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Bij de plaatsnamen is de spelling gevolgd van het "Aardrijkskundig- 
statistisch woordenboek van Nederlandseh-Indië//; wanneer een naam 
echter tegenwoordig altijd op andere wijze wordt geschreven, is 
hiervan afgeweken, bijv. Atjch niet Achin.

Namen van Javanen enz. zijn gespeld zooals zij in de stukken 
gevonden worden. Wanneer de spelling invloed uitoefent op de al- 
phabetische volgende, is echter de ie vervangen door i, de dubbele 
a, e, o door de enkele, terwijl in die namen die bij afwisseling met 
a of o gespeld aangetroffen worden, de o is gebezigd. De aspiratie 
voor de a is steeds weggelaten. Hier en daar zal men oe, I: en j 
geschreven vinden waar men misschien w, c of y verwacht, en om
gekeerd.

Namen van Europeanen met het voorvoegsel L’, Le, La, Du, 
Saint, Fitz zoeke men steeds op dit voorvoegsel. Tusschen ij en y 
wordt, wat alphabetische volgorde betreft, geen onderscheid gemaakt.

Enkele woorden zijn meestal afgekort, zooals: N. = Nederland, 
Nederlanders; H. — Holland, Hollanders; I. = Indië; gouv.-gen. = 
gouverneur-generaal enz.
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A.

Abbema (Sijbr.) verovert Run, VI. 103.
Abbing, vaart naar Indië, II. 212.
Abdoel Kadir partijgenoot van Said Mochamad, XII. xx volg., 128 n. 
Abdoel Kajiar, zie Aboel Natsar en Bantam.
Abdoel Racjiman, zie Isoef.
Abdtjlla, kommandant der Sumbaweezen te Batavia, verlost de 

krijgsgevangenen op liet eiland Purmerend, XIII. xvi, 16. Strijdt 
tegen de Engelschen aan de Maronde, XIII. xvi, 20.

Aboe Bakar (Pangeran) naar Rozengain verbannen, XI. 20.
Aboel Fahaal, zie Banlam.
Aboel Fataii, zie Banlam.
Aboel Mociiali, zie Bantam.
Aboel Natzar Abdoel Kiiauar IIadji , zoon van Aboel Fataii 

sultan van Bantam, doet een tocht naar Mekka, VI.„208—219, 
VII. cxm. Tweedracht met zijn vader, VII. cxiv, cxxxiii. Sultan 
VII. cxliv. Brieven van — VII. 41, 43, 170. Zie verder Banlam.

Aboel Nazar, vroeger Goesti, zie Banlam.
Abrahams (J. II.)Kapitein-commandant te Soerakarta, X. 192, 295, 315. 
Achmed (Pangeran) hoofd der opstandelingen in Bantam, XIII. civ. 
Achter-Indje. Geschiedenis van II. 83 volgg.
Aounha (Joris d’) afgezant der Portug. naar Mataram, V. 228. 
Adams (William) in Japan, II. 85 volg., 219 volgg., III. 398. 
Adepati Anoem (Pangeran), zoon van Mankoerat, zie Amangkoeral. 
Adepati Axokm, zoon van Amangkoerat I, feitelijk meester van 

Mataram reeds voor zijns vaders dood, VIII. Lxinvolg., 97 volgg. 
Treedt als Soesochocnan op, VIII. lxvi, 101. Tracht Pangeran 
Poeger en diens aanhang te onderwerpen, VIII. lxyiii volg., 103 
volgg. Onderhandelt met de Wilde, VIII.lxxiv volg., 243 volgg., 
247 volgg. Vlucht uit Kartasoera naar Soerapati, VIII. lxxvi,

I
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119 volg. Te vergeefs tot onderwerping nitgcnoodigd, VIII. 
volgg. ? 124. Mislukte onderneming tegen — te Kediri, VIII. lxxxvii, 
xc, 125, 300. In verbond met Soerapati’s zonen, VIII. xci. Vlucht 
uit Kediri, zwerft rond in het gebergte van Malang, VIII. 
volg., xcyiii, 133 volg., 145 volgg., 307. Gevangen genomen, 
VIII. cr volg., 147, 328 volgg. Naar Ceylon verbannen, VIII. 
volg., 148, 330—341.

Adiarsa. Guitard over —, XII. 201 volg.
Adikara, zie Dihara.
Adirogo, zie Djcmbcr.
Am Widjaja (Aria) vorst van Cheribon, VIII. lxxx volg. Goeverneur 

van de Preangerlanden, VIII. lxxxii volgg., 127, 272 volgg., IX. 
G9. Rapport over de Preangerlanden van —, VIII. 281 volgg. 

Adriaeksz. (Cork.), stuurman, vaart naar I., II. 188. Kapitein, 
vaart naar I., II. 253, 494. Voor de derde maal naar I., III. 74. 

Adriaeksz (Laüreks) in Japan , III. 86, 300, 398.
Aelmerikg (Pieter) op Ilitoe, III. 397.
Aerdek (Matjr. vak) raad van I. hoofd der expeditie tegen de 

Ckineezen, IX. lvi volg. lix, lxxyi, 298 volgg., 371, 397. 
Aerssen (Frak^.) , gezant te Parijs, verijdelt de pogingen van 

Lemaire c. s. tegen de O. I. C., III. 127 volgg.
AERTBRUGae (Dirk vak der) opperkoopman op Amboina, III. 396. 
Aertbrugge (Jak vak den) vaart naar I., II. 188 n. Voor de tweede 

maal, II. 212.
Aerts (Pieter) doet een tocht naar het Noorden, I. 28 volg. Te 

Soekkadana en Sambas, III. 88, 253, 398 volg.
Afrika. Tochten naar de westkust van 
Ageng. Brief van —, VIII. 209. Zie verder Banlam.
Aggies hoofd der marine onder Saïnt-Martin, VII. 380.
Agoekg (Soesoehoenan), zie Malaram.
Agokg, vorst van Mangoei, beschermheer van Balainbocang,X.303, 

332. XI. m volg., 24, 91, 101, 142 volg., 457. Brief aan — 
XI. 83. Sterft, XII. 320.

Akbar de Groote, II. 32 volgg., 490.
Alabadjiin (Zeïn), zie Banlam.
Albersz. (Dirck), schipper, vaart naar I., III. 03.
Alberti, chef van den generalen staf, sneuvelt, XIII. cxxxiii, 549. 
Alboquerque (Aefokso d’) in I., II. 72 volg. 90, 120 volg., 17J. 
Alephelt (Ger. IIekdr.) luitenant naar Batavia opontboden. IX. 378 
Aleerius, zie Brunei.
Alioeddin, zie Banlam.
Alit (Mas), zie Wiro G'oewo.

LX XXIV

xciv

cnr

, I. 32 volgg., 114.
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Almeyda (d’) in I., II. 71 volg.
Alpiien (D. F. van) lid van den Politieken raad van Soerabaya, 

XIII. xviii n. Onderhandelt met Pellew, XIII. xxix volg. Tracht 
Java voor het huis van Oranje te behouden, XIII. cxxiv volgg.

Alpiien (Sim. van) raad van I., Y. 270, 279, 284, 290. Brieven 
van — V. 272 volgg. , 275 volgg.

Alting (W. A.) raad van I., X. 398 n., XI. 53, 76. Advies, omtrent 
een nieuwe instructie voor de Hooge Regering, X. 399 volgg. Dir. 
gen., XI. 305 n. Gouv.-gen., XL 496 volg. Gebeurtenissen aan den 
noord-oostkust en in de vorstenlanden onder zijn bestuur, XII. ix 
volgg. 1 volgg., 46 volgg., 81 volgg., 133 — 151, 176 volgg., 
187 volg., 191 volgg., 209 volgg., 242 volgg., 286 volgg, 311 
volgg., Misbruiken onder zijn regeering XII. xli volgg. Weet 
Nederburgh aan zich te verbinden, XII. xlix volgg. Houding tegen
over het adres der Bataviasche burgers, toestand van het defensie
wezen , XII lii volgg., 365 volgg. Treedt af XII. lxiii. Brieven 
van — XI. 492, XII. 1 n., 8, 15, 23, 24, 34, 38, 63, 71, 
124, 130, 151, 160, 165, 182, 189, 232, 303, 318, 327, 330.

Altmeijer (Casp. Lour.) luitenant verslaat een leger van Troeno 
Djojo, VII. 216. Bemachtigt een vijandelijken pagger, VII. lxxii, 
229. Bevorderd tot kapitein, VII. 234. Bij het overtrekken van 
de Brantas en de verovering van Kcdiri, VIL lxxix volg., 242 
volgg. Bij de belegering van Kappar, VIL 277. Naar Antang. VII. 
xcvi, 35, 279. Voert Troeno Djojo tot den Soesoehoenan , VII. 
295. Naar Soerabaja, VIT. 296. Sneuvelt bij Giri, VIL cii, 300 
volg.

Amangkoeeoewana zie Manrjkocbocmi en Vorstenlanden.
Amangkoerat L zoon van Mangkoerat, VI. xcix, 81, 166, VII. 

190. Verhouding tot zijn vader en broeders 
185, 192 volg., VII. 95 volgg. Verslagen door Troeno Djojo en 
do Makassaren, VI. cv, 151 volg., 154 volgg., 169 volg., 204 
volg. Vlucht met zijn vader uit Mataram, treedt als Soesoehoenan 
op, VII. xv, xxvi volg, 126, 132 volg., 147 volgg., 151 volg. 
Pogingen om hem tot een bondgenootschap met Bantam over te 
halen, VIL xxi volg., 136. Ontmoet Speelman, VIL xxiii volgg.> 
145 volgg., 156 volgg. Zijne verliefdheid op Ratoc Blitar, VII 
xxrx volgg., lxxxvi volg., 158 volgg., 209. Sluit met Speelman 
een overeenkomst, VII. xxxm volgg., 163 volgg. Vindt weinig 
aanhang, VIL xlvii volgg., lviti volg., 52, 215. Zijn gezag 
over Cheribon door Bantam betwist, VIL 170 volg. Trekt met 
Hurdt op tegen Troeno Djojo, VIL lxvi volgg., 218 volgg. Ont
vangt de Matarainscho rijkssioraden, VIL lxxxi volg., 247 volgg.

VI. 175, 179 volg.
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Regelt het bestuur te Kediri, komt te Soerabaja aan , VII. lxxxv, 
250 volgg. Door Hurdt om zijn zorgeloosheid berispt, VII. lxxxvi 
volgg., 262 volg. Laat het oorlog voeren aan anderen over, VII. 
xcii, xcv, 35, 265, 268. Trekt ten slotte uit, VII. xcvir, 269. 
Vóór Kappar, VU. 276, 278. Laat Troeno Djojo vermoorden, VII. 
xcviii, 293 volgg. Onderneming tegen Mas Giri, VII. c volgg., 
296 volgg. Onderhandelingen met Poeger, bezitneming van de Hof
plaats, VII. cv volgg., 38 volgg., 51 volg., 57 volgg., 307 volgg. 
Neemt Kartasoera als residentie, VII. cviii, 311. Strijd en verzoening 
met Poeger, VII. cviii volg., 62 volg., 310 volgg. Door Wana Koe- 
soemoe bestookt, door Grevinck geholpen, VII. cx. Laat door een 
gezantschap te Batavia zijn dank betuigen, VII cxi, 61.'Soerapati 
onder bescherming — van VIII. xxm, xxxii volgg., 3, 130 volg. 
Tracht zijn onschuld te bewijzen aan den dood van Tack c. s. 
VIII xxxvi volgg., xliii, 18, 35 volgg. In verstandhouding met 
Djang di Pertoewan, VIII. xlii, 23 volgg., 38, 40 n. De aan
hangers van Jonker bij — VIII. xlv, 66. Zeer gewantrouwd 
door de Hooge Regeering, VIII lvi volgg., lix volg., 43 volgg., 
53, 58 volg, 62, 67 volgg., 74 volg. Lenige toenadering, VIII. 
lxi volg., 84 volgg., 88, 90 volgg. Sterft, VIII. lxvi, 100.

Amangkoeiiat II., vroeger Mankoenegara, zie Malaram.
Amboina. Oudste geschiedenis van —, II. 169 volgg. Voor het eerst 

door II. bezocht, II. 207, 377, 381, 419 volgg. Door S. van der 
Hagen, II. 227 volg. Door C. van Ileemskerck, IT. 237. De Por- 
tugeezen op —, II. 264 volg., 270, 534 volg., III. 35. Het kasteel 
gaat aan de II. over, III. 36, 185 volgg. Fred. de Houtman gouv. 

III. 36, 53, 187. Door Bandaneezen opgeruid. III. 251 volg.
III. 102, 317 volg. Advies van LTIermitc 

omtrent —, III. 387. Volkplanting op —, IV. v. Gisting op —,
IV. lvi. Samenzwering en terechtstelling der Engelsclien op —,
V. v volgg., 23 volg. Gevolgen daarvan, V. xxx volgg., l volgg. 
Opstand tijdens gouv. gen. C. Reiniersz, VI. xlv, 17 volgg. Met 
de bezetting van Ternate en Makassar versterkt, XII. 399. In de 
macht der Engelsclien (1796), XII. 41.4. Wiese over 
volgg., 297. Daendels over —, XIII. 407 volg. In de macht der 
Engelsche/i (1810), XIII. lxxxvi volg., 463 volgg., 531 volgg.

Amewka. Tochten naar —, 1. 32 volgg., 125, 244.
Amehongen (Baejjaba vaw). Attestatie van —, IX. 325.
AiurroEN. Invoer van — in Bantam verboden. VI. 210. Monopolie

op —
S. Jz. Hoen op —

, xnr. ïoi

van de O. I. C. in Mataram, VII. xxxv, Lir, 168, 350, 361 volg. 
Monopolie der O. 1. 0. in Choribon, VII. clv, 365, 374. Regeling 
der Amüoensocieteit door van Iinholl', X. xvi. volgg. Voordeelcn
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die liet octrooi aan de Arafioensocieteit oplevert, XI. lxix, 106 
volgg. Particuliere handel in — oogluikend toegelaten. XI. lxxii 
volg. De Amfioensocieteit vraagt verlenging van het octrooi, XI. 
116 volgg. De Heeren XVII over den —, XI. 280. Verhandelde 
— bij de sociëteit 1783—92, XII. 316. De Amfioensocieteit op
geheven, XII. 334. Wiese over —, XIII. 69 volg. Daendels’ 
maatregelen, XIII. 333 volg.

Ampel (Mas Toe), schoonzoon en mederegent van Mas Giri, VII. 
xx, 134, 139 volg. Behaalt eenige voordeelen op Troeno Djojo, 
VIL xliv , 180. Bij de verovering van Kediri, VII. 244 volg. 
Terug naar Soerabaja, VIT. 250. Door Madoera als regent begeerd,
VII. 260. Groot-gouverneur, VII. 307.

Anam. Geschiedenis van —, II. 97 volg.
Anlreas (Petrus), afgezant naar Mataram, VI. xlvi, 31 volgg.
Andriesse (W. J.) kommandeur, dient een adres in bij de Hooge 

regeering, XII. lii, 364 n., 377. Gevangengenomen, XII. 385 volg.
Andriesz. (Caspar) sneuvelt bij Giri, VII. 301.
Axdriesz. (Gerrit) op Neira, II. 444.
Andriesz. (Pasqüal) geeft het eerste bericht van de samenzwering 

der Chineezen, IX. lui, 323. Met Valkenier ter verantwoording 
opgeroepen, IX. xcn n.

Andschuan, zie Komorren.
Anoem (Pangeran) of Karta Wyaja in Bantam met den titel van 

Sultan begiftigd VIL cxix, 317. lu Cheribon terug, VIL cxxvn 
volgg., 328. Sluit een contract met de O. I. C. VIL 364 volgg., 
372 volgg. Met Tack naar Kartasoera, VIII. xxxivvolg., 15, 16. 
Komt behouden terug, VIII. xxxix. Tot ontrouw aan de O. I. C. 
aangezet, VIII. xl, 37 volg. Valschelijk van ontrouw beschuldigd,
VIII. xlvii volg., 20 volg., 47 volg., 55 volg. Sterft, VIII. lxxxi, 
102.

Anoem (Kiai Mas), aanzienlijke in Balamboeang, XI. vu, xiv volg., 
73, 78 volg., 88 n.

Antano veroverd, XI. x volg., xvm, 70 n., 71, 88. Niet aan den 
Keizer afgestaan, XL 100. J. Vos over , XI. 146 volgg. Van 
der Burgh over —, XI. 448 volg. Van der Niepoort over —, XII. 
57. Siberg over —, XII. 118. Van IJsseldijk over —, XII. 495 
volg. Door den Soesoehoenan afgestaan, XIII. 536.

Aktheunisz. (Ariaen) raad van justitie, V. 85. Gekwetst tijdens 
de tweede belegering van Batavia door Mataran, V. 153. Neemt 
deel aan de verkiezing van den opvolger van Ooen, V 155 volg.

Antjxeunisz. (Nio.), kapitein, vaart naar I., II. 253.
Antheunisz. (Luc.), Zeeuwsch resident in Atjeh, 11. 496.
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Antjionisz. (Anthonis), gezegd Zwarten Teun, schipper, vaart 
naar I., III. 48.

An ti-Batavia , zie Lagoendi.
Antsen (W. van) raad van I., IV. 249, 259, 262, 268.
Anus (Maerten), fiskaal, vaart naar I., II. 239. Opperkoopman, 

komt uit Djolior te Batavia aan, III. 260.
Arabieren. Handel der —, in I., II. 61 volgg.
Arak. Wiese over —, XIII. 76 volg.
Arafin (Sultan), zie Banlam.
Ardy (Pangeran), rijksbestierder van Bantam, VII. 343, 353. Kiest 

partij voor Sultan Ageng., VII. 379.
Arends (Jan), luitenant, sneuvelt, IX. 305.
Arie (Fred. P.), kommandant te Bankallang, XII. 49.
Arissabaja, zie Madocra.
Arüenaült (Robb. Hendr.), resident van Cheribon, XI. 40, 85, 

92. Memorie voor zijn opvolger, XI. 179 volgg.
Aroe-eilanden. Handel met Banda, III. 163.
Arrakan. Geschiedenis van —, II. 86 volg. Voor de N. opengesteld, 

III. 77, 287 volgg., 291 volg. L’Hermite over —, Hl. 342 volg.
Arrewijne (Jos. van), teekent een contract met Cheribon, VIII. 

327. Resident te Japara, IX. 1. Te Kartasoera, IX. 38,55. Gouver
neur van Makassar, IX. 116. Te Bantam. IX. 125. Raad van I. > 
IX. xxxiii, 171.

Artss (Jan van), ambassadeur naar China, III. 149.
Assendelft (Jan van) , opperhoofd van Indragiri, vermoord, 

VII. 396.
As tra Djaja (Ngabehi), Bantamsch gezant te Batavia, VII. cxlv 

volgg., 41 volgg., 339, 342 volgg. Onderhandelt met Ockcrssc en 
Zeeman, VII. 353 volgg.

Atjeh. Oudste geschiedenis van —, II. 125 volgg. Beschrijving 
III. 152 volg. Eerste aanraking der II. met — II. 213van

volg. P. van Caerden in —, II. 231 volgg. Jac. Wilkens in —, 
II. 236, 468. G. Seneschal gevangen in — , II. 250volg. Hoorde 
vloot van C. Bastiaensz. bezocht; zendt gezanten naar N.; kan
toor gesticht in —, II. 254 volgg., 485 volgg. J. Spilbergh in—, H. 
277 volg. *S. de Weert in 
N., III. 35, 177 volg. Contract met - 
liest zijn beteekenis voor den handel, III. 52. Gezanten van P* 
Wz. Verhoeff in —, III. 78.

III. 9, 10. De gezanten terug uit 
III. 51, 223 volgg. Vcr-

Australie. Ontdekking van —, III. 42 volgg.
Ava. Geschiedenis van —, II. 86.
Avenxiorn (Jan Coenelisz.), schipper, vaart naar I. III. 28.
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Awijn (Abr.), opperkoopman, vaart naar I., III. 27.
Ay (Poelo-). Mislukte aanslag van G. Reynst op —, IV. xxi. Bijna ge

heel onder de Engelsclien, IV. xxv. Veroverd door J. Dircksz. Lam, 
IV. xxx, 47. Dedel bedwingt een nieuwen opstand, IV. xxxi. Door 
de Engelsclien genomen in 1810, XIII. 466.

B.
Backerus (Jon.) toegevoegd aan den commissaris-generaal H. A. van 

Rlieede, VIII. xiii.
Backer (Aron), Engelsch president te Bantam, V. 254. Vertrekt naar 

Koromandel, VI. 36.
Backer (Geurt), koopman, vaart naar I. in 1602, III. 4. In 1606, 

III. 63.
Baeck (Pieter), schipper, bij de verovering van Malakka,V. 246.
Baerle (Hendr. van)> raad van I. Rapport van — over verhooging 

der koffieprijzen, IX. 158 volgg. Ontslagen, IX. xxxii, 168.
Bagoes Boeang (Ratoe), sluit zich bij Kiai Tappa aan, X. Livolg., 

lvii volg., 163, 174 volg., 183, 187. Sterft, X. 193.
Bajoe veroverd, XI., xxv volgg., 177, 217,223 volgg., 228 volgg., 

231 volg.
Bake (Dan. Jou.) gezant naar Bantam, IX. 176, 186.
Balamboeano, zie Rlanbangan.
Bali. Beschrijving van —, II. 363, III. 159 volg. De eerste Holl. 

vloot —, II. 201, 354 volgg. C. van Heemskerk op —, II. 238. 
Brief van den Koning van —, II. 475. Vriendelijke ontvangst van 
II. Meldcrt op —, IV. 207. Vergeefs tot oorlog tegen Mataram 
opgewekt, V. cix volg., 201 volgg. Inval van Mataram op —, V.

241. C. Reiniersz. zendt gezanten naar —, VI. xlv, 22 
volgg. Vraagt hulp van de O.-I. C. tegen Soerapati, VIII. 246. 
Baliërs helpen Poespita c. s., IX. 4, 8, 13, 22, 28, 40, 52 volg., 
Baliërs in Balambocang, XI. vu, xï volgg., 18. Blijft op Balam- 
bocang aanspraak maken, voedt den opstand aldaar, XI. xix, 
xxi volgg.,
J. Vos over

cxxr

xxviii volg. Soembawa door — bedreigd, XI. 91. 
—, XI. 142 volg. Van der Burgh over —, XI. 456 

volgg. Toenadering tot de O. I. 0., XI. 494. Berichten over — 
tijdens gouv. gen. Alting, XII. 28,163, 305,320. Van der Niepoort 
over —, XII. 52 volg. Siberg over 
IJsseldijk over —, XII. 536.

Bal je (Jac. Mart.) dient een adres in bij de Ilooge regcering, XII. Lii) 
364 n. Raad van I. en kolonel der burgerij van Batavia, XIII. 245,

XII. 118 volgg. Van
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Baljuw. Instelling van het ambt van —, IV. 221 volg. Instructie 
voor den baljuw, V. 66 volgg. Mag geen dienaar der O. I. C. 
zijn, VI. 15.

Ball (Geokge) Engelscli koopman, op Banda, IV. xxiv. Zoekt door 
liooge handgelden Holl. in dienst te krijgen, IV. xlvii.

Ball (H. L.) commandant der Batavia blokkeerende schepen, XIII. 
xiv, 26.

Baxua. Oudste geschiedenis van —, II. 172 volg., 182 volg. Handel 
der eilanders, III. 163. Kantoor op Lonthor en Neira gesticht, II. 
208 volg., 377, 425 volgg., 453. De vloot van S. van der Ilagen, 
(1600) in —, II. 228, 463 volgg., 466. Verbond van W.Harmensz. 
met de bewoners van Labetakke, II. 264, 536 volg. Contract van 
1605, III. 38, 210 volgg. Engelschcn in —, onlusten aldaar, III. 
94 volg., 100, 248, 251. Verhoeff bouwt een fort op Neira, wordt 
vermoord, III. 96 volg. Verrichtingen van S. Jz. Hoen in —, III. 
98 volgg. Contract van 1609, III. 315. In opstand, III. 108. Ad
vies van L’Hermite omtrent — , III. 387 volgg. P. Both in —, 
IV. v volg. Overtreding der monopolie-contracten, IV. vu. Strijd 
met de Engelschen, IV. xxi, xxm volgg., xxix volgg., 43 volgg., 
47, 65. Nieuwe onlusten, IV. lvii volg. Coen tuchtigt - , IV. 
cxlii, 253 volg. Samenzwering van naar Batavia overgebrachte 
Bandaneezen, IV. 260 volg. De bezetting van Ternate en Makassar 
naar Banda overgebracht, XII. 399. In de macht der Engelschcn,
XII. 414. Wiese over —, XIII. 101 volgg. Daendels over —■,
XIII. 407 volg., 415. In de macht der Engelschen, XIII. 496
volg., 505. Zie ook Ay, Hun.

Uandjeiimasiit. Beschrijving van —, III. 158 volg. Wiese over —, 
XIII. 100. De residentie door Daendels opgeheven, XIII. 408, 449.

-, VIII. JG8 volg., 275 
XII. 202 volg.

Bandono. Regeling van het bestuur in 
volg. Mossel over —, X. 260 volgg. Guitard over 

Bangkman (P. J.), IX. 447.
Banger. Hartingli over —, X. 303, 333. Klein garnizoen in —,

XI. 150. Van der Burgligelegd, XI. v, vni. J. Vos over
XI. 449. Van der Niepoort over —, XII. 57. Siberg
XII. 118. Van IJsseldijk over , XII. 498 volgg. 

Engelhard over —, XIII. 181 volg.
Bangjl. Hartingh over •—-, X. 303 , 333. .1. Vos over —

Van der Burgh over —, XI. 445. Van der Niepoort over —, 
XII. 58. Siberg over —, XII. 116 volg. Van IJssseldijk over —, 
XII. 491 volgg., 541 volg. Enhclhard over 

Ban.ioe-Ai.it door Willis ingesleten. XI. xu volg. Een bezetting 
gelegd te —, XI. 24.3.

over
over

XI. 151.

, XIII. 180.
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Banjoewangi, hoofdpost der O.-I. C., in Balamboeang, XI xxxi, 
271, 347, 456. Van der Niepoort over —, XII. 56. Van IJsscldijk 

XII. 474 volgg., 511 volgg. Engelhard over —, XIII. 
185 volgg. Zie verder Blanbangam.

Bank van leening, te Batavia opgericht, X. xxvi, 68, 101, 109, 
140. De inrichting door Daendels veranderd, XIII. 391 volg. 

Banka in 1617 voor generaal rendez-vous aanbevolen, IV. lxv, 
V. 217. De Engelschen trachten — van Mataram te verwerven, 
V. cxxnr, 254 volgg. Onder bescherming der O.-I. C., VI. 110 
volg., 113 volg.

Bantam:. Beschrijving van —, III. 181 volg., In oorlog met Palembang, 
II. 125 volg., III. 245. De eerste vloot de H. te —, II. 195 
volgg., 325 volgg. Eerste overeenkomst met —, II. 372 volgg. J. van 
Neck te —, II. 203, 205, 376, 377. De eerste expeditie van Ten 
Haeff te —, II. 217, 379 volg. Schepelingen van O. van Noortte 
—, II. 223, 534. S. van der Hagen te —, II. 226, 229, 461,465, 
470. P. Both te —; faktorij aldaar gesticht, II. 230, 468. J. 
Wilkens te —; faktorij aldaar gesticht, II. 237, 238, 46S, 470. 
J. van Neck op zijn tweede tocht te —, faktorij aldaar gesticht,
II. 241, 245, 476, 482. W. Seneschal te —, II. 252, 482. Dooi
de Portug. geblokkeerd, door W Harmensz ontzet, IJ. 255, 258 
volg., 262 volg., 492. Heemskerk en Schuurmans te —, LI. 267 ■ 
volg., 508. Loge der O.-l. C. gesticht door van Warwijck, Hl. 21. 
Instructie van de kooplieden enz. te —, JIJ. 35, 206 volgg. Het 
bestuur der loge opnieuw geregeld door Matelief, lil. 62. Matelief 
over —, III. 244. Toestand van — tijdens de komst van Verhoeff,
III. 92, 250 volg. Verbond met , III. 93, 313 volg. De handel 
te — belemmerd, ook door de schuld der II., III. 138, 384, IV. 
ix, 6 volg., 8 volg., 12, 18, 20. J. Pz. Coeu directeur van het 
kantoor te , IV. ix, 11. De verhouding tusschen do O.-I. C. en

blijft gespannen, LV. xvi volgg., xxviii, xxxvn volgg., xliv, 
26, 28, 33 volg., 49 volgg., 63, 67, 75 volgg., 81 volgg., 134. 
Vijandelijke houding tusschen N. en Engelschen te 
volgg., 67 volgg. Fransche schepen onder H. de Decker te —,
IV. xliij volgg., 74 volgg. Spant met den vorst van Mataram 
samen om de II. te Jakatra te vermoorden, IV. xlix volgg., 98 
volgg. Tracht het bouwen van een fort te Jakatra te verhinderen, 
IV. tvi, 109 volg., 114, 135. Helpt heimelijk de Engelschen tegen 
de IJ. IV. xcv, 123, 135. Houding van — tijdens het beleg van 
Jakatra, IV. en, cvn volgg., 146 volgg., 170 volgg. Na het 
beleg van Jakatra; geblokkeerd, IV. cxiv volgg., 180 volgg.» 
188, 191 volgg., J96, 211, 215, 255 volg., 267. Houding

over

IV. xxxv

van
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tegenover de Engelschen, IV. cxxviii, 205, 249, 256. Spoedig 
afgebroken vredesonderhandelingen tusschen de O.-I. C. en —, 
IV. cl, 270 volgg. Nieuwe vestiging dor Engelschen te —, V. 
xlvii volgg. Verhouding der O.-I. C. tot — tijdens gouv. gen. 
de Carpentier. V. lxiv volgg., 93 volg., 100, 102 volg., 106, 
117. Aanleg op Batavia, V. lxxiii volg., 118 volgg., 144. Weder 
voor de H. geopend, V. lxxxi, xciii; 166 volgg. Oorlog met — 
(1633), V. cvii volg., 191, 207, 211 volg., 214 volg. Onder- 
handelingen en wapenstilstand, V. cxn volgg., 226 volg., 230 
volgg., 235 volgg., 239 volg. Vrede met — (1645), V. cxxviii 
volg. 278, 279 volgg. Dood van Aboel Mofachib; Aboel Fatah 
Abdoel Fatachi Ageng Tibtajassa volgt hem op, VI. xlv, 
23n. Afwisselende gezindheid van dezen, VI. lv volg., lviii 
volgg., lxyiii, 41 volg., 45, 55 volgg., 61 volgg., 65 volg., 
69 volgg., 73 volgg., 78 volgg., 87, 91 volg., 94 volgg., 100, 
107, 111 volg. 115 volg. 120. Contract met — (1659), XI. 83 
volgg. Uitbreiding van den handel in —, VI. lxxyi volgg., 124, 
129 volg., 153, 156. Makassaren te —, VI. xci volg., 124, 127 
volg., 209 volgg. Houding van — in den oorlog der O.-I. C. 
tegen Troeno Djojo, VII. xxn, xxxi volg., xly volgg., lxxyi, 
lxxxyi volg., cxv volgg., cxxv volg., 6, 135, 209 volgg., 314 
volgg., 324, 330, 350. Meer en meer verbitterd tegen de O.-I. C., 
VII. cxiii volgg., 5 volgg. Maakt aanspraak op Cheribon, VII. l, 
cxvii volgg., 7, 25, 170 volg., 173, 317 volg., 321 volgg., 328 
volg., 329 volgg. Tracht ook Soemadang, Indramajoe e. a. te be
machtigen, VII. cxx volgg., cxxvn, cxxxvi, 20 volg., 24 volgg., 
29 volg., 172 volg., 318, 319 volgg., 331. Ontslaat de Chcri- 
bonsche prinsen uit de gijzeling, VII. cxxyii, 325 volg. Verklaart 
bedektelijk aan de O.-I. 0. den oorlog, Vil. cxxixvolg., 328 volg. 
Onderhandelingen worden afgebroken, VII. cxxxi volgg., 329 
volgg. Voortdurende invallen in de bovenlanden van Batavia enz., 
VII. cxxxiv volg., cxxxvii, cxxxix volgg. Omwenteling in —, 
Ageng doet afstand ten voordcele van Aboel Nazab Abdoel 
Kahab Hadji, VII. cxliii volg., 40 volgg., 338, 340 volgg. 
Vredesonderhandelingen, VII. cxliv volgg., clvi volg., 42 volgg., 
54 volg., 339 volg., 342 volgg., 353 volgg. Ageng in opstand 
tegen Abdoel Kaliar, VII clvii volgg., 65 volgg., 379—393. 
Ageng geeft zich over, sterft, VII. clxviii 
met — (1684), VII. clxix volgg., 394 volgg. Onderneming tegen 
de overgebleven aanhangers van Ageng, VIII. xviii volgg. Bijtijds 
ontdekte samenzwering; onderneming van en tegen Djang di Per- 
toewau, VIII. xli volgg., 23 volgg., 29 volg., 34, 39 volgg., 56 volg.

VIII. 82. Verbond
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Gespannen verhouding met de Engelschen op Sumatra, VIII. l 
volg., 8, 29, 56 volg. Nadere overeenkomst met — (1686), VIII. 
li volg., 18 volg., 27 volg., 206 volgg. Dood van Abdoel Kahar; 
regeering van Sultan Aboel Faiiaül MoiiAMiieTii Djaja, VIII. 
LUI
opgevolgd door Zeïn Alabadihn, VIII. liv volg., 70 volgg., 
77 volg., 82, 93 volg., 100, 102, 111, 122 volg., 128, 156. De 
erfopvolging geregeld, VIII. civ volgg., 152 volgg., 341 volgg., 
348 volgg., 350 volgg. In verstandhouding met Tjakraningrat, 
IX. ii, 9, 13 volg., 17, 32 volg. De kroonprins vermoord, IX. 
xxxv, 84 n. Verdere berichten over — onder Zein Alabadihn, 
IX. 43 volg., 60 volgg., 69, 83, 87 volg;, 153. Contract met — 
kort voor diens dood, IX. xxxv volg., 175 volgg., 182 volgg. 
Aboel Fatach Mohammet Safei Djainoel Arifin volgt hem op,
IX. xxxvi volgg., 229 volgg. Contract met dezen, IX. 241 volgg. 
Pangeran Poetra vlucht naar Batavia, IX. 247 volgg. Onlusten in 
de Lampongs, IX. 249, 275 volgg., 282 volgg., 291 volg., X. 56, 
125. Verdere berichten over — onder Arifin, IX. 393, X. 38 
volg., 54 volgg. Als troonsopvolger van Arifin wordt diens schoon
zoon Ratoe Sarif aangewezen, X. xlviii volg-, 67 volg., 108, 
115 volgg., 136 volgg. Staat een stuk lands bewesten Tangerang 
en de helft der goudgraving van Toelang Bawang aan de O. I. C. 
af, X. xlix, 126. Arifin krankzinnig, sterft in ballingschap, X. 
xlix volg. 138 volgg., 148 volgg., 322. Opstand tegen Sarif.
X. li volg., lv volg., 163, 166 volgg., 187 volg., 193. Sarif 
van den troon vervallen verklaard, voorloopig opgevolgd door Adi 
Santika, onder den naam Aboel Mochali Mohammed Wasi Zeï- 
noel IIalamim, X. lvii, 169 volgg., 178 volg., 181 volg., 183. 
Bantam als leen aan de O. I. C. afgestaan, XI. 1 volgg. Optreden 
van den wettigen troonsopvolger Goesti onder den naam Aboel 
Nazar Mohammed Sarif Zeïnoel AssAicniN, X. lviii, 197 
volg. Toestand van Bantam tijdens gouv.-gen. J. Mossel, X, 206 
volg., 235, 318, 325. Memorie van Th. Schippers over —, XI. 
5 volgg. Verdere berichten over — tijdens gouv.-gen. van der 
Parra, X. 381 volg., 396, XI. 19 volg., 49 volgg., 60, 94volg., 
104 volg., 135 volg., 238, 248 volg. Tijdens gouv.-gen. van Riems
dijk, XI. 289 volg. Aboel Nazar opgevolgd door Alioeddin,
XI. 295 volgg., 311. Namen zijner kinderen, XI. 301 volgg. Zijn 
inkomsten, XI. 303 volg. Overzicht der uit Bantam geleverde 
peper 1767—77, XI. 314. De Sultan draagt zijn aanspraken op 
Landak en Soekadana over aan de O. I. C., XI. xl, 320 volgg. 
Pangeran Mangalla tracht hem van de troon te stooten, XI. xxxix

volg., 49 volgg., 69 volg. Aboel Faharl sterft, wordt
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volg., 354 volg. De grensscheiding van - geregeld, XI. 356. 
Memorie van J. Reynouts over —, XI. 373 volgg. Invloed 
Said-Mochamat, XII. xx volgg. Berichten omtrent — tijdens 
gouv.-gen. Alting, XII. 12, 29 volg., 46, 66 volg., 72 volg., 
126 volgg., 182 volgg., 237 volgg., 306 volgg., 322, 333 volg. 
395 volg. Tijdens gouv.-gen. van Overstraten, XII. 440, 460 volg. 
Peperopbrengst 1797—1803, XIII. xxxv volg., 240. De Sultan 
vermoord, opgevolgd door Bagoes Isaak, XIII. xxxiv, 256 volg. 
De Lampongs staan tegen op, XIII. xxxv, 265. Wiese over
—, XIII. xxxvi volg., 296, 298. De Sultan doet eenige Hol
landers vermoorden, wordt afgezet; zijn rijk tot domein van de 
kroon van Holland verklaard; gevolgen daarvan, XIII. xcv volgg., 
336 volg., 338 volgg., 342 volg., 541.

Bappa Mida, gezant naar Agong, vorst van Mangoei, XI. iv.
Barbier (Mich.), directeur der fortifikatiewerken, XIII. 244.
Baeendsz. (Willem), doet tochten naar het Noorden, I. 19, 21, 

22 volgg. Vervaardigt zeekaarten, I. 70, 170.
Barentsen (Pietee), raad van justitie, IV. 226.
Barket (Anth.), gezaghebber over den Oosthoek, XII. 46, 108.
Barnewall (J. P.), X. 61.
Barong, zie JSoessa-Rarong.
Barsen (Patjwels), raad van justite, IV. 226.
Baetels, zie Marchier.
Bartlo (O.), schepen van Batavia, XI. 313 n.
Baetlo, kolonel, door de troepen van den sultan vermoord, XIII. 

cxxxix, 548 volg.
Baevelï (Jan), bevelhebber van Soerabaya, VIII. 60. Gezant naar 

Balamboeang, VIII. 76, 79.
Basel (II. van), raad van I., X. 398 n.
Bastiaensz. (Oorn.), kapitein, vaart naar I. (1601;, II. 253, 484 

volg. In Atjeh, II. 253 volgg., 485 volgg. Terug naar N., II. 
256 volgg., 488 volgg. Vice-admiraal, vaart naar I. (1603), UI. 
27. Op Tidore en Ternate, III. 36, 188 volgg. Op Makian, III. 
37, 193 volgg. Te Patani, III. 37, 190. Te Djohor, III. 25, 37.

Bastincq (Willem), onderhandelt met Kraeng Galesoeng, VII. lx vu, 
lxxvi volg. 218, 228, 237. K omt behouden te Zin kei aan 
lxxvn, 238. Bevelhebber van Soerabaya, VII. 266.

Batang (Preanger), zoekt bescherming bij de O. 1. 0. en Bantam, 
V. xcm volgg., 186 volgg.

Batang (bij Pckalongan). Hartingh over —, X. 305, 349. Van den 
Burgh over —, XI. 258, 423 volg. Siberg over — XII. 96 volgg.

Batavia. Stichting van —, IV. cxxxïi volgg., 179, 183 volg., 190

van

Vil.
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volg., 207 volg., 214 volg., 218, 258 volg. Eerste statuteu van —
IV. 221 volgg. Bij liet aftreden van Coen, IV. 273 volgg. Toestand 
onder gouv. gen. de Carpentier: diens verordeningen, V. i volg., lxi 
volgg., 27 volgg., 54—87, 90 volgg., 99 volg,, 112 volg. Toestand 
bij Coen’s terugkomst, V. 114 volgg. Aanslag der Bantammers 
tegen —, V. lxxiv volg., 118 volgg., 144. Belegerd door Mataram ,
V. lxxv volgg., * 127—145. Tweede belegering door Mataram,
V. lxxxv volgg., xci volg., 146—162. Toestand van — na 
de belegering, V. 162 volgg., 179 volgg. Vooruitgang van —, 
onder Brouwer, van Diemen en van der Lijn, V. cxv volg., 
cxxxr, 193 volgg., 2L8 n., 234, 253 volg., 261 volg., 263 volg.,
VI. i volg., 8 volg., 12. Klachten der burgerij in 1650, VI. n 
volgg., 13 volgg., 19 volg. Toestand onder Reiniersz, VI. 24 volg. 
Toestand van het onderwijs te — 1658—1667, VI. lxx volg. 
Achteruitgang van den handel, VI. lxxv volg., lxxxv volg., 38 
volg., 44, 54 volg., 88 volg., 148 volg., 157 volgg. Maatregelen 
tegen een mogelijken aanval van Bantam (1679), VII. cxxxvi 
volg., 18 volg., 23 volg. Berichten van 1685 en 1686 over —, VIII. 
9 volgg., 31 volgg. Toestand van den handel in 1705, VIII. 112 
volgg. Herstel van den handel der Chineezen te —, IX, xvr 
volg., 79, 81, 85, 91 volg., 126 volg. Inkomsten in 1738, IX. 277 
volg. Retourlading van 1739. IX. 285 volgg. Opstand der Chi
neezen. IX. lui volgg., 295 volgg. Van Imhoffs plannen en 
maatregelen omtrent —, X. vi volg., ix volg., xv volg., xxvi, 
xxvm, 14, 16 volg., 68 volg., 101 volg., 109, 140 volg. Toestand 
van - eu middelen ter ontwikkeling van — voorgesteld door 
Mossel. X. 207 volgg. Inkomsten 1764, XI. 21. Aantal inwoners 
1766, XI 69. Verbetering van het schoolwezen enz. omstreeks 1777,
XI. lxxxiv volgg., 312 volgg, 356 volgg. Maatregelen tot versterking 
1782. XII. 35. Inkoop en verkoop 1784, XII. 67 volg. Inkomsten 
1782—1785, XII 75. Aantal inwoners 1788, XII. 164. Verval 
van den vaart der Chineezen naar —, XII, 240 volgg. Adres 
van de Bat. Burgers aan Commissarissen generaal (1795), XII. 
TiiT volg., 359 volgg. Uitwerking daarvan, XII. 365 volgg. Volgens 
van Overstraten en Nederburgh onverdedigbaar tegen de Engelschen,
XII. 400 volgg. Verkochte goederen 1797, XII. 461 volg. Staat der
cultures 1797 1803, XIII. 234 volg. Plannen der Engelschen tegen
— , XIII. ii volgg. Hoor de Engelschen geblokkeerd, XIII. xi-—xvn, 
13 volgg. De zetel der Regeering naar de voorsteden verplaatst, XIII. 
354 volgg. Uitbreiding vart den werkkring der schepenen, XIII. 387 
volgg. Door Daendels aangebrachte verbeteringen, XIII. 391 volgg. 
Door de Engelschen veroverd, XIII. cxxxii volgg., 542 volgg.
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Bataviasciie ommelanden, Jakatrasche bovenlanden. Grenzen 
van — (1620), IV. cxxxii, 221. Coen’s bepalingen, IV. 243volgg. 
Stand der indigo- en begin der koffiekultuur in 1708, VIII. 154. 
Rapport van C. v. Swoll en H. Zwaardekroon over de suikerkultuur 
in de —, VIII. 157 volgg. Zorg voor dc suikerkultuur onder g. g. 
Zwaardekroon, IX. 34, 61 volg., 73 volg., 80 volg. Koffiekultuur 
onder g. g. Zwaardekroon en de Haan, IX. 85, 92 volgg., 99 
volgg. Koffieproduktie 1724—31, IX. 160*. Rapport van Coyett en 
van Imlioff over de koffiekultuur en andere kuituren, IX. 253 volgg. 
Van ImhofPs zorgen voor de —, X. xxix volgg., 40, 69 volg., 
109 volg., 141 volgg., 155 volg. Mossel’s zorgen voor de —, X. 
lxi volg., 182, 188, 194, 236 volgg., 260 volgg., 274 volgg., 
318. Toestand in 1761, X. 384, In 1766, XI. 62 volgg., 66. 
Koffiekultuur, 1744—66, XI. 68. Aantal bewoners, 1766—1778, 
XI. lxxviii, 69, 363 volgg., 368. Oogst 1769—73, XI. 222, 
250, 252. Regeeringsraaatregelen 1778, XI. lxiii, 337 volg., 
358 volgg. Oogst 1778, XI. 370. Lijst der schulden der Jacatrasclie 
regenten 1779, XI. 500. Berichten over de producten in de — 
tijdens gouv. gen. Alting, XII. 32 volgg., 80, 163, 329 volg., 
390*. Aantal bewoners 1788, XII. 165. Verslag van H. J. Guitard 
over de —, XII. 195 volgg. Verordeningen van de Commissarissen 
generaal, 1798, XII. 462. Oogst 1797, XII. 562. Onlusten tus- 
seben Chineezen en inlanders in 1800, XIII. 24 volg. Nieuwe 
politie verordeningen, XIII. 26, 36 volg. Daendels maatregelen, 
XIII. lxii volg., cvn, 308 volgg., 315 volg., 386 volgg., 445 
volg., 458 volgg., 470, 503, 504.

Batjan. Het kasteel der Sp. op — veroverd, verbond met — , III. 104, 
270, 328 volgg,, 331 volgg. Forten aangelegd door P. Both,IV. vr.

Batoelajang zoekt bescherming bij de O. I. C. en Bantam, V. 
xcm volgg., 186 volgg.

Batoe Oeloe. Kleine wachtpost geplaatst te —, XI. xxxv n.
Batoesawer, zie Djohor.
Baudens (Jacqües) vaart naar I., II. 212.
Batjer (Jac.), opperkoopman, IX. 249.
Bawean of Lobok. De eerste Iioll. vloot op —, II. 200, 343 volg. 

HartiDgk over —, X. 339. J. Vos over —
Burgk over —, XI. 436 volgg. Onderworpen aan de O. I. O., XII. 
iv, 17 volgg., 27, 65 volg. Sibcrg over —, XII. 107 volg. Van 
IJsseldijk over —, XII. 534 volg. Engelhard over —, XIII. 
158 volgg.

Bajjen (Herman van), sergeant-majoor 
IX. 200, 246.

XI. 159. Van der

IX. 195. Raad van I.
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Beatjmont (John), betrokken in de samenzwering op Ambon, V. 
xv volgg.

Becker (H.), raad van I., VIII. 281.
Becom (Adr. van), burgerkoopman, benoemd tot gezant naar Ban

tam, VII. cxxiv.
Bedoeloe (Goesli), vindt grooten aanbang in het Soerabayasche, 

VIII. lxxxvii. Zijn verbanning door de 0. I. C. gewenscht, doch 
door den Depati Soerabaya tegengehouden, VIII. cvm volgg., 
297 volgg., 354.

Beeckman (Willem), administrateur te Soerabaja, XII. 467.
Beeke (van der), resident van Cheribon, XII. 31. Raad van I., 

XII. 131.
Beets (Abr. van der), predikant te Bantam, III. 148.
Bengalen. Beschrijving van —, III. 151 volg. Regeling van de 

vaart naar —, X. 25 volg. Wiese over —, XIII. 99.
Bengalen (Golf van), zie Arrakanj enz.
Benning (Gerrit), vaart naar I., III. 4.
Benoot (Mich.), vaandrig onder H. de Wilde, VIII. 238.
Bent (F. L.), benoemd tot commissaris-generaal, VIII. xiii.
Berchem (Wemmer van), brengt in I. de tijding van het twaalfjarig 

bestand, III. 109, 114.
Berckel (Pieter Clementsz), koopman, vaart naar I., III. 4.
Berendregt (Nic. van), raad van I., IX. lix, lxiii. 303, 330, 

332, 367, 397.
Berg (Joh. Gen. van den), resident te Djokjokarta, XII. 560, XIII. 

135 volgg. Te Solo, XIII. 271. Tracht Java voor het huis van 
Oranje te behouden, XIII. cxxiv volgg.

Bergbl (Hendr. van) opperkoopman en gouverneur van Banda, 
III. 38, 101, 210, 252, 397.

Bergen (Fr. Chr. van), kapitein onder G. Cnoll, VIII. 125. Sterft, 
VIII. 128, 290.

Bergman (Hans Fred.), soms Brinkman genoemd, opperbevelhebber 
der expeditie tegen Poespita c. s,, IX. v, 55 volgg., 65 volgg.

Bergman (Paul), sergeant, belast met het opzicht van de koffie- 
kultuur in Cheribon, XI 327.

Bernards (S. Chr.), raad van I., IX. 246 n.
Bernarts (Jan), raad van I., IX. xxxii. 171.
Bessi, door de O. I. C. in bezit genomen, V. xliv.
Bessi (Kraüng), onttroond vorst van Goa, VII. lxiii, 19, 27. Uit

gezonden ter ondersteuning der bezetting van Indramayoo enz., 
VII.

Besuijen ((John.) boekhouder-generaal, VIII. 338.
cxli, on volg., 50, 363, 372.

2
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Beugel (Dirck Jacobsz.), onderkoopman, vaart naar I., II. 236. 
Voor de tweede maal, III. 4.

Beuman (Jan Chrtstoeeel) , kapit. luit. overwint Mas Sahid, X. 
lxxyiii. Resident te Soerakarta, X. 368, XI. 33 volg.

Bevere (W. H. de), kapitein onder G. Knol, VIII. lxxxyiii volg., 
293 volgg.

Beveren ( Jan IIendr. de), kapitein-luitenant onder II. de Wilde, 
VIII. 239.

Bewindhebbers (Heeren XVII). Brieven van —, V. 18, 20, VI. 
1, 2, 4, 13, 157, IX. 161, 167, XI. 95, 275.

Beylwitz (Geohge Fred.), kapitein der lijfwacht van Poeger, VIII. 
120, 233, 239, 258, 285. In Pasoeroewan, VIII. 134.

Beynon, kommandeur van Bantam, XII. 238 volg., 307, 333 volg., 
XIII. 21, 243. Brief van —, XII. 309.

Bezoeki. J. Vos over —, XI. 149 volg. Van der Burgh over —, 
XI. 449 volg. Van der Niepoort over —, XII. 56 volg. Van 
IJsseldijk over —, XII. 501 volgg., 542 volg. Engelhard over 
XIII. 182 volgg. Verkocht aan den oud kapitein der Chineezen 
te Soerabaya, XIII. 502, 521.

Bicker (Gerrit), zendt schepen naar W. I., I. 47 volg. Bewind
hebber van verschillende Compagniën, I. 102, 107.

Bicker (Laur.) reist naar Guinea en Amerika, I. 48 volg. Vaart 
I. (1598), II. 216 volg. Vaart naar I. (1601), II. 253.

Bieleveldt (von), kapitein, strijdt met Mangkoeboemi in Peka- 
longan, X. lxviii volg.

Biesheuvel (C. van den), resident van Balamboeang, XI. xvm, 
138, 200 volg., 215. Sterft, XI. xxv. Brieven van —, XI. 
274 volgg.

Biesman (Lamb.), vaart naar I.
Biezum (van) resident te Cheribon, XI. 179.
Bikkes benoemd tot inspecteur der landmilitie te paard, XIII. 504.
Billiton, onder protectie der O. I. 0., VI. 110, 113.
Bima, zie Soembawa.
Binana , zie Ccram.
Bingam, Chinees te Batavia, onrechtmatig door de regcering be

voordeeld, VI. 17, Ontving brieven van den Sultan van Bantam, 
VI. 69.

