden — dog die hier aan niet-voldoet, zul
len het ongenoegen van Engelschen ondervinden
en dezelve als hun vijand aangemerkt worden
Ook geeft Zijne Excellentie bij deze kennis,
dat hoogst dezelve met bereidwilligheid afwagten en accepteeren zal de komste van alle
vorsten of diegeene, die door hun gemagtigd
zijn, en tevens gehoor verleenen alle klagten
van persoonen die door knevelarijen en andere
on gehoorde dingen door zijne Excellenties onder
danen ondergaan zijn geworden, zonder nogtans
haar eigen regt te mogen gebruiken, ’t welke
zij versekerd kunnen zijn van zijn Excellentie

1) Lees: Gil hert. De translateur heeft den Engelschen naam niet begrepen en de Maleische schrijfwijze daarvan op zijne manier willen „verbeteren.
2) Sic. Blijkbaar eene copieerfout voor: niet mor met.
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voldoende satisfactie te zullen erlangen. — Ter
wijl alle goede onder1) door hoogst deselve bereeds daartoe gesteld zijn, welke tot welzijn
strekken kunnen van Land en volk op het
Eiland Java.
Wijders beveeld Zijn Excellentie aan alle
en een iegelijk welke zig in de oost bevinden
gerust te wezen, en geenzints voor onaange
naam of ongereldheden bedugt te zijn, dog die
welke ten zijde van des Engelschen vijand zijn,

1)

Lees : order.

kunnen zig verzekerd houden, dat zij nimmer
van het ongenoegen der Engelschen bevrijd
blijven zullen.
Geschreven ter Rheede Batavia den 1-1: van
het ligt Redjep in het Jaar 1226: ofte den
4 Augustus Anno 1811 (Einde).
Getranslateerd door mij volgens opgave van
den Luitenant en Maleidsche schrijver Abdul
Manan,
(w. g.) J. J. MOOR,