Binkhorst, onderkoopman, resident te Joana, X. 342.
Bjntang (Zacii.), kapitein onder II. de Wilde, VIII. 239. Onder 

G. Cnoll, VIII. 292.
Bisschop (Philips de), opperkoopman, vaart naar T., III. 03.
Bitter (Jac. de), onderkoopman, vaart naar I. (1601), II. 261.

Daar

II. 188 n.
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Als opperkoopman naar I. (1607), III. 73. Aan de kust van 
Koromandel III. 76 volgg., 280 volg. Te Bantam III. 78. In de 
Molukken, III. 93 volg. Gouverneur van Banda, III. 99 
Sterft, III. 101. Memorie van —, III. 280 volgg.

Blaauwhuj.k (Rijck Jansz.) , onderkoopman, vaart naar I., 11.240. 
Blanbangan door Pasoeroewan verwoest, II. 157. De eerste Holl.

II. 201, 351 volgg. Toestand van — in 1631, V.

397.

vloot in
169 volg. Door Mataram bemachtigd, V. cxiv, cxxi, 202 volg., 
233, 241. Helpt de Makassaren, VI. 201. Blijft onafhankelijk, 
VIII. xxyii volg., 1. Korten tijd in onderhaudeling met de O.-I. 
C. VIII. lvm volg., 68 volg., 75 volg., 79 volg. Helpt Poespita 
c. s. IX. 4, 13. Harting over —, X. 303, 332. Bemachtigt een 
gestrand schip der O.-I. C., X. 321. Inval van Baliërs in —, XI. 
18. Van Ossenberch over —, XI. 23 volgg. Engelschen in ---,
XI. ii, 56. Verkeerde voorsteiling van de verovering van —, XI. 
i n. Verhaal van de verovering, XI. n volgg., 70 volg. Eerste 
opstand, XI. xi volgg., xvn, 72 volgg., 77 volgg., 87 volg. 
Opstand onder Pseudo-Willis XI. xxi volgg., 174 volgg., 199 
volgg., 214 volgg., 223 volgg., 228 volgg., 230 volgg. Het be
stuur in — geregeld, XI. xxix volgg., 89 volg., 98, 239 volgg., 
271 volgg., 281 volg., 493. .1. Vos over —, XI. 138 volgg. Van 
der Burgh over —, XI. 450 volgg. Door zeeroovers geteisterd,
XII. xxiii, 10 volg., 25 volg. Van der Niepoort over —, XII. 
53 volgg. Kapitein Boeton verdrijft de zeeroovers en zet zich in 
— neer, XII. xxm volg., 176 volgg., 189 volg. Expeditie tegen 
Boeton, XII. xxiv, 436. Vooruitgang van —, XII. xxv volg. 
Onlusten in 1797, XII. lxxii. Zie ook Banjocwangi.

Blanke, kommandant van Samarang, verovert Blanbangan, XI. v, 
■mi. Sterft, XI. xii.

Blankert (IIendr.), luit. der bezetting van Kartasoera, VIII. 120. 
In Pasoeroewan, VIII. 134. Met Knol tegen de zonen van Soe- 
rapati; geleidt een leger naar Kartasoera terug, VIII. cvn, 151.

Blitar (Ratoe) geliefde van Amangkoerat, VII. xxix volgg., lxxxvii 
volgg., cxxv, 158 volgg., 253, 321 volgg.

Blitar, zoon van Pakoeboewana I. Zijn kans om Iroonsopvolger te 
worden, IX. vri, 38. Wijkt uit het hof, IX. vm, 44 volgg. 
Treedt tegenover zijn broeder als Soesoehoencn op, IX. ix, 48 
volg. In oorlog met zijn broeder, IX. x, 57, 65 volgg. Sterft, 
IX. xr, 72.

Blitar door Mataram veroverd, V. 203, 233.
Block Hartens/.. (Adr.), in Noord-Amerika, l. 33. Vaart naar I. 

in 1601 II. 260. Vice-admiraal, vaart naar I. in 1606, UI. 63.
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In Banda, III. 65, 68, 251. Komt als kommandeur in I. en "helpt 
Botli in de Molakken, IV. yi, 8. Gezant naar Bantam, V.
Vernielt een voorraad rijst bestemd voor een Mataramsch leger, 
V. lxxxv, 149 volg. Bevelhebber van Batavia tijdens het tweede 
beleg door Mataram, V. lxxxvi.

Block (Dan. tan der) opperkoopman, VIII. 13.
Blocke, gecomitteerde tot de zaken van den inlander, IX'. 21.
Bloemaert (Sam.), te Sukkadana, III. 253 volg., 399. Sluit een 

verbond met den Koning van Sambas., III. 302 volgg.
Bloemiiert (Egb.), lid van het College van Curatoren en Scholar- 

clien, XI. 313 n.
Blom (Antii.), vaandrig onder H. de Wilde, VIII. 238.
Blom (Wijbr.), raad van I., IX. 110, 200. Als Commissaris naar 

Bantam, IX. xxxvii, 207, 230, 245, 285.
Blus, vaandrig, om de zeerovers gedwongen Toelang Bawang te ver

laten , XII. 310.
Bock (de) , raad van I., als directeur van de bank van leening 

ontslagen., XII. xliii, 335. Twisten met Nederburgh, XII. 365 
volgg.

Bodjo Loempang. Regeling van het bestuur in —, VIII. 171 volg., 
278 volg.

Boeckiïolt (van), gezaghebber van Banda, XII. 396.
Boeküold (Fr. van), 2e resident te Soerakarta, XII. 157, 171
Boereksa. (Toemenggoeng), regent van Kendal en admiraal van 

Mataram, IV. 250 volg., 261. Zendt een groote voorraad levens
middelen naar Batavia, V. lxxv, 127 volg. Belegert Batavia, V. 
lxxvi volgg., 132. Sneuvelt, V. lxxviii, 135, 139. Brief van —, 
V. 140.

Boero. Beschrijving van —, III. 162 volg., 185.
Boeton. Beschrijving van —, III. 159.
Boeton (Kapitein), verdrijft dc zeeroovers uit West-Balamboeang, 

XII. xxiii volg., 176 volgg. Zet zich aldaar neer, XII. 189, 235, 
305, 320. Zijn roofzucht; sneuvelt in een gevecht met vaandrig 
Phaff, XII. xxiv, 430.

Boetselaar resident te Samarang, VIII. 92.
Bogaart (van den) resident te Cheribon, XIII. 145.
Boisot (Adr.), onderkoopman, vaart naar I., 11. 201, gevangen in 

Demak, II' 513 volg.
Bone (Guill.) kapitien van een jacht
Bongaja. liet traktaat van — hersteld, VI. xci.
Boni (Radja), Zie Palahha.
Bonskl (Willem) te Sukkadana, Ut. 398.

LXXXI.

IX. 379.
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Bontius, geneesheer, bij Coen’s sterfbed, V. lxxxvii, 154.
Boooaaet (Godfb.) gezant naar Bantam, IX. 176, 186.
Boogaart (tan den), administrateur in Bantam, XII. 182. Resident 

van Palembang, XII. 322.
Bookesteijn (Pieter), koopman, gezant naar Bantam, IX. 230n., 

245. Baljuw van Batavia, schuldig aan het vermoorden van Chi- 
neezen, IX. 337, 340. Ter verantwoording opgeroepen, IX. xcnn.

Boot (Hutdh), tolk in Bantam, VII. 44, 336, 340, 342. Sneuvelt, 
VII. cixii, 385 volg.

Boeciiees (Joh.), van oproerige gezindheid beschuldigd, XII. 386 n,
Boedutrwercker (Peil.) onrechtvaardig van zijn land beroofd, 

VI. 16.
Boreel (Jac.). Brief van —, II. 491.
Boreel (Pietee), gezant naar de Portugeezen op Ceylon, V. 260 volg.
Bobeel (Willem), vaandrig onder II. de Wilde, VIII. 238. Kapi

tein, hoofd eener expeditie naar Panaroekan, IX. 25 n,
Boen (Mich.) kapitein sterft, IX. 54.
BoEnEO, zie Broenei, Soekailana, enz.
Bobnezee (Ejt.), raad van I., VIII. 112, 242.
Boet (Baltii.), directeur-generaal, sterft, VIII. n.
Bosch (J. van den), raad van I., X. 29, 114. Vergezeltvan Imholï. 

naar de Oostkust, X. xxxvm, 61.
Bosch (J. van den), luit. kolonel, door Daendels verbannen, XIII. xci.
Boschcültuub. Engelhard's zorg voor de — aan de Oostkust van 

Java, XIII, lii volgg., 210 volgg. Daendels maatregelen ten op
zichte van de

Bossetiel, equipagemeester te Samarang, XII. 306.
Bo-rn (Pifteb) , admiraal, vaart naar I., sticht te Bantam een fak- 

torij, keert naar N. terug, II. 230. Vaart als gouv-gen. naar I., 
UI. 135. Zijn instructie, III. 131 volgg. Stelt den raad van I. 
samen, IV. ii volg. Onderhandelt met Jakatra, IV. iv. Sticht een 
volksplanting op Amboina, sluit een verbond met Banda, bezoekt 
Tcrnate, IV. v. Op Batjan, Makjan, Tidorc e. a., IV. vi. Tc 
Orissee, sticht een kantoor te Japara, IV. vin, 8 volg., 15, 22. 
Tc Bantam, J V. ïx, 9, II, 18. Te Jakatra, IV. x volg., 9 volg., 19. 
Zendt een gezantschap naar Mataram, IV. xi volg., 16. Treedt 
af, IV. xii. Brieven van - IV. 7 volgg., 16 volgg.

Bouckholt (IIbndr. van), onderkoopman, vaart naar I., tl. 261. 
Koopman, voor de tweede maal naar I., III. 135.

Bouhooinü (Pietee Okeeitsz.), opperkoopman, vaart naar I., ttl. 73. 
Tc Teganapatnam, UI. 76, 399. Te Tirepoplir, UI. 345 volgg., 399.

Bouvaebt (Jacois), opperkoopman, vaart naar 1., 111. 73.

XIII. lxxi, 322 volgg., 345.
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Bouwer. (Hans Hendricksz.) vaart naar L., lï. I88n. Voor do 
tweede maal, II. 204n. Op Neira, II. 429 volg. Als vice-admiraal 
naar I., II. 261.

Braam (van) komt met een scheepmacht in I,, XII. x.
Braam (Jac. Andr. van) sabandar te Batavia, XIII. 245, 252. 

Resident te Soerakarta, XIII. 336. President der Hooge Regering, 
XIII. lxxxi, 433 volgg. Als Commissaris naar Djokjokarta, XIII. 
501. Sluit een kontrakt met den Soesoehoenan, XIII. 534.

Braam (F. van). Staat der cultures 1797—1803, XIII. 234 volgg. 
Brabantscue Compagnie (Nieuwe), I. 104 volg., 217 volg. De 

tochten voor haar ondernomen, II. 229 volgg., 249 volgg.
Brahim (Mas) hoofd van het overschot van Soerapati’s aanhang, 

XI. xxvi, 119 volgg. 131, 139, 411, 413.
Brasser (Jan de) schepen van Batavia, IV. 223 volg.
Brazilië. Vaart op —, I. 35 volgg.
Brebes. Hartingh over —, X. 306, 352. Acte van verband voor 

den regent van—, XI. 253 volgg. Van der Burgh over—, XI. 
419. Siberg over —, XIf. 92.

Bredius (Jan Pieter) resident te Djawana, XI. 28.
Breem (Joos van), onderkommies, vaart naar I., II. 272.
Breton (IIendr.), koopman, gezant naar Mangkoeboemi, X. 231. 

Bij de onderhandeling tusschen Harting en Mangkoeboemi, X. 289 
volgg. Gezaghebber aan Java’s oosthoek, X lxxx, 393, XI. 26 
Commissaris in Bantam, XI. 300, 301, 312, 375. Dir.-gen., XI 
496 n. Door Alting aansprakelijk gesteld voor een tekort in de 
kas der O.-I. C., XII. xlii volg.

Breuckelen (Hans van), opperkoopman, vaart naar I., II. 261. 
Breugkl (De Rovere van) over de peperkulluur in Bantam, XL. 315 n. 
Briel (Jon. Juroen) secr. van de expeditie tegen Troeno Djojo,

VII. xcvii, 294, 305. Rapporten van , VIL. 285, 289. 
Brinckiioi (Pieter), assistent te Japara, VI. 100.
Brinkman, zie Bergman.
Brion, Fransch luitenant, komt met een schip te Batavia, XII. 

328 volg.
Broeck (Abr. van den), koopman te Pahang, III. 59, 235. 'Je 

Batoesawer, lil. 81, 398. In Japan, lil. 85 volgg., 296, 299 
volgg. Gezant naar Mataram, IV. xxvi volg., 30 volg.

Broeck (IIuyb. van den) sluit vrede met Bantam, V. 278 volg. 
Broeck (Pieter van den) leert in 1016 in Mocha de koffie kennen,

VIII. cxxxiv. Bevelhebber het fort Jakatra, IV. lxxxvi, xciv 
volgg., 125, 136, 138 volgg., 164 volgg. Brieven uit zijn gevan
genschap, IV. 156 volgg. Sterft voor Malakka, V. 246 n.

van
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3roenei. Handel met de Portugeezen, II. 137. Eerste aanraking der
H. met —, II. 223. Handelsbetrekking met —, III. 24. 

Bronckjiorst resident van Soemanap, XLI. 518.
Brouckum (Jan van), gezant naar Tegal (Mataram), V. cxi, 

216.
Brouwer (Day.), kommandant te Bantam, X. 115, 123, 136. 
Brouwer (Hendr.), vaart als secr. van den scheepsraad naar I.,

III. 63. Kommandeur, III. 321. Te Grissee en Japara, IY. vir, 
2 volgg. Te Jakatra, IV. x, 1. Gezant naar Mataram, IV. xxvi 
volg. Gouv.-gen. V. xci, xcvii. Zijn instructie, V. xcvn volgg. 
Zijn bestuur, V. cvn volgg. Treedt af, V. cxii. Brieven van —,
IV. 1, V. 190—225.

Brown (Robb.), betrokken in de samenzwering op Ambon, V. xv. 
Broyel (A. van), raad van I., X. 114, 134.
Bruggen (van der), opperhoofd te Soerabaya, X. 186.
Brunel (Olivier) of Alferius, reist naar de Witte zeeenMoskow,

I. 10, 14 volgg.
Brustens, kapitein, vervolgt de Jakatranen, IV. 178.
Bruyn (Jan Claesz.), schipper, vaart naar I., II. 204. Voor de 

tweede maal, II. 26J.
Bruyn (de), rechter in het proces tegen de Engelschen op Ambon,

V. vu, xix.
Bruyn (P. G. de), secr. van de Ilooge Regeering, X. 213, XI. 

213, 270.
Bruynings (Antii.), onderkoopman, vaart naar I., II. 261. Ge

vangen te Demak, vlucht naar Bantam, II, 514.
Bruyninck (Will. Maur.), secr. van de Ilooge Regeering, IX.

272. Naar Bantam, IX. 284. Gouv. van Ceylon, IX. 315. 
Bücquoy (Dan. de), raad van justitie, V. 85.
Büenningen (Gerrit van), kommies, vaart naar I., II. 188. Zijn 

verhouding tot de overige schepelingen, II. 190 volgg. Sterft op 
een tocht naar I. bij zuid-westen om, II. 219.

Buitenzorg, door van ImhofT aangelegd, X. xxxi, 141 volgg. Gaat 
over in de handen van Mossel, X. 189 n. Van Alting, XI. 497. 
Guitard over , XII. 207 volg.

Buroii (Jan van der), raad van justitie, V. 85. Neemt deel aan 
de verkiezing van een opvolger van Cocn, V. 155 volg. 

Burgemeester, kapitein der dragonders, XII. 220, 226. 
Burgemeester, luit-kolonel, gedetacheerd aan de Mceuwenbaai,

XIII. 347.
Burgji (Jon. Robb. van 

XI. 137
der), gouv. van Java’s noord oostkust, 

201. Begeeft zich naar den oosthoek, bemoeiingen in
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Balamboeang enz., XI. xxvi, 230 volgg., 239 volgg., 281 volg., 
305 volgg., 344 volgg. Zorgt voor de rust der Vorstenlanden enz.,
XI. xxxvi volgg., Lil volg., 307 volgg., 348 volgg., 392. Regelt 
de verdeeling daarvan, XI. lui volgg., 259 volg. Acte van ver
band voor den regent van Brebes, XI. 253. Treedt af als gouv. j 
raad van I., XI. 394. Memorie voor zijn opvolger, XI. 395. Sterft,
XII. xlii. Brieven van —, XI. 223, 257.

Burmanen, Het rijk der —, II. 87.
Bus, vaart naar I., II. 212.
Buyck (Hendr.), zendt een schip naar Brazilië. I. 54. Reeder van 

de eerste vloot naar I., I. 97, 201 volgg.
Buyk (Emond), gezaghebber te Bantam, IX. 32 volg, 60.
Buyn (Jan), opperkoopman en schipper, vaart naar I., III. 63. 
Buys (Pieter Willemsz.), op Ceylon, III. 400.
Buys (Geruit Gerritsz. van der) gouverneur op Ternate, III. 57, 

236, 396. Brieven van —, III. 228 volg.
Buysen (Jakob), te Djohor, III. 23, 398.
Buysero, opperkoopman te Bantam, IV. 68.
Buyskes (A.), schout-bij-nacht, door Daendels benoemd tot luit. 

gouv.-gen. en kommandant van Batavia, XIII. 314. Verbetert de 
verdedigingswerken in den Oosthoek, XIII. 345 volg. Op verzoek 
ontslagen, XIII. xcii, 419, 421. Brengt een lading naar Amerika, 
wordt door de Engelschen gevangen genomen, XIII. 494, 500. 

Buyteghem (Hende. van), opperkoopman vertrekt naar Bantam, 
VIII. 19.

Buytengem (Willem van), assistent, met Piero naar Troem Djojo, 
VII. 83, 90 volg. Luitenant onder C. Poolman, VII. 267 Sneuvelt, 
VIL 268.

Buzalval (de), gezant van Hendrik IV, III. 115 volgg.
Bijland (W. II. van), XI. 300.
Bijleveld (van), ridmeester. Lafhartig gedrag van — X. 279.

c.
Cabkliau (A.) reist naar Guyana, I. 49 volgg. Zijn verslag 

deze reis, I. 153 volgg.
Cakff (Will.), resident in Bantam, VI. 124, 128, VII, cxxix, 

328, 381, 399. Zijne latere bemoeiingen in Bantam, VIII.

van

CL VI
19, 73, 122, 128. Brieven van —, VI. 207—219, 314 volgg. 
325, 326, 336—340, 379.
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Caerden (Paultts van) vaart naar I. (1595), II. 188 n. Op Bali,
II. 201, 358 volgg. Als vice-admiraal naar I. (1600), II. 230. In 
Atjeh, II. 231 volgg. Terug naar N., II. 235. Naar I. in 1602,
III. 4. Als admiraal naar I. (1606), III. 63, 255 volgg. Voor 
Mozambique, III. 64, 256. Aan de kust van Malabar, EI, 65, 
257. Te Bantam, beproeft naar Djohor te zeilen, III. 60 volg.,
65, 247 volg., 259. Op Ambon, III. 65, 250, 261. Op Ternate 
en Tidore, UI. 65, 262 volg., 267 volg. Verovert Makian, III.
66, 252, 264, 268. Op Tjau, wordt gevangen genomen, III. 67, 
265 volg., 334. Komt vrij, benoemd tot algemeen landvoogd over 
de Molukken, wordt weder gevangen genomen, III. 106, 270 volg. 
Brieven van —, III. 255—265.

Calckbuys (Arendt Claesz.), schipper, vaart naar I., III. 27. 
Sterft, III. 201.

Calictjt. Beschrijving van —, III. 172 volgg. De Weert zendt 
kooplieden naar —, lil. 9. Verbond met den Samorijn van —, 
III. 32 volgg., 175 n., 204 volg. Het verbond vernieuwd, III. 65, 
75 volg., 258, 276 -279.

Caller (Claes Tussen), schipper vaart naar I., III. 27.
Cambaya. Geschiedenis van —, II. 76. Handel der N. op —

256, 487, 494, 495 volg.
Cambodja. Geschiedenis van 

Groesbergen c. s., II. 245 volgg.
Campen (Commer van) vertrekt met de ammunitie voor de veldtocht 

tegen Troeno Djojo, VII. 217. Sterft, VII. xcii, 269.
Camphüjs (Jon.), raad van I., onderhandelt met Bantamsche ge

zanten, VII. cxlv volg., 42, 343 volgg. Gouv.-gen. VIII. ix. 
Herstelt de orde in het bestuur, VIII. xvr volgg. Sluit een contract 
met Bantam, VII. clxix, 394, VIII. xvm. Aanvang van den 
opstand onder Socrapati, VIII. xvm volgg., 165 volg. Regelt het 
bestuur in de Preanger, VIII. xxm, 166 volgg. Zendt Cops, 
Tack en van Vliet naar de Oostkust, Madoera en Mataram, VIII. 
xxiv volgg., 172 volgg. Onderneming tegen Djang di Pertoewan 
en Jonker, VIII. xli volgg. Regelt het bestuur der landen tus- 
schcn Krawang en Pamanoekan, VIII. xlv volgg., 217 volgg. 
Moeiclijkhcden in Chcribon en op Madoera, VIII. xlvii volgg. 
Gebeurtenissen in Bantam enz., VIII. xlix—lv. Nader contract 
met Bantam, VIII. j,i volg., 206. Verhouding der O.-I. C. tot 
Mataram, VIII. lvi volgg. Treedt af, VIII. x n., lx, 76. Brieven 

. VIII. 1 —74.
Campie (Jean), onderkoopman, gezant naar Bantam, X. 115.
Camps (Ebneiit), raad van I., IV. 274.

II.

, II. 93 volgg. Bezocht door G.

van
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Carelsz. (Jac.), boekhouder, verkrijgt vergunning om handel te 
drijven naar liet westen van I., X. 19

Carleton (Dudley) , Engelsch gezant te ’s Hage, Vi xxxm volgg.,
LIV VOlg.

Carolus (Jor.), vervaardiger van kaarten, I. 31 n.
Caron (Fr.), verovert een gedeelte van Ceylon, V. 266. In 

Tayoewan, V. 274. Dir.-gen., VI. nr n. Geschorscht, VI. vi. In 
Bantam, VI. 209.

Caron (Noël de), Nederl. gezant te Londen, IV. lxxiii.
Carpentier (Pieter de), verijdelt met Coen een aanslag tegen de 

loge te Jakatra, IV. xlix volgg. Bestrijdt met Coen de Engelschen,
IV. lxxxvii volgg. Komt tot ontzet te Jakatra aan, IV. 156, 
162. Teekent als raad van I. Coen’s brieven, IV. 108—268. Lid 
van den raad van defensie, IV. cxxyjii. Gouv.-gen., IV. clii, 
283. Verordeningen omtrent onderwijs, justitie, weeskamer, enz.,
V. i volg., lxi volgg., 54—87. Zijn zorgen voor de uitbreiding 
en versterking van Batavia, V. i, lxiv. Schenkt gratie aan 
Beaumont en Collins, V. xxi volg. Zijn oordeel over het proces 
op Ambon, V. xxvin. Houding tegenover de Engelschen, V. xli 
volgg. Tegenover Bantam, V. lxiv volg. Zendt gezanten naar 
Mataram, V. ii , lxvi volgg., 30 volgg., 40 volgg. Treedt at, 
V. lxxii. Bedankt voor een tweede benoeming, V. xcvn. Brieven 
van —, IV. 86. V. 22, 25, 88, 96, 97, 102, 106, 110.

Cartwrich (Kali), Engelsch gezant naar Mataram, V. 254 volgg.
Casteele (van de), luitenant in den strijd tegen Mas Giri, VII. 300.
Casteleyn (Fr.), raad van I., VIII. cm, cxxxvm, 281.
Castleton, Engelsch kapitein, op Banda, Amboina, Ternate enz., 

IV. XXIX volgg., LX, LXXIX.
Gastro (Martin Alfonso de), Porlugeesch generaal, III. 231.
Cat (Sim. Willemsz.) reist naar het Noorden, I. 29.
Cau (Roel.), 2e secr. van den Raad van I., sluit contract met afge

zanten van Pakoeboewana, IX. 269 volgg.
Caulier (Jer. Otto), secr. van den raad* van justitie te Batavia, 

XIII. 166.
Celebes. Oudste geschiedenis van 

Mahassar, enz.
Ceuam. Geschiedenis van , II. 171. Beschrijving van
Geulen (Corn. Jansz.), stuurman, vaart naar I., II. 188. Voor de 

tweede maal, II. 203.
Ceylon. Oudste geschiedenis van 

, 11. 275 volgg. S. de Weert op 
van 1610, 111. 136 volg., 350 volg. Strijd tusschen II. en Portu-

, II. 137 volgg. Zie verder

,111. 162 volg.

, II. 23 volgg. J. Spilbergh op 
, UI. 5 -9, 10-44. Contract
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geezen op —, V. cxx volg., 249, 260 volg., 266 volg., VI. li. 
Uitbreiding van het Nederl. gezag, volkplanting op —, VI. lxxii. 
Treurige toestand van deze volkplanting, VI. lxxxv. Misbruiken 
0p __ ontdekt, IX. xxix volg., 156. Regeling van de vaart op 
—, X. lxiii, 27, 223. Opstand der Singaleezen op —, X. 329. 
Door de Engelsclien in bezit genomen, XII. 400.

Ciiambon (Fred.) stelt een onderzoek in naar den toestand der 
peperplantages in een gedeelte van Bantam, XII. 238.

Ciiassk gouverneur van Makassar, XIII. 297. Raad van I., XIII.
427. Zijn rapport omtrent de suikercultuur, XIII. 484 volgg. 

Coateauvieux (PiETtRE Guill. Jos. de), vaandrig, naar Balam- 
boeang ontboden, XI. 226. Kommandant te Soerabaja, XII. 467. 

Ciiavonnes (Dom. Mae. Pasques de) sterft in de straat Madoera, 
IX ir. volgg., 10 volg.

Ciïavonnes (Pietee Rochus Pasques de), raad van I., sluit een 
contract met de afgezanten van Pakoeboewana, IX. 266 volg., 
269 volgg. Houding tijdens het oproer der Chineezen en tegenover 
Valckenier, IX. lv, lix, lxxii, 303, 367, 397.

CiiERtBON. Oudste geschiedenis van —, II. 155, 159, VII. cxvii 
volgg. Genealogie van het vorstenhuis, XI. 180 volgg. Verzoekt
een kantoor der O.-I. C., IV. 52. Waarschuwt Coen tegen Matararn, 
V. lxxx volg., 146 Door Speelman tot trouw aan den Soesoe- 
hoenan aangemaand, VII. iv, 74 volg. De Pangerans van —, in 
Mataram tijdens de inneming der hofplaats, door Troeno Djojoaan 
Bantam overgeleverd, VII. cxix, 138 volg., 158 volg., 160 volg., 
317. Strijd der O.-I. 0. met Bantam over —; dubbelzinnige 
houding der Pangerans, VII. cxvi clii, 5 volgg., 7, 19 volgg., 
25 volg., 170—173, 317 338. Contract met — (1681), VII. cliii 
volgg., 50 volg., 53, 363 volgg., 372 volgg. Gespannen verhou
ding tusschcn en Mataram, VIII. xxv, xxxi volg. Oneerlijk 
gedrag van de beambten der O.-I. 0., twisten der prinsen, Tack 

-, VIII. vu, xxxiv volg., 6 volg., 15 volg., 19 volgg. 
Tegen de O.-I. C. opgezet, VIII. xi», 23 volg., 37 volg. De 
Hartog brengt
In rust, VIII. (>3, 69, 77. De opvolging geregeld, VIII. lxxix 
volgg., 87 volg., 93, 102, 121, 127, 135. Ontheven van de 
suzcreiniteit van Mataram, onder protectie der O.-I. C., VIII.

in

tot rust, VIII. xlvu volg., 47 volgg., 55 volg.

lxxvii, 122, 156, 262. Contracten van 1708, VIII. 151, 320 
volgg.) 324 volgg. Berichten over — (1717—1743), IX. 6 volg., 
31, 58 volgg., 68 volg., 72 volg., 87, 114 volg., 124 volg., 132 
volg., 141 volg., 151 volg., 263 volgg., 281 volg. Berichten 
- (1744 -1751), X. 39, 66 volg., 154, 178, 181, 187. Contract

over
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van 1751, X. 189. Berichten over — (1752—1763), X. 193, 197, 
205’ volg., 234, 317 volg., 322, 324 volg., 390 volgg., 395 volg. 
Memorie van P. C. Hasselaar over —, XI. 40 volgg., 44. Sultan 
— afgezet, XI. lii, 85 volgg., 92 volg. Memorie van Armenault 
over —, XI. 179 volgg. Memorie van A. C. Mom over —, XI. 
325 volgg. Onlusten verwekt door Mirsa, XI. lxvjii, 353. Verdere 
berichten over — (1764—1780), XI. 19, 221 volg., 237, 246 
volgg., 284, 287 volg. Invloed van dweepzieke priesters, XII. xx, 
391 volgg. Door zeeroovers geteisterd, XII. xxii, 237. Memorie 
van G. C. Gockinga over —, XII. 276 volgg. Oproerig gedrag 
van Marta Widjaja, XII 323 volgg., 332, 439. Verdere berichten 
over — (1781—1799), XII. 11 volg., 29, 44 volgg., 126, 163, 
236 volg., 306, 457 volgg., 562. Staat der cultares 1797—1803, 
XHI. 236. Onlusten omstreeks 1806, XIII. xli volgg., 266 volg., 
268 volgg., 278. Wiese over —, XIII. 297, 298. Daendels maat
regelen, XIII. xlvii n., cv volgg., 304 volg., 316 volgg., 343 volg.

Chebibon (Aria), zie Adi Widjaja.
China. Handel tusschen — en I., II. 57 volgg., 98 volgg. J. 

van Neck in —, II. 243, 479 volg. W. van Warwijck in 
—, III. 24. C. Matelief in —, III. 57 volg., 222, 246. Advies 
van C. Matelief omtrent III. 238 volg., 244. Tocht van 
C. Reijersz. naar —, IV. cli. Directe vaart van N. op —, XI. 
lxxi. Vereenvoudiging van het bestuur der Chineesche faktorij, 
XIII. 408 volg.

Chineezen. Verordeningen van Coen omtrent de —, IV. 235 volgg. 
Vermeerdering van het aanlal — te Batavia, VI. 8 volgg., 12. 
De handel der — op Java door van Riebeeck en van Swoll be
lemmerd, door Zwaardekroon hersteld, IX. xvi volg., 126 volg. 
Oorzaken van den opstand der —, IX. xlviii volgg. Verhaal van 
dien opstand, IX. lui volgg., lxxvji volgg., 295 volgg., 310 
volg., 320, 323 volgg., 328 volgg., 335 volgg., 372 volgg., 396 
volgg., 411 volgg., 426 volg. De -- op Java tijdens Van der Parra, 
XI. lxiv volgg. Onlusten tusschen — en inlanders in de Bataviaschc 
ommelanden, XIII. 24 volg. Wiese over de 
volgg. Hun handelwijze in Cheribon medeoorzaak van de onlusten 
aldaar in 1806, XIII. xliii. Aan — verhuurde dessu's ingelost, 
XIII. xlix, 173 volg.

Chbistiabnsz. (Hendb.) aan de Iludsons-rivier, I. 33.
Claesz. (Adb.) op Neira II. 444.
Claesz. (Abes) op Lonthor, II. 444.
Claesz. (Claes), gevangen naar Samarang gevoerd, II. 514.
Claesz. (Cobn.) drukt zeekaarten, I. 92, 108 volg.

op Java, XIII. 62
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Claesz. (Corn.), schipper, vaart naar I., II. 240.
Claesz. (Jac.) doet met O. van Noort een reis om de wereld, I. 

124 volg., 242.
Claesz. (Jac.) blijft op Bali, II. 238, 362, III. 396.
Claesz. (Jac.), hoofd eener expepitie naar Sukkadana, VIII. 94.
Claesz. (Pieter), schipper, vaart naar I., II. 261. Sneuvelt, II. 

265, 505.
Clandt. Zie Ela?idt.
Clant (Jacob Jacobsz.), schipper, vaart naar I., III. 27.
Clarke (John.) betrokken in de samenzwering op Ambon, V. 

xii volgg.
Cleerhage (Jul.) op del Principe, I. 114.
Clement (Jan), schuldig aan het vermoorden van Chineezen, IX. 338.
Clebcq (de) majoor verdrijft de opstandelingen uit Kadoe, X. lxyi 

volg., 181, 185. Sneuvelt, X. lxvii.
Clickges (Teunis Jan), schipper, vaart naar I., II. 260.
Cloon (Dirk van) gouv.-gen., IX. xxxii, 171. Sluit een contract 

met Bantam, IX. xxxv volgg., 241 volgg. Met Mataram, IX. 
xxxvin volgg., 235 volgg. Sterft, IX. xl, 251. Brieven van —, 
IX. 187—234, 247.

Clunt, zie Clanl.
Cluysenaer (Ger.), 2e secr. der Ilooge Regeering, commissaris ter 

bemiddeling van geschillen tusschen Bantam en Palembang, IX. 
283. Ie secr., IX. 331, 369, 396. Commissaris naar Bantam, X. 115.

Cluysenaer (J. S. M.) raad van I., X. 29, 114, 134.
Cociiin-Ciiina. Geschiedenis van —, II. 97 volg. Bezocht door 

J. Wonderaer en A. Cz. Ruyll, II. 245 volgg. Portugeezen in 
—, III. 25.

Cookayne (George), Engelsch kapitein, op Banda, IV. xxn, xxiv.
Cocq (Fr. de) onderkoopman, IX. 2-19.
Coeckebacker (Claes Jacobsz. en Jan Banninck) reeders van de 

vloot van O. van Noort, I. 125, 244. — (J. B.) deelhebber in de 
Fransche O.-I. C. te St. Mulo, IV. xliii.

Coen (Jan Pietersz.) boekhouder-generaal en directeur der kantoren 
Bantam en Jakalra, IV. ix volg., 11 volg. Dir.-gen., IV. xm. 
Zijn oordeel over de inrichting van het bestuur in I., IV. xiti 
volgg. Zijn staatkunde tegenover Bantam, IV. xvi volgg., xxviii, 
xxxvi volgg., xliv volgg., 33 volg., 38, 40, 49 volgg., 76 volg., 
81 volgg., 87. Zijn optreden tegen de Engelschen, IV. xxxvi, 
lii, 71 volg. Zijn denkbeelden over het kiezen van een algemeen 
middelpunt voor den handel in 1., IV. xl volgg., 21, 38, 53 
volg., 72, 80. Verijdelt een aanslag tegen de loge te Jakatra, IV.
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xlix volgg., 97 volgg. Bouwt een fort aldaar, IV. lv volg. Gouv.- 
gen. IV. lvi, lix, 85. Zijn instructie, IV. lxiii volgg. Tuchtigt 
Japara, IV. cxliv, 1G3 volg. Ontzet het fort Jakatra en verwoest 
de stad, IV. cxn, 177 volgg. Houding tegenover Bantam na den 
val van Jakatra, IV. cxiv volgg., 180 volgg., 188 volg., 196,211. 
Tegenover de Engelschen, IV. cxvi volgg., 187, 193 volgg. Na 
het sluiten van het traktaat tusschen de Nederl. en Engel- 
selie O.-T. C., IV. cxxix volgg., 205, 208 volgg., 216. Sticht 
Batavia, IV. cxxxii volgg., 183, 207, 218, 221 volgg., 258. Zijn 
denkbeelden over volkplantingen, IV. cxxxvii volgg., 213 volg. 
Zijn werkzaamheid op Amboina en Banda, IV. cxlii, 253 volg. 
Zijn houding tegenover Mataram, IV. cxlv volgg., 217. Zijn zorgen 
voor den handel in geheel I., IV, cl volg. Treedt af als gouv.-gen. 
en vertrekt naar N., IV. cli volg. Zijn adviezen in de vergadering 
der bewindhebbers, V. l volgg., 1 volgg., 8 volgg. Wederom tot 
gouv.-gen. benoemd, V. lui volg., 18 volg. Zijn vertrek door de 
Engelschen tegengehouden, V. liv volgg., 19. Oppositie tegen Coen 
in N., V. lti volgg., 22. Zijn vertrek naar en aankomst in I. V. lix , 
lxxi volg. Aanslag der Bantammers op Batavia, V. lxxiii volg., 118 
volgg. Belegering van Batavia door Mataram , V. lxxv volgg., 127— 
145. Hervatting van den handel met Bantam, V. lxxxi, 166 volgg. 
Het proces Cortenhoeff, V. lxxxii volgg. Tweede beleging van Batavia 
door Mataram, V. lxxxv volgg., 146 volgg. Sterft, V. lxxxvii 
volg., 153 volgg.

Coen (J. Pz.). Brieven van —, IV. 12, 20, 24, 27,32,36,37,39, 
41, 62, 65, 67, 72, 74, 81, 97, 108, 112, 136, 161,185,191, 
202,207,213, 249, 253,260,262,269, V. 114,118, 126,138,141.

Coert (Jon), kommandant te Bankallang, XII. 114. Komraandant 
van Pasoeroewan, XII. 496, 540.

Coertsz (Abr. Christoefel) gezaghebber in Java’s oosthoek, XI. 20.
Coix (Jax), constabel-major bevelhebber te Cheribon, VIII. 121 volg. 

Sterft, VIII. 128.
Coinge (Pedro de), Spaansch generaal, in de Mol ukken, IJl. 207 

volg. 274.
Colius (Nic), dokter, vaart naar I., II. 235.
Collins (Emv.) betrokken in de samenzwering op Arabon, V. xvi volgg.
Colmond (On. Lou.), majoor, in Balamboeang, XI. xvn, 79, 89, 

129, 138. Hoofd der krijgsmacht op Java, XI. 317. Belast met 
de bewaking vau Saïd Mocliaraad, XII. xxi. Ontslagen als hoold 
der militie op Java, XII. lxvj. Zijn rapport over de reorganisatie 
der krijgsmacht in I. zeer onvoldoende, XII. 297n.

Colsox (Sam.) betrokken in de samenzwering op Arabon, V. xv.
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Comans (D.) raad van L, VIII. 281.
Commissaris-generaal. Instelling van het ambt van — 

volgg. Zie Nederburgh.
Compagnie tot den handel om het Noorden of der Mexovietvaarders, 

I. 12. Noordsche of Spitsbergsche —, 1. 30. — van Nieuw-Neder- 
land, I. 34. Verschillende compagniën voor de vaart naar I., I.
91_129, 200 volgg. De tochten voor haar ondernomen, II. 185
volgg. Oprichting der Algemeene geoctrooieerde Oost-Indische —, 
I. 131 volgg., 245 volg., 253 volgg. Fransche — te St. Malo, 
IV. xliii volgg., 73 volgg. Engelsche -, strijd en onderhande- 
lingen met de Nederlandsche, IV. lxviii—lxxviii. Verbond 
tusschen beide, IV. cxix—cxxvii. Nieuwe strijd, V. n—xlix.

Compostel (Jac.), opperkoopman te Bantam, V. 231.
Compostel (IIenjdric Jacoesz.), opperkoopman, vaart naar I., III. 28.
Coxoie (Pedro) , Japanner, betrokken in de samenzwering der 

Engelschen op Ambon, V. xir.
Coninck & Co. (de) te Kopenhagen belasten zich als neutrale firma 

met het vervoeren van goederen van I. naar N.
Constant (Carel) gevolmachtigde van de Bataviasche burgerij om 

een adres van beklag in te dienen, VI. 20.
Constants (Jos. Max.) luit., naar Kaliwongoe tegen deChincezen, 

IX. 376. Kapt., naar Pasoeroewan, IX. lxxxiii, 405.
Convert (Jan Corn.) tijdclijk hoofd te Bantam, X. 188, 193.
Cook (James), III. 45.
Coolhaas (Jon.), kapitein sterft, IX. 54.
Coop a Groen (Joii. Ev.), resident te Japara, X. 343. Gezaghebber 

aan Java’s oosthoek, XI. 104, 129 n., 138.
Coop a Groen (Roelof), landdrost van Banda, XIII. 506.
Coorts, opperkoopman, hoofd te Soerabaja, X. 334.
Cops (Jac.) president te Makassar, VII. 208. Raad van I., VIII. 112.
Cops. (Joii.), opperkoopman, naar de oostkust en Kartasoera, VIII. 

XXVI (xxiv). Naar Bantam, VIII. 50.
Bordes (Sim. de) vaart naar 1. en sneuvelt, I. 123, II. 218 volg.
Cornelïsz. (Adriaen), scliippcr, vaart naar I., 111. 63.
Corn Eli kz. (Cjir.), gevangen naar Samarang gevoerd, 11. 514.
Cornelïsz. (Claes), schipper, vaart uaar I., II. 240.
Cornelïsz, (Corn.) van Enkhuizen reist naar het Noorden , 1. 18 

volg., 21.
Cornelïsz. (Corn.), zie iln't.
Cornelïsz. (Crijn) in Japan, III. 300.
Cornelïsz. (Jan), schipper, vaart naar 1. in 1601, II. 261. In 

1010, III. 135.

VIII. x

XII. 447.
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Cornelisz. (Jac.), stuurman, vaart naar I. in 1595, II. 188. Afge
vaardigd naar den Maliaradja van Kandi, III. 15.

Cornelisz. (Job) doet zijn schip in de luclit vliegen, IV. xxxm n.
Cornelis (Osier), schipper, vaart naar I., III. 48.
Cornelisz. (Pieter), opperstuurman, vaart naar I., in 1599, II. 

235. Kapitein, naar 1. in 1601, II. 272.
Cornelisz. (Pieter) van Petten, schipper, vaart naar I. in 1602, 

III. 3. In 1606, III. 63.
Cornelisz. (Rem) , stuurman, vaart naar I., II. 272.
Cornelisz. (Reijer), stuurman, vaart naar I., II. 204 n. Voor de 

tweede maal, II. 267 n.
Cornelisz. (Vreerijck), schipper, vaart naar I., II. 230.
Corssen (Adr.), bevelhebber van Tacomi, III. 396. Brief van —,

III. 267 volgg.
Cortele (Jacqtjes) komt met brieven uit Bantam te Jakatra, IV. 

147 volg.
Corteneloebf (Pieter Jacobsz.). Gedrag van —, V. lxxxii volgg.
Coster, Nederl. bevelhebber op Ceylon, vermoord, V. cxx.
Coteels (Mateo) , lid van den Raad van I., boekhouder-generaal 

en president van het kantoor te Bantam, IV. m, 8. Sterft,
IV. ix, 9.

Coteels (Steven), opperkoopman, vaart naar I., III. 135.
Cotsjin. Beschrijving van —, III. 176.
Couluée (Mathieu) brengt P. Lijntgens in betrekking met Hendrik 

den Vierde, III. 117. Evenzoo I. Lemaire, III. 124.
Couper (Jac.) assistent te Japara, VI. 172. Resident aldaar, VI. c, 

149, 196. Gezant naar Mataram, VIJ. v volgg., 93 volg., 95 
volgg. Naar Troeno Djojo, VII. ix volgg., 118 volg. Naar Madoera, 
VII. xiv, 121. Bevelhebber van Soerabaja, VII. xx, 136, 180, 
183. Zijn instructie, VII. 139 volgg. Naar Jndramayoe, VII. 
cxxxv volg. Opperbevelhebber van het leger tegen Troeno Djojo 
enz., VII. xcm volg., 22 volg. Onderhandelt metGalcsoeng, VII. 
xciv, 270. Op marsch, VII. xcv. Neemt Kappar in, vervolgt de 
Makassaren, VII. xcvi, 276- 280. Ziek VII. xcvij 
naar Soerabaja terug, VII. xcix, 293. Overwint Mas Giri, VII. 
c volgg., 296 volgg. Regelt het bestuur van Oost-Java, dempt 
een opstand op Madoera, VII. cv, 37 volgg. Naar Wonokerto, 
neemt de hofplaats in, VII. cvi volg., 51 volg., 57,59,307 volgg. 
Strijd met Poeger en Namroed, VII. cvm 
volg., 311 volgg. Keert naar de Oostkust terug, VII. cxr. Ver
drijft Soerapati uit Galocnggoeng, VIII. xxiij. Regelt het bestuur 
der Preanger-landen, VI11. xxn volg., 166 volgg. Commissaris in

284. Trekt

volgg., 59 volg., 62
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Bantam na den dood van Abdoel Kahar, VIII. liii, 50. Brieven 
VI. 174—204, VII. 270, 276—284, 293—313.van

Couperus (Abr.), gouv. van Malakka, XII. 399.
Cowell, kapt., neemt Engelsche afgevaardigden gevangen, XIII. xvm, 

291 volg. Muntinghe’s oordeel over —, XIII. 391. Ter verantwoor
ding opgeroepen, XIII. 313. Belast met de verdediging der wer
ken aan de Meeuwenbaai, XIII. xxx. Sterft aldaar, XIII. xcvt,
347.

Cox (J. EL). Voorraad koffie in 1802, XIII. 114.
Coxett (Fred. Jul.), gezaghebber aan Java’s oostkust, IX. 172. 

Raad van I., IX. xxxiii, 171, 187, 200, 246. Gezant naar Kar- 
tasoera, IX. xxxvm, 196 volgg., 206 volg., 207 volgg. Sluit 
aldaar een contract, IX. xxxix volg., 220 volgg., 235 volgg. 
Rapport over de koffiekultuur enz., IX. 253 volgg.

Coymans (Thom:.) vaart naar I., II. 212. Vermoord, II. 214. Zijn 
instructie, I. 228 volgg.

Craane oud-secr. der Ilooge regeering, XII. m. Oud-kassier der 
Amphioen-societeit, XII. 317 n.

Craen (I-Iendrick Janssen), opperkoopman, vaart naar I., III. 27 
Zijn dagboek, III. 164 volgg. Te Bantam, III. 247. Te Kalikoet 
enz., III. 257 volg.

Crakeel (Cornelis Leenaerts), schipper, vaart naar I., III. 73. 
Op Ternate, III. 327. Voorzitter van den scheepsraad, III. 98. 
Onderhandelt over het losgeld voor P. van Caerden, III. 271, 274.

Cramer, resident van Toelang Bawang, XII. 309.
Cranenbroek (Pieter Adriaens/.), schepen van Batavia, V. 57.
Crans (Jan) in Bantam, XI. 300.
C'ranssen, gouv. van Ambon, XIII. 293, 415. President van Sche

penen van Batavia, XIII. 501.
Crape, directeur-generaal der Deenscke comp. in I., V. 175.
Crayer (EIendr.), afgezant naar Mataram, VI. xlv.
Crayvanoer (Her.\t.), rechter in het proces tegen de Engelschen 

op Ambon, V. vr volgg.
Croocjc (Paulus) vertrekt naar N., V. 2(59.
Crose (Joh. Wj lii.), administrateur van het ijzermagazijn, XII. 443.
Crul (Nrc.), kommandeur, aan de oostkust enz., IX. 273 volgg., 

278 volgg., 288 volgg. Raad van I., IX. 288. Bij den opstand 
der Chincezen, IX. lix , 303, 310, 379. Verzet zich tegen 
het te spoedig overdragen van het generalaat aan Thedens, 
IX. 397.

Cruysse (van dhr) hoofd der loge te Bantam, VI. 66.
Cufi- (Adr. Jacobs/.) in de Waigoc-Misoel-archipel, LU. 338, 397.

3
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Cünakus (Joan), raad van I Advies over vrijhandel, VI. xi volg.
Ontvangt brieven van den Sultan van Bantam, VI. 69.

Cunst (B.) raad van justitie, V. 85.

D.
Daboul. Beschrijving van —, III. 149 volg.
Daendels (Will. Heem.), gouv-gen., XIII. lviii, 294 n. Toestand 

van Indië bij zijn komst, XIII. 294 volgg. Reeds vóór hem her
vorming noodzakelijk geacht, XIII. lix volgg., 276 volg. Regeling 
van de Bataviasche Boven- en Preangerlanden, XIII. lxii volg. 
308 volgg., 315 volgg., 386 volgg., 445 volg., 458 volgg., 470, 
503, 504. Regeling van het bestuur aan de Noord-Oostkust, XIII. - 
lxiii—lxx, 302 volg., 320 volgg. Centralisatie van het bestuur, 
XIII. lxxi, 349. Tegenstrijdigheid tusschen D’s /'Staat der over- 
zeesche bezittingen// en zijn ambtelijke briefwisseling, XIII. lxxii 
volgg. Zijn zorg voor de defensie, XIII. lxxv volgg., 345 volgg., 
413, 419 volg. 452, 493, 495. Aanleg van wegen en groote ge
bouwen, XIII. lxxviii, 396, 448, 492, 496. Zijn geldelijk beheer, 
XIII. lxxix volgg. Zijn handelspolitiek, XIII. lxxxii volgg., 
430 volg., 472 volgg., 513 volgg., 531 volgg. Hervorming van 
het rechtswezen, XIII. lxxxviii volgg. 354, 418 volg., 425 volgg. 
Willekeurige behandeling der ambtenaren, XIII. xc volgg. Oorlog 
met Bantam, XIII. xcv volgg., 336 volg., 338 volgg., 342 
volg., 494, 541. Regeling der zaken in Cheribon, XIII. cv volgg., 
304 volg., 316 volgg., 343 volg. Zijn politiek tegenover de Vorsten
landen; gevolgen daarvan, XIII. cix volgg., 336, 501,528 volgg., • 
534 volgg., 537 volg., 541 volg., 547. Oorzaken van zijn ontslag, 
XIII. cxx volgg. Oordeel van R. G. van Polancn over —, XIII. 
472 volgg., 531 volgg. Oordeel van M. J. Jaussaud over —, XIII. 
513 volgg. Geldheffingen onder —, XIII. 550. Brieven van —, 
XIII. 304, 314, 341, 386, 419, 421, 433, 440, 449, 453, 458, 
462, 489, 497, 500, 519, 521, 537.

Dale (Thom.), Engelsch bevelhebber in J., IV. lxxx volgg. Belegert 
het fort Jakatra, IV. xcv volgg., 138 volgg., 168.

Dam (Jac. van), secr. van den Raad van I. 
sterft, VIIL 112.

Dam (Pieter van). Uittreksels uit zijne Beschrijving der O. I. C. 
VIII. vin—xvi. Staat der O. I. C., opgemaakt door —, V. 
292, VI. 220, VI11. 364.

Danckaert, predikant te Batavia, IV. 185, V. 139. Ontwerpt eene 
kerkordening, VI. xxx.

VII. 403. Raad vanl.,
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Danoeredjo of Tjakradjaja, rijksbestuurdcr van Mataram, IX. vii, 
xxviii volg., 5, 12, 14, 20, 37, 45, 50 volgg., 57,XI, XXVI

65, 68, 119 volgg., 139 volg., 146 volgg., 188. Afgezet, IX. 
xxxviii, 196 volgg., 208 volgg.

Dat (Jan), schepen van Batavia, XI. 313 n. Oud-scliepen, XII. 364. 
Davis (John), stuurman, vaart naar I. als verspieder van den 

Graaf van Essex, I. 133, II. 211 volg., 216. Op de vloot van
Middleton, II. 277.

Decker (Hans de), aanvoerder eener Fransche expeditie naar I., 
IV. xliv volgg., 74 volgg., 79 volg., 83 volg.

Decker (Jan de) vaart naar I., III. 3. In Atjeh, III. 10, 398.
Dedel (Corn.), lid van den Raad van I., IV. xm.
Dedel (Jac.), lid van den raad van defensie, IV. cxxviii. Admiraal, 

doet een tocht naar Malabar, IV. cli. Raad van I., IV. 201, 
207, 213, 223, 234, 253, V. 24, 29.

Defensie (Raad van), zie Raad van defensie.
Dekhan. Geschiedenis van —, II. 22 volg., 28 volg.
Dekker, schout-bij-nacht, XIII. xx volg., 241 volgg., 251 volg.
Delftsche compagnie voor de vaart op I., I. 129 volg.
Delgens (Frans Hendriks/,.) zendt schepen naar Amerika, I. 49.
Delhi. Geschiedenis van —, II. 23, 28 volgg. Eerste betrekkingen 

met — II. 496.
Demak. Het rijk van - , II. 160 volgg. Schepelingen van J. van 

Heemskerck te — gevangen, 11. 268 volg., 510 volgg. Ilartingk 
over —, X. 305, 344. Van der Burgli over —, XL 429 volg. 
Sibcrg over - , XI1. 101 volgg.

Demmer (Ger.), raad van I. Advies over vrijhandel enz. VI. vm volgg.
Demons (Jan) zie J[ons.
Denis (Sam.) te Samboppo, III. 397. Brief van 

319.
Desquinel (Joan), Spaansch gouverneur der Molukken. [II. 266.
Deutecom (Jochem Roklefs en van), afgezant naar Bali, V. 203.
Dkyman (Corn.), opperkoopman, vaart naar I., II. 236.
Deynsen (David van), directeur der faktorij te Soeratte. III. 34 

volg., 222, 400.
Diemen (Ant. van), raad van I., V. 87. Weigert het vounis over 

P. Jz. (Jortenhoelf te bekrachtigen. V. lxxxiii. Trekt uit tegen 
het Mataramsche leger voor Batavia. V. lxxxvii, 153. Bij Coen’s 
sterfbed. V. lxxxviii, 154. Dir.-gen., naar N. terug. V. Lüü n. 
Gouv.-gen. V. oxii, 225. Onderhandelingcn en wapenstilstand met 
Bantam. V. cxn volgg., 226 volg., 230 volgg., 235 volg., 239 
volg. Advies omtrent Malakka. V. cxvi volgg. Staatkunde tegen

in. 102 n.,
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over Mataram. V. cxxi volgg., 228 volg., 236 volgg., 240, 253 
255 volgg., 262, 264. Sterft. V. cxxv, 267 volg., 269 volg! 
Brieven van —, V. 169, 225—267.

Dignumsz (Jan), schipper, vaart naar I., II. 188. Sterft. II. 190, 305. 
Dikara of Adikara (Mas Aria), regent van Pamakasan. VIII. xxix, 

xcvi, 270 volg.
Dinter (Abr. van) notaris. IX. 337.
Dipa Ningrat rijksbestierder van Bantam. VIII. liii volg., 7; 49 

volgg., 69 volgg.
Dipo Negobo, zoon van Poeger, kiest de partij van Poespita c. s.

IX. v, viii, 20, 38, 46, 52, 57. Geeft zich over. IX. xn, 82 n. 
Dircksz (Claes), koopman te Grissee, III. 22.
Dircksz (Corn.), schipper, vaart naar I., III. 135.
Dircksz (Jac.), schipper, vaart naar I., II. 230.
Dircksz (Jan), stuurman, vaart naar I. in 1599, II. 226. Opper

koopman, vaart naar I. in 1606, III. 63. Op Batjan. III. 332 volg. 
In Atjeh. III. 398. Zie ook Lam.

Dircksz (Pieter), wellicht dezelfde als P. Dz. Keyser, reist naar 
het Noorden. I. 19.

Dircksz (Pieter), opperkoopman, vaart naar I. in 1601.11.261. Naar 
I. in 1603, III. 27. Bestrijdt met Coen de Engelschen, IV. lxxxvii. 
Raad van I., IV. 108, 111,136,223, 234. Raad van justitie, IV. 226. 

Dircksz (Willem), schipper, vaart naar I., III. 63.
Djajalalana (Toemenggoeng), aanvoerder der Balineezen onder 

Hurdt, VII. lxxvii volg., 238 volgg. Verdrijft een leger Balam- 
boeangers, VII. 297. Sneuvelt, Vil. xcti, 267 volg.

Djambi. Handel op — , IV. xl, 33, 45. Strijd met de Engelschen 
IV. 126. De Pangeran van — bemiddelaar tusschen de 

O.-I. C. en Bantam. VI. j,xiv volg., 83.
Djampang. Mossel over —, X. 245. Guitard over —, XII. 206 volg. 
Djang di Pertoewan, zie Jbn Iskamlcr.
Djangpati (Mas Aria) te vergeefs tegen Troeno Djojo opgezet. 

VII. xiv, 122.
Djangrana (Ngabehi), veldheer van Amangkoerat tegen Mas Giri.

VII. en, 300.
Djangrana, zie Poespita.
Djaeatan, stapelplaats van den specerijhandel. II- 164. Voor het 

eerst door II. bezocht. II. 206, 408, <151. Door O. van Noort. II. 
224. J. Heemskerk te —, II. 269, 512, 515. Verwoest door den 
vorst van Mataram. IV. vu, 8. Op nieuw verwoest. IV. 270 n. 
Door Makassaren verwoest. VI. xom, 193.

Djatinagara. Mossel over —. X. 247.

in
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Djawana, door Troeno Djojo bezet. VII. xli, 176. Door Martapoero 
hernomen. VII. xliii, 178. Door Chineezen afgeloopen. IX. lxxviii , 
374 volg. Van Imhoff over —, X. 92. Harting over —, X. 305, 
342. Onlusten te — in 1769, XI. 103, 133. Van der Burgh 
over - XI. 432 volgg. Siberg over , XII. L04 volg. Opbreng
sten van indigo enz. 1791—1796. XII. 417 volgg. Engelhard 
over —, XIII. 151.

• Djembbr. Bezetting op — gelegd. XI. xxii , xxiv, 226. De post op —, 
ingetrokken. XI. 346 volg. Van der Niepoort over —, XII. 56. 

Djoerit (Raden), latere naam van Tjakraningrat IV.
Djoero Antoko (Ngabehi), eerste staatsdienaar van Mataram. V.

cxxiv, 237. Brief van —, V. 258 n.
Djohor. Stichting van —, II. 122. Beschrijving van —, III. 153. 

Strijd tusschen H. en Portugeezen. III. 17 volg., 23, 25, 249. 
Verbond met —, III. 48 volgg., 214—218. Advies van C. Matelief 
omtrent —, III. 233 volgg., 243. Geraakt hoe langer hoe meer in de 
macht der Portugeezen. III. 79 volgg., 84 volg., 90 volg., 304 volgg. 

. , Djokjokarta. Een fort voor de O.-I. C. te — gebouwd. XI. lvii, 
36 volg., 45, 55. Zie verder Vorstenlanden.

Doenssen (Steven), onderkoopman te Bantam. III. 21, 395. Te 
Grissee. III. 252, 395. Terug naar N., III. 252. Vaart naar I. in 
1610, III. 135. Raad van I.,. IV. iii, xm. Gezant naar Mataram.
IV. xxv volgg., 26.

Does (Frank van deu) vaart naar I. in 1595, II. 188 n. Zijn 
reisverhaal, II. 287 volgg. Naar I. in 1598, II. 204 n. Hoofd 
van het kantoor op Ternate, II. 208, 241, 378, III. 396.

Does (Pieter van der), admiraal, doet een reis naar de westkust 
van Afrika, I. 51 volgg.

Doetmenuyt, koopman, doet onderzoek naar Matarara’s plannen,
V. 148.

Dollen (van), onderkoopman, resident te Soemanap, X. 336. 
Dombourcii (Marten van), gevangen te Cotchin, III. 222.
Domis (Iz. Corn.), resident van Tagai, XI. 420. Als visitateur 

generaal der Indische negotieboeken ontslagen, XII. 186.
Domono, hoofdkwartier der Makassaren, VI. xcin.
Donkel (0.), adjudant, gezant naar Mangkoeboemi, X.231. Kapitein, 

X. 286 volgg. Teekent het traktaat met Hamangkoeboewana, X. 
303. Majoor, sterft, X. 369.

Donker (Pieter), kornet, IX. 363.
Doorn (van), koopman, resident te Damak, X. 341.
Doornick (Geruit van) te Grissee, II. 515, 518, III. 395. 
Doreslaar, seer. van den Raad van I., V. 59, 87.

1
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Dorre (Jan van), lid van den Raad van de expeditie ter onder
steuning van Amangkoerat, VII. 166.

Dorst (Chr. Adkiaensz van den), koopman op Ternate, II. 243, 
479, III. 396. Boekhouder op Makian, III. 396. Onderhandelt 
over het losgeld voor P. van Cacrden, III. 271,

Doüglas , raad van I., VIII. cm, 241, 281, 341, 353.
Downing, Engelseh gezant, klaagt over de blokkade van Bantam, 

VI. lxv volg.
Draeck (Adr. Wotjtersz.), waagmeester en oud-schepen van Batavia, 

V. 57.
Driel (Adr. Claesz. van), opperkoopman, vaart naar I., III. 73. 

Naar Kalikoet, III. 75. Te Grissee, III. 395.
Drost (Willem), bevelhebber te Samarang, VIII. 147.
Druyff (Gerrit Frederiksz.), gezant naar den vorst van Mata- 

ram, IV. xxxiv. Zijn instructie, IV. 54 volgg.
Dübbeldekop (J. W.), resident te Rembang, IX. 38, 54. Als commis

saris naar Oost-Java, IX. xi volg., 82 n. Raad van I., IX. 89 n., 110.
Dubois (Jos. Sams.), kapitein-luitenant sterft, IX. 55.
Ducerceaux (Dan.), kapitein-luitenant, IX. 55.
Dueren (Corn. van), onderkoopman, vaart naar I, II. 261.
Du Floo (Anth.) , op Batjan, III. 333.
Duizend eilanden, door Bantam aan de O. I. C. afgestaan, XI. 

290. De jaarlijksche vergoeding daarvoor bepaald, XII. 442.
Dulez (Gid.), majoor der artillerie, XI. 243.
Du Pree (Dan.), schipper ontmoet Piero te Soerabaya, VII. 85 volgg.
Du Puy, kommandeur te Bantam vermoord, XIII. xcvi volgg., 

336, 342.
Duquesne (Pieter), commissaris ter bemiddeling der geschillen 

tusschen Bantam en Palembang, IX. 283.
Durand, opperkoopman te Japara, VIII. 89.
During, kolonel, sneuvelt bij de verovering van Banda door de 

Engelschen, XIII. 496 volg.
Durven (Did.), gouv.-gen., IX. xxi, 142. Grooto misbruiken onder 

zfine regeering, IX. xxix volgg., 161 volgg. 
een contract met Bantam, IX. 178, 182 volgg. Ontslagen, IX. 
xxxii volg., 168. Brieven van —, IX, 142, 146, 148, 154, 172.

Dusse (Joiian van der), onderkoopman te Jakatra, IV. 145.
Dussen (Adr. van der), bevelhebber op Batjan, III. 104, 270, 

396. Raad van I., IV. 274. Brief van —, III. 335.
Dutton (Joiin) Engelseh agent te Bantam, VI. 94.
Duurvelt (Hendr.), bij het sluiten van een contract met Mataram, 

IX. 240. Sergeant-majoor tijdens den opstand der Chineezen en

178 volgg. Sluit
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de twist tusschen Valckenier en van Imhoff, IX. lxxii, lxxvi, 
356, 360, 368, 371. Ter verantwoording opgeroepen, IX, xcii n.

Duurvelt, opperkoopman te Soerakarta, X. 362.
Dutnen (P. vak), raad van I., V. 87.
Duyvens (Rijkl.), koopman te Soerabaya, IX. 129, 154. Gezag

hebber aan Java’s oostkust, IX. 187, 240.
Dijck (Claes Jansz. van), schipper, vaart naar I., III. 4.
Dijk (Jac. van), naar Bantam, VII. cxxiv volgg., 8, 318 volgg. 

Gezant naar Cheribon, VII. cxxvm volg., 326 volgg. Andermaal 
naar Bantam, VII. cxxxi volgg., 329 volgg. Andermaal naar 
Cheribon, VII. cliv volgg., 50, 53, 363 volgg. Sluit een contract 
aldaar, VIL 372 volgg.

Dijkman, vaandrig, in Balamboeang, XI. 218, 228.

E.
Eck (L. J. van), raad van I., X. 398 n.
Edwards (Joiin), agent te Bantam, bemiddelaar tusschen de O. I. C. 

en Bantam, VI. lxiv, 76 volgg.
Eeden (Hendr. van der), luitenant, belast met de opmeting van 

den weg tusschen Batavia en Tandjong Poera, VIT. 30 volg. 
Trekt tegen Poeger op, VU. 63.

Eeüwijck (Tieleman van), kapitein, gestationneerd op de grenzen 
van Blitar, VII. 282, 296. Biedt namens de O. I C. een geschenk 
aan Amangkoerat aan, VII. 304 volg.

Egbertsz (IIerm.), kapitein in het leger tegen Troeno Djojo, VI. 
cvm. Naar Cheribon, VII. 160.

Eurijandt (C.), luitenant te Batavia, XII. 364.
Elandt of Clandt (Jan) brengt de tijding van het gesloten verbond 

tusschen de Eng. en IIoll. O. I. C. in l., IV. 203.
Eest (P. van der), afgezant naar Mataram, IV. cxlviii, 285 volgg.
Elui (Jean Sim.), onderkoopman, gezant naar Bantam, X. 115.
Emaus (Pieter Dircksz.) , koopman, vaart naar I., II. 236,470 volg.
Endeh (op Flores). Beschrijving van —, III. 161.
Endo (Beppo), hoofd der opstandelingen in Balamboeang, XI. xxvii, 

230, 233.
Engano. Beschrijving van, — III. 178.
Engel (Jan Alb.), kommandant op Edam, vermoord. XI. 238.
Engel (Jan Baptist) sluit een suikcrcontract mot Cheribon, VIII. 

324 volgg.
Engelhard (Nic.). Statistische opgaven over de Jakatrasche en 

Preangerlanden door —, XII. 329 volg. 390. Commissaris tot de
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zaken van den inlander, XII. 395. Raad extraordinaar, XII. 562 
XIII. 15, 22, 24, 25, 26, 36. Gouv. van Java, XIII. 255 volgg.* 
293. Reist naar de Vorstenlanden, den Oosthoek enz., XIII. 
xxxix volg. Verslag daarvan, XIII. 118. Brengt Cheribon tot rust, 
XIII. xliv volgg. Zorg voor de koffiecultuur, XIII. li volg. Pre
sident van den Raad van I., XIII. 302, 313. Daendels oordeel 
over —, XIII. 318 volgg., 434 volgg.

Engelhard (Pieter) , gecommitteerde tot de zaken van den inlander 
afgezonden naar de Maronde, XIII. 17 volgg., 24. Minister te Djok- 
jokarta, XIII. 501. Sluit een kontrakt met den Soesoehoenan, XIII. 534.

Engelschen in Atjeh, II. 277 volg. Dubbelzinnige houding der —, 
in Banda, III. 59, 94, 108. Te Jakatra, IV. xx, 35, 45, 111. 
In Makassar en Banda. IV. xxm, xxix volgg., 43 volgg., 65. 
Te Bantam, IV. xxxv volg., xlvii, 27, 67 volgg., 79. De vloot 
van Th. Dale voor Bantam, IV. lxxxi volg., xcv, 118 volgg. 
Versterken hun loge te Jakatra, IV. lxxxiii , 121, 142. Openlijke 
strijd tegen de H., belegering van het fort Jakatra, IV. lxxxiv 
volgg., xcv volgg., 122 volgg., 138 volgg., 167 volgg. De — na 
den val van Jakatra, IV. cxyi volgg., 187, 193 volgg. Na het 
tot stand komen van het verbond met de O. I. C., IV. cxxviii 
volgg., 205, 208 volgg., 260, 263 volg., 267, V. m volgg. Hun 
verhouding tot Bantam, IV. cxxviii, 205,249, 256. Samenzwering 
en terechtstelling der —• op Ambon, V. v volgg., 23 volgg. Ge
volgen daarvan, V. xxx volgg. Hun verdere houding in I., V. 
xl volgg., 95, 96 volg., 117 volg. Verlaten voor goed Batavia, 
V. lxxiii, 126. Mislukte poging om zich op Banda te vestigen, 
V. cxxm volg., 254 volgg. Kuiperijen der — in Bantam, VI. 
lxii volgg., 72, 78, 94. — op Run, VI. 94, 101, 103. Op 
Sumatra, VIII. l volg., 8, 29, 39, 129, IX. 249, X. 39, 56, 
73, 121, 125. Trachten zich in te dringen op Madoera en in 
Balamboeang, XI. n volg., v volg., 56 volg. Oorlog met de — 
(1780—84), XII. ii volg., 1 volgg., 9, 23 volg., 30, 36 volg., 
38 volgg. Vrije vaart toegestaan aan de —, XII. m, 09. Maat
regelen om de — op Java te weeren, XII. iv, 66. Oorlog met 
de — (1795—1811), XII en XIIJ. passim.

Engelsche Oost-Indische compagnie. Memorie der -- (Redenen 
voor onzen trafiek in Indiön), I. 283 volgg. Zie verder: Compagnie,

Engelsz. (Jan), fiskaal, vaart naar I., II. 260.
Engert, kommandeur in Bantam, XII. 182 volg.
Erath (Ciir. Hendk. von), gezaghebber over Sumalra’s westkust, 

XII. 72.
Erberfeld (Pieter), hoofd eener samenzwering, IX. xm volg.
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Ericksz. (Barend) reist naar Brazilië, Guinea enz., I. 36 volg.
Eversoon (Paul Fred.), gezworen klerk, IX. 325, 337.
Evertsz (Dan.) op Neira, II. 444.
Eychelberg, zie Hoof man.
Eyck (Sim van der) over het vinden van de lengte en breedte op 

zee, I. 84, 175 volg.
Eygel (A.), luitenant onder J. Ruys, VIII. xix. Naar Soerakarta, 

VIII. xxxv, 198 volgg. Brieven van — VIII. 165, 198, 202.
Eyloof (Lod. Isaacsz.) op Lonthor, II. 444, 464. Discours be

treffende Koromandel, III. 40, 282 volgg. Brief van —, III. 218.
Eyloof (Pieter Isaacsz.) op Neira, II. 444. Vaart als onder

koopman naar I. in 1603, III. 27. Te Mazulipatna, III. 40, 
283, 285 volgg., 399. Sterft, III. 340.

Eyndhoven (Balth. van), afgezant naar den vorst van Mataram, 
IV. xn n. Zijn mededeelingen over liet rijk van Mataram, IV. 
57 volgg. Brief van — IV. 96 volg.

F.
Falck (George Tammo), resident te Japara, X. 91. Resident te Ban

tam , X. xlix volg., lvi , 138 volg., 166 volgg. Neemt ontslag, X. 188.
Famars (Jac. de), liskaal der expeditie onder II. de Wilde, VIII. 

238 volg.
Farden (Joiin), betrokken in de samenzwering op Ambon, V. 

xv volgg.
Faure (IIugo Pieter), majoor, gezant naar Bantam, X. 115. Door 

Mangkoeboemi verslagen, X. lxv.
Feber, kapitein-luitenant, X. lxvii. Majoor, X. 230, 280.
Fetmkngbr (Godfr. Cur.), commissaris over de militie en voor

zitter van den Raad van justitie, XII. 378. Raad van I., XII. 380 n.
Feytii, luitenant onder J. Couper, VIL xciv.
Filz, kolonel, geeft Ambon aan de Engelschcn over, XIII. lxxxvi 

volg., 463 volgg. Wordt gefusilcerd, XIII. 532.
Firato. Faktorij te —, III. 86, 297, 300.
Fisoher (Fred.) in West- Balaraboeang, XI. xxm volg., 217, 

223, 226. Kommandant te Adirogo, XI. 241, 245.
Fitz-IIbrbert (IIumfurey), vice-admiraal, doet een tocht naar 

Malabar, IV. cli.
Fiskaals (Independente), VIII. xiv.
Flamin (Adam), koopman, vaart naar I., II. 230.
Fleysheld (Cobnr.), luitenant, militair kommandant te Bantam, 

X. 188.
4
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Flores. Zie Endeli.
Fockens (Bar. Will.), resident van Grissee, XI. 438.
Fockens (Willem), secretaris van het gouvernement aan Java’s 

oostkust, X. 192, 289 volgg., 298, 303.
Folkers, administrateur van het ijzermagazijn, XII. 443.
Fontaine (Abr.), te Paleacatta, III. 399.
Forqenburgii (Laur.), kapitein, bij de verovering van Malakka, V. 246. 
Foreest (Corn. van), vice-admiraal, vaart naar I., II. 240. Te 

Bantam, terug naar N., II. 245, 482.
Formosa, door Nederl. bezet, Y. cxxx. Verloren, VI. lxxv, 93. 
Forttjyn (Corn.-Jansz.), schipper, vaart naar I., II. 203. Terug 

naar N., II. 398.
Francks (Hans), opperkoopman, vaart naar I., II. 261.
Francx (Corn.) in Djohor, III. 398.
Franken (Art Symonsen), postliouder te Gabang, XI. 331. 
Frankrijk. Koloniale plannen van Hendrik den Vierde, III. 115 volgg. 

Schepen der O.I.C. van St. Malo in I., IV. xliii volgg., 73 volgg.,79 volg., 
83 volg. Voorstel tot het aangaan van een Fransch-Nederl. koloniaal 
verbond. XII. v volg., 76 volgg. Sluit een handelsverdrag met Egypte. 
XII. vi. Oorlog met — XII. vin, 321,327 volgg., 330 volg., 397 volg. 

Franqtjemont (de), kapitein, van het regement van Wurtenberg,
XII. 470. Kommandant van Soerabaya, XIII. xxix, 163, 301, 
313. Adjudant-generaal. XIII. xxx.

Franschen. Antipathie der Indische Regeering tegen de —, zich 
openbarend in het wegzenden van de Gosson met zijn troepen.
XIII. v volgg., 246—251. Gevolgen daarvan, XIII. vui volg., 
252 volg. Andere voorbeelden van anti-fransche gezindheid, XIII. 
ix volgg., 276 volgg., 279 volgg., 417 volg.

Franssen (Jan), zie Ilolslcyn.
Franssen (Pieter) in fort Jakatra tijdens het beleg. IV. 155. 

Assistent te Bantam, V. 168, 187. Gezant naar Samarang, V. 
xciii, 172 volg. Te Bantam gevangen genomen, V. cvn.

Fransz. (Jan), schipper, III. 240.
Fransz. (Pieter) reist naar het Noorden, I. 29.
Fransz. (Laurens) van Vlissingen, schipper, vaart naar I., Hf. 3. 
Frederikb (IIendr.), boekhouder op Bawcan, XII. 107, XIII. 158. 
Freyn • (J. de) , kapitein ter zee. Expeditie van 

XIII. 10 volgg.
Frukenius (S. II.), commissaris generaal, XII. xlix volgg. Sterft, 

XII. lxiii, 426. Brieven van —, XII. 335, 307 n. Zijn verhou
ding tot Nederburgh, XII. 305 volgg.

Fürstland (Ricii.), president der Engelschen te Batavia, V. xxi.

—, naar Africa,
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Gr.

Gaaswijk (Mailt. Leon. van), resident van Djawana, XII. 
xlvi, 104.

Gabang. Hasselaar over —, XI. 42. Armenault over —, XI.
192. A. C. Mom over —, XI. 330 volg. Cockinga over —, XII. 280. 

Gabang (Pangeran). Zijn aandeel in den aanslag tegen de faktorij 
te Jakatra, IV. l volgg., 99 volgg.

IX. 110.Gabbt (P.), raad van I.
Gaeff (Claes), opperkoopman te Bantam, II. 265, III. 395.
Galesoeng of Glisson (Kraëng), hoofd der zwervende Makassaren, 

VI. xcii, 127 volg. Huwt een dochter van Troeno Djojo, VI. 
xciv volg., 167. Voegt zich bij hem op Madoera, VI. cm. 202. 
Verslaat een leger van den Soesoehoenan, VI. cv. In onmin met 
Troeno Djojo, VII. vu, 87, 89 volg. Vergeefs door Speelman tot 
onderwerping aan de O. I. C. uitgenoodigd, VII. xvm, 129, 
135. Verzoening en vernieuwde twist met Troeno Djojo, VII. 
xliv, 169, 181. Onderhandelingen met Ilurdt, VII. lxvii, lxxvi 
volg., 208, 218, 237, 241, 252, 255 volgg. Verzoent zich met 
Troeno Djojo, VII. lxxvii, 243. Versterkt zich binnen Kappar, 
nieuwe onderhandelingen leiden tot niets, VIL lxxxvi, xciv , 
268—271. Ontvlucht bij de inneming van Kappar, VIL xovi, 
32, 35, 278. Sterft, VIL xcvi, 279.

Galoe. Regeling van het bestuur in —, VUL 171, 277 volg. 
Armenault over —, XI. 190 volg. A. C. Mom over — XI. 332. 
Gockinga over —, XII. 282.

Ganes (Claes Jansz.), schipper, vaart naar L, II. 261.
Gardenijs (Ailent), opperkoopman te Batavia, V. 183.
Garsin (Is.), secr. der Hooge Regeering, VIII. 273, 341, 353.
Geklskerken (Joh.), kapitein-Iuitenant, IX. 55.
Gkndt (IIenj)r. van), afgezant naar Mataram, VI. xlix, lui 

volg., 30, 40.
Gent (Willem Fred. van) als commissaris naar Borneo’s westkust, 

XL xli volgg.
Gerbrands (Jan), resident te Djawana, IX. 374.
Gerlacii (von), kolonel, door Daendels benoemd tot prefect van 

Cheribon, XIII. 317.
Gernits of Gerrits (Bart.), luit., koramandant van de forten Anké 

en Noordwijk, IX. 298. Kapt., commissaris naar Tjakraningrat, 
IX. 415, 426.

Gerritsen (Claes), schipper, vaart naar I. in 1599, II. 230. Naar 
I. in 1606, III. 48.

I
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Gerritsz (Dirck). Mislukte toclit van — naar I. bij zuid-westen 
om, II. 219, 220 n.

Gerritsz (Dirck), schipper, vaart naar I., III. 135.
Gerritsz (Dirck) van Hoorn, schipper, vaart naar I., III. 4.
Gerrits (IIessel) geeft een beschrijving uit van het Noorden 

Rusland, I. 28.
Gerrits (Jak) ontvlucht uit Demak naar Bantam, II. 514. Naar 

Arrakan gezonden, III. 285.
Gerritsz (Pieter), schipper, vaart naar I., III. 73. Op Ternate, 

III. 327.
Gerritsz (Wessel), schipper, door P. W. Verhoeff naar Bantam 

gezonden, III. 277.
Gessel (Laaib. vak), koopman, gezant naar Bantam, IX. 230 n., 245.
Geus (Fr. Rijkl. de), kapitein, IX. 363.
Gevers (P.) onderteekent een contract met Bantam, XI. 300.
Ghetn (Cork. de), koopman, vaart naar I., II. 204 n. Voor de 

tweede maal, II. 261.
Gicquel des Touches, kolonel der marine, XIII. 510.
Gillesz vak RAVESTEyK (Pieter) aan de kust van Koromandel, 

III. 399.
Gils (A. vak) onderteekent een contract met Mataram, IX. 240.
Gikgir. Verbond met den Koning van —, III. 281.
Giri (Pangeran Mas). Zijn invloed, VI. xcv. Zaait in Mataram 

wantrouwen tegen de II., VI. ci, 206 volg. Veinst vriendschap, 
VII. xm, 116, 140. Door Speelman tot algemeen opperhoofd van 
Soerabaja aangesteld, VII. xx, 134, 139. Weigert zich aan Amang- 
koerat te onderwerpen, VII, c volg., 298 volg. Sneuvelt in den 
strijd tegen Couper, VJI. en, 300 volgg.

Giri Laya, vorst van Cheribon, VII. cm, 304.
Gisbrechts (Meeuwis), schipper, vaart naar I., III. 74.
Glaak (Jurr. vak), kapitein, sterft, IX. 54.
Glak (Rud. Car. vok), kapt., commissaris naar Socmanap, IX. 

275. Uit Samarang naar Batavia ontboden, IX. 378. Kommandant 
van Cheribon, XI. 179.

Glasemaker (Lod.), vaandrig, vertrekt naar Bantam 
Sneuvelt, X. 169.

Glisson (Kraëng), zie Galesoeng.
Goa, zie Muhassar.
Goa (Vóór-Indië). Beschrijving van —, II. 77 volg., III. 164 volgg. 

P. Wz. Verhoeff voor —, III. 75. Middelpunt van Spanje's handel, 
III. 137.

Gobius (Joh. Fred.), kommandeur, commissaris naar Kartasoera

van

X. 166.
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en de oostkust, IX. i—xi, 1-9,19-26, 37 volgg., 46, 51. 
Brieven van —, IX. 9—18. Verslag van de suikermolens aan 
Java’s noord-oostkust, IX. 35.

Gobius , kapitein, XII. 209.
Gockinga (Godfr. Car.), resident van Cheribon, XII. xxvii.

Memorie voor zijn opvolger, XII. 276 volgg.
Godong, Depati of Wangsa Karta (Pangeran) in Bantam met den 

titel van Sultan begiftigd, VII. cxix, 317. In Cheribon terug, 
VII. cxxvii volgg., 325 volg., 328. Sluit een contract met de 
O. I. C., VII. 364 volgg., 372 volgg. Krijgt den titel van Panem- 
bahan, VIII, xlviii. Tot eersten prins verheven, VIII, lxxxi, 
121. Sluit een contract met de O. I. C., VIII. 320 volgg. 

Godschalk (Pieter), opperkoopman te Japara, VIII. 83, 88. 
Goedong Badak. Mossel over —, X. 245 volg.
Goens (Rijkl. van), verscheidene malen gezant naar Mataram> 

VI. xlv volgg., liv volgg., 11, 22, 28, 30 volgg., 40, 44volg., 
46 volgg., 59. Met verlof naar N., VI. lii. Gouw gen., VII. liv. 
Gebeurtenissen in Mataram, VII. liv—cxn, 185—313. Gebeur
tenissen in Cheribon en Bantam, VII. cxm—clvii, 318 --372. 
Sluit een contract met Cheribon, VII. 372. Treedt af, VII. 64. 
Brieven van, VI. 46 volgg., VII. lii volg., 1—61.

Goens (Rud.), hoofd eener expeditie naar Sukkadana, VIII. 94. 
Goens (R. van), raad van I., VIII. 198.
Goens (van), resident te Djawana, X. 92.
Goenter (Raden). Woelingen onder —, XI. 23.
Goezeratte, zie Cambapa en Socratlc.
Goldbach, landdrost van den Oosthoek. Oordeel van — over Daen- 

dels, XIII. xcii n., 524.
Golkonda. Privilege van den Koning van — aan de O. I. C. III. 

41, 213. Min gunstige toestand van den handel aldaar, III. 77, 
284 volgg.

Gollonjjsse (Jul. Val. Stein van) teckent een verdrag met 
Bantam, IX. 245. Diiygen., X. 163.

Gombong door Makassaren verwoest, VI. xcm.
Gompol (Kiai Ronggo), regent van Soemadang, VII. cxxvii, cxl. 
Gondelag verovert Malang en Antang, XI. x volg., xv 

Kommandant van het leger in Balambocang, XI. 218.
Gorcom (Jan van) sticht een fort op Sebessi, V. xliv volgg.

Raad van I., V. 29.
Gordijn (J.), translatcur, X. 298.
Gorkum (Jan Jansz. van), kapitein in het fort Jakatra, IV. 

lxxxvii, cxm n., 125, 138, 149.

81.
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Gorongan door Makassaren verwoest, VI. xcm.
Gosson, adjudant-generaal der Franschen, komt op Java, wordt ver

plicht onverrichter zake te vertrekken, XIII. vi volg., 246_251.
Gevolgen daarvan, XIII, vu volg., 252 volg.

Goud op Java en elders, XIII. 81 volg.
Goutum (Illes van) op Neira, II. 444.
Gouverneur-generaal (Aanstelling van den eersten), III. 120 volg.
Graaf (Maur. de), resident te Bantam, IX. 178.
Graaff (Corn. de) van oproerige gezindheid beschuldigd, XII. 386 n.
Graaff (W. J. van der) , gouv. van Ceylon, XII. 76 volg., 129 n. 

De infunctietreding van 
twisten met Nederburgh, XII. liy, lvii, 365 volgg. Verbannen, 
XII. LIX.

Graaf-Reinet. De Hollanders te — tegenover de Engelschen, XIII. 10 n.
Graeff (Bartod, de) op Araboina, III. 186.
Grantham, Engelsch kommandant, met een oorlogschip voor Batavia, 

VIII. xxm.
Grashuis, kolonel, gedetacheerd aan de Meeuwenbaai, XIII. 347.
Grassica, dorp op Borneo, III. 23.
Gravestein (J. P. L.), lid der Militaire commissie. Brief van —, 

XII. 297.
Greeve (Jan), gouv. van Java’s noord-oostkust, XII. 81. Maat

regelen bij de ziekte en den dood van Pakoeboewana III., trak
taat met Pakoeboewana IV., XII. xi, 133 volgg., 145 volgg., 151 
volgg., 161. Maatregelen tegen de dweepzieke raadslieden van 
dezen vorst en tegen het verstoren der rust in de Vorstenlanden, 
XII. xii volgg., 166 volgg., 191 volgg., 209 volgg., 233. Zijn 
rijkdom, XII. xlvi. Brieven van —, XII. 176, 191. Dagverhaal 
XII. 209 volgg.

Greeving herovert Timor op de Engelschen, XIII, 107.
Gregs (John) betrokken in de samenzwering op Ambon, V. xv.
Grendi (Mas) werpt zich als keizer van Mataram op, IX. lxxxv, 

413 volgg., 426. Geeft zich over, IX. nxxxvir, 427, 432. Naar 
Ceylon verbannen, X. 178.

Grenier (Jacques), opperkoopman, vaart naar I., II. 260.
Grenier (Jean), vice-admiraal, vaart naar I., II. 260. In Atjeli, 

II. 266.
Grbsik, zie Grissee.
Grkvenraadt (Joh.) afgezant naar Mataram, VI. xlix , 40.
Grevinck (Arn.), luit., overwint Wana Koesoemo, VII. cx. Be

velhebber van de lijfwacht van Amangkoerat, VIII. xxxiv volgg., 
194 volg., 198 volgg. Gedood, VIII. xxxiv volgg., 17, 203.

als dir.-gen. telkens verschoven;

van
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Greving (H.) IX. 240.
Gretn (Is.) brengt mededeelingen uit den Oosthoek van Java te 

Batavia, VII. 32.
Grimel (Thom.), assisteut te Japara, VI. 196.
Guissee, stapelplaats van den specerij handel, II. 163 volg. Voor 

het eerst door H. bezocht, II. 206, 409 volg., 452. Kantoor 
gesticht te —, II. 269, 515, 523, III. 22. H. Brouwer te—, IV. 
vu. 2 volg. Het kantoor te — verwoest door Mataram, IV. vin, 
8, 14. Het kantoor te — gelicht door S. Doenssen en II. Brouwer, 
IV. 30, 35. Op nieuw verwoest, IV. 270 n. Door Makassaren 
verwoest, VI. xcm, 148. Door Verijssel op Tjakraningrat heroverd,
X. xxxvii. De bloei van — door van Imhoff bevorderd, X. xliii, 
90. Harting over —, X. 304, 339 volg. Van der Burgh over —,
XI. 438 volg. Van der Niepoort over —, XII. 47. Sibergover — ,
XII. 109 volg. Van IJsseldijk over —, XII. 472 volg., 479, 534. 
Engelhard over — , XIII. 179 volg. Engelschen te —, XIII. xxvn 
volgg., 290 volgg.

Groenewegen, opperkoopman, wordt vermoord op Neira, III. 98. 
Groenewotjt (Nic.), predikant bij de expeditie ter assistentie van 

Poeger, VIII. 238.
Groesbergen (Gasp.), kommies, vaart naar I., II. 240. Vice-ad- 

miraal, aan de kust van Karabodja II. 245 volgg. Naar Patani, 
Bantam en N., II. 248 volg.

Groot (Claude de), leider der oppositie tegen Coen, V. lvi. 
Grotenhuts (Retnier van), koopman, vaart naar I., III. 4. 
Grotjie (Laür.), resident te Tagal, IX. 377, 381 volg., 388. 
Grotius (Hugo) gezant naar Engeland, IV. lxx volgg. Mare 

liberum van —, III. 112, IV. lxxvi (verg. de errata in VI.) 
Gruel (Nic.), reeder van een vloot naar de westkust van Afrika, 

I. 52.
Guillebant (Joach.) opperkoopman te Batavia ontslagen, IX. 

xxxii, 168.
Guillaume, kapt. luit. te Batavia, XII. 363.
Guillot (El.) raad van I., IX. lix, lxiii, 303, 330, 332,367, 397. 
Guinea. Reizen naar —, I. 37 volgg.
Guitard (II. J.), commissaris voor 

Verslag van —
XII. 195.

Guttenbbeger, vaandrig, in Balanboeang,XI. 218, 226, 228. 
Gijsels (Artus) keert naar N. terug, V. 235.
Guyana. Tochten
Gijsels (Salonion), opperkoopman, vaart naar I., II. 260.

de zaken van den inlander, 
over de cultures in de Bataviaschc bovenlanden,

I. 40 volgg.naar
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1L
Haak (Fr.), ingenieur, XI. 37.
Haan (Math. de), raad van I., VIII. lxvjii, 112, 242, 281,338. 

Gouv. gen., IX. xix. Maatregelen omtrent de koffiekultuur, IX. 
xix volgg. Gebeurtenissen onder zijn regeering, IX. xxvi volgg. 
Sterft, IX. xxi, xxix, 142. Brieven van - , IX. 112,118, 127,139. 

Haas (de), commissaris op Madoera, X. 335,
Haas (Dirk de), opperkoopman, benoemd tot gezant naar Bantam, 

VII. cxxit, 319 n.
Hacklijyt (Ricu.) onderricht van Meteren over den noordelijken 

doortocht naar China, I. 20.
Hadji, zie Aboel Natzar en Bantam.
IIaeck (Hendrik), schipper, vaart naar I., III. 4.
Haeff (Adr. IIendriksz. ten) handelt op Guinea, I. 38. Op W. I.,

I. 34,53. Zendt schepen naar I., I. 117 volgg., II. 216 volgg., 252 volgg. 
Haen (Dr. de) onderhandelt met den regent van Jakatra; gevangen,

IV. xcvi volgg., 139 volgg. Gezant naar Mataram, IV. cxlviii 
volg., 267, 269. Zijn verhaal van dezen tocht, IV. 284 volgg. 
Voor de tweede maal naar Mataram, IV. 273, V. n, lxvi, 25 
volg. Zijn verhaal van dezen tocht, V. 30 volgg.

Haet (Adr. Cornelisz), schipper, vaart naar I., III. 4.
Haga (Lamb. Dircksz.), opperkoopman te Japara, IV. ix, 9, 15 
Hagen (Joh. van der), opperkoopman, gezant naar Bantam, V. 236. 
Hagen (Pieter van der) rust een vloot uit naar W. I., I. 47. 

Naar de Westkust van Afrika, I. 52, 122. Laat een reis onder
nemen rondom de wereld, I. 122 volg., 239 volgg. Verhaal dier 
reis, II. 218 volgg.

Hagen (Steven van der), admiraal, vaart naar I. in 1599, II.
226. Zijn instructie, II. 225. Te Bantam II, 461. Op Ambon, II.
227, 465. Terug naar N.
27. Zijn instructie, III. 2, 28 volgg., 146 volgg. Voor Mozam
bique, III. 30 volgg. Voor Goa, Kananor, Kalikoet, 111. 32, 164 
volgg. Sluit een verbond met den Keizer van Malabar, III. 33, 
172, 204. Te Bantam, III. 35, 179 volgg. Op Ambon, MI. 36, 
185 volgg. In Banda, III, 36—38, 188. Naar Bantam, III. 38. 
Terug naar N., III. 39. Ontmoet C. Matelief bij Mauritius, MI. 
46. Lid van den raad van I., IV. xm. Verijdelt een aanslag der 
Spanjaarden op Bantam , IV. xxv, xxviii, 42, 44. Brief van ,
II. 456 volgg.

Haghuis (ten), majoor, neemt Lassem in, X. xxxvii, 50 volg. 
Hakkenberg (Geruit), opperkoopman, IX. xcu. n.

11. 229. Vaart naar I. in 1603, Ml.
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Harsteen (Pieter) , baljuw te Batavia, verzamelt Chineesclie wetten. 
X. 385. Raad van I., X. 398 n. Advies over een nieuwe instructie 

de Hooge regeering, X. 399 vOlgg.
Hall (Adr. van) neemt deel aan het uitrusten van een expeditie 

naar Java, XIII. xix.
Haai (Joh. Hendr.), kapitein-luit. te Soerakarta. XI. 416.
Handel (Vrije), zie Vrijhandel.
Hanie vaandrig sneuvelt, X 169.
Hans (Jacob Jansz.), opperkoopman op Tidore, III. 197, 396.
Happel (Joh. Matjr.), luitenant onder J. Ruijs, VIII. xrx volg. 

Kapitein, tijdelijk bevelhebber van Japara, VIII. 54. Brief van—, 
VIII. 165.

Harde (Jan de) naar Banka en Billiton, VI. 110, 114. Koopman 
en bevelhebber te Soerabaja, VII. 166, 183, 196, 228, 238,252.

Hardenbroek (Gijsbr. van) vaart naar I., II. 188 n.
> Harhensz. (Jan), gezant naar Mataram, V. 285. Zijn instractie, V. 

288 volgg.
Harmensz. (Wolph.), admiraal, vaart naar I., II. 261. Zijn instructie, 

II. 527 volgg. Overwint de Spanj. bij Bantam, II. 262 volg., 531 
volgg. Op Ternate en Banda, II. 263 volg., 533 volg. Naaf 
Bantam en N., II. 265, 535 volg.

Barrington (Tjiom.), Engelsch bevelhebber op Run, Vl. 103.
IIarritz (Clem. de), kommandant te Banjoewangi, XII. 457, 475 

volg., 516.
Harting (Nic.) teekent een contract met Soeradiningrat, X. 61. 

Beloften door — aan Tjakraningrat gedaan. X. 73. Gouv. van Java’s 
noord-oostkust, X. lxxi, 321, 379 volgg. Onderhandelt met Mang- 
koeboemi, X. lxxiii volgg., 230 volgg., 298 volgg. Zijn dag* 
register hierover, X. 286. Onderhandelt met Mas Saliid, X. lxxvii 
volgg., 227, 231, 307 volg., 315 volg. Verslag over Java’s noord
oostkust, X. 303. Memorie voor zijn opvolger, X. 330 volgg. Raad 
van I., X. lxxx. Advies over een nieuwe instructie voor de Hooge 
Regeering, X. 399 volgg.

IIartingji, onderkoopman, resident te Pekalongan, X. 350.
Hartman, kapitein ter zee, bevelhebber van het fort te Soerakarta, 

XII. xvii, 209, 215 volgg.
Hartman (J. G.), raad van justitie, dient een adres in bij do Hooge 

Regeering, XII. lii, 364 n. Gevangen genomen, verzoent zich 
met de partij van Alting, Xtl. lix, 384 volgg.

IIartog (Joii. de), opperkoopman te Japara, VIII. 3 volg., 23. 
Als commissaris naar (Jheribon, VIII. xlvii volg., 48, 55,64. To 
Batavia, VIII. 36.

voor

»

i
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Hartsinck, vice-admiraal, XIII. vm, xxii volgg., 252 volg., 261. 
Zijn invloed op de zaken in Bantam (1804). XIII. xxxiv, 256 volg. 
Toestand van zijn vloot in 1805. XIII. xxiv, 264. Op verzoek ont
slagen. XIII. 281.

Hartsinck (Andr.), resident te Rembang, XII. 105. Resident te 
Soerakarta, XII. 147, 152 volgg., 161 n., 166 volgg. Ontslagen. 
XII. 175. Drossaard te Batavia, XII. 363.

Hartsinck (Will.), kapitein onder Speelman, VI. cvm. Op weg 
naar Soemadang, VII. cxxxvi, 30. Bevelhebber van een leger ter 
ondersteuning van Abdoel Kaliar, VII. clxiv, clxvii, 69.

Hartsingh (Pieter), opperkoopman, vaart naar I., III. 73. Naar 
Atjeh. III. 78. In Japan, III. 300 volg.

Hasselaar (Corn.), Raad van I., IX. 110. Dir.gen., ontslagen, IX. 
xxxii, 168.

Hasselaar (Pieter Corn.) , resident te Cheribon. Memorie van — 
voor zijn opvolger, XI. 40 volgg.

Hasselaer (Pieter de), handelt op Guinea, I. 38* Op Brazilië. I. 
54. Bewindhebber van verschillende Compagniën. I. 97, 102, 
107, 201.

Hastings (Warren), gouv* geil. der Engelschcn, XI. 277, 362.
Hatjltain, admiraal, aan de kust van Spanje en Portugal, III. 69.
Haunodj kapitein, bij de verovering van Malang en Antang, XI. x«
Havart (Is.), raad van justitie, V. 85.
Haverlant (Thom.), gezant naar Mataram, V. 285. Zijn instructie, 

V. 288 volgg*
Haze (Hans de), visitaleur generaal, IV. vii, 10.
Haze (El* de), commissaris ter bemiddeling der geschillen tusschen 

Bantam en Palembang, IX. 283. Raad van I.; adviezen en han
delingen tijdens den opstand der Chineezen, IX. lv volgg., 334, 
B38, 340, 341 volgg., 360 volgg. Gevangen naar N. gezonden, 
IX. lx xv volg.

Hazel (Jan van), afgezant naar Bantam, V. 120.
Heemraden. , Instelling van het collegie der — VI. lxix. Nieuwe 

instructie voor de —, VIII. xvi volgg., 10 volg.
Heemskkrck (Corn. van) reist naar Guinea en Amerika. I. 48. 

Vaart naar I. in 1595. II. 188n. In 1598. II. 204n. Als opper
koopman naar I. in 1599. II. 235. Vice-admiraal, op Ainbon. II. 
237. Op Bali, terug naar N., II. 238. Brieven van — II. 467 
volgg.

IIeemskerck (Jac. van) reist naar het Noorden. I. 22 volgg* 
Kommies, vaart naar I. in 1598, II. 204. Vice-admiraal, naar 
Amboina en Banda, II. 206 volgg. Naar N., II. 208. Zijn journaal
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deze reis, II. 385 volgg. Memorie over den handel op Java en de 
Molukken., II. 448 volgg. Admiraal vaart naar I. in 1601, II. 
260. Zijn instructie, II. 498 volgg. Strijdt met een Spaansche 
vloot, II. 265 volg., 505. Te Bantam, II. 267, 508 volg. Aan 
Java’s noord-oostkust, II. 268 volgg., 510 volg., 515 volgg. Te 
Patani, II. 270, 523. Naar Bantam en N., II. 271, III. 10. 
Brieven van —, II. 502 -526.

Heere (Reykert), commissaris tot de zaken van den inlander, 
IX. xm. Resident te Bantam, IX. 116.

Heeren XVII, zie Bewindhebbers.
Heidenreicii, assistent van de Militaire Commissie, XII. 297 n. 
Hein (Piet Pietersz.) vaart naar I., III. 73.
Hein (Piet), onderkoopman, komt uit Djambi te Batavia, IV. 155. 
Heiningen (van), raad van I., IX. 163.
Heinrich (J. G. W.), kapitein, in Balamboeang, XI. xxiii, xxvi 

volg., 226, 228 volgg., 232. Rapport wegens de verovering van 
Bajoe, XI. 228 volgg.

Hek (Jon. van), gezworen scriba in Clieribon, XI. 198.
Hek (Z. van). Lijst der in 1801 zich op Java bevindende schepen, 

XIII. 31.
Helderman (Tjieunis) uitgezonden tegen Perwata, VIII. 110.

Bevelhebber te Pamotan, VIII. 111.
Helm (Arent van der), opperkoopman keert naar N. terug., VI.

6. Afgezant naar Bantam, VI. 56.
IIelsdinoen (A. van), XI. 251, 252.
Helvetius (Willem Vinc.), lid van den raad van justitie, IX. 325.

Met Valckenier ter verantwoording opgeroepen, IX. xcii n., xcv volgg. 
Hemeiit (Abr. van), resident van Soemanap, XI. 444 

Sterft, XII. 116.
IIemmingson (Ulr.), luitenant te Batavia, IX. 360.
Hendrik IV. Zijn plannen omtrent I., III. 115 volgg.
IIendricx (Corn.) van Monnikendam in Noord-Amerika, I. 34. 
IIendriksz. (Corn.), vaandrig, regelt de grensscheiding tusschen 
het gebied van Mataram en der 0. I. C., VIII. 284.

Hëndricksz. (Gerr.), schipper, vaart naar I. in 1601 
In 1605, lil. 48.

IIendricxz (Jac.) reist naar Guinea en W. I., I. 47.
IIendricksen (Phloris), schepen van Batavia, IV. 223 volg. 
Hendriks (Wout.), raad van I. ontslagen, IX. xxxn, 168.
Hehbts (Jan Hendr. Ciir.) , posthouder te Indramajoe, XI. 193. 
Herkda (Peduo de), Spaansch generaal, overwint P. van Caerden 

lü. 67, 266.

XII. 51.

II. 261.
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IIerest (Lour.), vendrig, te Kartasoera, VIII. 201.
Herklots (J. G.), raad van justitie, XII. 363.
Hermansz (E.). Gedrag van — te Jakatra, IV. cxiii n., 138, 

149, 155.
Hebt (Cobn. Cobnelisz. ’t), schipper, vaart naar I., III. 74. In 

Japan, III. 300 volg. Te Jakatra, III. 344, 352 volgg. Moedig 
gedrag tegen de Engelschen, IV. cxvn, 186.

Hertogh (Casp. de), ontslagen als gezaghebber op Java’s oostkust, 
IX. ii n., 1.

Hesselsz (Jan), koopman, vaart naar I., III. 73.
Heukebvltjcht, prefekt van Ambon, XIII. 466.
Heuenius (Justus). Coen wijst aan — zijn opvolger aan, V. lxxxvii 

volgg., 154 volg.
Heuten (Wouteb), afgezant naar den Koning van Soerabaja, IV. 

cxlv, 205.
Heyden (van dee) onderkoopman, IX. 275. Resident te Cheribon, 

IX. 179.
Heyebuans, zie Heyrmans.
Heyn (Jac. Jacobsz.), onderkoopman, vaart naar I., II. 261.
IIeyn (Lambe. Jacobsz) reist naar Siam, vestigt zich teAdjoedhja, 

III. 88, 398.
Heyncé (Babent), kommies, vaart naar I., II. 188.
Heynen (Jan). Brief van den onderkoopman —, VIII. 198.
Heyningen (Rog. Tiiom. van) raad van I., IX. xxxii, 171.
Heynüans, zie Heyrmcuis.
Heynsz. (Aebnotjt), koopman te Grissee, III. 22.
Heyntsze (Lod.) vaart naar I. voor de Franscke O. I. C. te St. 

Malo, IV. xliii.
IIeyrjians, IIeyermans of IIëynmans (Jac.), vaandrig onder II. de 

Wilde, VIII. 238. Resident te Cheribon, VIII. 100, 109, 273 
volgg. Brengt Adepati Anoem te Batavia en doet dienst bij de 
onderkandelingen, VIII. 331, 338 volg.

Hilgees (M. J.), raad van I. Advies over een nieuwe instructie voor 
de Ilooge Regceriug, X. 399 volgg. Tegen het tjappen der lijn
waden, XI. 53.

IIiutsuorn (Jociiem), vaandrig, gezant naar Balamboeang, VIII. 1.
Iïitoe , zie Amboina.
Hitoe (Kapitein) knoopt betrekkingen aan met J. van Ileemskerck,

der Hagen, II. 227 volg. Met C. vanII. 207, 419 volgg. Met S 
Ileemskerck, II. 237 volg., 473 volg. Nogmaals met S. van der 
Hagen, III. 36, 186 volgg., 208 volgg. Met S. Jz. Hoen, III. 102, 
317 volg.

. van



IIOEN—HOLSTEYN 53

Hoen (Sim. Jansz.), schipper, vaart naar I. in 1598, II. 204. In 
1603, III. 27. In 1607, III. 73. Vice-admiraal, in Banda, III. 
98—101, 315 volg. Op Ambon, op Ternate, III. 102 volgg., 
317 volg., 328 volgg. Verovert Batjan, III. 104 volg., 331 volgg. 
Belegert Tidore, sterft, III. 105, 270.

IIoeposonto (Kiai Adepati), bevelhebber van het Mataramsche leger 
voor Batavia, V. lxxix volg., 139, 142 volg.

Hoesen (van der), raad van justitie, XII. lix n. Raad van I., XHI. 427.
Hoeven (Corn. van der), koopman, IX. 249.
Hoef, majoor, strijdt tegen Mangkoeboemi, X. lxvii, 185.
Hoff (Donker van der), resident te Cheribon, XI. 179.
Hofman (Pieter), vaandrig onder H. de Wilde, VIII. 238.
Hofstede (Petr.) trekt zich de belangen van den godsdienst en 

de Nederl. taal aan, XI. lxxxiv, 312.
IIoqendorp (Dirk van), gezaghebber in den Oosthoek, XII. lxx, 

343, 437, 456, 464 volgg. Beoordeelingen van het //Bericht// 
van — door Siberg, Wiese en van Ysseldijk, XIU. 39—112. 
Zijn salpeterl'abriek te Soerabaya, XIII. 166 volgg.

Hogendorp (Gijsd. Karel van). Annotatien van — op de Con- 
sideratiën van Wiese, XIII. 43—108 passim.

Hogenhoucic, resident van Grissee, XII. 47.
Hogerlinden, bevelhebber van Soerabaja, VIII. 96. Kapt. onder H.
de Wilde, VIII. 238 volg. 256. Sterft, VIII. lxxvi, 121, 258 volg.
Hogewitz (Ferd. Car.), vaandrig, gezant naar Kartasoera, IX. 

lxxxiv volg., 412. Kommandant van Pasoeroewan, X. 333.
Hoiiendorff (Jon. Andr. van), kapt., gezant naar Kartasoera, 

IX. lxxxiv volg., 412—420. Strijdt tegen den aanhang van Mas 
Grendi, IX. 426 volg., 429. Bij het sluiten van een contract met 
Pakoeboewana II, IX. 433 n., 447. Neemt eenige ongehoorzame 
Mataramsche regenten gevangen, X. xxxiii, 44 n. Kommandant 
van het garnizoen te Soerakarta, X. xl, xli n., 46. Gouv. van 
Java’s noordoostkust, X. xlvi volg., 153, 159 volgg. Zijn maat
regelen tegen Mangkoeboemi enz., X. lxvii volgg., 177, 181, 
186, 192, 195 volg. Ziek, neemt ontslag, X. lxxi, 196, 234. 
Sterft, X. 327 n. Brief van —, X. 156.

IIouENscuiLT (Antii.), korten tijd bevelhebber der bezetting te 
Bantam, VIII. 128.

Holle (II.), groot-cassier te Batavia, XII. 363. Raad van I., XIII. 271.
Holsgiier resident te Soerabaya ontslagen, VIII. xxvii, 2.
Holsteyn (Jan F ranss en), uitgezonden tegen de Makassaren, VI. 

ci volgg., 150, 151,154,194. Zijn rapport daarover, VI. 195 volgg. 
Te Batavia, VII. 34. Met een leger Boegiueezen naar Soerabaja,
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VII. lxxxv, 251 volgg. Gekwetst in den strijd met Mas Gin, 
VIL cii, 300 volgg. Biedt aan Amangkoerat namens de O. I. C. 
een geschenk aan, VII. 304 volg. Zijn wreed gedrag tegen 
inlander, VIII. iv. Gezant naar Balamboeang, VIII. 76, 79.

Holijser (Chr.), korten tijd bevelhebber der bezetting te Bantam, 
VIH. 128.

IIolzhaussen (Erh.) , aanbevolen voor ingenieur bij het bouwen van 
een fort te Marbon, XIII. 121.

Hondius (Jod.) vervaardigt kaarten, I. 9, 23, 74. Maakt globes,!. 
77 volgg., 179 volg.

Hoofman (Gilles van Eychelberg, gezegd) handelt op Rusland, 
I. 10, 12.

Hoogeveex (Adr.), opperkoopman, vaart naar I., II. 261.
Hoop (Corn. van der), resident te Cheribon, X. 39.
Hooreman (L.), dir.-gen., X. 398 n.
Hoorn (Gerrit), adjudant te Soerakarta, XII. 227.
Hoorn (Joh. van), secr. van den raad van I., VII. 64. Raad van 

I., VII. 403, VIII. 198. Voorzitter van het collegie van heem
raden, VIII. xyii, 10, 32. Stelt een onderzoek in naar de rechten 
van Soederma op Soemanap, VIII. 27. Gecommitteerd tot het 
sluiten van een contract met Bantam, VIII. 206. Dir.-gen., VIII. 
lxi. Gouv.-gen., VIII. lxvii volg., 112. Gebeurtenissen onder zijn 
regeering, contracten door — gesloten, VIII. lxviii—cxv,222— 
363. Klaagt over den achteruitgang van den handel, VIII. cxviii 
volgg., 112 volgg., 142 volgg. Zijn zorg voor de koffiecultuur,
VIII. cxxxv volg. Treedt af, VIII. cxv volg. Brieven van —, 
VIII. 103-154.

Hoorn (Pieter van), raad van I. „Praeparatoire consideratien 
wegens de Nederl. colonie in deze Indische gewesten,” VI. lxxix 
volgg., 130 volgg. Belast met het onderzoek der menage, VI. 149. 
Eervol ontslagen, VI. lxxxiji. Stelt wegens ziekte zijn vertrek

een

naar N. uit, VII. 19.
Hoorn (Pieter van den), opperkoopman to Japara, VIII. 23, 36. 
Hoornaar (Hendr.), koinmandant van dc veldschans Tangcrang, 

IX. 300, 307. Vertrekt naar de oostkust, IX. 378.
IIooyman, predikant, richt een kostschool te Batavia op, XI. lxxxvi. 
Hoppesack (Gijsb. Miechelsz.), onderkoopman, vaart naar I.

236, 470 volg.
Horst (Hendrik van der), luit., onderhandelt met Poegcr, VIH.

124 volgg., 285

II.

lxx, 239. Kapt. onder G. Knoll, VUL lxxxix 
volgg., 295. Tijdelijk bevelhebber te Samarang, VIII. 133. Op 
Madoera, VU 1. lxxviii, xcvi, 134,270 volgg., 303. Brengt Adepati
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Anoem te Batavia en doet dienst als tolk bij het verhoor, VIII. 
331, 338 volg.

Houschild (Fred.), kapitein, vertrekt naar Bantam, X. 166. 
Houtcooper (Nic. Jansen), opperkoopman, bij de verovering van 

Malakka, V. 246.
Houten (Hans van), koopman, vaart naar I., III. 74.
Houtman (Corn.). Aandeel van — in het vinden van den weg naar I., 

I. 91 volgg. Kommies, vaart naar I. in 1595, II. 188. Zijn instructie^
I. 212. Twist met van Buenningen enz., II. 190 volgg., 345 volg. 
Korten tijd te Bantam gevangen, II. 197. Vaart in 1598 naar I.,
II. 211 volgg. Zijn instructie, I. 222 volgg. In Atjeh, II. 213. 
Vermoord, II. 214.

Houtman (Fred.), onderkommies, vaart in 1595 naar I, II. 188. In 
1598 naar I, II. 212. In Atjeh gevangen, maakt een Maleisch 
woordenboek, doet sterrekundige waarnemingen, II. '214. Moedig 
gedrag aldaar, II. 232 volg. In vrijheid gesteld, II. 255. Vaart 
als opperkoopman in 1603 naar I., III. 27. Benoemd tot hoofd van 
het kantoor te Patani, III. 147 volg. Gouv. van Amboina, III. 36, 
63, 103, 148 n., 317 volg., 330, 396. Klaagt over de Engelschen 
in de Molukken, IV. 267. Raad van I., IV. 201, 221, 253, V. 
24, 29.

Hoysen (Cornelis), schipper, vaart naar I., III. 28.
Hudson (IIenri) zoekt der. noord -ooslelijken doortocht naar I., 

I. 27, III. 125.
IIulet (Ger.) vertrekt naar I , VI. l. Dir. gen., VI. 45.
Hulsebos (A. J.), predikant te Jakatra, IV. xcvii, 139, 149. 
IIunning (Harm.), kapitein-luitenant sterft, IX. 55.
Hunter (Joiin.) Engelsch agent te Bantam, VI. 94, 100 volg. 
IIurdt (Ant.), opperkoopman bij de verovering van Malakka, V. 

246. Raad van I., benoemd tot voorloopig bevelhebber aan Java’s 
oostkust, VII. lix. Komt over Japara te Batavia aan, VII. lx 
volg., 214. Superintendent en admiraal aan Java’s oostkust, VII. 
lxiv, 17, 216. Zendt Tack op den vijand af, VII. lxv , 216. 
Zijn plan voor den veldtocht, VII. lxvi, 217. Onderhandelt met 
Galesoeng, Vil. lxvii, 218, 237. Op marscli naar de binnen
landen, Vil. lxvii volgg., 219 volgg. Neemt Kcdiri in, VIL. 
Lxxix volgg., 244 volgg. Keert terug en komt ziek te Soerabaja 
aan, Vil. lxxxv, 250 volgg. Keert naar Batavia terug, VII. 
lxxxvi, 262, 265. Dir.-gcn., VIII. ix. Ontslagen, Vilt. ix volg* 
Brieven van —, VII. 216, 217, 219. Dagregister van —, 
VII. 219.

lluwel , luitenant op Ambon, V. vi.
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Htjyaert (Jan) , opperkoopman, vaart naar I., II. 239. 
Huydecoper (Jac. Jansz.) vaart naar I. in 1595, II. 188 n. Vaart 

naar I. bij zuid-westen om, II. 219.
Huysman (A.), raad van I., IX. 110. Dir.-gen., sterft, IX. 163. 
Huyssen, luitenant, valt met A. Westdorp den vijand aan, VII. 

lxxiv, 233.
Hytjeso , Japansch soldaat, betrokken bij de samenzwering der 

Engelschen op Ambon, V. vi volgg.

i.
Ibn Iskander, Djang di Pertoewan of Sakti (Raden). Strijd met 

—, VIII. xli volg., li, 23 volgg., 29 volg., 34, 39 volg. 
Imbanegara , zie Galoe.
Imhoff (G. W. van), secr. van de Ilooge Regeering, IX. 157,170. 

Raad van I, IX. 246. Zijn houding tijdens liet oproer der Chineezen, 
zijn twist met Valckenier, IX. xlvi volg., li, lv volgg., 294, 
298 volgg., 312 volgg., 327 volgg. Gevangen genomen en naar 
N. gezonden, IX. lxxv volg., 341 volgg., 360 volgg. Gouv.-gen.,
IX. lxxxii. Komt te Batavia aan, IX. lxxxvii, 428. Sluit een 
contract met Pakoeboewana II, IX, lxxxviii, 431 volgg., 434 
volgg. Proces tegen Valckenier, IX. xci volgg. Consideratien over 
den tegenwoordigen staat van de O. I. C., X. i—x, 1—18. Zijn 
plannen grootendeels goedgekeurd, X. xi volg. Zijn hervormingen,
X. xiii volgg., 18—33, 40, 98 volgg., 105 volgg., 127 volgg. 
Oorlog met Tjakraningrat, X. xxxiv volgg. Vertrekt naar de 
Oostkust en Soerakarta, X. xxxvm volgg., xlh volg., 61 volgg., 
84 volgg. Regeling van de troonsopvolging in Bantam en gevolgen 
daarvan, X. xlviii volgg., 108, 115—126, 135—162. Sterft, X. 
lii, 162. Brieven en andere geschriften van —, IX. 253, 428, 
X. 33, 48, 61, 84, 104, 135, 152.

Iïihoff (Rijd. Ciir. van) , onderkoopman , gezant naar Bantam, X. 115. 
Imhoff, vraandrig, neemt Praboedjoko gevangen, XI. 81 n. Luitenant, 

gekwetst bij Bajoe, XL 177, 218. Zijn gedrag bij Sentong, XI. 217. 
Independente fiskaals, VIII. xiv.
Indie, zie Voor-Indic, enz.
Indigo, Planters van — uit Goezeratte ontboden, V. 239. De zorg 

der regeering voor de indigoteelt, VIII. cxxxm volg., 138 volg. 
Zwaardekroon over de indigoteelt, IX. 117. Wiese over —, XIII. 
75 volg. Engelhard over —, XIII. 208 volg. Opbrengst 1795 
1803, XIII. 234 volgg. De gedwongen leveringen van — opge
heven, XIII. lxiii, lxvi.
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Indragiri. De faktorij der 0. I. C. te — geplunderd door Bantam, 
VII. 19 volg., 348, 396.

Indramajoe. Een sterkte door de O. I. C. opgericlit te —, VIII. 
cxxxiv volg. P. C. Hasselaar over —, XI. 43. Armenault over —,. 
XI. 193. A. C. Mom over —, XI. 331. Gockinga over —, XII. 
280 volg.

Ingen (van), luitenant bij de inneming van Kediri, VII. 246.
Ingen (Jan Otto van), tweede resident te Djokjokarta, XI. 413. 
Ingerssen (Seneca), resident te Cheribon, X. 193.
Intang (Raden), hoofd der opstandelingen in de Lampongs, XIII. 

xxxvi, 265.
Isaacz. (Lod. en Pieter) , zie Eyloof.
Isacqs (Abr.), luitenant onder C. Poolman, VII. 267.
Is hak (Bagoes) wordt Sultan van Bantam onder den naam van 

Mohammed Ishak Zeinoel-Mottakin, XIII. xxxiv, 256 volg.
Isoee (Sjerief), later Abdoel Rachman, als Sultan van Pontianak 

uitgeroepen, stelt zich onder het gezag van de O. I. C. XI. xli 
volgg. Contract met —, XI. xliv volgg.

Italiano (Juan Pedro), IV. 8.

j.
Jacobsz. (Frans), schipper en fiskaal, vaart naar I., III. 73. 
Jacobsz. (Jac.), opperkoopman, vaart naar I., II. 240. Terug naar

N. , II. 476 volg.
Jacobsz. (Jac. Lodisio), onderkoopman en kassier te Batavia, X. 383. 
Jacobsz. (Joh.), opperkoopman, vaart naar I. in 1601, II. 253. In 

1606,111.63.
Jacobsz. (Lamb.), hoofd der Mardijkers in den strijd tegen Mas Giri, 

VII. 300.
Jacobsz. (Willem), schipper, vaart naar I., III. 73.
Jacobsz. (Wouter), schipper, vaart naar I., III. 48.
Jakatra. De eerste vloot voor —, II. 199, 337. De tweede vloot 

aldaar, II. 400 volgg. S. van der Hagen te—, III. 182. LTIermite 
sluit een contract met —, III. 138,352 volgg. Advies van L’Hermite 
omtrent —, III. 384 volg. Zorg van P. Botli voor —, IV. iv, x 
volg., 1, 9 volg., 13 volg. 19. G. Reynst te —; de Engelsclien 
stichten aldaar een faktorij, IV. xix volg., 35, 45. De faktorij der
O. I. C. uitgebreid, IV. xlii volg., xlvii volg., 86. Aanslag tegen 
de faktorij, IV. xlix volgg., 98 volgg. Een fort gebouwd te —, 
IV. lv volg., 109, 112 volgg. Strijd met de Engelsclien te —, 
de regent van — wordt meer en meer vijandig, IV. lxxxi volgg.,

ü
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113—138. Beleg van fort —, IV. xciv volgg., 138 volgg., 156 
volgg., 164 volgg. De stad door Coen ingenomen, IV. cxiii, 177. 
Een nieuw fort en een nieuwe stad gebouwd, IV. cxxxvi volg., 
179, 183 volg., 190 volg., 207 volg., 214. Verhouding tot deEngel- 
schen, IV. cxxvm volgg., 208—212, 216 volg. Zie verder Batavia.

Jakatrasciie Bovenlanden, zie Balaviasche Ommelanden.
Jansen (J. E. B.), XI. 503.
Jansen (Ltjc.) te Mazulipatna. Brieven van —, III. 218, 282.
Janssen (Jan), vaandrig, sneuvelt, VIL lxxiv, 233.
Janssen (Sym.) teelt indigo, V. 239.
Janssens gouv. gen., XIII, cxvii. Toestand van Java bij zijn komst, 

XIII. cxxvn volgg., 539 volgg., 548. Java in de macht der Engel- 
schen, XIII. cxxxii volgg., 542—549. Brieven van —, XIII. 539, 
540,542,545.

Jansz. (Claes) , kommies, vaart naar I., II. 188.
Jansz. (Coen.), tolk vaart naar I., II. I88n. Op Neira, II. 444.
Jansz. (Eyeeard) naar Soemadang afgevaardigd, VII. cxxi volg.
Jansz. (Gereit) op Lonthor, II. 444.
Jansz. (Gov.), schipper, vaart naar I. in 1598, II. 203. In 1599, 

II. 235. In 1602, III. 3.
Jansz. (IIendr.), schipper, vaart naar I., II. 240. Onderkoopman te 

Patani, III. 88, 397. Door de Engelsclien gevangen genomen, IV. 
118 volg. Komt te Jakatra met brieven van Bantam, IV. 147 volg., 
151 volg., 174.

Jansz. (Jac.), stuurman, vaart naar I., II. 188.
Jansz. (Jaspee) op Amboina, III. 397, IV. 17. Raad van I., IV. 

xm. Terug naar N., IV. 74.
Jansz. (Maeeten), schipper, vaart naar I., III. 73.
Jansz. Pietee), dokter, vaart naar I., II. 240.
Jansz. (Sim.), stuurman, vaart naar I., II. 240.
Ja.nsz. (*) (Willem), stuurman vaart naar I. in 1598, II. 204n. 

Vaart als opperstuurman naar I. in 1599, II. 235.
Jansz. (Willem), schipper, vaart naar I. in 1601, II. 272.
Jansz. (Willem), schipper, vaart naar I. in 1603, III. 28. Doet een

tocht naar Nieuw Guinea en Australië, III. 42 volgg. Afgevaardigd 
naar Banda, III. 59. In Atjeh, III, 51. Te Paleacatte, III. 399. 
Raad van I., IV. 108, 201, 207, 274. Vermeestert 4 Engelschc 
schepen bij T'ikoe, IV. cxvin volg., 194 volg.

Japan. Handel tusschen — en 1., II. 104 volgg. Eerste betrekkingen 
met —, I. 124, II. 220 volgg. Oprichting van eene faktorij te Firato,

(') De eerste éu <le derde W. Jansz. dezelfde persoon?
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III. 85 volg., 293—301. De handel op — werpt groote voordeelen 
af, V. cxxx. Toestand van de vaart op —

Japara. H. Brouwer te —, IV. vu, 4. Kantoor gesticht te —,
IV. vni, 15,22 volg., 25 volg. Voldoet in het begin niet aan de 
verwachting. IV. xxvi volg., xxxm volgg., 30 volg., 52. Goede 
ligging van dit kantoor. IV. 60 volg. Het kantoor geplunderd. 
IV. xlviii, lii, 96 volg., 106,202. Getuchtigd door Arend Maertsen. 
IV. 115 volg. Door Coen, IV. cxliv volg.. 163 volg. Gezanten der 
0. I. C. te — gevangen genomen. V. cvm volg., 192. Het kantoor 
hersteld. VI. xlv, 22, 65, 68, 73. Weder afgebroken en her
bouwd. VI. i/viii, 87, 90, 93, 100, 105. Een scheepstimmerwerf 
te — opgericht. X. 91. Harting over
der Burgh over —, XI. 430. Siberg over —, XII. 103. Opbrengsten 
van indigo enz. te —, XII. 418 volgg. Engelhard over —, XIII. 
149 volg.

Jardijn (Jean), Engelsch kapitein, sneuvelt bij Pantani, IV. 193. 
Jaussatjd (M. J.), Memoire sur ie eommerce de 1'isle de Java, XIII. 

513 volgg.
Java. Oudste geschiedenis van —, II. 101 volgg., 113 volgg., 117, 

135 volg., 141 volgg. Beschrijving van —, III. 180 volgg. Plannen 
der Engelschen tegen —, XIII. n volgg. Poging om — voor het 
Huis van Oranje te behouden, XIII. cxxiv volgg. Door de Engelschen 
veroverd, XIII, cxxxii volgg., 542—549. Zie verder op de ver
schillende districten en plaatsen.

Jeannin, gezant van Hendrik den Vierde, III. 123 volgg.
Jeetze (von), majoor der artillerie, hoofd cencr expeditie tegen 

Tayo, XIII. xvn, 21. Naar Bantam, XIII. en.
Jellesz. (Is.) op Lonthor, II. 444.
Jemming (Dirck), gevangen te Jakatra, IV. civ, 141 volg. Komt 

met brieven uit Bantam te Jakatra, IV. 147 volg., 151 volg. 
Sabandar te Batavia, IV. 240.

Jiersma, kommandant van Pasocroewan, X. 362.
Joana, zie Djawana.
Joao u’Austria (Don), Maha-radja van Kandy, II. 26. Onderhandelt 

met de Hollanders, III. 6—8, 11—13.
Joedo Negoro, regent van Soemanap en Pamakasan, VIL 39 volg., 

53, VIII. xxviii. Bij de verovering van Giri. VIL en, 300 volgg. 
Sterft VIII. xxix, 1, 26.

Johnson (Tim.), betrokken in de samenzwering op Arabon, V. 
ix volgg.

Jolijt (Cobn.), koopman, vaart naar I., II. 253. In Atjch, II. 
496, III. 398.

in 1805, XIII. 260.

X. 305, 343 volg. Van
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Jonas (Lod.) dempt den opstand op Edam, XI. 238.
Jongbloet (Corn.) , administrateur te ;Samarang, VIII. 239. Resident 

te Cheribon, VIII. 128. Sluit aldaar twee contracten, VIII. 323, 327. 
Jongerheldt vaart naar I., II. 272.
Jongh (Max. de), gezant naar Mataram, VI. lxviii, 117.
Jongh (W. de). Generale lijst van alle huisgezinnen binnen de stad 

Batavia 1788 door. — , XII. 164.
Jongsma, als advocaat-fiscaal in het proces Valkenier vervangen 

door C. Roseboom, IX. xcvi volg.
Jongsjia (N.), secretaris der Hooge Regeering, X. 152.
Jonker (kapitein), aanvoerder der Amboneezen onder Couper, VII. 

xciv. Bij de belegering van Kapper, VII. xcv, 276 volg. Afge
zonden tegen Troeno Djojo, VII. xcvn volg., 280, 285—295. 
Verdelgt de overgebleven Makassaren, VII. 297. Bij de onder
neming tegen Sultan Ageng, VII. clxvi volg., 68, 390 volgg. 
Betrokken in eene zamenzwering, gedood, VIII. xliii volgg., 58 
volg., 65 volg.

Joost (Sym.) vlucht uit Demak naar Bantam, II. 514.
Jordens (Jan Erdman), gezworen klerk ter generale secretarie, X.

71. Geeft een dagblad uit, XI. lxxxiv.
Joris (Cornelis), schipper, vaart naar I., III. 48.
Josepii (ïïendr. de), vaandrig onder II. de Wilde, VIII. 238. 
Jotjrdain (John), president der Engelsche factorij te Bantam, IV.

xxiv. Sneuvelt voor Patani, IV. cxviii, 193.
Jouvency, ingenieur, doet opnemingen in Straat Bali, XII. 432. 
Jumel, generaal. Gedrag van —, XIII. cxxxm volgg., 543, 546. 
Justitie en politie. Regeling der —, VI. xxvn volgg., lxviii volg. 

Wiese over —, XIII. 53 volgg. Daendels hervorming van den 
Raad van XIII. xc volgg., 354, 425 volgg.

K.
Kaarten. In het algemeen, I. 64 volg. Zeekaarten, I. 66 volgg. — 

met wassende graden, I. 71 volgg. Gebulte — I. 79 volgg. 
Octrooien voor het drukken van kaarten, enz. I. 161—182.

Kadjohora.n (Radhen), schoonvader van Troeno Djojo, met dezen 
in verstandhouding, VII. vm, xxiv, 148, 198 volg. Overwonnen 
en gedood, VII. civ volg., 22, 33, 271 volgg., 275 volg.

Kadoe. Een gedeelte van — door den Soesoehoenan afgestaan, 
XIII. 535.

Kaertekoe (Minne Willembz.) maakt zich van 
V. cxvi n. 246.

Malakka meester,
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Kaffer (J. A.), secr. van den raad te Saraarang, VIII. 285, 313, 
316, 317.

Kalangers. VI. 193, VIII. 264, XI. 103, 132, 308 n.
Kalappa Noengal. Mossel over —, X. 246.
Kaliwoengoe. Harting over —, X. 305. Van der Burgh over —, 

XI. 425. Siberg over —, XII. 98 volg.
Kambangan. Zie Noessa-Kambangan.
Kampong Baroe. Mossel over —, X. 245.
Kandoer (Intje), hoofd van Madoereesche opstandelingen, VII. cy.
Kandy. Zie Ceylon.
Kangean-eilanden . Van der Niepoort over de —, XII. 51 volg. 

Van IJsseldijk over de —, XII. 519 volgg.
Kanoman (Radja) tot derden Sultan van Cheribon aangesteld, XIII. 

301, 318, vgl. xlii volgg. Ontslagen, XIII. cvn.
Kappar, zetel der Makassaren onder Galesoeng, VII. xciv, 265,268, 

271. Ingenomen door Couper, VII. xcv volg., 22,27,32,276—279.
Karel (Jan Jansz.), onderkommies, vaart naar I., II. 188. Voor 

de tweede maal, II. 204 n. Vice-admiraal, II. 398.
Karimata. Van Warwijck te —, III. 23.
Karimon-Djawa eilanden door zeeroovers geteisterd, XII.xxiii, 321.
Karta. Beschrijving van —, IV. 311 volgg., V. 35 volgg.
Kartasoera, hofplaats van Mataram, VII. cvm. Door den Soesoe- 

hoenan als residentie verlaten, X, xxxiii, 34.
Karta Widjaja, opstandeling op Madoera, VII. 38.
Karta Wyaja, zie Anoem (Pangeran).
Kasim (Sjerief), zoon van Sjerief Isoef, XI. xlii. Als diens opvolger 

aangewezen, XI. xlvi.
Kaysel, luit., kommandant te Banjoewangi, XII. 56.
Kedah zie Quccla.
Kediri ingenomen door A. Hurdt, VII. lxxix volgg., 244 volgg.
Keelino, Engelsch kapitein, op de Banda eilanden, III. 94 volgg., 100.
Keer (Ambr. van de), baljuw te Batavia, keert naar N. terug, VI. 

3, 5, 12.
Keesjong (Sim.) kapitein te Kartasoera, IX. 39, 55, 112, 119.
Kendal. Ilartingh 

XL 258, 424 volg. Siberg
Kepper. Zijn schip verbeurd verklaard, VII. 2.
Kerchem (Melcji.), 

benoemd tot notaris, IV. 234.
Kerckhove (Melou. van den) vaart naar W. I., I. 47, 121. Naar 

de westkust van Afrika, 1.52, 122. Zoekt den noordelijken doortocht 
naar I., I. 28, III. 125.

X. 305, 349. Van der Burgh over —, 
XII. 98.

over
over

het college schepenen van Batavia,secr. van
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Keek. Eerste — te Batavia gebouwd, IV. 274. Een voorloopige 
kerkordening opgesteld, V. 93. Strijd tusschen kerkeraad en rech
terlijke macht, V. lxxxiv. Toestand der — in de 17e .eenw, VI. 
xxix volgg. Aan liet eind der 18e eeuw, XI. lxxxiv volgg. Toe
stand der — in 1S10, XIII. 447 volg.

Krevel (Gee. van), administrateur te Samarang, IX. ii n. Komman- 
dant van een leger tegen de opstandelingen onder Poespita c. s. IX. 11. 

Ketel (Basend) majoor,- VIII. 338 volg.
Keuchenius (W. H.), lid van den Raad van Justitie, XIII. 429. 
Keurbeek, vendrig te Kartasoera, VIII. 201 volg.
Ket-eilanden. Handel met Banda, III. 163.
Ketts boekhouder te Japara, VI. 172.
Keizer (Gilles) onderkoopman, IX. 284.
Keyzee (Jan Just.) , secretaris der Commissarissen-generaal, XII. 464. 
Ketzer (Louis de) opperkoopman te Bantam, VIII. 50, 73.
Ketzer (Pieter Dircksz), opperstuurman, vaart naar I., II. 188. 

Bedankt voor do betrekking van schipper, II. 90 volg. Doet sterre- 
kundige waarnemingen, I. 95 volg., II. 191. Sterft II. 197, 328. 

Keyzee (Rutg. Rein.) resident van Djawana, XI. 432.
Kidoel (Pangeran) broeder van Sultan Ageng, hoofd der oorlogs

partij in Bantam, VIL cxxxn, cxxxviii, cxliii volg., clii, 
olviii, 20, 343, 397.

Kieft (Wineick) gezant naar Mataram. VII. lvii, 60 volg. 
Kiechner, kapitein, vervolgt Mas Saliid. X. 233.
Klaerbout (Steven) tegen Ibn Iskander afgezonden. VIII. xlii , 30. 

Naar Bantam, VIII. 50.
Klaesz. (Reyniee), vice-admiiaal. Zelfopoffering van 
Klappa Noengal, zie lialappa Noengal.
Kleedenhandel. Monopolie der 0. I. C. in Mataram, VIL xxxv, 

LH, 168, 350, 361 volg. In Cheribon, VII. clv, 365, 374. In 
Bantam, VII. clxx, 401.

Kletnheïsen (Jac.) wachtmeester. XI. 128.
Klerk (Rein. de) In de Lampongs, IX. 277, 284. Opperhoofd te 

Soerabaya. IX. 421 volgg., 427 volg. Directeur der Amfioen-societeit.
X. 383, XI. 61. Verzamelt Chineesche wetten. X. 385. Raad van 
I., X. 398. Gouv. gen. XI. lxxiv, 305n. Maatregelen omtrent de 
westkust van Borneo. XI. xl volgg., 320 volgg. Beperkt den par
ticulieren handel, XI. 322 volgg. Zorgen voor den landbouw, XI. 
337 volgg. Staat der opbrengsten en bevolking op Java onder ,
XI. lxxvii volgg., 363—71. Sterft, XI. 496n. Brieven van —
305, 315, 343, 391.

Kloek (Nic.) als commissaris naar Borneo's westkust. XI. xli volg.

III. 69.

XI.
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Resident te Pontianak. XI. xliii, xlv. Ontslagen, XI. xlyi. 
Knaap, boekhouder te Samarang, X. 345.
Knibbe (T.) lid van den Raad van justitie. XIII. 429.
Knol of Cnol (Gov.), kapitein te Samarang, beschermt Poeger en 

onderhandelt met hem, VIII. lxviii volgg., 104. Kapitein onder 
de Wilde, VIII. lxxv , 239, 242 volgg. Kommandeur en gezag
hebber van Java’s oostkust, VIII. 121. Onderhandelt met Adepati 
Anoem, VIII. lxxxy, 124. Hoofd der expeditie tegen Adepati 
Anoem en Soerapati, gaat vooraf naar Kartasoera, VIII. lxxxvi 
volgg., 124 volg. 285—301. Regelt eenige zaken te Kartasoera, 
VIII. xci volgg. Onder de Wilde tegen Adepati Anoem, VIII.

303 volgg. Onderhandelt te Samarang met Poeger, VIII. 
132, 308 volgg. Naar Batavia ontboden, VIII. xcvm volgg., 132 
volg. Legt een twist tussclien de prinsen van Cheribon bij, VIII. 
c, 151, 320 volgg. Begeeft zich naar Kartasoera; neemt Adepati 
Anoem gevangen, VIII. c volgg., 145 :volgg., 327 volgg. Onder
neemt een tocht tegen de zonen van Soerapati, VIII. ovu, 149, 
150. Haalt Pakoeboewana over om den Depati Soerabaja te dooden, 
VIII. cix volgg., 354 volg. Deelt koffieplanten uit te Samarang en 
Kartasoera, VIII. cxxxvi, cxxxviii, IX. 5. Dagboek en brieven 
van-, VIII. 285, 290, 293, 296, 303, 327, 329, 354.

Knops , lid van den raad van justitie, XIII. 443.
Knops (Jou.), resident van Japara, XIII. 150, 152.
Kock (de), kommandant van den Oosthoek, XIII. 314. Strijdt tegen 

de Engelscken, XIII. 546 volgg.
Koedoes. Ilurdt over —, VII. 220. Ilartingh over —, X. 305, 343.

Van der Burgh over — , XI. 430 volg. Siberg over —, XII. 103. 
Koegel, vaandrig, geposteerd te Soetong, XI. 228.
Koeul assistent in Bantam, XI. 12.
Koesoemoe (Anga), benoemd tot priester van Giri, VII. cm. 
Koesoemo (Aria), schoonvader van Troeno Diojo, VII. xcvm, 295. 
Koesoemo (Amirang), rijksbestierder van Amangkoerat, VIII. xxxn, 

xxxv, xxxix, 3, 18, 98 n., 198. Ontslagen, VIII. lvi. 
Koesoemoe (Mas Wana) bedreigt Amangkoerat, VII. cx.
Koesoemo Diningrat (Pangerang) rijksbestierder van Bantam, XI. 

11, 50, 377.
Koppië. Aanvang der kofliekultuur op Java, VIII. cxxxiv volgg.,

139 volg. Staat der kofliekultuur 1720—1740, IX. xvii—xxv, 
4 volg., 75, 85, 87, 92 volgg., 99—112, 115, 132, 136 volg.,
140 volgg., 142 volg., 158 volgg., 162, 223. Rapport van F. J* 
Coyett en G. W. van ImhoiT over de —, IX. 253 volgg. Van 
ImholFs maatregel omtrent de koffiekultuur, X. 128 volg. Opbrengst

xciv
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in de Bataviasclie bovenlanden 1744—1766, XI. 68. Ordonnantie 
omtrent de levering van — uttsluitend aan de O. I. C., XII. 229. 
Toestand der koffiekultuur tijdens gouv.-gen. Alting, XII. xxvii 
volgg. Toestand van de koffiekultuur in ’tbegin der 19e eeuw, 
XIII. l volgg., LIV volgg., 275 volg. Wiese over —, XIII. 67 
volg., 296. Koffieoogst op Java 1795—1803, XIII. 114, 234 volg. 
Engelhard over —, XIII. 202 volgg. Daendels maatregelen, XIII. 
lxii lxiii volg., 302 volg., 311, 322.

Kol, luit., te Bantam vermoord, XIII. 336.
Kolombo-eilanden. Van der Niepoort over de —, XII. 51 volg. 

Siberg over de —, XII. 115 volg.
Kolonisatie. L’Hermite over —, III. 390 volgg. Kolonisten uit N. 

naar I. gezonden, IV. lxvi volgg., VI. lxxii volg. — door Coen 
voorgestaan, IV. cxxxvii volgg., 280 volg., V. 115. Coen’s plannen 
omtrent —, V. l volgg., 2—18. Specx over —, V. 164 volgg. 
Brouwer tegenstander van —, V. 197, 219, 222 volg. Van Diemen 
over —} V. 242 volgg., 262 volg. Geneigdheid der bewindhebbers 
tot —; adviezen der Hooge regeering, VI. v—xxm. Vijandige 
stemming der bewindhebbers tegen —, VI. xxm volgg. Pieter van 
Hoorn over —, VI. lxxix volgg., 130 volgg. Uitbreiding van den 
landbouw door Europeesche kolonisten door van Imlioff bevorderd, 
X. xxviii volgg., 32, 40.

Komoreen. Vriendschapsbetrekkingen aangeknoopt op Andscbuan. II. 
253, 484 volg.

Kool (Jac.) luitenant, IX. xcn.
Koolman, zie Colias.
Koper (Jac.) als commissaris naar Borneo’s westkust, XI. xli volgg.
Koeenaer, kapitein, behaalt een overwinning te Demak e. a. IX. 

lxxxv, 419.
Korff (Johan Coenelisz.) handelt op W. I., I. 46.
Koeomandel. Geschiedenis van —, II. 22. De II. aan de kust van —} 

III. 40 volg., 76 volg., 280 volgg., 394. Beschrijving van —, 
III. 150 volg., ,165 volgg. liet Neder), gezag uitgebreid langs de 
kust van —, VI. lxxii. Regeling van de vaart naar 
26 volg.

Koster (Geeeit) bevelhebber van een vloot bij Soerabaya, VII. 196.
Kotta, hoofdplaats van Balamboeang ingenomen, XI. vii. De 

Balineezen uit — verdreven, XI. xm volg.
Kotta Bedda, stadhouder van Balamboeang, XI. vu volg.
Kradjagan bezet. XI. xxv, 242 volg.
Keawang onder de O. I. C., VI. xlviii , 31 volg. Het land tusschen —, 

en Pamanoekan aan de 0.1. C. afgestaan. VII. xxxv, 167. Onlusten

X.
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door Bantam verwekt. VII. cxxi volgg., 5 volgg., 20, 26. Guitard 
over —, XII. 195. volgg.

Kreeft (Otto) luitenant onder C. Poolman. VII. 267. Afgezant naar 
Kraeng Galesoeng. VII. 270.

Kreegel (Freb.), vaandrig, bij de verovering van Noessa Barong, 
XI. 292. Naar Poeloe Sempoe, XI. 293.

Kruimel (Jan George) kapt. verdrijft de Chineezen uit de om
streken van Batavia, IX. lxix, 309.

Kruytrof, vaandrig, hoofd der bezetting op Madoera, X. 338.
Krijger (Chr.) resident te Cheribon. VIII. 93.
Krijt (Adr.), schipper, te Archangel. I. 11.
Kuffeler (Willem) vendrig. Zijn onhandig gedrag tegenover Paft- 

geran Poerbaya, VIII. xx volg., 194.
Küvel (A.), Verslag van zijn reis naar den Keizer en Sultan. XII. 

145 volgg. Een schip afgestaan aan —, XII. 371, 374 volgg.

L.
Labistrate (Dan. Be) leider der oppositie tegen Coen. V. Lvi.
Lacco (Kapitein) naar Bantam gezonden. V. 235.
La Dale (Franc, be) reist naar het Noorden. I. 11, 19.
La Faille (AnBré be) handelt op Guïnea, I. 38.
Lafer koopman in Goczeratte, II. 256, III. 400. Te Calicut; te 

Goa opgehangen, III. 32, l70n. Brief van —, II. 495 volg.
Lafontaine (Jac. be) opperkoopman te Batavia, IX. 144. Ontslagen, 

IX. xxxn, 168.
Laooenbi. Vestiging der Engelschen op — , V. xlv volg., 95, 96 

volg., 101.
La Have (Robb. be) als kapitein naar Soerabaya, IX. 55.
Lakeman (Jac.) raad van justitie, IX. 200. President van dieft 

raad, IX. xcvn, 339. Raad van I., IX. lix, 303, 332, 367.
Lam (Jan Dircksz.) verovert Ay, IV. xxx,47. Door de Spanjaarden 

bij Manila geslagen, IV. xxxiii. Raad van I., IV. 259.
Lamadjano veroverd. XI. vur volgg., xvnr, 70n, 71, 88. J. Vos 

over —, XI. 144. Van der Burgh over —, XI. 452 volg. Van der 
Niepoort over —, XII. 57. Van JJsseldijk over —, XII. 501.

Lambbrtsz. (Reyur), stuurman , vaart naar I., II. 226. Voor de tweede 
maal. III. 48.

Laajon'oan. Ilartingh over —, X. 304, 340. Van der Niepoort over 
—, XII. 47 volg. Siberg over — , XII. 109. Van IJsseldijk over —, 
XII. 532 volgg., 551.

Lamotius (Jou.), sergeant-majoor, bij de verovering van Malakka, 
V. 246-

7
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Lampongs. De goudgraving van Toelang Ba wang aan de O. I. C. 
afgestaan, X. xlix, lviii, 126, 135, 188. De post in de 
legd naar Sram en later naar Poelo Gondi, X. 193, 198. Gedrag 
van resident Schoester, XI. 51 volg., 76. Door zeeroovers geteisterd 
XI. 94, 104 volg., 135, 249, 290, XII. xxni, 306 volgg., 309 
volgg., 322, 333 volg., 440. De Engelschen in de—, XII. 23, 30. 
Gevaar voor een inval der Engelsclien, XII. 460. Th. Schippers 
over de —, XI. 17. J. Reynouts over de —, XI. 386 volgg. Staan 
tegen Bantam op in 1805. XIII. xxxv, 265. Onder onmiddelijk 
bestuur van het gouvernement gebracht. XIII. 337, 339.

Lancaster (James) Engelsch kapitein, II. 277 volg.
Landak. Handel der O. I. C. op —, III. 63, 254 volg. Onderworpen 

aan Bantam, X. 121. Door Bantam aan de O. I. C. afgestaan, 
XI. xl volg., xliii, lxvii, 320 volgg.

Landdrost. Instelling van het ambt van —, VI. xxix.
Landsheer resident te Cheribon. XI. 179.
Langeraar commissaris op Madoera, X. 335.
Langeren (Jac. Florisz van) maakt globes. I. 36,77 volg., 167,178. 
Lannoï (Car. de) afgevaardigd naar den vorst van Kandi, III. 350 

volg., 400.
La Petrouse (de). Expeditie tot het opzoeken van —, XII. 3211 

327 volgg.
Lapro (Jan) resident te Djokjokarta, XI. 36.
Larat (Beppo) , hoofd der opstandelingen in Balamboeang, gevangen 

genomen, XI. xXvii, 239.
La Rosé, luitenant, in de staat Madoera gewond. IX. in volg.,10. 
La Roserie (Mart. de) , gezant naar Cheribon. VII. 160. Trekt met 

Martapoero enMartalaya tegen de opstandelingen uit. VII. xliii volgg. 
Lassem. Harting over —, X. 304, 341. Van der Burgh over —, 

XI. 435. Siberg over —, XII. 106.
Lasso (Bart. de), ontwerper van zeekaarten, I. 92 volg.
Laurensz. (Pieter), onderkoopman, vaart naar I., II. 240.
Lave op Borneo. Beschrijving van —, III. 158 volg.
Laven (Krijn) resident te Poelo Gondi, X. 198.
Lawick van Pabst (P. II. van), adjunct-commissari8 tot de zaken 

van den inlander. Polanen’s oordeel over —, XIII. 268 volg. Wiese^s 
oordeel over —, XIII. 279. Door Daendels aangcsteld tot prefect 
over de zuidelijke regentschappen van Cheribon, XIII. 317. 

Lawoe. Uitbarsting van den —, VI. 187.
Leberveld (Lbo.) vervolgt en doodt Raden Kongo, XIII. 528.
Lecq (Daniël van der), koopman te Patane, III. 19, 87, 397. 
Lee (Nic. van der), opperkoopman, vaart naar 1., II. 253.

— ver-
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Leede (Gboege van der) van oproerige gezindheid beschuldgd. 
XII. 386n.

Leeman (Jan Jacobsz.) kapitein, door Tak vooruit naar Kartasoera
198 volg. Neemt na den dood van Takgezonden, VIII.

het bevel op zich, VIII. xxxviii. Komt behouden te Japara aan, 
VIII. xxxix. Brief van —

Leeuwen (Dirk van), koopman te Grissee, III. 22, 395. Te 
Petapoely, III. 41, 283, 399. Te Muzulipatnam, III. 51, 283 
volgg. Brief van —, III. 218 volgg., 282 volgg.

Leeuwen (Jan van), opperkoopman, rechter in het proces tegen de 
Engelschen op Ambon, V. vi volgg.

Leeuwendaal (van), pakhuismeester in Cheribon, XII. 325. 
Leeuwenson, koopman, afgezant naar Troeno Djojo, VII. x volg., 

118. Opperkoopman te Bantam, VIII. 49 volg.
Lefèbvre (Jacques), opperkoopman, gaat met Coen scheep, IV. 

lxxxvii. Kruist in straat Soenda, IV. xcr. Veldoverste tijdens

xxxv

VIII. 198.

het eerste beleg van Batavia door Mataram, V. 134.
Le Fief (Gilles), opperkoopman, vaart naar I., III. 73. Gezant 

naar Atjeh, III. 78.
Lefort (Guton) vaart als thesaurier naar I. in 1598, II. 212. 

Zijn instructie, I. 226 volg. Kapitein, II. 215. Terug naar N., 
II. 216. Vaart als vice-admiraal naar I. in 1601, II. 272.

Leliveld (Nic. Alex.) resident te Pekalongan, XII. 95.
Lelt (Steph. van der), kapitein-luitenant, IX. 10 volgg., 16, 20.
Lemaire (Isaac) handelt op Amerika, I. 54. Bewindhebber van 

verschillende compagniën, I. 103, 107, 217 volg., II. 229. Tegen
stander der O. I. C., I. 27 volg., III. 119 volgg., 124 volgg., IV, 
xliii, cxix, 198 volgg. Sterft V. lvi. Zijn memorie over den 
handel in 0. I., III. 148. Brief van —, III. 364.

Le Mercier (Jean) in Atjeh, III. 398.
Le Modeste, Fransch kaper, XIL. 331.
Lemoyne (Pierre), handelt op Guinea, I. 38. Compagnon van B. 

de Moucheron, I. 111 volg.
Le Pape (Jan). Brief van —, IV. 96 volg.
Leroy (Ger.) vaart naar I. voor ten Ilaeff, II. 216 volg. Voor de 

tweede maal, II. 253. Te Patani, II. 525. Tegenstander der O.I.C., 
III. 127, IV. xliii.

Lesa ge (Sal.) kommandeur. Brief van
Le8ueur (T.) teekent een contract met Mataram, IX. 447. Ge

vangen, X. 43.
Leurs (Claes) te Samboppo, III, 102, 321, 397.
Lewe (Ev. Joost), administrateur van het ijzermagazijn, XII. 443.

VIII. 107.
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Let (Jan Hendricx Jarichs tan der) verdedigt de platte kaarten,
I. 77, 182.

Letcester verbiedt den uitvoer uit N. naar Spanje en Portugal, 1.5. 
Letex (Jan Cornelisz van) in W. I., I. 156 volgg.
Letnse (Jao.) op Ceylon, III. 100.
L’Iïeumite (Fred.), reeder van een vloot naar de westkust 

Afrika, I. 52.
L’Hermite (Jacques), opperkoopman en president der loge te Ban

tam, III. 54, 62, 395. Sluit een nieuw verbond met Bantam, 
onderhandelt met Jakatra, III. 93, 138, 344, 352 volgg. Raad 
van I., IV. in. Oordeel over zijn bestuur, IV. ix. Brieven van—, 
III. 245, 339. Zijn Corte remonstrantie van den tegenw. stant 
eenigher plaetsen in I., III. 380.

Lichnodwskt, vaandrig, bevelhebber in Pasoeroewan, XI. 218. 
Liebe, vaandrig, door de opstandelingen in Bantam verslagen, X. 166. 
Liebeherr. XIII. 269. Resident te Solo, XIII. 271.
Liebout (Gtjill.), luit., gekwetst bij het overtrekken van de Brar.- 

tas,- VII. lxxtiii, 242. Kapt. bij de expeditie ter ondersteuning 
van Abdoel Kahar, VII. clxii, 383, 384 volgg.

Lieftinck predikant te Batavia, XI. lxxxiv.
Lier (van) assistent van de Militaire commissie, XII. 297n.
Lieyens (Dirck Claessen Mot), schipper vaart naar I., III. 28. 
Lievensen (Hendr.), kapt. te Batavia, V. 139.
Ligor. C. Specx knoopt betrekkingen aan met —, III. 88.
Listen (Hendr. van), resident op Madoera, XII. 526 volg., 545. 
Lilieneeld (van), luitenant, sneuvelt, X. 169.
LniuANGAN. Regeling van het bestuur in —, VIII. 279. Armenault 

over —, XI. 191. A. C. Mom over —, XI. 333. Gockinga over — , 
XII. 281.

Linois, schout-bij-nacht der Franschen, brengt de Gosson met zijn 
troepen op Java, XIII. vi volg., 246—251. Ontmoet deKngelschen 
in de straat van Malakka, XIII, 251 volg. Weigert metHarlsinck 
mede te werken, XIII. vu volg., xxm, 252 volg.

LiNscnoTEN (Jan IIutgen van) reist naar het Noorden, I. 19. 
Geeft advies bij het uitrusten van een vloot naar het Noorden, I. 
28. Zijn reisgesohrift, I. 94, 177, II. 184.

Lint (Pieter Essias de), vice-admiraal van O. van Noort, 11.482. 
Lintgens (Aern.), vaart naar I., II. 188n. Op Bali, II. 202 , 360. 
Lippies (Joan Caspar), luitenant, assistent van Aria Cheribon in 

het bestuur der Preanger. VIII. 273 volgg., 282. Sterft, VIII. 281. 
Lis (van) koopman te Soerabaya sterft. IX. 54.
Lobok, zie Bawcau.

van
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Lock (Willem), schipper vaart naar I., III. 27.
Lodewijcks (Jan) op Lonthor, II. 444. Onderkoopman te Bantam. 

II. 265.
Lodewijcksz (Jan) , opperkoopman vaart in 1599 naar I., II. 235,469. 
Lodewijcx (Will.). Naar de westkust van Afrika, I. 144. Zijn in- 

strnctie, I. 235 volgg. Naar Brazilië, I. 115,231 volgg. Als onder
commies naar I. in 1595, II. 188. Als opperkoopman naar I. in 
1603, III. 27.

Loebo van Mandkar (Radja) komt te Bantam, VI. xci, 209.
Loebok zie Bawean.
Lombok. Beschrijving van —, III. 160 volg.
Loncken (Frans), schipper, doet onderzoek naar Mataram’s plannen.

V. 148.
Loncq (Hendr. Cornelisz.), schipper, vaart naar I., II. 261.
Lons (Casp.) onderkoopman, IX. 249.
Lonthor, zie Banda-eilanden.
Loot (Adriaen), schipper, vaart naar I., III. 63.
Losari. P. C. Hasselaar over —, XI. 43.
Loten (Jan Gid.), raad van I., X. 162.
Loveren (Gerrit van) assistent te Bantam. VII. 44 Brief van —, 

VII. 340.
Lubertz. (Ger.) handelt op Guinea. I. 38.
Lucas (Engelb.) te Soerakarta bij het optreden van Pakoeboewana 

den Vierde, XII. 145 volgg., 156. Op een tocht van N. naar I. 
gevangen genomen, XII. lx volg.

Lucasz. (Philip) raad van I., V. cvii, 220n., 221.
Ludwich, kommandant te Salatiga, XII. 166.
Ludwig, hoofd der militie op Java, XIII. 130 volg.
Luton (David), boekhouder te Japara, VI. 90, 93,100. Ontslagen,

VI. 105.
Lutte (Claas), indigomaker door Chineezen vermoord, IX. 372. 
Lutzow (von), luit. kolonel, gedetacheerd naar Tandjong Poera, 

XIII. xvi, 20. Strijdt tegen de Engelschen in 1811, XIII. cxxxm 
volgg., 544, 546 volg.

Luymes (Arn.) beschrijft de misbruiken in I. gepleegd, X. lxxxi volgg. 
Luzac (Pieter), tweede resident te Soerakarta, XI. 34, 104. Ge

zaghebber aan Java’s oosthoek, XI. xxvii, 104, 129 n., 200, 
218, 225. Regelt het bestuur in Banjoewangi, XI. xxx, 233 volgg., 
240 volg.

? Lijn (Corn. van der). Wantrouwen tusschen — aan den eenen 
en Maetsuycker en van Alplien aan den anderen kant, V. 269— 
277. Gouv. gen., V. cxxv, 281. Sluit vrede met Mataram, V.
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cxxyi volgg., 281—291. Met Bantam, V. cxxviii volg., 278_
VI. i-v, 13 volgg.. 281. De bewindhebbers ontevreden op —

Treedt af, VI. vi, 17 volg. Brieven van - , V. 267, 269, 278, 
281, 283, 284, 285, 290, VI. 8, 11.

Lijntgens (Pieter) werkt de O. I. C. tegen, III. 116 volgg. 
Brief en Remonstrantie van — aan Oldenbarneveld, III. 364 volgg.

M.

Maas (Raden), zoon van Praboejoko, XI. xi, xv volgg., 81 
88 n., 146 volg.

Macao. Van Neck bij —, II. 243.
Macaeé raad van I., IX. lix, 303.
Macquelin, luitenant, afgezant naar Kraëng Galesoeng, VII. 269,270. 
Madagaskae. Corn. Houtman c. s. op —, II. 189 volgg., 302 volgg. 
Madioen (Kiai Adepati), kommandant van een Mataramsch leger, 

V. 131.
Madjapahit. Het rijk van —, II. 111, 150 volgg.
Madjiea , hoofd der opstandelingen op Ternate en Ambon, VI. xly ,

Lil.
II. 199Madoeea. De eerste vloot der N. aan de kust van — 

volg., 341 volgg. De tweede vloot voor Arissabaja, II. 206 volg., 
377, 412 volgg. Het grootste gedeelte van — door, Mataram ver
overd, V. lxvii, 88, 94. Het Madoeieesche vorstenhuis; Troeno 
Djojo’s aanspraken, VI. xcm volg. Speelman tracht vruchteloos — 
van Troeno Djojo afvallig te maken, VII. xiv, 121 volg. Grooten- 
deels mislukte tocht van Speelman naar —, VII. xv volg., 123— 
126. Tjakraningrat regent van —, VII. lxxv, 28 volg., 251, 
252, 260, 261, 283. — tot rust gebracht, VIL cv volg., 37 volgg., 
53. Moeielijkheden over de opvolging te Soemenap en Pamakassan 
na den dood van Joeda Negara en diens schoonzoons, VIII. xxvm 
volg., xlviii volg., lxxiii , lxxviii volg., xcvi ,1,26 volg., 
46, 60 volg., 95 volg., 134, 137 n., 268 volgg., 302 volgg. 
Soemanap en Pamakasan ontheven van de suzereiniteit van Mata
ram, VIII. lxxvii, 126 volg., 259, 262. Onlusten verwekt door 
Tjakraningrat (1714), VIII. cxl volg., IX. i—tv, 2—4, 7—18, 
22 volg. Door Baliers grootendeels verwoest, IX. 28 volg. Geheel 
afgestaan aan de O. I. C., IX. lxxxix, 437. Oorlog tusschen 
Tjakraningrat en de 0. I. 6. (1745), X. xxxiv volgg., 48 volgg.» 
Het bestuur op — geregeld, X. 51 volg., 57 volg. Opstand 
op — door Setjadiningrat bedwongen, X. lxvii 177, 184. Har-
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335 volgg. Van Ossenberch over —, XI.ting over —, X. 304 
26 volgg. Berichten over — tijdens gouv.-gen. van der Parra, 
XI. 48, 56, 74, 92, 102, 221, 237 volg. De erfopvolging geregeld 
bij den dood van Setja Diningrat, XI. li, 118 volgg., 125, 133 
volg. J. Vos over —, XI. 156 volgg. Berichten over — tijdens 
gouv.-gen. van Riemsdijk en de Klerck, XI. 283, 287, 307, 348, 
393, 493. Van der Burgh over —, XI. 440 volgg. Berichten 
over — tijdens gouv.-gen. Alting en van Overstraten, XII. 11, 
65, 235, 320, 456, 561 volg. De Panembahan van — onder 
den invloed van Mamoed, XII. xx, 15 volgg., 26 volg. Van der 
Niepoort over —, XII. 47 volgg. Siberg over —, XII. lil volgg. 
Van IJsseldijk over —, XII. 516 volgg., 536 volgg., 552 volg. 
Engelhard over —, XIII. 153 volgg. Hulp door — aan de Regee- 
ring verleend tijdens de Cheribonsche onlusten, XIII. xlix. Kiest 
de zijde der Engelschen, XIII. cxl, 547 volg.

Madoeratna (Panembahan), titel van Troeno Djojo, VI. cvi.
Maen (Gijsb. vax der) , gezant naar Mataram, VI. 49, 51, 53.
Maertensz. (Cornelis) , schipper, vaart naar I., III. 63.
Maertsex (Arent) aan de kust van Koromandel, III. 339 volgg., 

345 volgg., 348 volg. Sluit een verbond met Jakatra, III. 344, 
352 volgg. In Atjeli, III. 51. Raad van I., in onderhandeling 
met Bantam, IV. xlviii, 99. Als Kommandeur naar Japara en 
Makassar, IV. cxliii volg., 115 volg. Sterft, IV. 162.

Maetsuycker (Joan) , raad van I., sluit een voorloopigen wapen
stilstand met de Portugeezen op Ceylon, V. cxx, 266 volgg. 
Verzamelt de keuren van Batavia, V. 257. Wantrouwen tusschen 
— en van der Lijn, V. 270—277. Advies over vrijhandel enz., 
VI. xiv volgg. Gouv.-gen., VI. l, 43. Toestand van I. bij zijn 
optreden, VI. li volgg. Verhouding tot Mataram tijdens zijn 
regeering, VI. lui volgg., lvi volgg., lxvi volgg., 46 volgg., 
172 volgg. Verhouding tot Bantam, VI. lv, lviii volgg., lxviii, 
83 volgg., 207 volgg. Maatregelen van inwendig bestuur, VI. 
lxviii volgg., 157 volgg., 160 volgg. Oorlog met deMakassaren, 
Troeno Djojo, enz., VI. xc volgg., 190 volgg., 209 volgg., VII. 
l—liii, cxiii—cxxm, 1—184, 314—318. Tegen het uitzenden 
commissarissen-generaal, VIII. xii volg. Sterft, VI. lxxxv, VII. 
liv, cxxiv. Brieven van —, VI. 36, 38, 43, 53—83, 86—130, 
147-157, 166.

Maetsuyker (Wilhem), gezant naar Mataram, VI. 49, 51, 53.
Maffe (Gid. de), vaandrig, IX. 308.
Maffon (Joan Er.), luit.-ingenieur, IX. 284.
Magellaansciie Compagnie , I. 126 volgg.
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Mahietj, kolonel. Zijn anti-Franscke gezindheid, XIII. ix, 277n. 
Mahu (Jacques) vaart naar I., II. 218. Sterft, II. 219.
Mairos (Cornelis Jacobsz.), onder-koopman te Bantam, III. 

344, 352 volgg.
Makassar. Geschiedenis van —, II. 119, 138 volgg. Beschrijving 

III, 156 volgg. Betrekkingen der O. I. C met —, III. 
102, 319 volgg. Ondersteunt de opstandelingen in de Molukken,
VI. xlv, in. Mataram te vergeefs tegen — opgezet, VI. liv, 
47—53. Onder het gezag der O. I. C., VI. lxxiv, xci, 182. 
Regeling der vaart naar —, X. 24. Onverdedigbaar geacht tegen 
de Engelschen, XII. 399. Wiese over —, XIII. 101, 297. Het 
gouvernement van — opgeheven, XIII. 401 volgg.

Makassaren (Zwervende) komen in Bantam, VI. xci volg., 
209 volgg., 214, 216 volgg., 124 volg. Verwoesten vele plaatsen 
aan de Oostkust van Java, VI. xcii volg., 124 volg., 127 volg., 
147 volgg., 150 volgg., 167 volgg., 186, 190 volgg. Troeno 
Djojo hun hoofd, VI. xcm volg., en volgg. Verslagen door 
Poolman, VI. civ, 151, 154. Jagen een Mataramsch leger op de 
vlucht, VI. cv volg., 154. Speelman tegen de —uitgezonden, VI. 
cvii, 169. In onmin met Troeno Djojo, verwoesten Madoera,
VII. vit, 75, 78, 87 volgg., 143 volg. Verzoening met Troeno 
Djojo, VII. lxxvii, 243. Versterken zich binnen Kappar, VII. 
lxxxvi, 268. Verdrijving der —, VII. xc—xcix, 27, 28, 32, 
35, 266—271, 276—284, 296 volg. Zie ook Galesocny.

Makelaars. Instructie voor de geswore —, X. 101 volgg.
Makjak, voor het eerst door H. bezocht, III. 37, 193 volgg. Door 

P. van Caerden veroverd, III. 66, 268. Forten aangelegd op — 
door P. Both, IV. vi.

Malabar. Geschiedenis van —, II. 22 volg., 33, 77 volgg.
III. 172 volgg. Tocht van

van

Beschrijving van de kust van —
Dedel naar —, IV. cli. Het Nederl. gezag uitgebreid langs de 
kust van —, VI. lxxii. Zie verder Calicul enz.

Malaja (Radlien Dcmang) vader van Troeno Djojo, VI. xcm volg.
Malakka. Geschiedenis van —, II. 107 volgg. Beschrijving van —, 

III, 153 volgg. Verrichtingen van Matelief in de straat van —,
48 volgg., 214—223. Advies van Matelief omtrent —, III. 243. 
S. van der Hagen in de straat van —, IV. xxv. Verovering 

V. cxvi volgg., 245, 246 volg., 252. Door Maleiers 
belegerd, VII. xvi. Regeling van de vaart naar —, X. 25. Door 
de Engelschen veroverd, XII. viii, 368 n., 399. Zie ook Djohor.

Malang. Harting over —, X. 303, 332. Door de O. I. C. veroverd, 
XI. ix volgg., xviii, 70 n., 71, 81, 88. Niet aan den Keizer

III.

van
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afgestaan, XI. 100. J. Vos over —, XI. 145 volg. Van der Burgh
over _} XI. 447 volg. Van der Niepoort over —, XII. 57. Siberg

XII. 117 volg. .Van IJsseldijk over —, XII. 493 volg.over —,
Aan den Soesoelioenan afgestaan, XIII. 536.

Malayoe Koesoema, regent van Malang, partijgenoot van Proboe- 
djoko, X. lxxx, XI. xv volgg., 25, 72 n., 84, 88, 145 volg.

Malediven. Bezoek aan de —, II. 495.
Maleiers. Geschiedenis der —, II. 107 volgg.
Mamoed, dweepziek Mohamedaan, oefent verderfelijken invloed op 

den Panembahan van Madoera, XII. xx, 15 volgg., 26 volg.
Mampawa. De Panembahan \an — vijand van Bantam, XI. xl volg.
Man (de), koopman, resident te Tagal, X. 352.
Mandoero-redjo (Kiai Adipati), bevelhebber van het Mataramsche 

leger voor Batavia, V. lnxix volg., 139, 142 volg.
Mangalla (Daëng) belooft Kraëng Galesoeng over te halen tot 

aansluiting bij de O. I. C., VII. lxvii, 208, 212. Geraakt echter 
onder Bantams invloed, VII. lxxvii, 237. Gevangen, VII. 32, 34.

Mangalla (Pangeran). Verijdelde aanslag tegen den Sultan van Bantam, 
XI. xxxix volg., 354 volgg.

Mangaspa (Daeng), hoofd der Makassaren, VI. xci, 127 volg., 167, 
216 volg. Gedood, VII. 75.

Mangkaboemi regent van Landak, XI. xlvit.
Mangkoeboemi. Oorzaak van den oorlog met —, X. xl volg., 278. 

Aanvang van den oorlog, X. xlvi, 63 volg. Werpt zich als Soesoe- 
hoenan op, X. xlvii, 153, 158. Vervolg van den oorlog, X. xlv 
volgg., 177, 181, 185 volg., 192, 195. Onderhandelingen, X. 
lxxii volgg., 227 volgg., 286 volgg. Sultan van Djokjokarta 
onder den naam van IIamanokoeboewana , X. lxxiv volg., 298 
volgg., 308, 373 volgg. Zie verder Vorstenlanden.

Mangkoedininorat regent van Madoera, Xl’. 118 volgg., 125, 133 
volg., 221.

Mangkoe Joedo (Toemenggoeng), Javaansch aanvoerder onder Tak, 
VII. lxix, 236, 244.

Mangkoe Joedo, hoofd der Madoereezen verovert Mataram, VII. 
xxiv volgg., 137 volgg., 149 volgg. Houdt zich staande na den dood 
van Troeno Djojo, VII. 282.

Mangkoenegara , zie Amangkoerat II.
Manokoenegara, zoon van Amangkoerat II, ontwijkt het hof, IX. 

vm, 46, 70. Aan zijn vader teruggegeven, IX. xn, 82n. Zijn haat 
tegen Danoeredjo, IX. 119, 123. Uit Java gebannen, IX. xxviii, 
128, 140, 227 volg.

Mangkoenegara, Mas Saiiid of Soeria Koesoemo verzet zich tegen
8
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het afleggen van den eed aan de O. I. C., X. xxxiv, 35. Verbindt 
zich met Mangkoeboemi, X. xli volg., 278. Oorlog tegen —, X. 
xlvi volg., lxv volgg., 177, 181, 185 volg., 192, 196. In onmin 
met Mangkoeboemi, X. lxx volgg., 227 volgg. Onderhandelingen,
X. 231 volgg., 283 volgg., 307 volgg. Einde van den oorlog, X. 
lxxvi volgg. 314 volgg. Nieuwe twist met den Sultan, X. 394 volg.,
XI. xxxvi volg., 17 volg., 32 volgg. 46 volg., 55,82. Houdt zich
rustig, XI. 169, 235. Nieuwe verbittering, XI. 307 volg., 348
volg., 406 volgg. Benoemd tot hoofd van bet leger van den
Keizer bij een mogelijken inval van de Engelschen, XII. 2 volg. 
Betuigt zijn welgezindheid jegens de O. I. C., XII. 10. Betuigt bij 
beëedigde acte zijn onderwerping aan Keizer en O. I. C., XII. 87 
volg., 125. Zijn houding bij den dood van Pakoeboewana III, XII. 
148 volgg., 155 volgg., 162. Blijft aanspraak maken op den troon

Mataran, XII. xn volg., 189 volg., 191 volgg. Nauw ver
bonden met den Keizer tegen de O. I. C., XII. xiv, 209 volgg.
Voor de O. I. C. gewonnen, XII. xvn volg., 213 volgg. Zijn
houding bij den dood van Sultan Hamangkoeboewana, XII. xxxiv, 
244 volgg. De erfopvolging in zijn geslacht geregeld, XII. xxxv 
volg., 271 volgg., 286 volgg., 304 , 413 volgg. Sterft, XII. xxxvi, 
413, 435.

Mangkoerat. Karakter van 
Mataram.

Mangoen Sadana, rijksbestierder van Bantam, VII. cxliv volgg., 
41 volgg., 47, 337 volgg., 340 volgg., 342 volgg., 353 volgg. 

Mangoe Sastbo, dweepziek raadsman van den Panembahan van 
Madoera, XII. lxxi, 456, 526.

Manteau, veldprediker in het leger tegen Troeno Djojo, VII. 
lxxiv , 223, 244.

Marbon. , Oprichting van een fort te —, XIII. 120 volg.
Maecelis (Hans), koopman te Teganapatnam, III. 76, 399. 
Marcmee (C. B.), opperkoopman te Japara, VII. cv. Brief van—, 

VII. 274.
Marien (Dav.), afgezant van Cocn naar den rijksbestierder van 

Bantam, IV. 77.
Maronde. De Engelschen aan de —, XIII. xvi volg., 17 volgg., 

26 volgg.
Marquis (Guil.) op Lonthor, II. 444. Sterft, II. 464.
Mars (Anth. Mathijsen), kapitein bij 'de expeditie tegen Sultan 

Ageng, VII. clxvi, 390.
Martalaya, vroeger Wira Soeta, regent van Tagal, VII. 76, 

119, 136. Tracht Amangkoerat aan Bantam te verbinden, VII.

van

VI. xcvi volgg. Zie verder
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xxi volgg., 136. Bereid om tegen de opstandelingen uit te trekken, 
doek in zijn kart met deze heulende, VII. xliii volgg. 177 volg., 
182, 185 volgg. Doodt Martapoero en wordt zelf ter dood gebrackt, 
VII. xlvi volg., 188 volg.

Martanata (Ngabelii), strandgouverneur van Mataram, VI. nvn, 
93 volg. Vermoord, VI. 99.

Martapoera onder ket gezag van Mataram, V. cxxii, 248.
Martapoero, vroeger Wongso Dipo, regent van Japara, VI. cvii, 

152, 156, 181, 195 volgg. Onderkandelt met Speelman, VII. 
iv volgg., 77 volgg. Bericht den dood van Mangkoerat aan Speel
man, VII. 132 volgg. Ontvangt den naam Martapoero, VII. 145. 
Trekt tegen de opstandelingen uit, blijft aan den Soesoekoenan 
en de O. I. C. getrouw, VII. xliii volgg., 177 volg., 182, 185 
volgg. Vermoord, VII. xlvii, 189.

Martasana (PaDgeran), zoon van Mangkoerat, VI. xcix, 166, VII. 
190. Couper in onderhandeling met —, VII. 95 volgg. Vlucht bij 
den opstand in Mataram naar Bagelen, VII. xxv, 139, 148 volgg. 
Neemt den titel van Soesoehoenan aan, VII. xxvii, 154. Sterft, 
VII. lx, 227.

Marta Widjaja (Pangeran Aria) tracht zich van ket gezag van 
Cheribon meester te maken, XII. 323 volgg., 332.

Marta Wyaja, zie Scppoe.
Martensz. (Adr.), zie tilock.
Martensz. (Jan), schipper, vaart naar I. in 1598, II. 204. In 

1601, II. 261.
Martexsz. (Jan), koopman, vaart naar I. in 1601, II. 253. In 

Atjeh, II. 496, III. 398.
Martins, vaandrig, bij de verovering van Noessa Barong. XI. 

xxxiii, 292.
Maiitsz (Arent), zie Maertsen.
Marijbn (Jer.) vaart naar I., II. 188 n.
Mas (Raden), zoon van Praboedjoko, XI. xi, xv volgg., 81 n., 

88 n., 146 volg.
Maskyck (Corn. van), assistent in Pasoeroewan, IV. 3. Gezant 

naar Mataram, IV. xlix, 106. Zijn verhaal van dien tocht, IV. 
88 volgg. Gevangen naar Samarang gevoerd, IV. 96 volg. Ont
vanger te Batavia, V. 148, 174. Neemt deel aan de verkiezing 
van een opvolger van Coen, V. 155. Gezant naar Japara, V. 
oviii, 192. Naar Bantam, V. 226. Zijn weduwe, V. 239.

Massau (G. van), XII. 145.
Masulipatnam. Faktorij te —, III. 40, 76 volgg., 340. Beschrij

ving van — III. 151.
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Mataram. Oudste geschiedenis van —, II. 162 volg. Tracht zijn 
gebied naar alle kanten uit te breiden, vrees van Bantam 
—, IV. viii, xii, cxlv volgg., 2, 8, 14 volg.,.22 volg., 28, 
34 volg., 39 volg., 50, 51, 65, 70, 73, 85, 255, 261, 266, 
269 volg., 272, V. 26, 232, 236. Eerste aanraking der H. met 
Hagoeng, vorst van —; kantoor te Japara gesticht; gezantschap 
van O. van Zurck, IV. vu volg., xi volg., 8, 16, 19, 22 volgg. 
S. Doenssen gezant naar —, IV. xxvi volg., 25 volg.,.30 volg. 
G. F. Druyff gezant naar —, IV. xxxiv. Zijn instructie, IV. 
54 volgg. B. van Eyndhoven over —, IV. 57 volgg. C. Maseyck, 
gezant naar —, IV. xlix, 88 volgg., 106. Het kantoor te 
Japara door — geplunderd, IV. xlvjii volg., li volgg., 96, 
106 volg. Japara door Arend Maertsen en J. Pz. Coen getuchtigd,
IV. cxliii volg., 115 volg., 163 volg. Afwisselende verhouding 
tusschen de O. I. C. en —, IV. cxliv volgg., 184 volg., 189,192 volg., 
202 volg., 217 volg., 250 volg., 255, 261. Dr. de Ilaen gezant 
naar —, IV. cxlviii volg., 267, 269, 284 volgg. Voor den 
tweeden keer, IV. 273, V. n, lxvi, 25 volg., 30 volgg. J. Vos 
gezant naar —, V. lxvi volgg., 40 volgg., 89 volg. Soerabaja, 
Madoera enz., door — veroverd: wordt gevaarlijk voor Batavia}
V. lxvii volgg., 40, 88, 97 volgg., 104 volg., 107 volgg., 114. 
Belegert Batavia, V. lxxv volgg., 127— 145. Voor de tweede 
maal, V. lxxxv volgg., xci volg., 146 volgg. Mislukte onder- 
handelingen, V. xchi, 170 volgg. Tuchtigt de opstandelingen in 
de Preanger, V. xchi volgg., 186—190. Vijfentwintig N. door — ver
raderlijk gevangen genomen, V. cviii, 191 volg. Afwisselende 
houding tegenover de 0. I. C.; de uitvoer van rijst naar Batavia 
oogluikend toegclaten, V. cx volg., exiv volg., 204 volgg., 
208 volgg., 215 volgg., 223 volg., 227 volgg., 236 volgg., 240 volg. 
Verovert Balamboeang enz., doet een inval op Bali, V. exiv, 
cxxi, 202 volg., 233, 241, XI. m n. Invloed van de verovering 
van Malakka op de verhouding tot —, V. cxxi volgg., 247,253, 
Een schip met Mataramsche gezanten naar Mekka genomen, V. 
cxxm volg., 255 volg. De invloed van — in Palembang en 
Djambi gefnuikt, V. cxxii, 256 volg. Verhouding tot — tot aan den 
dood van IIagoeno, V. cxxiv volg., 258, 262, 264 volg., 278. 
Maxgkoerat sluit vrede, V. cxxv volgg., 281—291. R. van 
Goens gezant naar — (1649), VI. 11 volg. Verhouding tot 
onder gonv.-gen. C. Reiniersz.; li. van Goens in 1651 en 1652 
gezant naar —, VI. xlv volgg., 22, 27 volgg. H. van Gendt 
(1653) en R. van Goens (1654) gezanten naar —, VI. liii volgg., 
39 volgg., 44 volg., 46 volgg. Afwisselende houding van ■;

voor
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W. Kieft (1655), J. Truytman (1657), Z. Wagenaer (1667), 
A. Verspreet (1668) gezanten naar—, VI. lvi volgg., lxvi volgg., 
59 volgg., 65, 67 volg., 72 volg., 80 volgg., 87, 89 volgg., 
93 volg., 98 volgg., 102, 105 volg., 107 volgg., 112 volg., 
116 volgg., 119 volg., 129. Inwendige toestand van — onder 
Mangkoerat, VI. xovi, 81, 90, 125, 166 volg., 172 volgg., VII. 
vn volg., 95 volgg. Aanvang van den oorlog met de Makassaren, 
Troeno Djojo, e. a., VI. xcii volgg., c volgg., 124, 127, 
149—156, 166 volgg., 189 volgg. Vervolg van dien oorlog, dood 

Mangkoerat, oorlog tusschen zijne zonen, Amangkoerat I 
door de hulp der O. I. C. geplaatst op den troon van —, VII.

22 volg., 27—40, 51 volgg., 57—64, 73—313.

van

i—exil, 17
Soerapati in —, Tack c. s. vermoord, VIII. xxm, xxx volgg., 
3, 5 volg., 17 volg., 198—205, verg. 130 volg. Zeer gespannen 
verhouding tot de O. I. C.; verstandhouding met Djang di Per- 
toewan, Jonker e. a., VIII. xliii volg., xlv, lvi volgg., 
22 volgg., 33, 34 volgg., 40 n., 43 volgg., 53 volgg., 57 volgg., 
62, 67 volgg., 74 volgg., 80 volgg., 84 volgg., 88, 89 volgg. 
De kroonprins feitelijk meester in —, dood van Amangkoerat I, 
VIII. Lxni volgg., 97 volgg., 100. Optreden van zijn zoon 
Amangkoerat, wordt door Poeger (Pakoeboewana I) met behulp 
der 0. I. C. verdreven, VIII. lxvi—lxxyiii, 101, 103 volgg., 
119 volgg., 222—268. Amangkoerat vlucht naar Soerapati; oorlog 
tegen hen, VIII. lxxvi, lxxxiv—xcvi, xcviii—civ, cvii, 124 
volgg., 129 volgg., 132 volgg., 145 volgg., 285—302,304- 307, 
327—341. Acte van limietscheiding tusschen — en de landen der 
O. I. C. (1706), VIII. 284. Conferenties van de Wilde met 
Pakoeboewana over Madoera, enz., VIII. xcvi volgg., 308 volgg. 
Nieuw contract met Pakoebawana (1707), VIII. 317 volgg. De 
Depati Socrabaja vermoord, VIII. cvm volgg., 354 volgg. 
Mataram in rust, VIII. 154 volgg. Oorlog met Tjakraningrat en 
de broeders van den Depati Soerabaja; kuiperijen aan het hof, 
Vilt. cxi volg., JX. i volgg., 1 volgg.,7—18,19—28, 37 volgg., 
47, 53 volgg. Dood van Pakoeboewana I, optreden vanAMANG- 
kokrat II, IX. vu volg., 42 volg., 44 volgg. Oorlog met zijn broeders 
en oom en de zonen van Soerapati, IX. vin volgg., 48 volgg., 
65 volgg., 67 volg., 69 volgg., 82 n., 86 n., 89 n. Dood van 
Amangkoerat II, optreden van Pakoeboewana II, IX. xxvi 
volg., 90 n., 112 volg. Oorlog tegen Djajocda en Mas Brahim, 
twist met Tjakraningrat, IX. 113, 118 volgg., 128 volgg., 139 
volgg., 146 volg., 148 volgg., 154 volgg., 172 volgg., 187 volgg. 
Val van den rijksbestuurder, IX. xxvm volg., 196 volgg.,
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207 volgg. Contract van 1733, IX. xxxix volg., 206, 235 volgg. 
Verdrag van 1737, IX. xli, 266 volg., 269 volgg. Oerawan of 
Poerbaja gevaarlijk voor de rust des rijks, IX. xliii, 263, 265 
volg., 273, 279 volg. Vervolg der twisten met Tjakraningrat,IX. 
274 volg., 278 volgg., 287volgg. Invloed van den opstand der 
Chineezen op —, IX. lxxvii volgg., 372 volgg., 398 volgg., 
406 volgg., 410 volgg., 420 volgg., 422 volgg. Vrede metPakoe- 
boewana II (1743), IX. lxxxix volg., 432 volgg., 434 volgg, X. 
xxxii volg., 33 volg., 41 volgg. Traktaat van 1746, X. xxxix, 
62 volg. Panoeboewana II staat zijn rijk af aan de O. I. C., 
sterft; optreden van Pakoeboewana III, X. Xlvi, 152 volg., 
156—162. Oorlog met Mangkoenegara (Mas Sahid) en Mang- 
koebocmi, eindigende met de splitsing van het rijk, X. xxxiv, 
xl volgg., xlvi volgg., lxv volgg., 35, 54, 63, 104 volg., 153, 
177, 180 volg., 185 volg., 192, 195 volgg., 227 volg., 278—303, 
374 volg. Zie verder: Vorstcnlcuiclcn.

Mataram (Aria), broeder van Amangkoerat I, wil diens zoon niet 
erkennen, VIII. lxiv, 97n. Zijn gedrag bij de troonsbeklimming 
van Amangkoerat II., IX. vu volg., 46, 48 volgg., 52. Gedood, 
IX. ix, 57 volg., 66.

Matelief (Cobn.), reeder van een vloot naar de westkust van Afrika, 
1.52. Admiraal, vaart naarl., III. 46 volgg. InMalakka, III.48 volgg., 
69, 214—223. Te Bantam, III. 51. Op Ambon, III. 53 volg., 221. 
Op Ternate, III. 55 volgg., 221,226 volgg. In China, III. 57 volg., 
222,246. InTsiampa, III. 58. Te Pahang en Bantam, III. 59 volg. 
Verstandhouding tusschen — en Makassar, III. 102, 322 volg. Advies 
van — aan P. van Caerden, III. 332. Brief van — aan den vol
genden uit N. aankomenden admiraal, III. 240. Naar N. III. 62. 

Matenes (Jan Claessen van), assistent te Bantam, V. 240. 
Matjanagaba, vorst van Balamboeang, VIII. ljx, 79 volg. 
Matjanapoeba, vorst van Balamboeang, VIII. lix, 79 volg. 
Matthijssen (Abe.), schipper, vaart naar I. in 1602, III. 4. In 

1605, III. 48. Op Ambon, III. 250. Ontvangt een partij edelge
steenten, III. 250. Naar Makassar afgevaardigd, III. 322.

Mau (Simcn Lambertsz.), schipper, vaart naar I. in 1595, 11.138.
In 1598, II. 203. In 1600, II. 239. In 1605, III. 48. 

Mauregnault (Jan de), advocaat-ftskaal op Ceylon, IX. 169, 200. 
Maurisse, pres. van den Raad van justitie, verbannen, XIII. 
Mauritius. De vloot van Van Neek op —, II. 205, 390 volgg. 

Gemeenschap tusschen Java en — omstreeks 1798, XII. lxvi, 
436. Verkoeling der betrekking tusschen — en Java, XIII. vi volgg., 
246 volgg. Veroverd door de Engelschen, XIII. n—iv.

xon.
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May (Jan Coenelisz.) doet reizen naar het Noorden, I. 29 volg. 
32. Vaart naar I., II. 204.

Mechelen (Johan van), bevelhebber 
volgg. Overhandigt

Medeb, gezaghebber te Bantam, X. 136.
Meebal (Claes Simonsz.), onderkoopman, vaart naar I., II. 236. 

Hoofd der faktorij te Bantam, II. 237, 476, III. 395. Te Patani, 
III. 25, 246.

Meee (Benj. van der), gezant naar Pangeran Poeger, VII. 22, 
28, 33. Oneerlijk gedrag in Cheribon, VIII. 21. Sneuvelt in Kar- 
fasoera, VIII. xxxviii, 17.

Meee (Coen. Pieteesz. van dee) te Grissee, III. 395.
Meee (Feanco van dee), raad van I., IV. 111.
Meeeman (Jan Geeeitz), schipper, vaart naar I., III. 4.
Meeuwenbaai. Werken aan de —, XIII. xcv volg., 346 volg., 4l4.
Mehl (J. 0.), luit.-ingenieur, doet onderzoek naar den staat der 

defensie in Bantam, XII. 440.
Melcknap (Claes Jansz.) , schipper, vaart naar I., II. 204. Voor 

de tweede maal, II. 260. Voor de derde maal, III. 48.
Melcknap (Jan Coenelisz.), schipper, vaart naar I., III. 4.
Melcknap (Jan Jacobs) handelt op Guinea, I. 38.
Melcknap (Jan Jansz.), schipper, vaart naar I., II. 226.
Meldeet (Hans van), koopman op Bali, IV. 207.
Mendo$a (Andeeas Fuetado de), Spaansch generaal in I. ,11. 254 

volg., 262, 264, III. 19, 35, 47.
Meeak. Werken aan de baai van —, XIII. lxxvi , 414, 419,452,495.
Meecatoe (Gee.). Invloed van — op de tochten naar het Noorden, 

I. 14 volgg. Atlas van —, I. 65 volg. Kaart met wassende graden, 
I. 71 volgg.

Mes (Jan Coenelisz.) reist naar het Noorden, I. 29.
Meteeen (Em. van) ontvangt van Rich.-Hackluyt berichten omtrent 

den noordelijken doortocht naar China, I. 20.
Metsue (Pietee) brengt de Mataramsche rijkssieraden aan Poeger, 

VIII. 155. Administrateur te Japara, VIII. 239.
Meunicx (Coen.) rust een schip uit ter vischvangst in Terra nova, 

I. 31. Handelt op Guinea, I. 38.
Meunnicx (P. C.), compagnon van de Moucheron, I. 112, 230.
Meue (Luc.), resident te Cheribon, VIII. 93.
Meueee, kapitein, met eenige schepen te Samarang, XII. 151.
Meuees (Jac. Willink), pakhuismeester te Batavia, naar N. ont

boden, IX. xxxri, 168.
Mf.ues (Maet.) tweede resident te Djokjokarta, XII. 90.

van Soerabaya, VII. cvi, 38 
aan Amangkoerat een geschenk, VII. 304volg.



MEYBAUM- -M0I1AMEDANEN80

Metbatjm (L. N.), teekent een contract met Bantam 
Kommandeur aldaar, XII. 23n.

Meter (Jan Casp.), luit., vervolgt Praboedjoko, XI. xvi, 81n. 
Kapt.-luit. te Soerakarta, XI. 416.

Meter (Lieve Willem), tweede secretaris-generaal, XIII. 508.
Meter (Wolfg.) , vaandrig onder H. de Wilde, VIII. 238.
Meter (Corn. de) reist naar Rusland, I. 10.
Meijeriioff, vaandrig tegen de Chineezen, IX. 373, 376.
Michel (Sydnet) Japansch soldaat, betrokken bij de samenzwering 

der Engelschen op Ambon, V. ix volgg.
Michiels (Ferdinand) , opperkoopman te Patani, III. 25, 88, 397. 

Sterft, III. 247.
Michielsz (Jochem) hoofd der expeditie ter beveiliging van Indra- 

majoe, Cheribon enz. tegen de Bantammers, VII. cxli, cli volg., 
50, 327, 363, 371, 378. Kapitein in het leger ter ondersteuning 
van Abdoel Kakar, VII. clx volgg., 385 volgg.

Michiels (Tijmen), onderkoopman te Bantam, tegenover de Engel
schen, IV. 68 volg. Ontvanger te Batavia, IV. 241.

Middelgeest (Sim. a), leider der oppositie tegen Coen, V. lvi.
Middellandsche Zee. Handel der N. op de —,1-7 volg.
Midderhoff (Jac.), landmeter, XII. 203.
Middleton neemt met Spilbergh een Portug. schip, II. 277. Op de 

Banda-eilanden, III. 108, 389. Op Amboina III, 185. Te Bantam, 
IV. 27.

Mierop (Pieter), vaandrig, bij de verovering van Bajoe, XI. 228. 
Luit.-kommandant te Banjoewangi, XI. 456, 495.

Mieuss (Jac.) op Neira, II. 444.
Mirsa, hoofd van een bende roovers in Cheribon, XI. lxviii, 353.
Missier (Sultan), zie Namroed.
Mochamet (Pangerang), broeder van den Sultan van Bantam, XI. 

6 volgg., 51.
Mochjiddin wordt sultan van Bantam, doch spoedig daarna ver

moord, XIII. xxxiv, 256.
Modafar, Koning van Ternate, III. 107.
Moelenaer (Jan Jansz.), schipper, vaart naar I., II. 188. Sterft, 

II. 194, 200, 345.
Moelre (Johan de), opperkoopman, vaart naar I., III. 73. Wordt 

vermoord op Neira, III. 98.
Moens (A.), raad van I., XII. 131.
Moera (Goesti), Balisch hoofd in Boelamboeang, XI. vu.
Mohamedanen. Indië door — beheerscht, II. 26 volgg. Op Javil, 

II. 154 volgg.

XI. 300.
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Mol (Christofe.), ritmeester, IX. 309, 363.
Mol (Dirk Claesz.), schipper, vaart naar I. in 1600, II. 240. In 

1605, III. 48.
Mol (Jan Jansz.), schipper, vaart naar L, III. 27. Op Tidore, III. 

36, 191. Te Bantam, III. 247. Te Kalikoet enz., III. 257 volg. 
Naar de Molukken, III. 259. Vaart voor de O. I. C. te St. Malo 
naar I., IV. xliii.

Molinaeus (Luc.), assistent in Cheribon, VIII. 327.
Molukken. Geschiedenis van de —, II. 165 volgg. Beschrijving 

van de —, III. 198 volgg. Eerste vloot der’II. in de —, II. 
208 volg. P. van Caerden in de —, III. 65 volgg. Brief van 
Adr. Corssen over de —, III. 267 volgg. De Spanjaarden houden 
zich niet aan het twaalfjarig bestand, III. 380 volg. Advies van 
L’Hermite omtrent de —, III. 383. Zie verder op de verschillende 
eilanden.

Mom (Arn. Const.) , resident van Cheribon. Memorie van — voor 
zijn opvolger, XI. 325 volgg. Raad van I. Advies omtrent de par-

• ticuliere vaart, XII. xlvi n. Twisten met Nederburgh, XII. 
365 volgg.

Mom (Gerrit), kapitein, behaalt een overwinning te Demak e.a., 
IX. lxxxv, 401, 419.

Monjaja (Kiai Aria), rijksbestuurder van Bantam, VII. cxiv, 
cxxiv volg., cxxxïi, 319 volgg., 331, 343 volgg. Hoofd van 
Bantamsche troepen in Cheribon, VII. 25. Verbannen, VII. 50, 
314 n. Door Ageng teruggeroepen, door Abdoel Kahar gedood, 
VII. 55.

Monkenberg, kapitein-luitenant, vermoord, XIII. 275.
Monopoliegeest der O. I. C., zie Vrijhandel.
Mons (Jan de) secretaris der expeditie onder H. de Wilde, VIII. 

238 volg. Klerk te Samarang. VIII. 269.
Montemarano (Kraëng) hoofd der Makassaren. VI. xcr volg., 124, 

128, 167, 188, 191, 209, 214.
Montez (Louis) vaart naar I., II. 226.
Mook (Vinc. van) graaft een kanaal. VIII. 32.
Moorrees (J. W.) secr. der Ilooge Itegeering. Wiese’s oordeel over — 

XIII. 277 volg. Prefect van Bantam. XIII. 351. Minister te Djok- 
iokarta XIII. 443. Ontslagen. XIII. oxn, 501.

Mokero (Juan Lopez de), Portugeesch ambassadeur, sluit vrede 
met Djolior. III. 90, 305.

Morgenster (IIendr. Lod.) kommandant der bezetting op Madoera. 
XI. 442, XII. 15, lön.

Mossel (Jac.) raad van I., X. 29, 114, 134. Vergezelt van Imhoff
9
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de oostkust. X. xxxvm, 61. Gezant naar Bantam. X. 68
108. 125 volg. Zijn rapport hierover. X. 115 volgg. Dir. gen., 
benoemd tot gouv. gen. X. liv, 162, 164 volg. Regeeringsmaat- 
regelen ten opzichte van Bantam. X. lv volgg., 166—176, 178 volgg., 
181 volg., 183, 187 volg., 197 volg. Legt op last van de Staten- 
Generaal aan de N. in I. een belasting op. X. lviii volgg. Ver
biedt de vrije vaart naar Ceylon e. a. p. X. 223 volgg. Regelt den 
handel en het bestuur in de Jakatrasche en Preangerlanden. X. 
lxl volgg. Oorlog met Mangkoeboemi e. a. X. lxv volgg. Reist

Samarang. X. lxxii, 229, 276 volgg. Splitsing van Mataram. 
X. lxxii volgg., 286—303. Sterft. X. lxxix , 328. Brieven en andere 
geschriften van —, X. 115, 162, 176, 178, 180, 183, 185, 191, 
195, 199, 227, 236, 260, 314, 320, 322.

McJtir door F. Wittert versterkt. III. 103, 269.
Moucheron. Afkomst der familie —, I. 109.
Moucheron (Balth. de). Invloed van — op het zoeken van een 

noordelijken doortocht naar I., I. 15 volgg. Rust een schip uit naar 
Terra Nova, I. 31. Handelt op Guinea, I. 38, 52. Op W. I., I. 46/ 
Richt te Veere een handelshuis op voor den handel op O. I., I.
109, 110 volgg. Zijn ondernemingen, I. 112 volgg., 221 volgg., 
II. 210 volgg., 272 volgg. Toetreding tot de O. I. C., I. 143, 267, 
282 volgg Werkt de O. I. C. tegen, III. 115 volgg., 127.

Moucheron (Melchior de) aan de monding der Dwina. I. 11 volg. 
Moucheron (Pierre de) broeder van Balthasar. I. 16, 110 volg. 
Mozambique. S. van der Hagen voor — ,111. 30 volgg. P. van Caerden 

voor —, III. 64. P. Wz. Verhoeff voor —, III. 74.
Mulder (Fred.) , luitenant. VI. 179.
Mulder (Jan Coenr.) kapitein van het kasteel Batavia. IX. 360.

Ter verantwoording opgeroepen. IX. xcn.
Muller ingenieur maakt een kaart van Grissee. X. 88.
Muller predt. te Soerabaja. XII. 467.
Muller (Fred. IIendr.) onderdrukt onlusten in Krawang. VII.

Kapt. onder A. Ilurdt tegen Troeno Djojo. VII. lxv volg., lxxh, 
217, 219—233. Sterft. VII. lxxv, 235.

Muller (Wessel), vaandrig, laat Lassem verloren gaan. X. 50. 
Munnik (A. C.). XII. 451.
Muntinghe (H. W.) part. secr. van Daendels. Brief van —

300. Secr. der Ilooge Regeering. XIII. 427. President van den 
Raad van justitie. XIII. 429.

Mijlendonk president van schepenen te Batavia. X. 383.

naar

naar

cxxi.

XIII.
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N.
VI. 187.Naoke. (Gabr.) Brief van 

Naebssen (C. van) dient een adres in bij de Hooge regeering. XII. 
364n. Resident te Grissee. XIII. xvm volg., 161, 301. Ver-LII

bannen. XIII. xc, 418.
Nambo. Mossel over —, X. 247.
Naairoed of Sultan Missier veldheer van Pangeran Poeger. VII. 

cviii, 60 volg., 311. Houdt na Poeger’s onderwerping stand en 
sneuvelt. VII. cix volg., 313n.

Naso of Nassen (Corn.), kommies, vaart naar I., II. 188.
Nata Bangala. Ongeregeldheden onder — bij de rivier van Krawang. 

VII. cxx.
Nattelaer (Jos. Jansz. de) onderhandelt met den vorst van Jakatra. 

IV. xcvi.
Neck (Pieter Claesz.), schipper, vaart naar I., II. 235, 470 volg.
Neck (van) vaandrig onder F. Tak. VII. 391.
Neck (Jac. Cornelisz. van), admiraal, vaart in 1598 naar I., II. 

203. Te Bantam, keert terug. II. 205 volg., 396 volgg. In 1600 
naar I., II. 239. Op Ternate. II. 241 volg., 478 volg. In China. 
II. 243,479 volg. Te Patani. II. 244, 480, 524 volgg. Terug naar 
N. II. 245. Brief van - - , II. 476 volgg.

Nederburgh (Corn. Seb.) commissaris generaal. XII. xlix. Zijn zorg 
voor de suikerteelt. XII. xxxix volg. Houding bij het aanbieden 
van het adres door de Bataviasche burgers, strijd met van der 
Graaff c. s. XII. lui volgg., 365 volgg. President van de Gecom
bineerde vergadering. XII. lviii, 382. Zeer gewantrouwd in N., 
XII. lix volgg. Sluit zich bij van Overstaten’s verdedigingsplannen 
aan. XII. lxix, 405. Beveelt Siberg als opvolger van Alting aan, 
XII. ixiii. Heft de Amfioen-sociëteit op. XII. 334. Benoemt van 
IJsseldijk tot raad van I., XII. 556. Vraagt ontslag. XII. lxiii. 
Brieven van —, XII. xlv n., 335, 365, 425, 447.

Nederburoil (II. A. en J. J.) stellen een adres van vertrouwen in 
de Hooge regeering op. XII. 383n.

Nederlandscre taal. Weinige bekendheid der bevolking in I. met 
de —, VI. 125, 157, VII. 5, XI. lxxxiv volgg., 356 volg.

-- III. 151. Door de EngelschenNegapatnam. Beschrijving 
veroverd. XII. 37.

van

Neiea, zie Bajula-eilanden.
Neun , raad van I., beschuldigt Nederburgh van het verwaarloozen 

van het werk der defensie. XII. 365n. Stelt een onderzoek in naar 
het gedrag der pennisten. XII. 386.
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Ngantang, zie Anlang.
Niepoort (Rud. Flor. van der), administrateur in den oosthoek 

van Java, XI. 171. Gezaghebber aldaar, XI. 344, 347, 438, XII. 
17. Memorie voor zijn opvolger, XII. 46. Brief van —, XII. 16n. 

Nieuw-Guinea. Ontdekking van —, III. 42 volgg.
Nieuwkericen, zie Nijvenheim.
Nieuwlandt (Adr. van) brengt vluchtelingen, uit Makassar naar 

Batavia, VI. 97n.
Nimwegen (Jan Louis van), resident te Rembang, XI. 28. 
Niyelle (Benj.) neemt deel aan de expeditie ter ondersteuning van 

Abdoel Kaliar, VII. 383.
Noesa Barong. Garnizoen gelegd op —, XI. xm, 145. Het garni

zoen vermoord, XL xxm, 217. Gevaarlijk voor de rust van Balam- 
bocang, XI. 223, 239 volg., 270, 281, 285, 333 volg. Door de 
0. I. C. veroverd en onbewoonbaar gemaakt, XI. xxxi volgg., 
291 volgg., 305 volg., 493. Van der Niepoort over —, XII. 57.

Noesa Kambangan. Baliërs op —, XI. 288 volg. Een post geplaatst 
op —, XI. xxxxv, 294, 306, 332 volg.

Noltuenius (Dan.), raad van I. Zijn aandeel in het dempen van 
den opstand der Chineezen, IX. 303, 310. Werkt mede aan van 
ImhofFs hervormingen, X. 29, 114, 134.

Noorden. Tochten naar het —, I. 9 volgg.
Noordsciie compagnie (Stichting der). I. 30.
Noort (Oliyier van) doet een reis om de wereld, I. 124 volgg., 

242 volg., II. 222 volgg. Onder van Obdam naar Spanje. I. 128, 
244 volg.

Noortman (Pieter) , VII. 166.
Noot (Pieter Gijsb.), commissaris aan Java’s Oosthoek, IX. 89n.» 

112 volg., 140.
Norden (IIbndr. van), vaandrig, IX. 301.
Noto Koesoemo, rijksbestierder van Mataram, IX. xxxix, 219. 

Gevaaarlijk voor dc rust des rijks, IX. xliii, 279 volg. Ilaalt den 
Soesoehoenan over om de partij van de Chineezen te kiezen, IX. 
lxxx , lxxxiv, 410. Uit de verbanning.terug op Java, X. 321.

Nuyts (Dav.), leider der oppositie tegen Coen. V. lvi.
Nyevelt (Anthon) op Ternate, III. 396, verg. 186.
Nijvenheim (Bar. Jan van Nieuwkeiiken genaamd), 1ste resident 

te Soerakarta, XIII. 119 volgg.
Nijvenheim (Ev. Jan van Nieuwkericen genaamd), resident 

Cheribon, XI. lxvii, 179, 222.
van
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0.
Obelaer (Jacqttes) , opperkoopman, vaart naar I., III. 73. Te 

Batoesawer, III. 82, 84, 90, 398. Brief van — over Djolior, III. 
304 volg.

Ockersse (Ockeu), sjahbandar te Batavia, gezant naar Bantam, 
VII. cxlvii volgg., 46 volgg., 352. Rapport zijner verrichtingen 
aldaar, VII. 353 volgg.

Oekoer. De bevolking van — gedwongen den vorst van Mataram 
te helpen, V. lxxyi volgg. Valt van Mataram af, wordt gestraft, 
V. xciii volgg., 175, 186—190. Weder bevolkt, V. 253.

Oelampampang ingenomen, XI. vu. De Balmeezen uit — verdreven, 
XI. xn volg., 77. Oproer onder de bezetting te —, XI. xxi, 
200 volg.

Oeliaser-eilanden, II. 170.
Oelokdjami. Hartingh over —, X. 306,351. Van der Burgh over — 

XI. 421 volg. Siberg over —, XII. 94.
Oerawan (Aria) of Sindi, regent van Soerabaja, VII. 156, 165 

183, 254, 262. Trekt op tegen Troeno Djojo, VIL 290, 295. 
Tegen Poeger e. a., VII. 59, 62, 307, 311. Geleidt Tak naar 
Kartasoera, VIII. xxxv, 17. Misleidt Tak, VIII.xxxvi, 202, 203.

Oerawan, zie Poerbaya.
Oest (Pieter) vaart naar Brazilië, I. 54.
Oetama, zie Gaine.
Ommen (van) zendt kofBeplantjes naar Batavia, VIII. cxxxv, 139.
Ommeren (Dirk van), resident te Cheribon, VIII. 56.
Ommeren (Ernst van) vaart naar I., II. 230.
Onderwijs. Resolutie van 1624 omtrent het — te Batavia, V. 54 

volg., 92. Latijnsehe school gesticht, V. 264. Toestand van de 
Latijnsche school in 1654, VI. 42. De Latijnsehe school opge
heven, doch op aandrang der bewindhebbers weder hersteld, VI. 
i.xxvolg., 106. Weder opgeheven, VI. 121. Eene nieuwe Latijnsche 
school door van ImholT gesticht, X. xiv. Verbetering van het — 
aan het eind der 18de eeuw, XI. lxxxiv volgg., 313n., 314, 
356 volgg.

Oom (Jac. Corn.) reist naar W. I., I. 153 volgg.
Oortjioorn (Joch.), kapitein onder H. de Wilde, VIII. 239.
Oosten (Jan van), kapitein tijdens het oproer der Chineczen, IX. 

lix, 300, 308.
OosTERwrjCK (Jan), opperkoopman, naar Bali gezonden, V. 202 volg.
Oost-Indische Compagnie (Oprichting der). I. 131 volgg.
Oostwalt (Adr.), raad van I., IX. xxxn, 17, 200, 246.
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Opium, zie Amfiocn.
Ortelius. Theatrum orbis van —, I. 65 volg.
Orten (Willem van), tegelbakker te Batavia. VI. 17.
Os (Dirk van) c. s. handelen op Archangel. I. 12. Bewindhebber 

van verschillende Compagnieën. I. 97, 102, 107, 201 volgg. 
Ossenbercu (Will. IIendr. van) resident in Bantam. XI. 5. Luit. 

kolonel, verdrijft de opstandelingen uit Bagelen. X. lxvi volg. 
Opperbevelhebber van de onderneming tegen Mangkoeboemi c. s.
X. lxx, 196. Gouv. van Java’s oostkust. X. lxxx, 330, 376, 381. 
Bewaart den vrede tusschen Keizer en Sultan. X. 382, 386 volgg.,
XI. 18. Memorie voor zijn opvolger. XI. 22 volgg. Raad van I., 
XI. 53. Directeur van den bank van leening. XI. 76. Als commis
saris naar Bantam. XI. 91 volg.

Oüterman (Robbert), opperkoopman, vaart naar I., III. 27. 
Outhoorn (Will. van) ontvanger-generaal, benoemd tot gezant naar 

Bantam. VII. cxxiv, 319 n. Hoofd der gewapende burgerij van 
Batavia. VII. cxxxvn, 18- Raad van I., VIL. 198, 403. Sluit een 
contract met Bantam. VIII. 206. Gouv. gen. VIII. lx volgg., 78. 
Eervol ontslagen. VIII. lxvji volg., 112. Brieven van —, VIII. 
74-103.

Overbeek (D.) raad van I, X. 29.
Overbeke (Paulus van) , onderkoopman, te Bantam. III. 277. 
Overstraten (P. G. van) secretaris der Ilooge regeering. XII. 187. 

Gouv. van Java's Noord-Oostkust. XII. xxv volgg., xxxi volgg., 
232 volgg. Regelt de betrekkingen met de inlandsche vorsten. XII. 
xxxiii volgg., 242 volgg., 286 volgg., 409 volgg., 433, 440, 454 
volgg., XIII. xiii volg., 29. Zijn zorg voor den inlander. XII. 
xxxvm volgg. Zijn denkbeelden over de verdediging van Java. 
XII. lx vin volg., 400 volgg. Gouv. gen. XII. lxiv volgg., XIII. 
xi volgg. Sterft XIII. 36. Brieven van —, XfT. 242, 286, 311, 
393, 400, 406, 425, 431, 447, 452, 557, XIII. 5, 13. 

Overtwater (P. A.) eervol ontslagen als raad van I., VI. lxxxiii. 
Oyen (Willem van) kapitein. IX. 121.

P.
Packaway (Sam.), luit. onder Jonker. VII. 288, 290. 
Padang door de Engelschen veroverd. XII. 400. 
Paddenburg (Em. van) sterft IX. 55.
Padjadjaran. Het rijk van —, II. 149 volg., 158 volg. 
Padjang. Het rijk van —, II. 162 volg.
Padjarakan door Makassaren verwoest. VI. xcm, 193.
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Pae (Jan) schepen van Batavia. IV. 223 volg.
Pa gaden. Mossel over —, X. 260 volgg.
Paiiang. Beschrijving van —, III. 151 volg. C. Mateliefte —, III. 59.
Pakem. Fort aangelegd te —, XI. 243, 272.
Pakoeboewana I., zie Poeger.
Pakoeboewana II volgt Amangkoerat II op. IX. xxvi volgg., 91 n., 

113. Zendt een gezantschap naar Batavia. IX. xxvm volg. Ver
wijdert den rijksbestuurder Danoeredjo. IX. xxxviii, 196 volgg. 
208 volgg. Sluit nieuwe contracten met de O. I. C. (1733 en 1737), 
IX. xxxix volg., 220 volgg., 235 volgg., 266 volgg., 269 volgg. 
Kiest partij voor de Chineezen. IX. lxxx volgg., 382 volgg., 392.. 
Verontschuldigt zich en onderhandelt met de 0. I. C.,IX. lxxxiv, 
406 volg., 410 volgg. Door Mas Grendi verdreven, door de 0.1. C. 
weder op den troon geplaatst. IX. lxxxv volg., 414 volgg., 422 
volgg. Sluit een contract met de 0. I. C. (1743). IX. lxxxviii 
volgg., 431 volgg., 434 volgg. Verplaatst zijn residentie naar 
Soerakarta. X. xxxui, 34, 42, 54. Van Imlioff bij —, ampliatie- 
contract. X. xxxix volgg., 94 volg. Staat voor zijn dood zijn rijk 
af aan de O. I. C., X. xlvi, 153, 156 volgg., 159 volgg.

Pakoeboewana III verklaart zijn rijk van de O. I. C. ontvangen 
te hebben. X. 160 volgg. Staat een deel aan Mangkoeboemi af, X. 
298, 373 volgg. Harting over —, X. 360 volgg.

Palakka of Boni (Radja), vorst van Soping, vlucht uit Makassar. 
VI. 98. De op zijn troon herstelde — door de O. I. C. te hulp 
geroepen tegen Troeno Djojo. VII. lxiii volg. Komt te Japara 

gaat naar Batavia. VII. lxxxv, 10, 18, 251 volg. Trekt 
tegen de Makassaren op. VII. xcn volgg., 22, 27, 270 volg. 276 
volgg. Keert naar Celebes terug. VII. c, 36, 293.

Paleacatte. Beschrijving van —, III. 150. Kantoor der O. I. C. 
gevestigd te —, III. 136, 339, 348 volgg. Door de Engelsehen 
veroverd. XII. 37.

Palembang. In verbinding met Mataram, V. 102. Bedreigt liet ge
bied van Bantam op Sumatra, V. cxiv, 236. Verlaat de partij 
van Mataram, V. cxxn, 257. Een gezantschap van — naar Mataram 
in 1668 niet tot den Soesoehoenan toegelaten, VI. 110, 113, 174 
volg. Geschillen tusschen Banka en —, VI. 111, 210. Vrije vaart 
naar — verboden, VII. 13. Invallen van Palembangers in de 
Lampongs, XII. 306 volgg., 309 volgg., 322. Daendels over —, 
XIII. 408.

Palm (Aaiit Quih.), gezworen scriba te Soerabaja, XII. 467.
Palm (Jac.), vaandrig, naar Madoera gezonden, VIII. 95. Uitge

zonden tegen Perwata; bevelhebber te Cheribon, VIII. 110.

aan
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Palm (Will. Adr.), resident van Rembang, XI. 434. Als commis
saris naar Pontianak, XI. xlvi. NaarLandak, XI. xlyii. Resident 
te Soerakarta, XII. 90, 124 volg. Sterft; zijn gedrag aldaar, XII. 
161 volg.

Paludanus beschrijft de kust van Guinea, enz., I. 38.
Pamakasan, zie Madocra.
Pamalang. Dr. de Ilaen over — , IV. 291 volg. Harting over __,

X. 306, 351. Van der Burgh over —, XI. 257, 421. Siberg 
over —, XII. 93 volg.

Pamanoekan. Het land tussclien Krawang en — aan de O. I. C. 
afgestaan, VII. xxxv, 167. Het bestuur aldaar geregeld, VII. cxi. 
Mossel over —, X. 260 volgg.

Panagara (Kraëng) of Panaraga, zoon des Konings van Bima, 
onderwerpt zich aan de O. I. C. en vervolgt de Makassaren, VII. 
32, 34. Naar Indramajoe, VII. cxli.

Panaroekan door Mataram veroverd, V. 203. In de macht der 
Makassaren, VI. 201. Veroverd door de O. I. C., XI. v. Door 
Soemanappers bevolkt, XI. xv, 90 volg. J. Vos over —, XI. 
148 volg. Van der Burgh over —, XI. 449 volg. Van derNiepoort 
over —, XII. 56. Engelhard over —, XIII. 182 volgg. Verkocht 
aan den oud-kapitein der Chineezen te Soerabaya, XIII. 512,521.

Pandjang (Poelo) aan de O. I. C. afgestaan, IX. xxxvi, 178, 
182 volgg.

Pandji (Kiai), Mataramsch veldoverste, door de Makassaren terug
gedreven, VI. en volg., 201.

Panhuis (Joh. Mich. van), resident van Japara, XI. 430.
Panhuis (W. F. van), vice-pres. van den raad van justitie, XIII. 429.
Parakan Moentjang. Regeling van het bestuur in —, VIII. 170, 

277. Mossel over —, X. 260 volgg. Ingedeeld onder Batavia, XI. 
52, 202. Guitard over —, XII. 202.

Parcker, Engelsch agent te Bantam, VII. 9.
Parker (William), Engelsch bevelhebber in I., IV. lxxx volgg.
Parra (Petr. Alb. van der), secr. der Iloogc Regeering, X. 29, 

101, 114, 134. Gezant naar Bantam, X. 198. Gouv.-gen., X. 
lxxix, 329. Verovering van Balamboeang, enz., XI. i— xxxv. 
Moeielijkheden in de Vorstenlanden. XL xxxvi volgg., lii volg. 
Regeling der opvolging op Madoera. XI. li, 118 volgg. Zet Sul
tan Cheribon af. XI. lii, 85 volgg., 92 volg. Nadere verdecling 
der Vorstenlanden. XI. lui volgg. Zijn zorg voor handel, land
bouw, belangen van den inlander. XI. lviii volgg. Maatregelen 
tegen te grooten toevloed van Chineezen. XI. lxv volgg. Uitbrei
ding van den vrijhandel. XI. lxx volgg., 205 volgg-, 261 volgg.
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Verandering in het muntwezen XL lxxix volgg. Sterft. XI. 284. 
Brieven van —, X. 328, 376 -399, XI. 17, 44—65, 70,85—95, 
98, 128, 199, 214, 230, 239, 270.

Parvé (Jan) ontvanger generaal. VIII. 13.
Paskara (Mas Aria) regent van Soemanap. VIII. xxix. Twisten na 

zijn dood. VIII. xlviii.
Pasoeroewan in oorlog met Balamboeang. II. 157. Door Makassaren 

verwoest. VI. xcm, 193. Soerapati in —, VIII. lvi, lxxxiv. De 
Wilde regelt het bestuur in —, VIII. xcv. Van Imhoff over —, X. 
88 volg. Harting over —, X. 303, 333. J. Vos over —, XI. 150 
volg. Van der Burgh over —, XI. 445 volgg. Van der Niepoort 

—, XII. 57 volg. Siberg over —, XII. 117. Van IJsseldijk 
over —, XII. 496 volgg., 539 volgg., 545. Engelhaid over —, 
XIII. 180 volg.

Patani. Beschrijving van —, III. 154 volgg. Cijnsbaar aan Siam. 
II. 91 volg. Faktorij te —, II. 245, 271, 526, III. 9, 19, 147. 
Groote beteekenis van dit kantoor. III. 87 volg.

Pati door Mataram bemachtigd. V. 114. In de macht van Troeno 
Djojo. VII. xxi, 139. Heroverd. VIL xxiii, 145. Weder onder Troeno 
Djojo. VII. xli , 176. Weder heroverd. VII. xliii, 178. Harting 

X. 305, 342. Van der Burgh over —, XI. 431 volg. 
Siberg over —, XII. 104.

Pati. (Toemenggoeng) strandgouverneur van Mataram. VI. lvii,40, 
49, 51 volg., 68, 73, 80, 90, 175 volg., 179 volg. Vermoord. 
VI. xcvii, 90.

Pati (Pangeran), zie Goclong.
Patoedjoe (Radja) uit Makassar gevlucht. VI. 97 volg.
Patras (Aim.), raad van I., IX. xxxii, 171, 200,246. Gezant naar 

Bantam. IX. 176, 186. Gouv. gen. IX. xl, 252. Sterft. IX. xli. 
Brieven van —, IX. 250, 262, 265.

Patry (Gaijr.) door Bantamsche prauwen overvallen. V. 215.
Paulo (Ant.), onderkoopman, op bevel van den vorst van Mataram 

gedood. V. cviii, cxxiv, 257.
Pauw (Reyn.) zendt een schip naar Brazilië. I. 54. Bewindhebber van 

verschillende Compagniën. I. 97, 102, 107, 201 volgg.
Pauw, koopman, resident te Rembang. X. 341.
Pauw (Pieter), waterfiskaal te Batavia. VIII. 10.
Pauwels (Jan), opperkoopman en vice-admiraal, vaart naar I., II. 

260. Brief van —, II. 506n.
Payne, Engclsch agent te Bantam. Vlf. cxxxiv, 332 volgg.
Pedro (Don), Portugeesch generaal, III. 168, 170.
Pegadeng. Zie Pagailcn.

over

over

10
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Pegtj. Geschiedenis van —, II. 86 volgg. Beschrijving van —, III. 
152 volg. Voor N. opengesteld, lil. 77, 287 volgg., 291 volg.

Pekalongan. Dr. de Haen over —, IV. 292. Door Bantammers ver
woest, VIL cli. Hartiug over —, X. 305, 349. Van der Burgh 
over

Pellew, Engelsch schout-bij-nacht, komt met een scheepsmacht te 
Grissee, XIII. xvi volgg., 290 volgg.

Penang (Poelo-). Vestiging der Engelschen op —, XII. 349.
Penen (Jan van) zendt een schip naar Guyana, I. 54.
Penneman, schipper, bij Troeno Djojo, VII. 85 volg., 90.
Peper. Hoeveelheid — uit den Maleischen archipel naar Europa 

uitgevoerd in 1603, III. 21. Monopolie der O. I. C. in Clieribon, 
VII. clv, 366 volg., 375. Monopolie der O. I. C. in Bantam, VII. 
clxx, 401, 402. Joan van Hoorn over —, VIII. 141 volg. Over
zicht der levering van — uit Bantam (1767— 1777), XI. 314. De 
cultuur van peper in de Vorstenlanden bevorderd, XII. 290 volgg. 
Overzicht der levering van — uit de Vorstenlanden en de noord
oostkust, XII. 421 volg. Wiese over —, XIII. 68, 80. Engelhard 
over — in de Vorstenlanden, XIII. 123 volgg. Aan de Oostkust, 
XIII. 202 volgg. Opbrengst 1795—1803, XIII. 234 volgg. De teelt 
overgebracht naar de verschillende deelen van Java, XIII. l.

Peres (Aug.-), hoofdman der slaven der O. I. C. op Ambon, V. xv volgg.
Perre (Jacq. van de) drijft handel in Siam, III. 88, 397. Op 

Tidore, III. 191.
Persijn (Arent IIermansz.), kommies, vaart naar I., II. 204. 

Sterft, II. 396.
Perwata Siri (Radhen), Mohammedaansck priester, verwekt onlusten 

in de Preanger, VIII. lxxxi, 110, 128. Gedood, VIII. 133.
Perzië. Regeling van de vaart naar —, X. 26.
Petapoely. Faktorij te —, III. 41, 77 volg., 340.
Petïenkoefer, onderkoopman, hoofd der dragonders op Java, X. 178.
Petzolt (Benj.), luitenant, bevelhebber te Meester-Cornelis, IX. 298.
Peysen (Melcii. Ernst), bevelhebber te Soerabaya, IX. 19,40,53. 

Sterft, IX. 56.
Piiafe, vaandrig, strijdt tegen Kapitein üoeton, XII. xxiv, 436.
Phjlippe, vaandrig sneuvelt in Bantam, X. 166.
Philippijnen. 0. van Noort in den archipel der —

Wittert aldaar, III. 106 volg. Evenals Java van de gemeenschap 
met Europa afgesloten, XII. lxvi, 463.

Philips (Corn.), fiskaal, schuldig aan het vermoorden der Chineezen, 
IX. lxiv, xonn, xcm, 338, 339 volg.

Puoonsen (B.), raad van I., VIII. 281.

XI. 422 volg. Siberg over —, XII. 95 volg.

II. 223. F.
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Pietersz. (Cork.), opperkoopman, vaart naar I., II. 249. TeGrissee, 
HL 252.

Pietersz. (Corn.) stuurman, vaart naar I. in 1600, II. 240. 
Schipper, vaart naar I. in 1602, III. 4. Vice-admiraal, III. 15. 
In Atjeli, IH. 16. Te Djohor, III. 17 volg. Te Patani en Bantam,
IH. 19, 87. Sterft, III. 20.

Pietersz. (Corn.) neemt deel aan de expeditie ter ondersteuning 
van Abdoel Kahar, VII. 383.

Pietersz. (Crijn), schipper, vaart naar I., III. 27.
Pietersz. (Dirck) , schipper, vaart naar I., IH. 135.
Pietersz. (Jac.), schipper, vaart naar I, II. 236.
Pietersz. (Jac.), koopman, vaart naar I., III. 4.
Pietersz. (Jan), schipper, vaart naar I., II. 261.
Pietersz. (Nic.) in Atjeh, II. 496, III. 398. In Japan, IH. 86, 

300, 398.
Pietersz. van Twiscit (Reyn.) bezigt de afwijking der kompasnaald 

tot het vinden der lengte op zee, I. 84 volg., 176.
Pietersz (Rochtjs), opperkoopman, vaart naar I., II. 240. Naar 

den Vorst van Jakatra, II. 447. Te Bantam, III. 395. Brief van 
—, II. 481 volgg.

Pietersz. van Westzanen (Willem), schipper, vaart naar I.,
II. 261.

Piro, afgezant van Speelman naar Troeno Djojo, VII. vi, 77. Zijn 
rapport, VII. 83 volgg.

Pit (Maarten), raad van I., VII. 403. VIII. m. Admiraal vaneen 
vloot tegen de Engelschen, VIII. xxiii.

Pitii (L.) eeivol ontslagen als raad van I., VI. lxxxiii.
Pits (Jac. Jorissen), raad van I., als commissaris naar Bantam, 

VIII. Lm, 50 volgg.
Pittavin (Aer.) krijgt verlof een suikermolen te Batavia te houden., 

VI. 96.
Planciüs (Petr.). Invloed van — op de zeevaart der N., I. 18. 

Op de zeevaart naar O. I., I. 92 volgg. Maakt kaarten met was
sende graden, I. 75, 167 volgg., 171. Bezigt de afwijking der 
kompasnaald tot het vinden der lengte op zee, I. 84 volgg., 174 
volgg. Deelgenoot in de Oude Compagnie, 1.102. Onderwijst stuur
lieden, I. 183. Zijn geschrift: Van de Oost-lndische zeevaart, I. 
184 volgg.

Ploos van Amstel (Aer.), onderkoopman, IX. 10.
Poeoer veroverd, XI. xxiii volg. De post opgebroken, XI. 493. 

over
Poeger (Pangeran) zoon van Mangkoerat, VI. xcix, 166, Vil. 190.

XII. 10. Engelhard XIII. 185.
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Couper in onderhandeling met —, VII. 10.0 volgg. Vlucht bij den 
val van Mataram, VII. xxv volg., 138 volg., 148 volgg. Neemt 
den titel van Soesoehoenan aan, VII. xxn, xxvii, 153. Gesteund 
door Bantam, VII. 263, 324. Terug in Mataram, als Soesoehoenan 
gehuldigd, VII. xl volg., 161. Vergeefsche onderhandelingen, VII. 
xli, 146, 161 volg., 175 volg., 178 volg. Maakt,zich meester 
van Djepan, VII. xlv, 189 volg. Nieuwe onderhandelingen leiden 
tot niets, VII. lxx, 221, 223, 225, 227. Weigert in strijd met 
zijn belofte zijn broeder te erkennen, VII. cv volg., 22, 28, 33, 
306 volg. Uit Mataram verjaagd, Vil. cvii volg., 59, 63, 309 
volgg. Herovert Mataram, VII. cviii, 311. Weder verdreven, ver
zoent zich met Amangkoerat, VII. cix, 311 volg. Tegenstander 
van Amangkoerat’s oudsten zoon, VIII. lxiv volg., 97n., 101. 
Vlucht naar Samarang, VIII. lxviii, 103, 222. Treedt op als 
Soesoehoenan onder den naam Pahoeboewana; de O. I. C. in overleg 
met — tot verovering van zijn rijk, VIII. lxx volg., lxxiv, 104, 
245 volg. Te Soerakarta gehuldigd, VIII. lxxvi, 119, 257. Con
tract met—, VIII. lxxvi volgg., 120, 129,259 volg., 261 volgg. 
Levert een contingent aan de expeditie tegen Soerapati en Adepati 
Anoem, VIII. lxxxvi, xciii, 125, 285 volgg. In conferentie met 
H. de Wilde en G. Cnol, VIII. xcv volg., xcvn volg., 134, 
145, 308 volgg., 317 volgg. Laat den Depati Soerabaja vermoorden, 
VIII. cxi volgg., 354 volg. Oorlog met diens broeders en Tjakra- 
ningrat, VIII. cxl volg., IX. i volgg., 1 volgg., 7—18, 20—31, 
39 volgg. Zijn besluiteloosheid in het kiezen van een opvolger, IX. 
v volgg., 20, 27 volg., 38. Sterft, IX. vu, 42.

Poelandjieüwa (Mas Aria), regent van Soemanap, VIII. xxix, 
xlix, 26 volg, 46, 54, 60 volg. Twisten na zijn dood, VIII. 
lxxviii volg., 95 volg., 268 volgg.

Poelo—. De namen beginnende met — zoeke men op het tweede 
gedeelte van het woord.

Poeiibaya (Pangeran), broeder van Mangkoerat, verdacht van te 
heulen met Troeno Djojo, VI. 167, 179 volg. Sneuvelt echter in 
een gevecht met Troeno Djojo, VI. cv, 168 volg., 204.

Poerbaya (Pangeran), neef en partijgenoot van 
xxiv volg., 132.

Poerbaya (Pangeran), jongere broeder van
dezen door zijn vader en den rijksbestierder voorgetrokken, VI. 
216, 218, VII. exiv, cxxxm volg., 315 volg., 333. Onderwerpt 
zich aan de 0. I. C., VIII. xvm volgg. In verstandhouding met

Kadjohoran, VII.

Abdoel Kahar, boven

Jonker, VIII. xliii.
Poerbaya (Pangeran), zoon van Pakoeboewana I., door zijn moeder
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tot troonopvolger bestemd, IX. v volg., 20, 27 volg. Wijkt na de 
troonsbeklimming van Amangkoerat II uit het hof, IX. 44 volgg. 
Neemt den titel van Panembahan aan, IX, ix, 49. In oorlog met 

57, 65 volgg. Geeft zich over, IX.xn,82n.zijn broeder, IX, x 
Sterft, IX. ix, 123.

Poerbaya (Pangeran), vroeger Oerawan 
van Mataram, gevaarlijk voor de rust des rijks, IX. 263, 265, 
273, 279. Verbannen (1739), IX. xliii, 280.

Poeebaya (Pangeran), in 1750 verbannen, teruggeroepen, X. 382, 
XI. 10. Sterft, XI. 356.

Poespita (Aria Djaja), vroeger Djangrana , broeder van den Depati 
Soerabaja, VIII. cxiv, 356. In oorlog met den Soesoehoenan, VIII. 
cxl volg., IX. i volgg. ,2,8 volg., 11 volgg., 20 volgg., 24 volgg., 
39 volgg., 52 volg., 57 volg. Sterft, VIII. 68.

Polanen (R. G. van), lid van den politieken raad der Kaapkolonie, 
XIII. 262n. Lid van den raad van Justitie te Batavia, XIII. 266.

2e rijksbestierder van

Als commissaris naar Amerika, XIII, xxxm, 288, 290n. Raad 
van I, XIII. 436. Daendels oordeel over —, XIII. 436 volg., 490 
volg. Brieven van — , XIII. 265, 268, 356, 471, 531.

Politie en justitie (Regeling der), VI. xxvn volgg.
Poll (van de), majoor, herovert Madoera, X. xxxvii, 51. Vertrekt 

naar Soemanap, X. 87. Sneuvelt, X. lxxvii.
Pontianak. Sultan Isoef stelt zich onder het gezag der 0.1. C., XI.

XLII VOlg., XL1V VOlgg.
Poolman (Chr.), bevelhebber tegen de Makassaren, VI. cm volgg., 

151, 154, 202 volgg. Vertrekt tot ondersteuning van Ilurdt naar 
de oostkust, VII. lxxxiii volgg., 18, 235n. Neemt van Hurdt het 
opperbevel over, VII. lxxxvt, 262, 265. Trekt op tegen de Makas
saren, VII. xc volgg., 266 volgg. Sterft, VII. xoii, 23, 269. 
Brieven van —, VI. 202, 204, VII. 265, 266.

Porong komt onder de O. I. C., XI. xvm volg. Aan den Keizer 
afgestaan, XI. 100. Weder onder de O. I. C., XI. 147 volg. Van 
der Niepoort over —, XII. 57 volg. Siberg over —, XII. 117.

Portugal. Traktaat van wapenstilstand tusschen N. en —, V, 
exix, 259 volgg. De oorlog weder hervat, VI. li, 26 volg.

Portugeezen. Handel der — in I., II. 70 volgg., 136 volgg. Op 
Java, II. 163. In deMolukken, II. 174 volgg.

Postkantoor te Batavia opgcriclït, X. xxvi, 101.
Potter (Corn de), procureur, opsteller van een adres van beklag 

der Batavïasche burgerij, VI. 19 volg.
Praboedjoko of Sinoosari, partijgenoot van Mas Saliid, X. xlvii, 

35, 177. Houdt zich in Malang schuil, X. 320, 333, XI. 23,
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25, 46, 56, 71. Hoofd der oproerige Lamadjangers en Malangers, 
XI. ix .volgg., xv volg., 81. Gevangen, sterft, XI. xvi volg., 
81n., 88n.

Pradjekan. Van der Niepoort over —, XII. 56.
Prakamoentjang, zie Paraka-Moenljang.
Prang Wedono, kleinzoon van Mankoenegara, XII. xxxv volg., 

271 volgg., 286 volgg., 413 volg., 435, 454, 561. Strijdt tegen 
de Engelschen, XIII. cxxxviii volg., 546 volg.

Prasena, zie Tjakranivgrat I.
Prasser (Dan.), burgerhout zager te Japara, maakt een rapport op 

omtrent den verwarden toestand van Mataram, VIII. 98, 105. 
Preanger-landen. Opstand der — tegen Mataram onderdrukt, 

V. xciii volgg., 175, 186—190. Opnieuw bevolkt, VI. 216 volg. 
Onder de O. I. C., VII. xxxvi, olyi, 167, 370. Pogingen van 
Bantam om de — te onderwerpen, VII. cxx volgg., cxxv volgg., 
cxxxiv volgg., cxxxix volg., 7, 26, 50, 318—336. Regeling van 
het bestuur der —, VIII. xxm volg., xxxv, xlvii, lxxxi volgg., 
127, 166 volgg., 272 volgg. Rapport van Aria Cheribon over de—, 
VIII. 281 volgg. Mossel over de —, X. 236 volgg., 260 volgg. 
Berichten over de — tijdens gouv. gen. van der Parra, XI. 52, 
222. R. H. Armenault over de —, XI. 189 volgg. Aantal be
woners der — in 1778, XI. 363, 366. Opbrengst der — in 1778,

. XI. 370. Berichten over de — tijdens gouv. gen. Alting. XII. 
32 volgg., 163, 329 volgg., 390, 396. Nieuwe indeeling der — 
door Daendels, XIII. cvii.

Prediger, geheim commissaris van het O. I. Comité in I., XII.
lx, 428n. Lid van den Raad van justitie, verbannen, XIII. 

Priaman. Hollanders te —, III. 203.
Price (Arel), betrokken in de samenzwering op Ambon,V. ix volgg. 
Pring (Martin), Engelsch admiraal in I., IV. cxxvm.
Prins (Nic.), koopman, vaart naar I., 111. 135.
Prinseneiland door zeeroovers geteisterd, XII. xxm, 334. In bezit

neming van het —, XII. iv, 183.
Probolingo Engelhard over —, XIII. 181 volg. Verkocht aan den 

Kapitein der Chineezen te Pasoeroewan, XIII. lxxxi, 522 volgg. 
Progle (Gerit.), resident van Japara, XII. 103.
Pronckert (Corn. IIeyntze) , schipper en kommies, vaart naar I., 

II. 226.
Proost (Melchior) naar de westkust van Afrika, I. 114. Naar 

Brazilië enz., I. 231 volgg.
Propheet (Jtjuiaen de) , resident te Japara, VI. 105. Sterft, VI. 112. 

Brieven van —, VI. 174 volgg.

xcn.
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Prowiro Diningrat , regent van West-Balaraboeang, XI. xxxi. 
Puteanus (Bern.) maakt een kaart met wassende graden, I. 72. 
Pütaians wil een colonie slichten op Tayouan, V. 222.
Puyck (Nic.), koopman, vaart naar 

85 volgg., 296, 299.
Pi je , resident op Ceylon, VIII. 63. Raad van I., VIII. 242.

I., III. 74. In Japan, III.

Q.
Qüaalberg (Corn. van), raad van I., VIII. 198.
Qïïaeckernaeck (Jac.) in Japan, II. 219 volgg.

Sneuvelt voor Malakka, III. 83.
Qtjast (Hillebrant Gerbrantsz.) reist naar het Noorden, I. 30. 
Queda. Portugeezen te —, III. 25. Beschrijving van — III. 152.

III. 83, 398.

E.
Raad van defensie, IV. cxxv volg., cxxviii.
Raad van Indië. Instelling van den —, III. 131, IV. ii volg. Her

vorming van den — in 1618, IV. lxiv. In 1626, IV. llln. 
Instructie voor den — van 1650, IV. xxm volgg., xxxix volgg. 
Adviezen van J. Schreuder, N. Harting c. s., omtrent een nieuwe 
instructie voor den —, X. 399 volgg.

Rabinel (J. H.), hoofd der Chineesche factorij, XIII. 409.
Radder (Jan Lamberts), VIII, 13.
Raderinoü (Dircic), koopman, vaart naar I, II. 236.
Radermacher (Jac. Corn. Matth.), president van het college van 

curatoren en scholarchen, XI. 313n. Raad van I., sterft, XII. xlii.
Raemburcie, raad van I., bij Coen’s sterfbed, V. lxxxvih, 154.
Raey (IIendr. van). Brief van — over Japan, III. 87n, 294 volgg.
Raey (Pieter van), opperkoopman te Jakatra tijdens het beleg, 

IV. lxxxvii, xovii volgg., 142 volgg., 167 volgg.
Rainier, vice-admiraal der Engelschen. Verschil van gevoelen tusschen 

Wellesley en — omtrent een expeditie tegen Mauritius en Batavia, 
XIII. ui volg.

Rainier, Engelsch kapt., bemachtigt de //Maria Reigersbergen// 
liggende ter reede van Batavia, XIII. xxv volg., 272.

Raksa Negara, bevelhebber van een Cheribonsch leger tegen Soe- 
madang, VII. cxxviii, 327. Raadsman van Sultan Seppoe, VII. 
364 volgg., VIII. xxxiv, xlvii volg., 48. Sterft, VIII. 77.

Raai (Micje.), kapitein te Socrabaja, VIII. 83. Oud-landdrost van 
Batavia, als commissaris naar de Oostkust, VIII. lxxi, 105,119n, 
222, 230 volg., 239, 242 volgg., 268 volg. Weder landdrost, VIII. 121.
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Rama (Panembahau), zio Kadjohoran.
Rana Diningrat, broeder van Sitja Diningrat, XI. 102, 121. 
Rande (Krijn de) verjaagt Ibn Iskauder, VIII. xm, 34, 40. 
Rangin (Bagoes), opstandeling in Cheribon, XLII. cvur, 278. 
Ranst (Const.), belast met het onderzoek der menage, VI. 149.

Raad van I., terug naar N., VII. 17.
Ranst (Const) de jonge, opperkoopman, vertrekt naar Bantam, 

VIII. 19.
Ranzow (von), luit.-kolonel, onderwerpt de opstandelingen in Bantam , 

X. lvii, 179.
Ras (Pieter), resident te Grissee, XI. 28. Teekent een contract 

met Bantam, XI. 300.
Raye (Willem de), resident te Tagal, VIII. 59.
Rayensberg, postmeester te Batavia, XII. 386n.
Rayenstuyn (Nic.), vaandrig onder H. de Wilde, VIII. 238. 
Ravesteyn (Pieter Gillesz. van) , zie Gillesz.
Ravesteyn (Willem Jacobsz.), opperkoopman, vaart naar I., III. 63. 
Reael (Laur.), vice-gouv. over de Molukken, IV. vii. Onderneemt 

een aanslag tegen Ay, IV. xxv , xxix volgg. Gouv.-gcn. IV. xxix, 
49. Zijn weifelende houding tegenover Banda en de Engelschen , 
IV. xxx volgg. Te Japara, IV. xxxm volgg. Te Bantam, IV. 
xxxy volg. Laat de H. op de vloot der Fransche O. I. C. lichten, 
IV. 73 volg. Weder naar de Molukken, IV. xxxvi, lvii volg. 
Treedt af, IV. lviii volgg.

Rechtswezen, zie Justitie<,
Reede ("van), resident te Soerakarta, XII, xvi, 209 volgg., 243 

volgg., 411 volgg. Gouv. van Java’s noord-oostkust, XII. 436,455 
volg., 557, 561.

Reiniersz (Car.), raad van I., V. 277, 284, 290. Gouv.-gen. VI. 
vi, 18. Advies over vrijhandel enz., VI. vi volgg. Zijn rcgeering, 
VI. xliv volgg. Sterft, VI. l, 43. Brieven van—, VI. 18, 21,25. 

Reinking (Ger.), predt. te Batavia, XI. 313n.
Rembang. Scheepstimmerwerf te —opgericht, VI. 120,121. Verwoest 

door Troeno Djojo, VII. ix, 115, 122. Onder souverciniteit van 
de 0. I. C., IX. xc, 439. Regeeringsmaatregclen van van Imhoff,
X. 91. Ilarting over —, X. 305, 341. In opschudding gebracht door 
een Mohammedaansch priester, XII. 27. Van der Burgh over —,
XI. 434 volg. Siberg over —, XII. 105 volg. Engelhard over —, 
XIII. 151 volg.

Renesse (Abr. Danielsz. van), kapt., gezant naar Troeno Djojo., 
118. Trekt met Martapoera en Martalaya tegen de op

standelingen uit, VII. xliii volgg., 177, 185 volgg. Hoofd te
VII. x
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Rembang, VII. 196. Kapitein onder A. Hurdt, VII. lxv,217, 219 
volgg. Vereenigt zich met de hoofdmacht, VII. lxxii, lxxv, 233 
volgg. Maakt zich van Toekong meester, VII. lxxvi , 238. Gekwetst, 

242. Naar Grissee, VII. 253. Eerste officier onderVII. lxxviii
J. Couper, VII. xciv, 23. Naar Pasoeroewan, VII. 35, 278 volg. 
Terug te Soerabaja, VII. 283, 296.

Rengers (Alex.), kapitein te Kartasoera, IX. 55.
Rengers (Eds. Last.), vaandrig, sneuvelt in een gevecht met de 

Chineezen, IX. uviit , 301.
Reniiard (C. C.), drukker der O. I. C. te Batavia, X. 327. 
Reverhorst (Theod. van), lid van den raad van justitie, IX. 336. 
Reijers (Corn.), schipper, vaart naar 1., III. 135. Als comman

deur naar China, IV. cm.
Retertsen (Gbrr.), gevangen naar Samarang gevoerd, II. 514. 

Assistent in Bantam, III. 21.
Reygers, luit. te Samarang, XI. 128. Kapt., naar Balamboeang, 

XI. xxiii, xxv, 223 volg., 226.
Retke (Abr.), zie Rijck.
Reyke (B.), XI. 67, 68.
Retndertsz. (Adr.) in W. I., I. 156 volgg.
Retnouts (Jon.), kommandeur in Bantam, XI. 5, 51, 315 n. 

Neemt Pangeran Mangalla gevangen, XI. xxxix volg., 354. 
Memorie voor zijn opvolger, XI. 373 volgg.

Reynst (Ger.), deelgenoot in verschillende compagniën voor de 
vaart op I., I. 103, 107, 217 volg. Gouv.-gen., komt in I.; zijn 
instructie; stelt den Raad van I. op nieuw samen, IV. xn volg., 
17, 24. Te Bantam, IV. xvi. Te Jakatra en Japara, IV. xix 
volg. Op Banda, Amboina, Ternate. IV. xxi volg. Zendt S. Doenssen 
naar Mataram, IV. xxvi volg. Sterft, IV. xxvii, 37.

Reysig (H.). Statistische opgave omtrent den verkoop van amfioen, 
XI. 106 volgg.

Rheede (Bitter van), voorloopige gezaghebber over Java’s oost
kust, VIII. lxx volg., 105. Hoofd te Bantam, VIII. 122.

Riieede (IIendr. Adr. van), commissaris-generaal, VIII. xm 
volg., 13.

Riiener, kapitein, herovert Madocra, X. xxxvii, 51.
Riienert (Cnu. Benj.) , kapitein, IX. 421.
Riiun, zie Run (Poclo-).
ltniJN (J. M. van), tweede resident te Soerakarta, XI. 104, 171 

261, 308 n., 349. Resident Ie Djokjokarta, XI. 413.
Rhijn (van), kapt.-luit., stelt een onderzoek in naar den toestand 

der pcperplantages in een gedeelte van Bantam, XII. 238.
11

I
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Ribbeek (Abr. vak), benoemd tot gezant naar Bantam, VII. cxxiv. 
Dir.-gen.,VIII. cm, 242, 281,341 , 348, 353. Advies van — omtrent 
het al of niet verbannen van Adepati Anoem, VIII. 332 volgg. 
Gonv.-gen., VIII. cxv, 154. Bevordert de koffiecultuur, VIII.
CXXXVII volg. Sterft, IX. In. Brief van —, VIII. 154.

Riel (Cork. vak), lid van den raad van justitie, IX. 33G.
Rieme (Fred.), kommandant te Panaroekan, XII. 56.
Riemelakd't (Cork.), schipper, vaart naar I., III. 135.
Riemlandt (IIaks), schipper, vaart naar I., III. 27.
Riemsdijk (Jer. tak) gouv.-gen., XI. lvii, 285. Sterft. XI. 305 n. 

Brieven van —, XI. 281, 285.
Riemsdijk (vak), raad van I. Twisten met Nederburgh, XII.

365 volgg.
Riemsdijk (vak). Beschrijving van Daendels’ tocht naar Bantam, 

ontleend aan het verhaar van —, XIII. xoix volg.
Riouw. De regent van — vijandig aan de O. I. C., XII. 36.
Robbe (Fraks), schepen van Batavia, naar N. ontboden, IX. xxxii, 

168, 190.
Rocheeort komt met Fransche hulptroepen te Batavia, XII. 449 n.
Rociius (Pieter Claesz.), schipper, vaart naar I., III. 4.
Rodekroof (Jak), boekhouder te Cheribon, VIII. 6.
Roef (IIaks) te Grissee II, 515, 518, III. 395. Te Patani, II. 526. 

Te Soekkadana, III. 88, 398.
Roelefsek (Joch.), kapt., naar Bali gezonden, V. 203.
Roggeveek (Jac.) doet een reis om de aarde, IX. xnr.
Romp, directeur van den Bank van leening, X. 383. Raad van I., 

XI. 53, 77.
Rohggo (Kiai), verspieder van den Vorst van Mataram, V. lxxv, 127.
Rokgo (Pangeran). Woelingen onder —, XI. 23, 349 volgg.
Rokgo Prawiro Diredjo. Onlusten verwekt door —, XIII. cxii 

volgg., 528 volgg., 537 volg.
Roo (Willem de), raad van I., VIJI. lxviii, 112, 242.
Roode (Jak de), vendumeester, IX. xcn.
Roode (Jurg. Christoff. de). Mislukte onderneming van kapt. . 

tegen Kediri, VIII. lxxxvi volg., xc, 125, 292, 300.
Roodekburgh (Em.) vaart naar I., II. 188n. Blijft op Bali, II 

202, 238, 358 volgg., 396.
Roomak (Joakkes), predikant te Batavia, VI. 42.
Roomsohkeric (Dirk Jansz.) in Guyana, I. 50, 156.
Roos (Abr.), administrateur op Onrust, IX. 301. Gezaghebber 

Java’s oostkust. IX. lxxix, 378, 380.
Roos (Hector), onderkoopman te Baloesawer, III. 82.

aan



99ROOSEBOOM—RUYTER

Rooseboom (Andii.), kapitein over een leger tegen de opstandelingen 
onder Poespita c. s., IX. 11, 15, 20.

Rosé (S. H.), resident in Gheribon, XIII. xliii 
Roseboom (Corn.), advocaat fiskaal in liet proces Valkenier, IX. 

xcvi volg.
Ross (J. Th.), predikant te Batavia, XII. 363, XIII. 145. 
Rossengain, zie Barnla-eilanden.
Rossangijn (Jan) voert II. de Decker naar Bantam, IV. 74. 
Rossingeyn (Jan), kapit. ter zee, III. 57. Brief van —, III. 229 volgg. 
Rossum (J. G. van) , lid van het Collegie van Curatoren en Sckolarchen, 

XI. 3l3n. Ontslagen, XI. 356.
Rothenruiiler, gezaghebber van Java’s Oosthoek, laat door Cowell 

gevangen, genomen Engelschen vrij, XIII. xxix, 291. Zijn zorg 
voor de salpeterfabrieken, XIII. 168 volgg.

Roukens (Pieter) dempt een opstand op Edam, XI. 238.
Roy (Ferd. de) , commissaris tot de zaken van den inlander, IX. 363. 
Roy (Jan Jansz. de) op Bali, III. 396.
Roy (Jak. de) helpt Sultan AbdoelKahar, VII. clix, 385. Kapitein,

VII. clxvi , 390 volg.
Roy (de Sandol), zie Sandol Boy.
Rozengain. Zie Banda-eilanden.
Rübenkoning, gezaghebber van Banda, in arrest naar Batavia ont

boden, XIII. 407.
Run (Poelo-) door de Engelschen bezet, IV. xxxi, 65, 71. Door 

Coen onderworpen, V. m. Aan de Engelschen teruggegeven, V. 
xxxi. Deze weigeren het te aanvaarden, V. xl volg., 24. De 
Engelschen beproeven te vergeefs •— te bezetten, VI. 94. Bij 
tractaat den Engelschen toegewezen, VI. 101. Door de H. her
nomen, VI. 103.

Rui' de Couto (Joao) , Portug. bevelhebber te Macao, II. 243 volg. 
Ruyll (Alb. Cornelisz.), onderkoopman, vaart naar I., II. 240.

Aan de kust van Kambodja en Cochin China, II. 246 volgg. 
Ruyll (Pieter Geruits) te Arrakan, III. 399.
Ruys (J), kapitein, neemt Baliers onder aanvoering van Soerapati 

in dienst, VIII. xix volg. Tracht Jonker tot onderwerping te 
bewegen, VIII. xliv n. Brief van —, VIII. 165.

Ruytenburcji (Pieter G erritsz.) zendt schepen naar Amerika, 1.48. 
Ruyter (IIarmen), hoofd van een vloot tegen de Bantamsche 

zeeroovers, VII. cxlii.
Ruyter (Jan de), luitenant onder C. Poolman, Vil. 267.
Ruyter (Willem de) , kapitein, naar Cheribon gezonden,

VIII. 47.

236, 268.
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Rijck (Abr. Willemsz. de), onderkoopman to Batocsawcr en 
Djohor, III. 82, 398.

Rijck of Reyke (Adr. van), kommandant te Banjoe-Alit, XI. 
Kommandant van Pasoeroewan, XI. 241, 445, 493, XII. 58 

189. Verovert Noessa Barong

XII.

XI.117 xxxii volgg. Zijn 
rapporten daarover, XI. 291 volgg. Kommandant vae het leger
kamp te Salatiga, XII. xvm, 209, 218.

Rucx (Jacob). Dagboek van —, III. 13.
Rijn (A. van), raad van I., VIII. cm, 281, 341.
Rijnst (Is.), resident van Tagal, XI. 30.
Rijp (Jan Cornelisz.) reist naar het Noorden, I. 22 volgg. 
Rijser in Noord-Amerika, I. 33.
Rijst. Verplichte leverantie van — , VIII. 360 volgg. Regeling van 

de rijstleverantie door van Imhoff, X. xliv volg. Wiese over —, 
XIII. 65 volg. Engelhard over —, XIII. 200 volg. Daendels 
maatregelen ten opzichte van de —, XIII. 331 volg.

s.
Sabbak, hoofd der Noessa-Barongers, XI. xxxm.
Sabrang, Van der Niepoort over —, XII. 56.
Sadae (Raden) in militair arrest, XI. 20.
Sadraspatnam door de Engelschen veroverd, XII. 37.
Sael (P. Jansz.), koopman, vaart naar I., II. 204 n.
Sahid (Mas), zie Manykoenegara.
Saïd Barkat, Koning van Ternate, III. 53.
Saïdi, hoofd der opstandelingen op Ternate en Arabon, VI.

XLV, Lil.

Saïd Mochamad. De invloed van 
XII. xxi, 128 n.

Saint Malo. Eransche O. I. C. te —, IV. xliii volgg., 73 volgg.
Saint-Martin (Is. de), kapitein onder Speelman tegen Troeno 

Djojo, VI. cvm, 171. Bij het sluiten van een contract met 
Amangkoerat, VII. 166. Benoemd tot bevelhebber van het leger 
ter ondersteuning van* Amangkoerat, VII. liv. Zijn instructie, 
VII. lv volg., 185 volgg. Weigert het bevelhebberschap te aan
vaarden, VII. lvii volgg. Kommandeur onder Hurdt, VII. lxv, 
lxxvii volgg., 238 volgg. Komt terug te Soerabaja, VII. lxxxv, 
252 volgg. Majoor van het garnizoen te Batavia, VII. 29. Bevel
hebber der expeditie ter ondersteuning van 
clx volgg., 66, 381 volgg. Gezant naar Bantam, VIII. 9# 206.

XII. xx volg. Verbannen,

Abdoel Kahar, VII.



101SAINT-MARTIN—SAND0L-R0Y

Volgens Valentijn de oorzaak van Jonkers afval, VIII. xliv. 
Stelt een onderzoek in naar de rechten van Soedcrma op Soema- 

VIII. 27. Heemraad, VIII. 32. Gezant naar Bantam, VIII.
VII. 208, 211, 213,

nap,
72 volg., 77 volg. Brieven van —
215, 384.

Sakti (Radja), zie Ibn lslcandcr.
Salim, Koning van Arrakan, in betrekking met de H., III. 77. 
Salvement (W. J.) te Sukkedana, III. 399.
SaaIabang in de macht van Troeno Djojo, VI. cvi, 170. Verspreet 

VI. 176 volg. Door Speelman voor den Soesoehoenan 
veroverd, VII. xxiii, 137. Aan de O. I. C. afgestaan, VII. xxxvi. 
Beschrijving van — door Speelman, VIL 199 volgg. Tot vesting 
gemaakt, VIII. 87, 92. Hoofdplaats der O. I. C. op Java’s 
oostkust, VIII. cvm, 150. Door Chineezen bedreigd, IX. lxxviii, 
375 volgg. De Sabandharijen te — aan de 0. I. C. afgestaan,
IX. xc, 439. Regeling van het bestuur te — door van Imlioff,
X. 93 volg., 105. Harting over —, X. 305, 344 volgg. Van 
Ossenberch over —, XI. 29 volg. J. Vos over —, XI. 160 volgg. 
Vooruitgang van — onder gouv.-gen. van der Parra, XL lxxv. 
Van der Burgh over —, XI. 425 volgg. Siberg over —, XII. 
99 volgg. Plan van van Overstraten om te — en Soerabaja de 
geheele macht der O. I. C. samen te trekken tegen de Engelschen, 
XII. lxviii, 400 volgg. Opbrengsten van indigo enz. te —, XII. 
419 volgg. Verkoop van landerijen rondom —, XIII. 502. Strijd 
met de Engelschen bij —, XIII. cxxxvi volgg., 546 volg.

Sambas. Verbond met —, III. 89, 302 volgg.
Samboepo. Kantoor gevestigd te —, III. 102, 319 volgg. Ingenomen 

door C. Speelman, Vf. xci, 182.
Sampang (Pangeran)J, zie Tjalcraningrat.
Sampoeba, regent van Banka en Blitong, VI. 110.
Samson, resident te Ckeribon, sterft, VIII. 6.
Sande (van de) , kapt. ter zee. Gedrag van — bij een oproer zijner 

manschappen, XIII. 279 volgg.
Sandees (Jacques) vaart naar I., II. 212.
Sandol Roy (de), majoor, te Kaapstad in arrest genomen, te 

Batavia in ecre hersteld, XII. 323. Vraagt ontslag, XII. 378. 
Stelt een adres van vertrouwen in de Ilooge Regceriug op, XII. 383 n. 
Neemt J. G. Hartman gevangen 
rekruten in 1802 volgens —, XI LI. 117. Belast met het inspec- 
teeren der fortificatiewcrkcn, XL 11. 244 volgg. Generaal-majoor, 
neemt ontslag, XIII. 436. Daendels oordeel over — XIII. 
xci, 491.

over

XII. 386. Benoodigd aantal
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Sanen (Coen. vax) , opperkoopman to Bantam en op Ternate, V. 240. 
Santen (J. D. van), XL 390, 491.
Santen (Pieter van). Verklaring van omtrent de .verstand

houding der Hol). en Engelschen op Ambon, V. vin. Rechter in 
het proces tegen de Engelschen op Ambon, V. xm volgg. 

Santika (Aria Adi) lijdelijk sultan van Bantam, X. lvi volgg., 
174, 178 volgg.

Santei (Raden) tracht den keizer afvallig te maken van de O. I. C., 
XII. xii, xvi, 166 volgg., 209 volgg. Uitgeleverd aan deO.I. C., 
XII. xviii, 227.

Santvoort (Melchior van) in Japan, II. 219., III. 83 volg., 296, 
299, 398.

Sarack (George) betrokken in de samenzwering op Ambon, V. 
xv volgg.

Sarapada, zie War ga.
Sarif (Pangeran), zie Bantam.
Sarifa (Ratoe), vrouw van Sultan Arifin, X. xlviii volgg., 

lvi volg,, 116 volgg., 140, 148 volgg., 178. Sterft, X. 181. 
Saris (John), Engelsch scheepsbevelhebber, III. 38, 42, 44.
Sas (Jan), opperkoopman, vaart naar I. in 1599, II. 226; In 

1602, III. 3.
Sating (Flor.), opperkoopman, gezant naar Bantam, IX. 230n., 

245.
Sautijn (Jan), gezaghebber te Bantam, IX. 153, 178.
Saz (Anth. Gerritsz.), bevelhebber van Japara, VIII. 89. Heeft 

eene geheime samenkomst met Sindho Redjo, VIII. lxiv volgg. 
Sterft, VIII. lxx, 105. Brieven van —, VIII. 97n, lOln. 

Schaar, vendrig, voert het kommando bij Bajoe, XI. 224.
Schaeck (Adr. Gijsrertsz.), koopman te Grissee, II. 269, 515, 

523, III. 395. Zijn instructie, II. 518 volgg.
Schaeffer, overste, neemt W. J. Andriesse gevangen, XII. 386. 
Schagen (Joh. Paul), raad van I., IX. 200, 246. Sluit een contract 

met Pakoeboewana, IX. 266 volg., 269 volgg. Dir. gen. tijdens 
het oproer der Chineezen en de twisten tusschen Valckenicr en 
van Imholf, IX. lv, lxxii, lxxvi, 332, 339, 397.

Schagen (Nic.), raad van L, VIJ. 403, VIII. ji.
Scheepsmacht. Staat der — in 1779, XL 372. Toestand na 1802, 

XIII. xviii volgg., 272 volgg., 283 volgg. Geheel tc niet, XIII. 
xxvn volgg., 290 volgg.

Schelde (Andr. Jansz. van der), kapitein onder H. de Wilde, 
VIII. 239.

Schelkes, resident van Djawana, XIII. 152.
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Sohellinger (Jan Jaoobsz.), schipper, vaart naar I., II. 188. 
Vermoord, II. 340.

Sciienck (van), assistent van de Militaire commissie, XII. 297n. 
Schepenen van Batavia. Instelling van het college van —, IV.

222 volgg. Instructie voor —, V. 59 volgg.
Scheppeler (Jon. Dan.), opzichter over dè houtwerken in Che- 

ribon, XI. 330.
Sciiepperius (Ericus), botanicus, IX. 153.
Schik (P.), 160, 162.
Sciitlhoorn, resident, van oneerlijkheid beschuldigd, VU. 2. 
Sciiill, Luth. predt. te Batavia, XIII. 448.
Schinne (Is. van), advocaat-fiskaal, IX. 156, 192, 200. Raad 

van I., handelingen tijdens den opstand der Chineezen, tegen
stander van Valckenicr, IX; lv, lix, lxxii, 294 volg., 303, 
330, 332. Gevangen genomen en naar N. gezonden, IX. lxxv volg., 
341 volgg., 360 volgg.

Schipio (Pieter), luitenant, uitgezonden tegen Perwata, VIII. 
110.

Schippers (Thom.), kommandenr in Bantam. Memorie van — voor 
zijn opvolger, XI. 5 volgg.

Schoester (Willem), resident in de Larapongs, XI. 14, 51. Ont
hoofd, XI. 76.

Schoolwezen, zie Onderwijs.
Schooten (de Witte van), zie Wille van Schooien.
ScnornoEF (Hendr.), resident te Oeloepampang, XI. xxvi, 138, 

227, 229, 240, 244, 271. Wil alle gevangenen naar Soerabaja 
opzenden, XI. xxix, 232. Brieven van —, XI. 174 volgg. 

Schoner (Ant.) aan de kust van Koromandel, III. 399.
Schotte (Apoll.), bevelhebber van het kasteel op Makian, III. 66, 

104, 396. Reist van Solor naar Japara, IV. 8. Brieven van —, 
III. 271n., 331 volgg.

Schout (W. Gornelisz.), III. 321.
Schouten (Claas), luitenant der marine, IX. 30.
Schouten (Corn. Jansz.), schipper, vaart naar I., II. 226. Nog

maals naar I., III. 4.
Schouten (Dirk), afgezant naar Mataram, opperkoopman te Japara

VI. xlv, 22, 28.
Schouten (Reyn.), kapitein bij de expeditie tegen. Sultan Ageng

VII. clxvi , 385, 390.
Schouten (Willem Cornelisz.), schipper, vaart naar I. in 1601 

II. 261. In 1603, III. 27.
Schram (Jac.), raad van justitie, V. 85.

I
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Schreuder (J.), raad van I. Advies over een nieuwe instructie 
voor de Hooge Regeering, X. 399 volgg.

Schrijver, schout-bij-nacht, kruist in straat Soenda, XII. ix.
Schuer (Everh. vax der), resident te Japara, VI. cvii, 156, 

VII. 93. Afgezonden naar de broeders van Amangkoerat, VII. 
xxviii, 146, 157 volg., 161 volg., 196. Bij het sluiten van een 
contract met Amangkoerat, VII. 166. Resident in Bantam, VII. 
399, VIII. 7. Vervangen, VIII. 19. Brieven van —, VI. 188 
volgg., VII. 119.

Schuer (Is. P. van der), raad van I., IX. 110.
Schuer (J. A. van der), raad van I., IX. 200.
Schuer (J. E. van der). Rapport over verhooging der koffieprijzen, 

IX. 158 volgg.
Schuurmans (Joh. of IIans), koopman, vaart naar I. in 1598, II. 

204 n. In 1601 naar I., II. 261. Te Bantam , terug naar N., II. 268.
Schuurmans (Sam.), koopman, vaart naar I., II. 204 n.
Schuylenburg (P.), raad van I., X. 29.
Schutt (A.), secretaris van de Amfioen-societeit, XI. 118.
Schwexcke (Anth.), tweede resident te Soerakarta, XI. 413. 

Resident te Grissee, XII. 109.
Sebessi. Vestiging der Holl. op —, V. xliv tolgg., 95, 102.
Segertsz (Cornelis), opperkoopman, vaart naar I., III. 28.
Segertsz (Pieter), koopman, vaart naar I., III. 74. Gezant naar 

Atjeli, III. 78. Te Patani, III. 397. Brief van —, IV. 5 volgg.
Sekar (Mas), hoofd van oproerlingen in Balamboeang, XII. nxxn.
Semangka, zie Lampongs.
Sempoe (Poeloe-). De Noessa-Barongsche vluchteliingen uit — 

verdreven, XI. xxxm volg., 293 volg. Van der Niepoortover —, 
XII. 57.

Seneschal (Guljam), admiraal, vaart naar I, II. 249. Op Sumatra 
gevangen, II. 251 volg. Naar N., II. 482.

Sengebusch (Jan George), indigomakcr, verdrijft de Baliörs uit 
Noessa Kambangan, XI. 289n., 332.

Senopati, vorst van Balamboeang, VIII. lix, 79.
Sentong veroverd, XI. xxm volg., 217, 223. Van der Niepoort 

over —, XII. 56.
Seppoe (Pangeran) of Marta Wyaja in Bantam met den titel van 

Sultan begiftigd, VII. exix, 317. In Clieribon terug, Vil. cxxvii 
volgg., 326 volgg. Sluit een contract met de O. I. 0., VII. 364 
volgg., 372 volgg. Beschuldigt valschelijk zijn broeder Anoem 
ontrouw aan de O. I. C., VIII. xlvii, 20 volg., 47, 55. Sterft, 
VIII. lxxx , 87.

van
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Serang (Pangeran)*. Woelingen onder —, XI. 23.
Sergeant, posthouder te Meester-Cornelis, IX. 298.
Sergeant (Will.) , kapt. onder G. Knol tegen Soerapati en Adepati 

Anoem, VIII. lxxxv 
een leger van de zonen van Soerapati, VIII. xciv, 133. Brieven 

—, VIII. 296, 301.
Sercey (de), schout-bij-nacht van de Fransche O. I.C., XII. v, 

lxvti, XIII. 9.
Serolten (Mich.), regent van de school te Batavia, V. 57. 
Setjadiningrat , vroeger Mankoediningrat, later ook Tjakra- 

kleinzoon van Tjakradiningrat I., wordt regent van

105, 124 volgg., 292, 295. Verdrijftxc

van

NINGRAT
Madoera, XI. li, 119 volgg., 125 volgg., 113 volgg., 158. Sterft 
XI. 393. Zie verder Madoera.

Setjadiningrat, zoon van Tjakraningrat IV, zie TjakradiningratI.
Severijn, vendrig, te Kartasoera, VIII. 201.
Siak (De Radja van) bewerkt den vrede tusschen Djohor en de 

Portugeezen, III. 90.
Siam. Geschiedenis van —, II. 89 volgg. ,112. C. Specx gezant naar—, 

III. 24. Zendt gezanten naar Prins Maurits, III. 62.
Siberg (Joh.) gouv. van Java’s Noord-oostkust, XI. 395, 492 volg., 

XII. xlv, 9 volg., 125. Maatregelen van — ten opzichte van 
Mamoed en den Prins van Madoera, XII. 15 volgg., 26, 65. Sluit 
een contract met Poerbo Negoro regent van Bawean, XII. 17 volgg., 
27, 65. Sticht de marineschool te Samarang, XII. 64, 71. Memorie 
voor zijn opvolger, XII. 81. Aan Commissarissen generaal toegevoegd, 
XII. xlix, lv. President van schepenen te Batavia, XII. l. Dir. 
gen., XII. liv, 317n., 443. Sterk gewantrouwd in N., XII. lxiii 
volg. Houding bij het aanbieden van een adres door de Bataviasche 
burgerij, XII. liii, 374 volgg. Gouv. gen., XIII. 36n. Weigert 
de Gosson op Java te ontvangen, XIII. vi volgg., 246—251. 
Gevolgen daarvan, XII1. vu volgg., 252 volg. Ontslagen, XIII. 
258n. Brieven van —, XII. 1, 15n., XIII. 31, 115, 241, 249, 
251. Rapport over den financieclen toestand (1799), XIII. 1. Kort 
vertoog omtrent liet //Bericht* van D. van llogendorp, XIII. 39. 
Advies omtrent den Franschen bijstand van Mauritius, XIII. 246.

Sidajoe. De eerste Holl. vloot te —, II. 199, 338 volgg. Harting 
over —, X. 304, 340. Van der Burgli over —, XI. 438. Vau der 
Niepoort over —, XII. 47 volg. Siberg over —, XII. 109. Van 
IJsseldijk over —, XII. 529 volgg. Engelhard over —, XIII. 161 volgg.

Sigismundus (Andr.) ter dood veroordeeld, VI. xxviii n.
Silarong (Pangeran) zet Poeger tegen Amangkoerat op, VII. 

ovm. Gevangen genomen, VII. cx.
12
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Silva Tello (Juan da), Spaansch gouv. der Philippijnen, IV. 
xxv, xxviii, 42, 50. Onderkoning van I., V. oxxin., 250.

Simong (Joh.), koopman en translateur, afgevaardigd naar Tjakra- 
ningrat, IX. 415, 426. Met hem in vriendschap, X. 73, 75.

Simonsz. (Hans) handelt op Guinea, I. 38. Op Guyana, I. 49.
Simsüan, Chinees, door Coen naar Djambi gezonden, door Bantam 

gevangen genomen, IV. 33. Spoort Coen aan om een gezantschap 
naar Bantam te zenden, V. 119, 126.

Sindhoredjo , veldheer van Amangkoerat, VII. 152, 155,197,200. 
Bij den tocht naar Kediri, VII. lxix, lxxi, 224, 227, 229, 
232, 236, 244, 255. Tegen Kadjohoran, VII. 271. Geeft bericht 
van de plaats waar Troeno Djojo zich bevindt, VII. xovii, 280. 
Tegen Troeno Djojo, VII. 290. Tegen Mas Giri, VII. on, 303. 
Bij de inneming van Mataram, VII. 308 volg. Tegen Poeger, VII. 
59, 311. Geleidt Tak naar Kartasoera, VIII. xxxv, 17. Rijks- 
bestierder, verslagen door Soerapati, VIII. lvii. Tracht de Hooge 
Regeering gunstig voor Amangkoerat te stemmen, VIII. lxiii 
volgg., 44. Sterft, VIII. lxvi , 105.

Sindo Bromma, hoofd der Noessa-Barongers, XI. xxxiii.
Singa (Radja) van Kandi, V. cxx, 261, VI. li.
Singapore. Geschiedenis van —, II. 110 volgg.
Singosari, zoon van Mangkoerat, VI. xcix, 166, VII. 190 volg. 

Zijn plaats aan het hof, VI. 185, 191 volgg. Met Amangkoerat 
door de Makassaren verslagen, VI. cv, 204, VII. 137. In onder- 
handeling met Couper, VII. 102 volgg. Vlucht na den val van 
Mataram, VIL xxvi, 139, 148 volgg. Sterft, VII. lx, 213, 227.

Singosari (Aria), opperbevelh. v. Troeno Djojo, sneuvelt,VII.lxxyi, 237.
Singosari. Zie Praboedjoho.
Sisero. Mossel over —, X. 247.
Sitja Nata, regent van Landak, XI. xlii volg., lxvii.
Sitjanegara, regent van Soerabaja, X. lxix, 321.
Sitter (Nic. de) , opperkoopman, vaart naar I., II. 240.
Sicinner (Fred.), Engelsch agent te Bantam, VI. 72, 74, 76.
Slier, luitenant, gewond, VII. 391.
Slingerland (Joh.), luitenant, te Bantam, IX. 126.
Sloot (Berth.), luitenant, verovert Run, VI. 103.
Sloot (Jan Albertsz.), kapitein onder Speelman tegen Troeno 

Djojo, VI. cviii. Bij het sluiten vaneen contract met Amangkoerat, 
VII. 166. Hoofd van de bezetting van Samarang, VII. 196. Bezet 
Wattas, VII. 197. Te Tjelimbi, VII. 209, 213. Onder Tak naar 
Kediri etc., VII. lxvi 
laat hem dooden, VII. civ, 22, 33

ni,

220. Neemt Kadjohoran gevangen en 
271 volgg., 275. Tracht
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Poeger met den Soesoehoenan te verzoenen, VII. ovi, 33, 52. 
Verstrooit de bergvolken bij Mataram, VII. 307. Bij de inneming 

Mataram, VII. 310. Naar Kadoe en Wates, VII. 311. Kom- 
komt te Batavia terug, VIL 61. Neemt deel aan de

van
mandeur #
expeditie ter ondersteuning van Abdoel Kahar, VIL clx volg., 
66 volg., 381. Bevelhebber te Japara, VIII. lvii, 23, 36, 67, 
74. Overwint de opstandelingen onder Jonker, VIL xlv, 57 volg., 
65 volg. Sterft, VIII. 83n.

Sluys (Jac. Corn. van der), opperkoopman, gezant naar Bantam, 
IX. 230n., 245. Resident te Djokjokarta, X. 369.

Sluyter (L.) lid v. h. College v. Curatoren en Scholarchen, XI. 313n. 
Smetser j), resident te Samarang, VILC. 92.
Smissaert (A. H.), lid van den Raad van justitie, XIII. 429.

Pres. van het college van administratie der houtbosschen, XIII. 443. 
Smit (Arn.) verkrijgt vergunning om handel te drijven naar het 

westen van I., X. 19,
Smit (Claes Rutoerssen), schipper, vaart naar I., III. 135.
Smit (Math.), opperstuurman, vaart naar I., II. 272.
Smit (Pieter), partijgenoot van Praboedjoko, XI. 81.
Smitïï (Dav. Joan), commissaris tot de zaken van den inlander. 

XI. 202. Raad van I., XII. 131. Herziet het reglement op de vrije 
vaart. XII. 6 volgg.

Smout (Hendr. Adr.), kapitein. IX. 249.
Snietsen *) (Abr.), opperkoopman te Soerabaya. VIII. 60.
Snoeck (Dirck) sluit vrede met Bantam. V. 278 volg.
Soederma (Radlien) maakt aanspraak op het regentschap van Soe- 

manap en Pamakasan. VIII. xxviii volg., xlix, lxxviii volg., 
27, 46, 54, 60 volg., 95 volg., 134, 270, 302. Vermoord. VIII. 
xcvi, 303, 304n. Brief van —, VIII. 302.

Soekadana voor het eerst door II. bezocht. III. 23. Door S. Bloemaert. 
III. 253 volgg. Door Mataram veroverd. IV. cxlvii, 266, 289, 
306 volg., 315. Door Bantam veroverd. VIII. 93 volg. Door Bantam 
aan de O. I. C. afgestaan, weigert haar gezag te erkennen. XI. 
xl, xliii , XLvmn., 320.

Soekapoera. Regeling van het bestuur in —, VIII. 169 volg., 276 
volg. Armenatilt over —, XI. 189. A. C. Mom over —, XI. 331 
volg. Gockinga over —, XII. 281 volg.

Soemadano gedwongen Mataram te helpen. V. lxxvi volgg. Valt 
Mataram af, wordt gestraft. V. xcm volgg., 175, 186—190. 

Weder bevolkt. V. 253. Bantam tracht — te bemachtigen. VII.

1) Smetser en Snietsen waarschijnlijk wel dezelfde persoon. Welke lezing 
echter de juiste is, is mij onbekend.

van
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cxx volgg., cxxvi volg., cxxxvi, 50, 318, 319 volgg., 326,327, 
330, 334. Bantam ziet van zijne aanspraken af. VII. 
Regeling van het bestuur in —, VIII. 166 volgg., 274 volg. Mossel 
over
Guitard over —, XII. 202.

Soemanap. Zie Madoera.
Soemanappees zetten zich neer in het Panaroekansche. XI. xv, 90 

volg. Tweede nederzetting van — aldaar. XLI. xxv.
Soeaibawa. Beschrijving van —, III. 161. H. Jansz. Craen op —.

III. 183 volg. Door Bali bedreigd. XL 91.
Soexda. Inbezitneming van de eilanden in Straat —, XII. iv,183 

volg., 441 volg.
Soeeabaja handelt heimelijk met Banda. IV. vu, 2 volg. W. neuten 

gezant naar—, IV. cxlv, 205. Door Mataram veroverd. V. lxix, 
88, 97 volg. Door Makassaren verwoest. VI. xcm, c, 149, 194. 
Door Speelman veroverd. VII. xii, 117, 119, 120. Regeerings- 
maatregelen van Speelman. VII. 127 volgg. Weder onder Troeno 
Djojo. VII. xli, 169, 180. Door Couper heroverd. VII. xlv, 183* 
In de macht van Poespita c. s. IX. n, 8. Afgestaan aan de O. I. C. 
IX. xc, 439. Regeling van het bestuur te — door van trahoff. X. 
xlii volg., 89. Ilarting over —, X. 304, 333 volg. J. Vos over 
—, Xlt 151 volgg. Van der Burgh over —, XI. 439 volg. Van 
der Niepoort over —, XII. 58 volgg. Siberg over —, XII. 110 
volg. Plan van van Overstraten ora te — en Saraarang degelieele 
macht der 0. I. C. samen te trekken. XII. 400 volgg. Opbrengsten 
1791—1795. XII. 417 volgg. Van IJsseldijk over —, XII. 465 
volgg., 480 volgg. Engelhard over —, XIII. 163—179. Verkoop 
van landen rondom —, XIII. 502. Toestand rondom -- bij de 
verovering van Java door de Engelschen. XIII. cxi, 547 volg. 

Soeea di Laoa (Aria), hoofd der peperplantages in Bantam. XL 11. 
Rijksbestierder. XI. 50, 60, 377.

Soeeadiningeat , oom en opvolger van Tjakraningrat (Setjadiningrat). 
Zie Tjahradiningral.

Soeea Joeda, aanvoerder van een bende Baliërs en slaven. VIII. 
xix, 193.

Soeeakakta wordt residentie van den Soesoehoenan. X. xxxiii, 34, 
42, 54. Het rijk van —,

Soeeakgalogo, bevelhebber van 
V. lxxix volg., 139, 141 volgg. Sneuvelt. V. 237.

Soeeapati te Tjikalong door J. Ruys in dienst genomen. VIII. xix, 
166, 194. Afgezonden naar Pangeran Poerbaya. VIII. xx, 194. 
Vermoort eenige soldaten van den vaandrig van Kufieler. VIII.

341.

X. 260 volgg. Ingedeeld onder Batavia. XI. 52, 202.

zie Vorstenlanden,
het Mataramsche leger vóór Batavia.
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194. Houdt zicli schuil. VIII. xxii. Vlucht naar Kartasoera.xxr,
VIII. xxiii, xxxiv volg., 3, 194, 198 volgg. Zijn aanslag tegen 
Tak c. s. VIII. xxxvi volgg., 203 volgg. Trekt naar Pasoerocwan. 
VIII. xxxviii, lvi volg., 60, 80, 84, 89 volgg. Verslaat een leger 
onder Sindhoredjo. VIII. ivn. Onderneming van G. Knol tegen—, 
VIII. lxxxvi volgg., 125 volg., 290 volgg. Sterft. VIII. xoi, 
125n., 301 volg.

Soerapati (Zonen van) krijgen van Adepati Anoem titel en grond. 
VIII. xci. Trachten te vergeefs Soerabaja te bemachtigen. VIII. 
xcin volg. Uit Pasoeroewan verdreven. VIII. xciv, 130. Over
wonnen door Knol. VIII. cvn, 149. Nogmaals in opstand. VIII. 
cxL, IX. 82n., 87n., 91n., 114. Zie verder Brahim (Mas) en 
Prabociljolio.

Soertadiningrat, broeder en opvolger van Tjakraningrat III, zie 
Tjdhraninfjrat IV.

Soeria Koesoemo, zie Manhoevegara.
Soeronoto (Toemenggoeng) regent van Demak. VII. 175. Naar 

Grobogan. VII. xltv, 182. Onder Hurdt naar Kediri enz. VII. lxxi, 
lxxiv , 227, 229, 233, 236, 244. Terug te Soerabaja. VII. 254 
volg., 262. Tegen Giri. VII. cii, 300, 303. Geleidt Tak naar 
Kartasoera. VIII. xxxv, 17. Trekt op tegen Soerapati. VIII. 53.

Soesdijk (van), resident te Cheribon. XI. 179.
Soeta. Zie Tjahra Djassa.
SoniERS (Pieter), komraandant te Tandjong-poera. IX. 392.
Soldt (Paulus van), opperkoopman, vaart naar I., III. 27. Te 

Mazulipatnam. III. 40, 283 volgg. Te Bantam, Atjch, aan de kust 
van Koromandel. III. 41, 399. Te Bantam, op Amboina, Banda. 
III. 42.

Solling (Ger. Lod.), vaandrig, sneuvelt. IX. 30.
Son (Jan van), koopman, belast met het bijhouden der treinboeken 

van de expeditie onder II. de Wilde. VIII. 238 volg.
Sonck (Mart.), lid van den Raad van defensie. IV. cxxvm. Raad 

van I., IV. 213, 221, 223, 234, 253, V. 24, 29.
Sonnenreroji (Jan Dircksz.), onderstuurman, vaart naar I., II. 226. 

Naar Amboina. II. 463. Gouverneur van het fort aldaar. II. 227, 
237, III. 396.

Soolemans (Is.), toegevoegd aan den commissaris-generaal II. A. van 
Rheede. VUL. xm, xvi.

Soury (Andr.), opperkoopman te Grissee. III. 395. IV. vu, 3n., 
14. Te Djambi. IV. xnn., 45. Komt tot ontzet te Jakatra aan. 
IV. 162.

Soury (Pieter), koopman naar Bantam gezonden. V. 226, 240.

i
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Spanhems (Bene. Sivebtsen) bij de verovering van Malakka. V. 24.6.
Spanis (Coen.) vluolit uit Demak naar Bantam. II. 514.
Spasjaeut (Mabten Jelis), schipper, vaart naar I., III. 3.
Specht (Didloe) raad van justitie. V. 85.
Specx (Cobn.), kommies, vaart naar I., II. 272. In Atjeh. II. 277, 

278, III. 398. Gezant naar Siam. III. 24 volg., 88, 397.
Specx (Jacques) hoofd der faktorij in Japan. III. 86, 294, 297, 

299 voigg., 398. Raad van I., IV. 249, 268, 274, V. 24, 29,87. 
Komt uit N. weder in I., V. 155. Weigert met de rechters van 
zijn dochter aan het avondmaal te zitten. V. lxxxiv. Door den 
Raad van I. tot gouv. gen. verkozen. V. lxxxviii voigg., 156. 
Zijne benoeming door bewindhebbers niet bekrachtigd. V. xci, 
xcvi volg. Verdedigt intusschen Batavia. V. xci voigg. Terug naar 
N. V. 212. Brieven van —, V. 145, 187.

Specx (Saba) door P. Jz. Cortenlioefï onteerd. V. lxxxii voigg.
Speelman (Coen.) in Makassar. VI. xci, 125, 128. Opperbevelhebber 

der expeditie tegen Troeno Djojo. VI. cvn voigg., 166 voigg. Zijn 
instructie. VII. ji volg. Zijn verrichtingen aan de oostkust. VII. 
iv—lvi, 73—207. Dir. gen., naar Batavia teruggeroepen. VII. 
liv , 184. Zijn gevoelen om krachtig op te treden in de Mataramsche 
onlusten zegeviert. VII. lix voigg. Hoofd der Boegineezen te 
Batavia. VII. cxxxvn. Onderhandelt met Bantamsehe gezanten. VII. 
cxlv volg., 42, 343 voigg. Gouv. gen. VII. clvii, 64. Gebeurte
nissen tijdens zijn regeering. VII. clvii voigg., 379 -393. Sterft. 
VII. clxix. Klachten over zijn slordig bestuur. VIII. n voigg., 13 
volg. Brieven en andere geschriften van —, VII. 61, 65,73--79, 
93, 115-119, 120-130, 134—163, 169, 171—207. Contracten 
door —, gesloten. VII. 79, 163, 166.

Speelt (Heem. van) gouv. van de Molukken. V. n. Handelingen 
tegenover de Engelschen op Ambon. V. vi—xxix. Naar N. ontbo
den. V. xxxvi. Sterft. V. xxxviii.

Spiegel (Jac.) resident van Pekalongan. XI. 30.
Sfileebgh (Job.) Tocht van 

structie. I. 230. Admiraal, vaart naar I., II. 272. Langs de west
kust van Afrika. II. 273 volg. Op Ceylon. II. 275 voigg. In Atjeh. 
II. 277 volg., III. 10. Naar Bantam en N. II. 278 volg., III. 20. 
Werkt de 0. I. C. tegen. III. 127. Komt als kommandeur in I. 
in 1616. IV. 49.

Spindeleb (Chbistofpel) reist naar het Noorden. I. 19.
Spitsbeegen door W. Barendtz c. s. ontdekt. I. 23 voigg.
Speee (van) majoor, hoofd van een leger van Amangkoerat II tegen 

Blitar. IX. x. 68.

Brazilië enz. I. 115. Zijn innaar
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Sprinokel (Victor), opperkoopman te Patane. III. 84, 88 volg., 
247, 397.

Stalpaert (Adr.), koopman, vaart naar I., II. 204n.
Stalpaert (Aug.) , hoofd van het kantoor op Neira. II. 209, 228, 

397, 444.
Stalpaert van der Wiele (Corn.), fiskaal, vaart naar I., II. 261.
Stalpaert van der Wiele. Memorie van —, III. 148 volgg.
Stappe (G-tjill. van der) , vaandrig, tot luitenant bevorderd. YII. 234.
Staringji komt met een scheepsmacht in I., XII. x. Stelt zijne 

schepen ter beschikking van den gouv. van Java. XII. xm, 209 volgg.
Staten-Generaal. Invloed van de — op de oprichting der O. I. C., 

I. 131 volgg., 245 volgg.
Steenbergen, posthouder te Djember. XI. xxiii, 217. Naar Nieuw- 

Guinea. XII. 396.
Steenhtjyzen (Joh. Christoefel) , resident te Toelang Bawang. 

XI. 94, 104.
Steenmulder (Jan Jac.), majoor, vervolgt Mas Sahid. X. lxxviii, 

232. Bij het sluiten van een contract met Hamangkoeboewana. X. 303.
Steensma (Alb.) , drossaart der Bataviasche ommelanden. IX. 338.
Stell (A. v. d.) raad van I. VIII. 242.
Stephani, assistent van de Militaire commissie. XII. 297 n.
Ster (van der), resident in de Lampongs. XII. 23.
Sterck (Abr.), naar Djambi gezonden. IV. 33.
Sterrenberg (Elzo), gezaghebber van Java's noord-oostkust, gezant 

naar Kartasoera. X. xxxiii, 34. Zijn dagboek van die reis. X. 41 
volgg. Beoorloogt Tjakraningrat op Madoera. X. xxxvi volg., 49 volg.

Stevin (Simon) geeft verslag van de bemoeiingen van R. Pietersz. 
en Plancius voor de lengtebepaling op zee. I. 85.

Steyl (Jac. Symonsz.) te Tegenapatnam. III. 399.
Steynmetz (NATn.) vertrekt met een leger naar de Oostkust tegen 

de Chineezen. IX. lxxix, 379. Naar Kartasoera. IX. lxxxvi, 424.
Stevns (Jean), baljuw te Batavia. IV. 222. Ontslagen. IV. 223.
Stiel (Ciiristoffel), vaandrig, sneuvelt. VII. lxxiv, 233.
Stier (Dav. Andr.), commissaris tot de zaken van den inlander. IX. 

xlviii , l, 159. Ontslagen. IX. xxxii, 168. Sterft. IX. 190.
Stierman (Jac. Adriaensz.) reist in Guyana. I. 54.
Stockman (Pieter) vaart naar I. in 1595. II. 188 n. In 1599 naar 

I., II. 212.
Stockum (Hendr. van), raad van L, herziet het reglement op de 

vrije vaart. XII. 6 volgg.
Stolck (Adr. Clemensz.) , bevelhebber van Motir. III. 103, 269,396.
Stollenbecker (Joannes), predikant te Patani. III. 148.

.
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Stopkeerb, gezworen scriba in Cheribon. XII. 325.
Straalen (van), luitenant bij de verovering van Giri. VII. 301. 
Straeten (Danckert van der) resident te Japara. VI. 105. Brie

ven van VI. 172 volgg.
Stralendoref (F. C.), resident te Soerakarta. XI. 170, 261, 283, 

308 n., 400, 413, XII. 1, 3.
Strobanüs, advocaat-fiskaal te Batavia. V. xxn.
Stroebel (L), vaandrig te Batavia. XII. 364.
Struyck (Warner Jansz.) bevelhebber der bezetting te Samarang.

VII. 144, 196. Sneuvelt. VII. lix, 214 volg.
Struys (Jan), luit. onder Cooper. VII. xciv. Kapt. bij de expeditie 

ter ondersteuning van Abdoel Kahar. VII. clx volgg., 385 volgg. 
Voorloopig resident te Soerabaja. VIII. 2. Geleidt Poelandjieuwa en 
Soederma naar Batavia. VIII. 27.

Strijbos (Ger.) op del Principe. I. 114.
Strijcker (Abr.), luitenant in liet fort Jakatra. IV. 125.
Strijen (IIarmen Claesz.), gevolmachtigde van de Bataviasche 

burgerij om een adres van beklag in te dienen. VI. 20.
Stuart (W. M.) met Palm naar Pontianak. XI. xlvi. Naar Landak.

XI. LXVII.
Süchtelen (IIerm. van), raad van I., IX. lix, lxxvi, 303, 367, 

371, 397.
Suchtelen (II. J. van), advocaat-fiskaal in het proces Valkenier.

IX. xcix.
Suchtelen (Jan van) secr. IX. 447. Resident te Bantam. X. 193. 
Suchtelen (van) resident te Grissee. X. 340. Resident te Cheribon. 

XL 179.
Suffren (de), schout-bij-nacht van een Fransche vloot. XII. 36, 38. 
Suiker. Aanvang van de kuituur van — te Batavia. V. 233, 242. 

Vooruitgang daarvan. VI. i, 9, 12, 21, 27. W. Versleghen over 
het benoodigde voor het ondernemen van een suikermolen. VI. xm. 
De O. I. C. verkrijgt het monopolie van verkoop en uitvoer van — 
te Japara en omstreken. VII. xxxvi. Overzicht der suikerteelt en 
suikerindustrie 1637—1710. VIII. cxxvm volgg. J. van Hoorn 
over —, VIII. 136 volg. Rapport van Zwaardekroon en van Swoll 
over —, VIII. cxxx volg., 157 volgg. Suikercontract met Cheribon 
1708. VIII. 324. Toestand der suikermolens aan Java’s noord
oostkust, 1719. IX. 35 volgg. Zwaardekroon’s maatregelen omtrent 
den —, IX. xvi, 61 volgg., 73 volg., 80 volg. Van Imlioff over—,
X. 129. Besluiten van 1766 omtrent den —, XI. 63 volgg. Ontwik
keling der suikercultuur onder den invloed van Nederburgh e. a.
XII. xxix volgg., 344 volgg., 452 volg., 538 volgg. Wieseover—,
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XIII. 73 volgg. Bloei der —cultuur in 1806. XIII. l, 113. Rapport 
Chassé. XIII. 484 volgg. Besluit naar aanleiding van dit 

rapport genomen. XIII. 510 volg.
Sumatra. Oudste geschiedenis van —, II. 122 volgg. Wiese over 

__t XIII. 100. Zie verder Atjeh, Djambi enz.
Suratte. Nederlandsche factorij gesticht te —, III. 34 volg.
Suyer (J. Pietersz.), koopman op Tcrnate. II. 243, 479, III. 396.
Swalisken (U.). IX. 240.
Swart (Corn.), vice-admiraal van een vloot tegen de Engelschen. 

VIII. xxiii. Executeur van Speelman’s nalatenschap. VIII. 13.
Sweers (Sal.) maakt zich meester van een schip met Mataramsche 

gezanten naar Mekka. V. 255. Raad van I., V. 270. Twist met 
van der Lijn. V. 271, 273.

Swellengrebel, gouverneur van de Kaap de Goede Hoop. IX. xciv.
Swerg (Sig.), vaandrig onder H. de Wilde. VIII. 238.
Swoll (Christofeel van), raad van I., VIII. cm, 242,281,341, 

353. Zijn rapport over de suikerkultuur. VIII. 157 volgg. Advies 
omtrent Adepati Anoem. VIII. 235 volgg. Gouv. gen. IX. In. Zijn 
regeering. VIII. cxxxix volgg., IX. i volgg., 9—18. Sterft. IX. vi, 
18. Brief van —, IX. 1.

Sylvere (Ant.) bewijst hulp aan de gevangen Nederlanders te 
Bantam. II. 330 volgg.

Syverts (Mathijs) over het vinden van de lengte en breedte op 
zee. I. 84, 169 volg.

Syverts (Wout.) in Guyana. I. 50, 156.

van

T.
Taalbeecq (Will.), luit., gezant naar de broeders van Amang- ^ 

koerat. VII. 161. Onder Couper. VII. xciv. Overwint Kadjohoran. 
VII. 275. Brief van —, VII. 271.

Tabak. Geschiktheid van den Oosthoek voor de teelt van —, XII.
552. Wiese over —, XIII. 84.

Tadjoedin (Pangeran), opperpriester van Bantam. VIII. 123.
Taey (Sim.) aan de Kust van Guinea. I. 37.
Tagal onder bescherming der O. I. C. tegen Troeno Djojo. VI. 170, 

VII. iv, 75 volg. Harting over —, X. 306, 351 volg. Van der 
Burgli over —, XI. 257, 420. Siberg over —, XII. 92 volg. Hoe
veelheid der producten van —, 1791—1796. XII. 318 volgg. 

Taillefert, raad van I., XI. 53.
Tak (Fran^.) verslaat een leger van Troeno Djojo bij Grobogan. 

VII. lxv, 216. Trekt uit Samurang op naar Oelogondeer. VII*
13
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lxvi, 217, 220 volgg. Vereenigt zich met Hardt bij Grompol. VH. 
lxviii volg., 224. Scheidt zich voor korten tijd van de hoofd
macht. VII. lxx volg., 225 volgg. Aanvoerder van den linker
vleugel. VII. lx xn, 231. Redt het overschot van de brigade 
Westdorp. VII. lxxiv, 232 volg. Ontzet W. Bastincq. VII.lxxvii, 
238. Bij het overtrekken van de Brantas. VII. lxxviii, 242 volg. 
Bij de inneming van Kediri. VII. lxxix volgg., 243 volgg. Naar 
Grissee. VII. 253. Terug naar Batavia. VII. 258. Neemt deel aan 
de expeditie ter ondersteuning van Abdoel Kahar. VII. clxii volg., 
olxvi, 67 volg., 383—393. Teekent een contract met Bantam. 
VII. 399. Als commissaris naar Cheribon en Kartasoera. VIII. vu, 
xxxiv volgg., 5, 15 volgg., 201 volg. Zijn instructie. VIII. xxx 
volgg., 172 volgg. Gedood. VIII. xxxvm, 16, 202 volgg. Brieven 
van vil. 384, 389, 392.

Takomi of Willemstad op Ternate versterkt. III. 104, 331.
Tamboer (Jac.), onrechtvaardig van zijn land beroofd. VI. 16.
Tandschor, zie Gingir.
Tangerang. De rivier — grensscheiding tusschen Bantam en Batavia. 

VII. clxix, 395. Een strook lands bewesten — aan de O. I. C. 
afgestaan. X. xlix, 126. Mossel over —, X. 243 volg.

Tappa (Kiai), hoofd der opstandelingen tegen de regentes van Bantam. 
X. li, lvii volg., 163, 187, 193.

Tasman (Abel Jansz.) Instructie voor —, IH. 42 volg.
Taïda (Est. de), Portug. bevelhebber op Mozambique. III. 74.
Tato loopt tot de Engelschen over. XIII. 21 volgg.
Teekman (J. C.). X. 61.
Tegenapatnam. Faktorij te —, III. 76 volgg., 339 volg., 345 volgg.
Telaga. Gockinga over —, XII. 281.
Tenga (Radhen), broeder van Mas Giri. VII. om.
Ternate. Oudste geschiedenis van —, II. 167 volgg., 175 volgg. 

Kantoor gesticht op —, II. 208, 378, 381 volgg. J. van Neck 
op —, II. 241 volg., 478 volg. Door de Spanjaarden bezet. III. 
37, 65, 67. Strijd met de Spanjaarden op —, III. 55 volgg., 228 
volgg. Verbond met —, III. 57, 226 volg. Advies van Matelief 
omtrent —, III. 236 volgg., 240 volgg. Verrichtingen van F. Wittert 
en S.Jz. Hoen op —, III. 103 volg., 317 volg., 324 volgg., 328 
volgg. De koning van —vermoordt zijn vrouw; gevolgen daarvan. 
III. 107. Samenzwering op —, IV. lvii. Opstand tijdens gouv.-gen. 
C. Reiniersz. VI. xliv. Regeling van de vaart naar —, X. 23,224* 
Onverdedigbaar geacht tegen de Engelschen. XII. 399. Wiese over 
—, XIII. 101 volgg., 297. Maatregelen van Daendcls omtrent i 
XIII. 406 volgg.
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Tersmitten (Will.) , resident te Cheribon. IX. 85. Gezaghebber aan 
Java’s oostkust. IX. 119 volgg., 129 volgg., 139 volg., 146 volgg., 
154 volg. Naar N. terug. IX. 172n.

Tessetre (Andr.), heemraad, dient een adres in bij de Hooge 
regeering. XII. Lir, 364n.

Tessie (D.), translateur. X. 285.
Tets (Arn. van), resident van Cheribon. IX. nn. Gezaghebber te 

Bantam. IX. 84n.
Tets (A. A. van), commissaris in de Jakatrasche bovenlanden. XI. 

62, 67, 68.
Teünis (Eyert), stuurman, vaart naar I., II. 204.
Texeira de Mattos (Est.), Portugeesch admiraal overwonnen bij 

Djohor. III. 17 volg.
Tetlingen (J. van), raad van I., YI. 18.
Thedens (Joh.), raad van I., IX. xxxm, 171, 200, 246. Houding 

tijdens den opstand der Chineezen en de twisten tusschen Valcke- 
nier en van Imhoff. IX. lv volgg., 294, 303, 376 volgg. Tijdelijk 
gouv.-gen. IX. 396 volg. Brieven van —, IX. 393,406,410, 420, 422.

Thee. Yoor het eerst gewag gemaakt van — als uitvoerartikel. VI. 
107. Herleving van den theehandel. IX. xvi volg., 74 volg., 78 
volg., 138.

Theelen (Jan Pietersz.), korten tijd bevelhebber der bezetting te 
Bantam. VIII. 128.

Theling (Jan IIerm.) , oud-opperkoopman, met Verijssel naar de 
Oostkust. IX. lxxxii, 391, 399, 433, 447. Raad van I., X. 134.

Tjieodorus (Petrus). Zie Keyscr.
Theunemans (Abr.), lid van den Raad van I. en fiskaal-generaal. 

IV. m. Directeur der faktorij te Jakatra. IV. x volg., 10, 13.
Tjieunisz. (Rutger), schipper, vaart naar I., III. 73.
T'jriM (J. II.), voorloopig bevelhebber te Japara. VIII. xl, 18, 23.
Thomassen vaart naar I., II, 212.
Thomson (Km.), betrokken in de samenzwering op Ambon.V. xn volgg.
Thonissen (Peter), bootmansmaat, sterft. III. 203.
TnoRNTON (Aug.), oud-schepen, bevestigt de tijdingen omtrent het 

samenspannen der Chineezen. IX. liv, 296 volg.
Tidore door de H. bezet. III. 36, 188 volgg. Weder in het bezit 

der Spanjaarden. III. 37, 53, 55, 65. Korten tijd door S. Jz. Hoen 
geblokkeerd. III. 105. Door P. Botli veroverd. IV. vi.

Timmerlings, luitenant onder Tak in Bantam. VII. 391.
Timor. Beschrijving van

Engelschen heroverd. XIII. 107. Wiese over —, XIII. 298.
Tin. Voor 'teerst van tin als uitvoerartikel gewag gemaakt. VI. 106,107n,

III. 161 volg. Door Greeving op de
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Tingall (Nockhoda) over de ontdekking van Nieuw-Guinea. III. 44.
Tirepoplir. Kantoor te —, III. 136, 340, 345 volgg.
Tibtajasa (Ageng), zie Banlam.
Tirtanagara gevangen genomen en verbannen. XLxvivolg., 81n.
Tisna Nagaba rijksbestierder van Bantam. XI. 6 volgg.
Tisson, boekhouder, doet onderzoek naar den toestand der koffie- 

en peperplantages in de Jakatrasche bovenlanden. XI. 62.
Titsingh, volgens Nederburgk de eenige eerlijke raad van I. XII. 

xlviii n.
Tjakradiningrat I, vroeger Soeradiningrat en Setjadiningrat 

oudste zoon van Tjakraningrat IV. IX. 274 volg. Regent van Sidajoe. 
IX. xliii, 280, 287 volgg., 387, 391, X. xxxvn, 51. Regent 
van West-Madoera. X. xxxvrn, 52 volg., 57 volgg., 85,336 volgg. 
Bedwingt een opstand op Madoera. X. lxvii, 177, 184. Trekt 
mede op tegen Mangkoeboemi c. s. X. lxx , 196. Wedono over de 
landen tusscken Grissee en Lasem, over Japara, Koedoes enz. X. 
lxxix , 317, 376 volgg. Van Ossenberch over —, XI. 26 volgg. 
Sterft. XI. li, 118, 125, 133.

Tjakradiningrat, vroeger Soeradiningrat , bij den dood zijns 
vaders voorbijgegaan. XI. 119 volgg. Panembahan van Madoera na 
den dood zijns neefs. XI. 393, 440 volgg.

Tjaebadjaja , zie Danoeredjo.
TjakbaDjassa (Toemenggoeng) hoofd v. opstandelingen.VIII. xliii, 41.
Tjakra Negaba schoonzoon en opvolger van Poelandjieuwa. VIII. 

lxxviii volg., 95, 268 volg. Opgevolgd door zijn zoon. VIII. lxxix, 
xcvi, 155, 269 volgg.

Tjakranegaba, zoon van Tjakraningrat II, zie Tjakraningrat III.
Tjakraningrat I of Prasena (Pangeran) regent van Sampang. VI. 

xcm volg.
Tjakraningrat II of Sampang (Pangeran) zoon van den vorige. VI. 

xciv. Kiest de zijde van Troeno Djojo. VII. xxv, 138 volg. Eerste 
rijksraad en regent van Madoera. VII. lxxxv volg., cv, 29, 39, 
53, 249 volgg., 254, 258 volgg., 2G2, 271, 283. Poogt zijn gebied 
op Madoera uit te breiden. VIII. xxvni volg., xlix 
26 volg., 96. Door Soerapati te Kartasoera teruggedreven. VIII. 
xxxv volg., 198 volgg. Neemt deel aan de expeditie tegen Soerapati. 
VIII. lxxxvii volgg., 292 volgg. Sterft. Vilt. xcvii, 309.

Tjakraningrat III, vroeger Tjakranagara, ontvangt slechts een 
deel van het gebied zijns vaders. VIII. xcvii 
zich tegen den Soesoehoenan. VIII. cxl volg., IX. i volg., 2, 8. 
Stelt zich onder bescherming der O. I. O. IX. n volg., 9 volg. 
Zijn dood. IX. iv, 10.

lxxiii, 1

155, 310. Verzet
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Tjakraningrat IV, vroeger Soeriadiningrat , broeder en opvolger 
den vorige. IX. iii volg., 10, 13, 17, 28, 41. Huwt met een 

Pakoeboewana II. IX. xxvi, 87 n, 90 n, 1X.3. Zijn vcr-
van
zuster van
houding tot Mataram en de O. I. C., IX. xxvii volgg., 129 volg., 
139, 146 volgg., 154 volg., 173 volgg., 187 volg., 226 volg., 274 

287 volgg. Helpt de O. I. C. tegen de Chineezen en denvolg.,
Soesoehoenan. IX. lxxxi volgg., 388 volgg., 405, 407. Neemt 
Kartasoera in. IX. lxxxvi , 420 volgg. Geeft op verlangen der O. 
I. C. deze plaats weer aan den Soesoehoenan terug. IX. 422 volgg. 
Wegens zijn heerschzucht door de O. I. C. gewantrouwd. IX. lxxxvi, 
410, 427, X. 36 volgg. Oorlog met —, X. xxxiv volgg., 48 volgg. 
Zijn verhoor. X. 71 volgg. Verbannen. X. xxxvm, 61 n. 

Tjakraningrat, kleinzoon van Tjakradiningrat I, zie Setjadi-
ningral.

Tjengkalsewoe. Hartingh over —, X. 305, 343. Van der Burgh 
—, XI. 432. Siberg over —, XII. 104.over

Tjeribon, zie Chcribon.
Tjiamies, zie Galoc.
Tjiandjor. Mossel over —, X. 245. Guitard over —, XII. 203 volgg. 
Tjiasem. Mossel over —, X. 260 volgg. Door zeeroovers geteisterd.

XII. xxiii, 444.
Tjiblagoeng. Mossel over —, X. 246. 
Tjikalong. Mossel over —, X. 246. 
Tjileboet. Mossel over —, X. 246. 
Tjilingsi. Mossel over —, X. 246. 
Tjimapar. Mossel over —, X. 246.
Tjipamingkis. Mossel over —, X. 247.
Tjitrap. Mossel over —, X. 246.
Tjotter. Engelhard over —, XIII. 191 volgg.
Toe Ampel, zie Ampul.
Toeban voor het eerst door II. bezocht. II. 206, 404 volgg., 450. In 

oorlog met Bandjermasin. IV. 29. Van Imhoff over — , X. 90 volg. 
Hartingh over —■, X. 304, 340 volg. Van der Burgh over —, XI. 
435. Siberg over—, XII. 106 volg.

Toelang Ba wang , zie Lampongs.
Tomas (Ad.), raad van I., IV. 223.
Tonkin. Geschiedenis van —, II. 97 volg.
Tonneman (Hans IIubr.), kapitein, vaart naar I., II. 253, 484, 

496. Sterft, II. 525.
Tonneman (Willem Pietersz.) in Siam. III. 88, 397.
Iorres (Lui8 Vaez de) vindt den doortoclit tusschen Nieuw-Guinea 

en Nieuw-Holland. III. 45.
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Toutlemonde resident te Djawana (?), X. 92.
Toutlemonde (J. B.) teekent een contract met Pakoeboewana. IX. 447.
Totjtlemo^de (Balth.), opperhoofd van Soerakarta, tegenwoordig 

bij den afstand van Mataram aan de O. I. C., X. 160, 162. Door 
een leger van Mas Sahid ingesloten. X. lxvi, 181. Vertrekt 
naar N. X. 192.

Towerson (Gabr.), hoofd der Engelschen op Ambon. V. vi volgg.
Tremper (Lod.), vaandrig, naar Pekalongan. VIII. 253. Te Kar- 

tasoera. VIII. 120, 257 volg.
Trigland ontwerpt een kerkordening voor I., VI. xxx.
Trixconomale door de Engelschen veroverd. XII. 37. Door de 

Fransclien heroverd. XII. 36.
Troeno Djojo of Madoeratna (Panembahan). Zijn afkomst. VI. 

xciii volg., VII. 92 volg. Verbonden met Galesoeng. VI. xcm 
volgg., 167. Brengt talrijke troepen uit Madoera naar Java. VI. 
en, 199. Galesoeng voegt zich bij — op Madoera. VI. cur. Ver
slaat Amangkoerat. VI. cv, 169, 201. Meester van de oostkust. 
VI. cvi volgg., 168 volgg., 205 volgg. Zendt gezanten naar Che- . 
ribon. VII. iv, 74. Speelman in onderhandeling met —, VII. vi, 
83 volgg. In onmin met Galesoeng. VII. vu, 87, 89 volg., 135. 
Couper e. a. naar —, VII. ix volgg., 115—118. Vlucht na den 
val van Soerabaja naar Kediri. VII. xn, 117, 121. Nieuwe onder
handeling met —, VIL xviii volg., 135 volg. Ontvangt de Mata- 
ramsche rijkssieraden. VII. xxviii, 138. Weder meester van Soe
rabaja enz. VII. xli, 169, 176 volgg. 215, volgg. Verzoening cn 
vernieuwde twist met Galesoeng. VII. xliv, 169, 181. Trekt naar 
Kediri terug. VII. xliv volg., 316. In verstandhouding met Bantam. 
VIL xlviii volg., 316. Verzoend met Galesoeng. VII. lxxvii, 243. 
Hurdt trekt op tegen — te Kediri. VIL lxxix volg., 244 volg. 
Ontvlucht. VII. lxxxi, 246. Houdt stand in het zuid-ooslen van 
Java. VII. lxxxvi, 28, 250, 255,278, 280. Laatste tochten tegen —, 
VIL xcvi volgg., 285—295. Door Amangkoerat vermoord. VIL 
xcvm volg., 282, 295 volg.

Trompert (Joan), afgezant naar Bantam, VI. 56.
Troponegro, kommandant van Pasoeroewan. XI. v. Verovert Lamad- 

jang, Malang en Antang. XI. ix volgg.
Truytman (Joh.), gezant naar Mataram. VI. lviii, 68.
Tsi-ampa. Geschiedenis van —, II. 95 volg. Matclief in —, III* 58 volgg. 

zie Tj............
Tulleken van Hoogenhouck (Ambr. Pikter), resident van Peka

longan. XI. 422.
Twisch (Reyn. Pietersz. van) zie Pielersz.

naar

Tsj,
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u.
Coen de plannen der EngelschenUffelen (Abr. van) deelt aan 

mede. IV. 123. Komt met een brief uit Bantam te Jakatra. IV. 
151 volg., 174. Schepen van Batavia. IV. 223 volg. Raad van 
justitie. IV. 226.

Uffelet (Nic.), hoofd der Engelsche loge te Jakatra, aanlegger 
eener samenzwering tegen de N., IV. xlvii.

Uliaser-eilanden. II. 170.
Umbgrove (Joh. Ltjbb.), resident te Tagal. XII. 92, 239. Resident 

van Cheribon. Brieven van —, XII. 323, 391.
Uno (Kiai Mas), aanzienlijke in Balamboeang. XI. vu, xiv volg., 

73, 78 volg., 88n.
Usselincx (Will.). Zijn levensloop en invloed op de vaart naar 

W. I., I. 41 volgg. Ter wille van de vaart op I. tegen het bestand 
met Spanje. III. 111 volg.

Utïenende (Jac.) , koopman, vaart naar I., II. 204n. Sterft. II. 398.
Utt den Dijck (Jac.), kommies, vaart naar I., II. 203.

v.
Vaiilant (J. O.), lid der militaire commissie. Brief van —, XII. 297. 
Valckenier (Adr.), raad van I., IX. 200, 246. Gouv.-gen. IX. xli. 

Begin zijner twisten met van Imhoff. IX. xlvi volg., 312 volgg. 
Veroordeeld tot schadevergoeding aan de O. I. C. IX. lii volg., 
293 volgg. Maatregelen tegen de Chineezen. IX. lui volgg., lxxvii 
volgg., 295 volgg., 372 volgg. Vervolg der twisten met, gevangen
neming van van Imhoff c. s. IX. lxxv volg., 341 volgg., 360 volgg. 
Treedt af. IX. lxxxii, 393 volgg. Proces en dood. IX. xci volgg. 
Brieven van —, IX. 272, 278, 287,293,295,312,328,341,372. 

Vale (Aernout de), koopman, vaart naar I., III. 4.
Vale (Amelis de), zie Vallè.
Valentijn, veldprediker bij het leger van Cnoll tegen Soerapati. 

VIII. xcin., 126.
Vallk (Amelis de), resident te Japara. VI. 112. Sterft. VI. 185.

Brieven van —, VI. 181 volgg.
Vaslin, handelsagent te Alexandrië. XII. vin, vu.
Veen (Adr.) maakt gebulte kaarten. I. 79 volgg., 171 volgg. Vaart 

als onderkommies naar I., II. 204. Op Lontlior. II. 209, 228,264, 
377, 435 volgg., 453 volg., 463 volg., III. 397. Brief van —, II. 465. 

Veer (Gerrit de). Journaal van —I. 23 volgg.
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Veken (Hans van der) zendt schepen naar W. It> I. 47 ? 53, 
Naar de westkust van Afrika. I. 52. Laat een reis ondernemen 
rondom de wereld. I. 122 volg.. 239 volgg. Verhaal van die reis.
II. 218 volgg.

Velaer (Jacques de) handelt op Guinea. I. 38. Bewindhebber 
verschillende Compagniën. I. 103, 107, 218.

Velde (Pieter van der), commissaris tot de zaken van den inlan
der. X. 109, 155. Gezant naar Bantam. X. 115.

Veldemuis (Dirck), reist naar de kust van Guinea. I. 37.
Velse (Jan van), opperkoopman te Bantam. VIII. 111, 122. 
Velsen (Joh. van), kapitein, vertrekt naar Bantam. IX. 284. Kom- 

mandaut te Kartasoera. IX. 374, 383 volgg. Vermoord. IX. lxxx 
volg., 387. Oordeel over zijn gedrag. X. 362.

Venant (Gilles), koopman en oud-sckepen te Batavia. V. 57. 
Vendere (Corn. van de), koopman, vaart naar I., II. 230.
Venne (Cornelis van de), schipper, vaart naar I., III. 4. 
Verburch (Nic.), raad van I., VI. 18. Vertrekt naar N., VI. 147. 
Verdoel (Jan) op Neira. II. 444.
Verhaobn (Alb.), kommies, vaart naar I., II. 204.
Verhagen (Willem), koopman, vaart naar I., II. 261.
Verhoeff (Pieter Willemsz.), admiraal, vaart naar I., III. 73 volg. 

Zijn instructies. III. 71 volg., 95. Voor Mozambique. III. 74. Aan 
de kust van Malabar. III. 34n., 75 volg., 78, 276, 278 volg. I11 
de straat van Malakka. III. 78 volgg. Ontvangt nieuwe instructies.
III. 82 volg., 91 volg., 307 volgg. Te Bantam. III. 82, 91 volg. 
Op de Banda-eilanden. III. 94 volgg. Wordt vermoord. III. 98. 
Brief van —, III. 276.

Verhuëll (C. A.), belast met het onderzoek naar de strijdkrachten 
der 0. I. C. XII. xlix. Brief van —, XII. 297.

Verhülst (Abr.) , gevangene te Mataram, ontvlucht. V. 228. 
Vermeer (Th.), pred. te Batavia. XI. 313n.
Verschoor (Jan Willemsz.), opperkoopman, vaart naar I., III. 27. 

Hoofd der loge te Bantam. III. 35, 42 volg., 45, 148, 206, 245, 
395. Wordt vervangen. III. 54. Gezant naar Bantam. V. 106. 

Verschuur, raad van I., IX. 163.
Versluys (Steph.), gouverneur van Ceylon. IX. xxx, 169, 200. 
Verspreet (Abr.), gezant naar 

176 volgg.
Versteghen (Willem). Advies over vrijhandel enz. VI. xii volgg. 
Verstreepen (Hans) in Japan. III. 86, 300, 398.
Verwer, vaandrig, sneuvelt. VIL 391.
Vekijssel (Hugo), ontvanger-generaal, als expres-commissaris

van

Mataram. VI. lxvii, 113 volgg.

naar
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de oostkust. IX. lxxxii volgg., 391, 399 volgg., 406 volgg., 410 
volgg., 433 volgg. Vruclitelooze onderhandeling met TjakraningratIV. 
X. xxxv volg., 37 volg. Beoorloogt hem. X. xxxvn, 50 volgg. 
Stelt Soeradiningrat als regent van Madoera aan. X. 57 volgg. 
Raad van I., X. 114, 134.

Vianen (Gtjsbr. van) op Amboina. III. 396.
Vicq (Dat. de), secretaris van een gezantschap naar Bantam. VII. 353.
Viëra (Francisco) , door de Holl. gevangen genomen, ontvlucht. VI. 47.
Vieravond (Fred. Jürg.), vaandrig. IX. 298.
Villeroy (de), Fransch minister. Brieven van — III. 123 volg.
Vink (Jtjst.), drossaart, geeft aan den gouv.-gen. bericht van het 

samenspannen der Chineezen. IX. div, 297, 302.
Visscüer (Bartii.), kommandeur. Maatregelen van— tegen de Chi

neezen. IX. lxxvii , 372 volgg. Teruggeroepen naar Batavia. IX. 
lxxix , 377 volg.

Visscher (Corn. de), kapitein onder H. de Wilde. VIII. 238.
Visscüer (Frans Jacobsz.). Instructie voor—, III. 42 volg.
Visscüer (Marten Janssen Vogel, alias). Het schip van — door 

Bantam geplunderd. V. 231, 235.
Visscüer (Nrc. de) wordt vermoord op Neira. III. 98.
Visscüer, bevelhebber te Soerabaya. IX. 275, 289 volg.
Vivere (Olivier de), vice-admiraal, vaart naarl., III. 48. In Atjeh. 

III. 50 volg., 223 volgg. Te Bantam; sterft op de terugtocht naar 
Nederland. Hl. 52.

Vlacq (Pieter), raad van I., V. 84, 87. Bekrachtigt het vonnis 
over P. Jz. Cortenhoeff. V. lxxxiii. Aan het sterfbed van Coen. 
V. lxxxvii volg., 154. Terug naar N. V. 214.

Vlamingü (Arn. de), raad van I., VI. 18.
Vlek (Harm.), kapitein over een leger tegen de opstandelingen onder 

Poespito. IX. 11, 16.
Vleysuouwer (Thijs Cz.), secr. van den raad van I., IV. 222 volgg.
Vliet (Jer. van), treinmeester van liet leger naar Kediri. VII. 222 

volgg. Bij het overtrekken van de Brantas. VII. lxxvïit , 241 volg. 
Aanvoerder van de achterhoede. Vil. 244. Trekt op tegen de Makas- 
saren. VII. xc volg., 266—269. Tijdelijk opperbevelhebber na 
Poolmans’s dood. VII. xcii, xciv, 23, 269. Met Couper tegen 
Galesoeng en Troeno Djojo. VII. xcvi, 35, 279 volg. Verdelgt de 
overgebleven Makassaren. VII. 29G volg. Biedt namens de O. I. C. 
aan Amangkoerat een geschenk aan. VII. 304 volg. Naar Soerabaja 
Balamboeang en Madoera. VIII. xxvii volg., 1 volg. Naar Kar- 
tasoera. VIII. xxix volgg., 5, 201. Sneuvelt aldaar. VIII. xxxvm, 
17, 204. Brief van - , VII. 269.

14
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Vliet (van), treinmeester van de onderneming tegen Poespita 
IX. 11.

Vlietii (Jerem. van) verslaat de Mataramsche vloot. V. 257.
Vlissingen (Laur. Fransz. van), zie Fransz.
Vloots, hoofd eener faktorij te Bantam. II. 238, III. 395.
Vogel (Phil.) als kapitein naar Soerabaya. IX. 55.
Vogel, zie Visscher.
Vogelaer (Melch. de), koopman, vaart naar I., II. 230.
Vogelnestjes. Van der Burgli over —, XI. 474 volgg. Wiese over —, 

XIII. 84 volg.
Volsch (Bar.), resident te Japara. VI. 31.
Vonk (Dirk), luitenant, vertrekt naar Kartasoera. VIII. xxxv, 198 

volgg. Sneuvelt aldaar. VIII. xxxviii, 17.
Voor-Indië. Geschiedenis van—, II. 1 volgg.
Voort (Willem van der), gouverneur van Banda. III. 339, 397.
Vorstenlanden (Voor de geschiedenis van de — vóór 1755 zie 

men Mataram.) Contract met Amangkoeboewana. X. lxxiii volgg., 
286 volgg., 298 volgg., 374 volg. Iiartingli over de —, X. 307 volgg. 
Einde van den oorlog met Mankoenegara. X. lxxvi volgg., 314 
volgg. In rust. X. 320. ïïarting over —, X. 360 volgg. Onlusten 
verwekt door Wira Midja, veeleischendheid van den Sultan. X. 
385 volgg. Nieuwe twisten van den Sultan met Mangkoenegara en 
den Soesoehoenan. X. 394 volg., XI. xxxvi volg., 17 volg., 46 
volg., 55, 82. Van Ossenberch over —, XI. 31 volgg. Invallen der 
zonen van Abdoel Kadir. XI. 45. De vorsten steunen de O. I. C. 
bij de verovering van Malang enz. XI. x volg., xm, 71, 82. 
Nadere grensregeling tusschen de —, XI. 83, 123, 130 volg. J. 
Vos over de —, XI. 167 volgg. Geheim besluit tot regeling van 
de opvolging in de —, XI. xxxvi volg., 236, 308n. Eindverdee- 
ling der —, XI. lui volgg., 259 volgg. Verdere berichten over 
de — tijdens gouv. gen. van der Parra. XI. 44 volgg., 74, 92, 
234 volgg., 246, 272 volg. De — tijdens gouv.-gen. van Riems
dijk en de Klerk. XI. 283 volg., 286 volg., 307 volg., 348 volg., 
391 volg. Groote vermeerdering der bevolking in de —, XI. lxxviii. 
Van der Burgh over de —, XI. 396 volgg. De vorsten bereid een 
leger uit te rusten tegen de Engelschcn. XI1. 1 volgg. Siberg over 
de—, XII. 82 volgg. Pakgeboewana III sterft, de Sultan tracht 
diens gebied te bemachtigen, Pakokboewana IV wordt Keizer. XII. 
x volg., 133 volgg., 145 volgg., 151 volgg-, 161 volgg. Diens 
slechte gezindheid jegens de O. I. C. XIJ. xi volgg., 1G5 volgg., 
209 volgg. Zeer gespannen verhouding tusschen den Sultan en Man
koenegara. XII. xii volgg., 189 volg., 191 volgg., 209 volgg.

c. 8.
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Moeielijklieden bij den dood van Amangkoeboewana I., Amankoe- 
II wordt Sultan. XII. xxxiv, 242 volgg., 304. Van eenBOEWANA

nieuwe verdeoling der — komt niets. XII. xxxvi volg., 259 volg., 
274 volg. Verdere berichten over de — tijdens gouv.-gen. Alting. 
XI. 492 volgg., XII. 9 volg., 24 volg., 44, 64 volg., 124 volg., 
160 volgg., 180 volg., 232 volgg., 311 volgg., 318 volgg. Dood 

Mankoenegara. XII. xxxvi, 413, 435. Verdere berichten over 
de _ tijdens gouv.-gen. van Overstraten. XII. 409 volgg., 433 
volgg., 454 volg., 560 volg. Van Overstraten’s maatregelen. XIII. 
xiii volg. Gereed om de Regeering te hulp te komen. XIII. xiv 
volg., xxxvn, 259 volg. Engelhard over de —; gebeurtenissen 
1801—1803. XIII. xxxvii volgg., 118 volgg., 257. Onlusten in 
Djokjokarta verwekt door Raden Rongo Prawiro Dirdjo. XIII. cxn 
volgg., 528 volgg., 537 volgg. Contract met den Soesoehoenan van 
1811. XIII. 534 volgg. Janssens over de —, XIII. 541 volg. Ver
raad van den Sultan. XIII. cxxxix, 548.

Vos (Jan), gezant naar Mataram. V. lxvii volg., 40 volgg.
Vos (Joh.), secretaris van schepenen van Batavia. X. 383. Gouv. van 

Java’s noord-oostkust. XI. iv volgg., xiii, 22, 46 volg., 55 volgg., 
71 volgg., 88, 90, 99 volgg., 119 volgg., 129 volgg., 199, 201. 
Memorie voor zijn opvolger. XI. 137 volgg. Gerepatrieerd. XI. 219. 
Brieven van —, XI. 77, 83, 122.

Vos (P. de), raad van I., VIII. cm, 153, 281, 341, 353. Doet 
verslag aan de bewindhebbers aangaande de koffiekultuur. VIII.

van

cxxxvn.
Vosberg, directeur te Soeratte. VIII. 63.
Vries (Gerrit Dircksz. de) zendt een schip naar Guyana. I. 54. 
Vrijhandel en vrije vaart. Coen’s denkbeelden omtrent —,

V. l volgg., 1—18. Zijn denkbeelden verworpen. V. lvi volgg., 
22. De bewindhebbers gunstiger gestemd voor —, VI. iv volgg.,
1 volg. Adviezen van C. Reiniersz., J. Maetsuycker e. a. aangaande 
—, VI. vi volgg. Door de bewindhebbers niet goedgekeurd. VI. 
xxiv volgg. De bewindhebbers weder gunstiger gestemd voor —,
VI. lxxi volgg. Komen echter weder daarvan terug. VI. lxxiii. 
Maetsuycker en P. van Hoorn over —, VI. lxxviii volgg., 130 
volgg. De bewindhebbers stellen een reglement op tot wering van 
—, VI. lxxxiii volgg., 160 volgg. Ilijkl. van Goens tegen —, 
VIL 12 volgg. Betrekkelijke — door van ImliofT voorgestaan en 
ingevoerd. X. iv volg., vi, xii, xix volgg., 18 volgg., 40 volg., 
70, 98 volgg., 111 volgg., 146 volg. Door Mossel grootendeels 
weder verboden. X. lxiii volg., 211 volg., 223—227, 235 volg. 
Ordonnantie van 1771 en 1776. XI. 205 volgg., 261 volgg. Her-

t
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ziening van het reglement op — onder gouv.-gen. Alting. XII. 
6 volgg., 13 volg.

Vuyst (Peter), raad van I., IX. 110. Gouverneur van Ceylon. IX. 
xxx, 156, 192, 200n.

Vtjystman (Hendr.), kapitein, sterft. IX. 54.

w.
Waals, advocaat-fiskaal in liet proces Valkenier. IX. xoix.
Waelen (Jan), assistent te Bantam. III. 21.
Waert (Jac. Pietersz. de), mede-oprichter van de Zecuwschecom

pagnie. I. 117, 119. Brief van —, II. 491.
Wagenaer (Zach.), gezant naar Mataram. VI. lxvii, 108 volg.
Wagensveld vernielt een voorraad rijst bestemd voor het Mataram- 

sche leger. V. lxxxvi, 150. Gezant naar Japara. V. cvm, 192.
Wageoe-Misool-arcuipel. Vroegste betrekkingen met —, III. 105, 

335 volgg.
Waghenaar (Luc. Jansz.) vervaardigt zeekaarten. I. 70, 162—165.
Wahhabiten. XII. XXII.
Walbeck stelt een adres van vertrouwen in de Booge regeering op. 

XII. 383n. Secretaris der Ilooge commissie. XII. 386.
Walbeek (P.), resident in Cheribon. XIII. 236. Als commissaris 

aldaar. XIII. xliii.
Waliciisz. (Jan), schipper, vaart naar I., III. 73.
Walicjisz. (Pieter), onderkoopman, vaart naar I., II. 240. Hoofd 

der faktorij te Patani. II. 245, 397. Naar Siam. III. 19. Brief 
van —, II. 477 volgg.

Walle (Ernst van de) doet een tocht naar het Noorden. I. 28 volg.
Walle (Jan van de) reist naar Moskow en de Witte zee. 1.10 volg.
Walling (Cur.), vaandrig, regelt de grensscheiding tusschen het 

gebied van Mataram en de O. I. C. VILI. 284.
Walraven (Karel), koopman, vaart naar I., II. 230.
Wanajassa. Guitard over —, XII. 196 volg.
Wanderpoel (IIarm. Djrksz.) , kapitein bij de expeditie tegen 

Sultan Ageng. VII. clxvi, 390—393, 398 volg. Bevelhebber te 
Japara. VIII. xl, 23, 33. Jn Batavia terug. VIII. 36. Overwint 
de opstandelingen onder Jonker. VIII. xlv.

Wang sa Karta. Zie Godonrj.
Warga, later Sarapada, in dienst van den vorst van Mataram. V.

146 volgg., 171, 229, 233, 237 volg.
Bantam. XIII. xcvm. Dooi

LXXXI, LXXXV, XCÏII
Warga di Radja, rijksbestierder van 

Daendels gefusilleerd. XJ.II. c, 337, 342.
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Warkijn (Pieter), koopman te Petapoely. III. 41, 399.
Warwijck (Wijbr. van), vice-admiraal, vaart naar I. in 1598. II. 

203. Naar de Molukken. II. 205 volgg. Naar Bantam en N. II. 208. 
Zijn brieven over dezen tocht. II. 375—380. Vaart als admiraal 

I. in 1602. III. 3 volgg. Te Bantam. III. 5, 20 volg. Te Grissee. 
III. 22. Op Karimata, te Djohor, te Patani. III. 23 volg. Naar 
China. III. 24. Terug te Patani. III. 25. Te Bantam, naar N. III. 26. 

Waterloo, ingenieur. XII. 314, 321.
Waterloo (Matte.), tweede resident te Djokjokarta. XII. 560. 
Waterman (Jac.), barbier, op Lonthor. II. 444.
Wautier, kapitein, door Mangkoeboemi verslagen. X. 185.
Wayan Koetang spant met Pangeran Willis samen. XI. xi volg., 80. 

Gedood. XI. xvn.
Webbersz. (William) , betrokken in de samenzwering op Ambon. 

V. xv volgg.
Weert (Sebald de) keert onverrichter zake terug van een tocht 

naar I. bij zuid-westen om. II. 218. Vaart als vice-admiraal naar 
I. in 1602. III. 3 volg. Op Ceylon. III. 5—9. In Atjeli. III. 9 volg 
Terug op Ceylon. III. 10 volgg. Vermoord. III. 13.

Weert (van de), commissaris over de militie. XII. 378. Secretaris 
der Ilooge regeering. XII. 394.

Wees (Dirk van), gouverneur op Corisco. II. 274.
Weesick (Arent van), gevangen in Demak. II. 513 volg.
Weesick (Jan van) aan de kust van Koromandel. III. 340, 399. 
Weeskamer te Batavia opgericht. V. lxii, 56 volg.
Wegener, lid van den raad van justitie, naar N. opgezonden. XII. 

Lixn. Met toestemming van het 0. I. Comité terug in I. XII. lxii. 
Raad extraordinair. XIII. 31 volg.

Weis, sergeant, doet onderzoek naar den toestand der koffie- en 
peperplantages in dc Jakatrasche bovenlanden. XI. 62.

Weldynge (Ricii.), Engelsch kapitein, op Banda. IV. xxm. 
Welgevare, raad van I., XII. 309.
Wellesley, gouv.-gen. van Britsch-Indië. XII. lxxiv. Beraamt een 

onderneming naar Mauritius en Batavia. XIII. n volgg.
Wels (Christoffee) , majoor onder II. dc Wilde tegen Soerapati. 

VIII. lx xv, 119n., 237, 239, 242 volgg. Sterft. VIII. lxxvi, 
121, 258, 260.

Werff (Pu. Aijriaenssen van der) , schepen van Batavia. IV. 223 volg. 
Werp (van der), naar dc Lampongs gezonden. X. 188.
Wesselaer (Pieter Dirksz.) zendt schepen naar Amerika. I. 49. 
Westdorp (Aern.), kapitein onder A. Ilurdt. VII. lxv , lxx volgg., 

225 volgg. Sneuvelt. VII. lxxiv, 22, 232 volg.

t naar
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Westenberg (Heem. Coninck), van oproerige gezindheid beschul
digd. XII. 386n.

Westerbeek (Willem Carpenter van), gezaghebber van Bantam. 
XI. 373.

Westerwolt (Adam), naar de Philippijnen gezonden. IV. 
West-Indie. Tochten naar —, I. 40 volgg.
West-Indische Compagnie. I. 34, 42 volgg.
Westpalm (Micn.), dir. gen. IX. xxxii, 171, 200, 246. Gezant 

naar Banlam. IX. xxxv, 176 volgg., 182 volgg.
Westzanen (W. Pietersz. van) zie Pielersz.
Weijerman, gen. secr. XI. 368, XII. 165.
Weytman, kapitein, neemt Sultan Arifin gevangen. X. l,
Wiciierts (jOAcn.), lid van het College van Curatoren en Scliolarchcn.

XI. 313n. Resident van Cheribon. XI. 325, 353.
Widt (Jan Cornelisz. de), schipper, vaart naar I., III. 73. 
Wiegeman, raad van I., XII. 309. Beschuldigt Nederburgh van het 

verwaarloozen van het werk der defensie. XII. 365n. Stelt een 
onderzoek in naar het gedrag der pennisten. XII. 386.

Wieling (C. L.) prefekt van Ambon. XIII. 407.
Wierang (Nic.), luitenant te Kartasoera vermoord. IX. 387.
Wiese (A. II.) raad van I., XII. 380n. Commissaris voor de marine.

XII. 441. Dir. gen. XIII. 43. Gouv.-gen. XIII. ix, xxm volgg. 
Polanen's oordeel over —, XIIL. 269. Brieven van —, XIII. 258, 
262, 272, 276, 279, 283, 290. Consideratien van - over de 
geschriften van D. van Hogendorp. XLII. 43. Memorie aan zijn 
opvolger. XIII. 294.

Wiese(G.W.), inspecteur-generaal over de houtbosschen. XIII. 443,534. 
Wiese, resident van Rembang. XIII. 151 volg.
Wigiierinck handelt op Archangel. I. lln.
Wikkerman (Jon. Ces. van), kommandant van Banjoewangi. XIII. 186» 
Wilde (Egb. Eberu. Ar. de) tweede resident te Soerakarta. XII. 90. 
Wilde (IIeqm. de), raad van I., hoofd der expeditie ter onder

steuning van Poeger (Pakoeboewana I). VIII. lxxi , 119n. Zijn 
instructie. VIII. lxxii volgg., 222 volgg. Onderhandelt met Adcpati 
Anoem en Poeger. VIII. lxxiv volg., 243 volgg., 247 volgg. Op 
marscli naar Kartasoera. VIII. lxxv volg., 119, 254 volgg. Sluit 
met Poeger een contract. VIII. lxxvi volgg., 120, 129,259 volg., 
261 volgg. Hoofd der expeditie tegen Adcpati Anoem (zoon 
Amangkoerat I.) VIII. xcii volgg., 130, 133, 134, 304, Regelt 
liet bestuur in Pasoeroewan. VIII. xcv, 134, 304 volgg. Houdt te 
Samarang een conferentie met Poeger. VJII. xov volg., xcvii volg.) 
134, 145, 308 volgg., 317 volgg. Sterft. VIII. xcix

LYTII.

van

132.
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Wilkens (Jac.), vice-admiraal, vaart naar I., II. 235. In Atjeh 
te Bantam. II. 236, 468 volg. Terug naar N.

Willekens (Wouter) vaart naar 
I., II. 204. Terug naar N.,

i
II. 237.

I. in 1595. II. 188n. In 1598
II. 398.naar

Willemstad , zie Takomi.
Willemsz. (Adr.) 

xlyiii, 16, 33, 48.
Willemsz. (Alb.) in Atjeh. III. 339, 398.
Willemsz. (Corn.), opperstuurman, vaart naar I., II. 236. 
Willemsz. (Marten) reist naar W. I., I. 153 volgg.
Willemz. (Pieter), koopman te Mazulipatnam. III. 283, 399. 

Naar Arrakan gezonden. III. 77, 285 volg., 287 volgg., 291 volg., 
399. Brief van —, III. 287 volgg.

Willemsz. (Pieter) , opperkommies van de Engelsclie 0.1. C. IV. 27. 
Willemsz. (Vechter), stuurman, vaart naar I, II. 188.
Willemsz. (W. A.), lid van het College van Curatoren en Sclio- 

larchen. XI. 313n.

Tagal naar Cheribon verplaatst. VIII. xxxiv,van

i

I

Willis (Pangeran), hoofd der opstandelingen in Balamboeang. XI.
xii volgg., 72, 77 volgg. Verbannen XI. xv, xvn, 88n.

Willis (Pseudo-), hoofd der opstandelingen in Balamboeang. XI.
xxii volgg., 174 volgg., 200. Sterft. XI. xxvii, 226n, 231. 

Wiltschut (M.), afgezant naar Mataram. IV. cxlviii, 285 volgg. 
Sterft. IV. 302.

Wiltvanck (Pieter) bevelhebber van eenige schepen ter verdediging 
van Batavia. VII. cxxxvn.

Wiltvang (N.) IX. 240.
Winckelman (von), inspecteur-generaal over de koffiekultuur. 

XIII. 345.
Winckelmann, brigadier en militair kommandant van Samarang.

XIII. 443. Strijdt tegen de Engelschen. XIII. 546 volg. 
Winoaarden ( van) , opperhoofd te Soerabaya. IX. 405.
Wingerden (Vinc. van), koopman. IX. 284.
Winkelaar, kapitein te Bantam. VIII. 73.
Winterkoning (Puil.) zendt O. Brunei naar Lapland. I. 10. 
Wirabaya of Wira Saba door de O. I. C. aangesteld tot regent 

van Tandjong Poera. VII. cxxi. Verlaat de zijde der O. I. C., 
VII. cxl, 30.

Wiradessa. Hartingh over —, X. 351. Van Ossenbcrch over —, 
XI. 30. Van der Burgh over —, XI. 422. Siberg over —, XII. 
94 volg.

Wira Dika of Wira di Kara , regent van Japara. VI. 105 volgg., 173. 
In ongenade bij den Soesoehocnan. VI. 109. Weder in cere. VI. 116,
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118, 181. Weder in ongenade en weder in eere hersteld. VI. 183. 
Gedood. VI. xcvm, 186 

Wiradikta. Woelingen onder —, XI. 23.
Wira Diningrat, broeder van Sitja Diningrat. XI. 118, 121, 126,135. 
Wira Diredjo, regent van Soerabaya. VIII. cxiv. In verzet tegen 

den Soesoehoenan. VIII. cxl volg.
Wiradmadja Djam. Woelingen onder —, XI. 23.
Wira-Goena (Toemenggoeng), eerste raad van den Vorst van Mataram. 

V. 283 volgg. Gedood. VI. xcvii.
Wira-Goena of Mas Alit, regent van Oost-Balamboeang. XI. xxx 

volg., 241 volg., 271, 281, 455.
Wira Joeda, aanvoerder van een bende Baliërs en slaven. VIII. 

xix, 165.
Wira Midja. Onlusten verwekt door —, X. 364, 386. 
Wiranagara, kleinzoon van Soerapati, hoofd der opstandelingen in 

Lamadjang en Malang. X. 36, 332.
Wira Nata, Bantamsch bevelhebber te Cheribon. VII. 21. 
Wirasari (Mas Aria), regent van Pamakassan. VIII. xxix, 95. 
Wira Soeta. Zie Martalaya.
Wira Tahoe (Toemenggoeng). Brief van —, V. 186.
Wira Troeno, Mataramsch zeevoogd, sneuvelt. VI. en, 200. 
Wirat Makka , gouverneur van Japara. VI. 181 volgg.
Wissel (IIendr. Anthonisz.) rust een vloot uit naar W.-I., I. 47, 

121 volg.
Wit (de), opperkoopman, keert naar N. terug. VI. 6.
Wit (Corn. de), tijdelijk bevelhebber te Japara. VIII. 54. 
Witherual (John), betrokken in de samenzwering op Ambon. V. 

xv volgg.
Witsen (Jonas) handelt op Guinea. I. 38. Op Guyana. I. 49.
Witt (G. H. de), lid van den raad van justitie. XIII. 429.
Witte van Sciiooten (Jan Pr. de), raad van I., IX. xxxii,165, 

171, 200, 246. Voorzitter van het college heemraden. IX. 192. 
Wittert (FRANg.), president van de loge te Bantam. III, 21,395. 

Vaart als vice-admiraal naar I. in 1607. III. 73. Naar Makassar 
en de Molukken. III. 93 volg., 102, 322 volg. Op Tcrnatc, op 
Motir. III. 103, 269, 324 volgg. Naar de Philippijncn. III. 106,269. 
Sneuvelt. III. 107, 298.

Witte Zee. Tochten naar de —, I. 9 volgg.
Woensel (van), opperkoopman , bevelhebber van Soerabaya. VII. 124. 
Woensel (van), commissaris op Madoera. X. 335.
Wogma (Jon.), onderwijzer op Amboina. III. 53.
Wognum (Jac. van), koopman, gezant naar Bantam. IX. 230n., 245.
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den raad van justitie. IX. 325.Wogt (Theod. Pol.), lid 
Wolff, kapitein, gezant naar Bantam. V. 236.
Wol ff (Hans de), koopman in Goezeratte. II. 256, III. 400. Te

170n. Brief van —, II.

van

Calicut; te Goa opgeliangen. III. 32 
495 volg.

Wolgrayen (Math.), vaandrig, sneuvelt. IX. 30.
Wolzogen (yon), majoor der artillerie. XIII. 121.
Wonderaer (Jer.), vaart naar I., II. 240. Aan de kust van Kambodja 

en Cockin-China. II. 246 volgg.
Wonderaee (Sebald), afgezant naar Samarang (Mataram). V. cxxvr. 

283, 284. Naar Bantam. V. 240.
Wongso (Ario) , regent van Samarang, bemiddelaar tusschen Mataram 

en de O. I. C. V. xcm, 171 volgg.
Wongsodipo. Zie Marlapoero.
Wongso Redjo, strandgouverneur van Mataram. VI. lvii, 40, 49, 

51 volg., 81.
Woutersz. (Adr.), opperkoopman, vaart naar I. III. 63. OpTeraate. 

III. 327, 396.
Wouterssen, kommandeur, sterft. IV. 36.
Wright (Edw.) over de theorie der wassende graden. I. 73 volgg. 
Wi.tck (Hendr. van) zendt suiker uit Batavia naar Perzië. VI. 96. 
Wijncoop (Jan Jacobsz.) , opperkoopman, rechter in het proces 

tegen de Engelschen op Ambon. V. vi volgg.
Wijngaerden (Gov. van), tijdens de afwezigheid van Cnollmethet 

bevelhebberschap te Japara belast, VIII. 125, 237.
Wynzynsky (Mart.), kapt.-luitenant te Batavia. XII. 363.

ij.
IJgel. Zie Eygcl.
Yoessoef (Sjeikh), Makassaarsch opperpriester, in Bantam. VII.

cxliii volg., 314, 379. Zwerft rond in de Preangerlanden. 
VIII. xix. Gevangen genomen. VIII. xx.

IJsbrantsz. (Brant) reist naar het Noorden. I. 19, 21.
IJsbrantsz. (Jacob), schipper, vaart naar I., III. 135.
IJsseldijk (J. II. van), lid van den raad van justitie. XIII. 429. 
IJsseldijk (Wout. Hendr. van), resident te Djokjokarta. XII. 90, 

181, 191n., 209 volgg., 242 volgg., 412 volg., 435, 455. 
Eervol ontslagen. XII. 560. Raad van I., XII. 556. Zijn liervor- 
mingsbegrippen. XIII. lx, 110 volg. Als commissaris naar Bantam. 
XIII. xxxiv, 257. Daendels oordeel

cxv
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XIII. 434. Verslagover
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van — over de gesteldheid van Java’s Oosthoek. XII. 464. Con- 
sideratiën van — op het „ Bericht ” van D. van Hogendorp. XIII. 
109. Brief van —, XIII. 283. Propositie van —, XIII. 338. 

IJzebmijnen op Java. XIII. 81.

z.
Zas (A. Gz.), zie Saz.
Zeekaarten, zie Kaarten.
Zeelst (Hendr. van) sterft als gezant naar Matarara. VI. lvii, 60.
Zeelts (van), luitenant onder C. Poolman. VII. 267.
Zeemacht, zie Scheepsmacht.
Zeeman (Gualt.) , advocaat-fiskaal, gezant naar Bantam. VII. cxlvii 

volgg., 46 volgg., 352. Rapport zijner verrichtingen aldaar. VII. 
353 volgg.

Zeetjwsche compagnien voor de vaart op I., I. 108 volgg., 220 
volgg. De tochten voor haar ondernomen. II. 210 volgg., 252 volgg., 
272 volgg.

Zeïn Alabadhin, zie Bantam.
Zeinoel Assakhin, zie Bantam.
Zeinoel Halamim, zie Bantam.
Zinkal. Verrichtingen van A. Ilurdt bij —, VII. lxxii volgg., 232 volgg.
Zitter (van), secretaris van politie op Ceylon. XIII. .269.
Zoute-eilanden. Vaart op de —, I. 40.
Ztjrck (Gasp. van), afgezant naar den vorst van Mataram. IV. xi 

volg., 16, 22 volg. Sterft. IV. 17.
Zijdeteelt. Invoering van de —, IX. 97 volgg. 116, 118, 143 volg.
Zijll (Joh. van), verkeerdelijk door Valentijn genoemd als gezant 

naar Mataram. VI. 60n.
Zwaardekroon (Hendr.), raad van I., VIII. lxviii 

281. Brengt koffieplanten te Batavia. VIII. cxxxv, 139. Zijn rap
port over de suikerkultuur. VIII. 157 volgg. Gouv.-gen. IX. vi,19. 
Legt beslag op de schepen der W. I. C. onder Jac. Roggeveen. 
IX. xiii. Ontdekt eene samenzwering tegen de regeering. IX. 
volg., 77 volg. Laat oneerlijke kwartiermeesters ter dood brengen. 
IX. xv. Zijn maatregelen voor de suiker- cn koffiekultuur. IX. xvi 
volgg. Treedt af en wijdt zich verder aan den landbouw. IX. xviii 
volg. Brieven van —, IX. 18, 23, 37, 44, 64, 67, 69, 82n, 
86n, 89n, 95, 115 volgg.
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21 Jan. 1800. Ge-1. Brief van Van P o 1 a n e n 
adresseerde onbekend.

Het is nu bijna dertien jaren dat ik mijn vaderland heb verlaten en 
het is deezen dag neegen jaren, dat ik in Amerika ben aangeland 
[n.l. 21 Jan. 1791]. Het levendig deel hetwelk ik in de weeder
waardigheden en rampen mijns vaderlands sints gevoeld heb, heeft 
mij overtuigt, dat ik niet minder dan bevorens aan deszelfs belangen 
en aan mijne Landgenooten verbonden ben. Sinds meer dan drie 
jaren heb ik van de weinige oordeelkundige vrienden, welke mij daar 
zijn overgebleven geen het minste bericht ontfangen, nopens den 
innerlijken staat des Lands, nog van hunne bedugtingen of gronden 
van hoop voor het toekomende, alsof een yder hunner eenlijk bedacht 
is op zijne personeele gewaarwordingen en ongevallen en alle vorige 
betrekkingen en verbintenissen geheel had vergeten. De publieke 
gebeurtenissen aldaar, komen enelijk ter mijner kennisse bij de 
Engelsche Couranten. Den tegenwoordigen geest en de gevoelens 
mijner natie zijn mij geheel onbekend. Het zal u dus niet ver
wonderen, dat ik wensche mijn vaderland, mijne familie en vrienden, 
eens voor een korten tijd weder te mogen zien.

.
.

i
f.
i
i
t

10 Sept. 1804.2. Brief van Van Polanen,
Geadresseerde onbekend.

Ik heb verzocht om te worden aangesteld tot Commissaris van het 
Staatsbewind bij de Kegecring in Indië, niet tot het invoeren van 
nieuwe ontwerpen, maar Ier assistentie van het gouvernement ge
durende den oorlog. Bij aldien dit niet mogt worden noodig geoor- 
deelt ben ik nu bereid aan te nemen de voordozen meermalen mij 
voorgestelde post van Raad ordinair van Indië mits de Regeering 
werd aangeschreven mij daarbij op te dragen een dier posten, welke 
aan die qualiteit tot heden zijn verbonden geweest en daarmede 
compatibel zijn. Hierdoor worden geen der tegenwoordige Raden be
nadeeld, dewijl ik ouder in dienst ben dan zelfs de Heeren Wiese, 
Engelhard en IJsseldijk.

1
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3. Extract uit een brief van Engelhard (waar
schijnlijk aan Nederburgh), zonder dagteekening.

Voor een paar maanden is op Batavia aangekomen het oudste Lid 
den Politiquen Raad aan de Cabo de goede hoop, Polanen, met 

vrouw en kinderen, quasie in Commissie van het Gouvernement dog 
werkelijk met het voornemen zich alhier te etablisseeren als hebbende 
zich hier uitgelaten de positive toezegging te hebben tot Raad 
ordinair van Nederlands Indie te zullen worden aangesteld. Dat de 
Leeden van de Hooge Regeering in het Vaderland alle bekend ston
den als sch
zouden blijven en de rest hun congé krijgen. Met diergelijke gevoelens 
alhier aankomende en met het oogmerk teevens om andermalig for
tuin te beproeven is immers van dezulke niet anders te verwagten 
als de Ideën in het vaderland aan te vu uren en dengeene die als 
zodanig in ’t vaderland gedesigneerd zijn of verdagt gehouden 
worden, bij aanhoudendheid onder de blaam te houden ten einde zich 
boven dezelve te verheffen, ter bereiking van hun doel.

van

en van de presente maar twee op het kussen

4. Extract uit een brief van Moorrees (waar
schijnlijk aan Nederburgh), 26 April 1805.

Onder het schrijven deezer ben ik geïnformeert, dat de lieer 
Polanen aan den generaal geaviseert heeft zijne aanstelling als Raad 
ordinair tevens te zijn komen inwagten ; bij de brieven van het 
Caabs gouvernement blijkt daarbij echter niets, maar tot mijne ver
wondering en opmerking heeft gestrekt daarbij te zien, dat voor de 
commissie boven zijn tractement aan hem f 25 mille is geaccordcert, 
daar het evenzeer door een brief' had kunnen worden afgedaan en 
het Caabsch gouvernement de genegendheid om in den vereischt wor
denden onderstand te voorzien, bereids moest gebleeken weesen door 
de aan hetzelve gelaten vrijheid om 
scheepen aan te houden en die alhier te adsigneren; ten minsten 
wanneer men over de enorme laste bereids te veel reden van klagte 
heeft.

Sps. 80 mille van vreemde •
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5. Resolutie van den Aziatischen Raad, 1 Oct. 1805.

De Heeren de Mist en Mollerus, welke ter voldoening aan de 
secreete resolutie van de 27 September laatstleden, op gisteren had
den geconfereerd met den Heer Raad Pensionaris over de bij die 
Resolutie voorkomende pointen, hebben gerapporteerd, dat in die con
ferentie door Zijne Excellentie volkomen was geagreerd, zoowel de 
voorgedragen missive aan het gouvernement van De Kaap de Goede 
Hoop, als de propositie tot het zenden van een Extract uit die 
missive aan de Hooge Indische Regeering en tot het verblijven te 
Batavia van Mr. R. G. van Polanen, hebbende Zijne Excellentie dezen 
Raad, zooveel noodig, geautoriseerd, dat een en ander dadelijk te 
bewerkstelligen op den voet van het geproponeerde naar aanleiding 
der bovenstaande secreete Resolutie van den 27 September jongstleden, 
en daartoe ook de nodige aanschrijvingen te doen expedieren.

Waarop gedelibereerd en Heeren gecommitteerden voor de ten dezen 
genomen moeite en uitgebragt Rapport bedankt zijnde, is goedge
vonden en verstaan, als nu finaal te arresteeren de missive aan 
bet Kaapse gouvernement, waarvan het ontwerp was geapprobeerd 
ter Vergadering van den 27 der afgeloopen maand September, en zooals 
dezelve is te vinden in het boek der afgezonden brieven voor de Kaap 
de Goede Hoop; een Extract uit die missive, met een brief ten ge
leide, te zenden aan de Hooge Indische Regering, om te strekken 
tot derzelver informatie en narigt; zijnde wijders goedgevonden, dat 
Mr. R. G. van Polanen, welke bij deze wordt ontslagen uit 'slands 
dienst in de tot hiertoe door hem bekleedde qualiteit als Lid van 
den Raad van Policie aan de Kaap de Goede Hoop, te Batavia zal 
verblijven, in afwachting van zodanig cmploy als ’sLands gouverne
ment en den Raad voornemens zijn voor denzelven te zoeken van den 
dienst der Aziatische bezittingen, te Batavia, en zullende bij provisie 
door dezelve worden genoten hetzelfde jaarlijks appointement, het
welk tot hier toe aan hem is betaald geworden in zijne opgemelde 
qualiteit aan de Kaap de Goede Hoop.
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6. Zoogenaamd „ Appendix voor het uiteinde
het jaar 1805” door Von Liebeherr te 
Batavia aan vrienden in Holland gezonden.

van

Men spargeert hier thans om de welgezinden te intimideeren, te be
droeven en te benauwen, dat Nederburgh en zijn aanhang volkomen 
zeegepraalt alzoo hij intiem zoude gelieerd zijn met Schimmelpennink. 
Dat Spoor en Besier niet alleen gevallen maar ook sub reatu 
zonde zijn. Dat Wiselius en de overige oude leeden van het O.-I. 
Committée geheel niets meer te zeggen of eenig invloed meer in 
de Indische zaaken zouden hebben. Dat Ilogendorp volstrekt in geen 
aanmerking meer komt en dat alzo alles weeder op den ouden voet 
zoude koomen; kortom, het is op alle deeze gronden, dat de goede 
maar zwakke Wiese, nu hij den braven van Lennep mist, nu hij 
met een half of liever zonder genoegzaam vertrouwen met von Lie
beherr omgaat, en nu hij gevallen is in de handen van den hoe langer 
hoe meer bekende slimme intrigant Polanen, welke een gedecideerde 
vijand is van al wat Patriotten heet, ja zelfs een openlijke anta
gonist van Spoor, Besier, Wiselius enz, nu word de goede man 
heen en weeder geslingerd en haalt zich magtig veel vijanden op 
den hals en verliest bijna al zijn vorig vertrouwen in Indie.

Deze Polanen, na veel quaads aan de Caab gestookt te hebben, 
komt lierwaards over onder pretext van Een Commissie voor liet 
Kaapscli Gouvernement, dat gemakkelijk met een brief, zonder aan 
het Land 15 a 20 duizend gulden te kosten had kunnen geschieden, 
verlaat alzoo zijn post als Raadslid aan de Caap, zonder voorkennis 
of goedkeuring van het Bataafsch Bewind, trouwt, zoo als men zegt, 
aan boord van een Amerikaansch schip, met een Hollandsche juffer, 
welke in America passeerde voor gouvernante van zijne dochters, 
aan de Kaap genoemd en behandeld wierd als zijne nicht, en wordt 
hier openlijk met distinctie behandeld als zijne wettige vrouw. Ja, 
als Mevrouw van Polanen, daar het bij een ieder te welbekend is, 
dat zijn wettige vrouw in de Republiek armoedig leeft, en hij 
mogelijk wel van Tavel en bed gescheijden is, maar dat het huwelijk 
niet zodanig is gedissolveerd om hier met een andere vrouw als 
zijne wettige vrouw te paresseeren. Deze inan 
worden Consulent Generaal van Wiese en vertrouweling van 
den waarneemenden Directeur-Generaal JJsspldijlc en Boezemvriend.

is met dat al ge-
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den alverslindenden traiter Sandol Roy, en tcegens alle usantien 
en ordres Yicepresident van den Hogen Baad van Justitie. Deze 
Anglomaansche Aristocraat is thans het factotum van het indisch 
bestuur waar teegens onderscheiden liberalen zich moeten gaan 
verzetten en wordt N. B. secreetelijk gedestineerd om den Gouverneur 
Engelhard op Java, teegen Aug. 1806 te vervangen Deze man 
wordt nu als onmisbaar oföcieel aangeprezen en moet dus ook de 
groote man worden bij het Bataafsch Gouvernement.

van
I

7. Brief van S i b e r g aan Engelhard, 26 Nov. 
1806.

Hoe weinig men op sommigen staat kan maken heeft het jongste 
voorval op gisteren doen zien, wanneer het den Brigadier Sandol 
Roy, wiens intrigant caracter en voorheen bekende haat tegens de 
Fransen, heeft kunnen goedvinden van te elumineeren, en bij een 
gegeven bal en souperij onderscheidene conditiën te drinken, alles 
ter eere van de franse Keijser, den Koning van Holland en Zijn 
Excellentie zonder naam te noemen (denkelijk daarmeede de Heer 
Grasveld bedoelende) en verder iets van de Hooge Regeering te 
Batavia te reppen, hebbende deze partij geduurd tot des morgens 
ten drie uure, wanneer men met muzieq in waageus gereden langs 
Molenvliet en Jaccatra een tour nam, voor de thuinen der Hooge 
Reg. stil hield, en telkens op het lang leeven van deze nieuwe 
Koning Louis hoezeede, waarna alle de stafofficieren tegens daags 
daaraan wierden geinviteerd tot het teekenen van een brief aan den 
nieuwen Koning tot verzeekering van onschendbare trouw aan zijn 
persoon en bcveelcn, alles buiten voorkennisse van den gouverneur 
generaal, die dit geval op gisteren aan de Vergadering communi- 
ceerende een algemeene verleegendheid deed veroorzaken, zonder blijk 
van moed om dit te strafbaarder gedrag, daar het gouvernement 
nog geen legale aanschrijvens ontfangen en dus de verheffing van 
Louis Napoleon tot Koning van Holland nog niet had gepromulgeerd, 
in dessells gevolgen onbcreekenbaar op het gezag van het Gouverne
ment, op eene eflicacieuse wijze ten eersten tegen te gaan, als zijnde 
volgens secreet besluit den gouverneur generaal alleen opgedragen 
van zich bij Sandol Roy te informeeren na een gebeurtenis, die in
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het openbaar geschied en bij een ieder bekend is. Wat 
het ingekomen raport besluiten zal moet de tijd leeren; dan ik 
dat de stafofficieren, na deze stoutmoedige stap gedaan te hebben, 
nog verder zullen gaan, te meer daar men wil dat zulks door den 
gedevoueerde Engelsman, de Heer Polanen, een meede feestgenoot 
met koelen bloede wierd aangezien en den gouverneur generaal in 
het presente geval als met Sandol Roy heulende, alle raadgeving 
geweigerd en van de hand geweezen heeft.

Men legt Maliieu ten laste, dat hij vrolijk en als het waare gesard 
zijnde, zoude hebben gezegd: /'Men heeft Koning Philippus de 2e 
wel het land doen ruimen en zoude bet den Koning van Holland 
ook wel kunnen doen”, dan die onvoorzigtige uitlating, dewelke bij 
een ampel advies van regtsgeleerde wel niet als misdaadig maal
ais reprockabel word beschouwd, is niet zoo zeer het geval, maar 
moet die aanmerken als een gepaste geleegendheid voor Sandol Roy 
om zig te wreeken op het 23e Batailjon, dewelke zo uithoofde van

men nu na
vreese

de bevoorens bereids plaatselijke organisatie in het Vaderland als om 
de wille van de habile en fatsoenlijke officieren zig eenigzints, en dus 
ook den chef boven de andere troepe verhefte, zijn haat te doen 
gevoelen, nu de geheele militaire magt in de colonien als Koninglijke 
troepen konden worden beschouwd.

Moorrces word beschuldigd van een conditie onder vier oogen op 
Wcltevreede zijnde gedronken te hebben van Dam de King, waarover 
zelfs de generaal Wiese, aan wien hij het verhaalde, hartelijk lachte 
en zoo meede andere dewelke met Moorrces zulks op den Koning

dan desniettemin capteerden Sandolvan Engeland toepaste,
Roy en Polanen die geleegendheid om zich te revangieren; — de 
eerste omdat Moorrees voor den Heer gouverneur generaal had in
gesteld een advies om aan de Ilooge Reg. voldoende satisfactie tc 
geeven over de voor haar hoogst beleedigende uitdrukking van hem 
Sandol Roy bij een addres contineerende het commando over de 
troepen, en waarover hij dan ook zeer ernstig bij een besluit wierd 
gereprocheerd, — en den tweede of de lieer Polanen, omdat de 
gouverneur generaal in de questieuse zaak, buiten hem was gead
viseerd, en daartoe de pen van 
weg was, had gebruikt.

Moorrees, die hem bovendien in de
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Brief van S i b e r g aan Engelhard, 31 Dec. 
1806.

Het gehoudene onverantwoordelijk gedrag door het hoofd van 
militie Sandol Roy had zeeker een exemplaare straf gevorderd, ten 
einde de liooge Regeering die satisfactie te geven, die haar com
peteerde, en voor liet behoud van derzelver waardigheid, mitsgaders 
rust en vreede noodzakeiijk geworden was. Niets van dit alles heeft 
er nogthans plaats gehad, en dat wel uit een panike vrees voor 
geweldadigheden van een opgeruide militaire magt, waarom men 
dan ook zelve aan het gehoudene gedrag door Sandol Roy den 
schijn gaf alsof er geene kwade oogmerken meede gepaard zoude 
geweest zijn, en dit alles navolgens de schriftelijke adviezen van 
den heer Polanen, dewelke niet alleen met Sandol Roi heuld, maar 
teevens aan te merken is als de hootdbeleider van alles, om daar
door den Gouverneur generaal zelve te regeeren en zo doende de 
geheele magt in handen te hebben, zooals hem dit dan ook tame
lijk wel, en tot de uiterste verneedering en algemeene veragting 
van den heer Wiese gelukt is, daar deeze Sandol Roi en Polanen 
vreest, en niets buiten het goedvinden of schriftelijke consideratien 
en adviezen van den laatste durft doen ofte ondernemen.

8.

9. Brief van Si berg aan Engelhard, 14 Jan.
1807.

De dispositie omtrent de heeren Moorrees en Mahieu is voor 
een ieder onbegrijpelijk, ja zelve voor de Raden van Indie.

Binnen weinige dagen (wordt) door den advocaat-fiscaal Maurisse 
en den Procureur generaal Muntinghe bij het van hen door de liooge 
Regeering gerequireerd advies stellig verklaard, dat in de uitlating 
van den luitenant collonel Mahieu geen misdaad, maar een onvoor
zichtigheid door een vrolijke dronk veroorzaakt, opgesloten legt — 
het advies zelve is gesteld bij den heer Muntinghe in een sagte 
vloeijcnde steil, en strekt tot bewijs van 's mans oordeel en kunde 
in regtsgeleerde questien — wordende daarbij tevens in het voor
bijgaan de ontijdige vreugdebedrijven, in geen zeer gunstig dagligt 
gesteld — zeeker niet na den smaak van den intriganten Brigadier 
en de heer Polanen.

.
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Extract uit een brief van Min. Van der Heim 
aan den Koning, 27 Jan. 1807.

Vóór Daendels' vertrek van Java, verzocht hij dat zijn tracteraent 
zou ingaan 8 dagen vóór zijn vertrek. Van der Heim maakte toen de 
opmerking:

//que PEtot ne peut pas se charger de deux trailements simultanés 
pour le même poste et cette décision peut devenir d’une importance 
trés majeure comme la méme prétension se renouvellera aussi souvent 
que V. M. sera dans le cas de dépêcher un gouverneur pour une 
de ses colonies quelconque//.

10.

11. Brief van Si berg aan L. Umbgrove te Amsterdam, 
2 Febr. 1807.

Sedert geene brieven ontvangen hebbende of iets bijzonders mel- 
dingswaardig voorgevallen zijnde zo zoude ik deeze schrijfgelegenheid 
kunnen laten voorbijgaan, indien niet anders het zo gewigtig stuk 
der agio, waarover ik onder anderen in het slot van mijn brief 
dato 10 December 1806 gesprooken heb, een gevoeglijk onderwerp 
voor een brief kwam uit te maken.

Hierbij heb ik gezegd van over de ondragelijke agio op het 
papieren geld, dat eindelijk zonder toereikende middelen tegens het 
agioteeren, de schrooraelijkste gevolgen hebben zal, een vrugteloos 
voorstel te hebben gedaan. Om UwE. nu meerder van nabij daar- 
meede bekend te maken of het somwijlen van nut en vrugt bij 
het doen van weleer voorgestelde remonstrantie!! bij het Bewind 
in Nederland zoude kunnen wezen, zo zende ik hier nevens 
zeekere Nota, annex bijlagen, bij mij ingesteld, aan den waarnemende 
gouverneur generaal Wiese overgegeeven, vervolgens in vergadering 
gediend, dog door een schriftuur van zekere Heer Polanen en een 
tevens door hem opgesteld advies voor den gem. gouverneur gene
raal onder de stukken te vinden, geen ingang hebbende gehad. Na 
deeze mijne vrugteloos bevondene pogingen zoude ik wel getragt 
hebben zulks tot een nader onderwerp van deliberatien van de 
Hooge Regeering te maken, te meer daar eenige Heeren sedert de 
zaak meerder van nabij hadden ingezien door een op de instantie 
van gedagte gouverneur generaal aangevangene correspondentie 
met den eerbte Secretaris Moorrees, in voege blijkt uit de eerste
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brief aan hem geschreven, meede onder de bijlagen, maar deeze 
intusschen in zijne dienst zijnde geschorst, nadat zijne vijanden, 
de intrigante Brigadier de Sandol Roy, een man geheel afkeerig 

de nieuwe order van zaken, nogthans met den gem. Heer 
Polanen, een gedevoueerde Engelsgezinde aan het hoofd, een voor 
de Ilooge Reg. zeer honende en beleedigend ontijdig militaire 
feest op de ontfangene particuliere tijding wegens de proclamatie 
van een Koning van Holland gegeeven had, en ik hieruit en uit 
veele andere alom bekende zaken volkomen wierd overtuigd dat de 
Heer Wiese niet alleen met een eerbiedige vreeze hem Polanen 
na de oogen zag, maar ook tevens als het ware blindelings zijne 
begeerte, voordragt en beschikkingen moest goedkeuren, overneemen 
en opvolgen, zo hebbe ik daarvan afgezien, te meer nog daar ge
melde Polanen onze kortzigtige gouverneur generaal hadde geindu- 
ceert dat ik alleen mijn eigen belang beoogde, ten minsten tot de 
verschijning van CC. g. g. die zeer zeeker deeze zo belangrijke zaak 
met wat meerder doorzigt en attentie zullen behandelen als door de 
Hooge Regeering is geschied. Vide het daarvan bestaande besluit (*), 
eerder gêschikt tot verhooging dan tot daling der agio, gelijk het 
gevolg doet zien, dat die seedert tot 87 pet. geklommen is.

Intusschen zal U’wE. uit beide voor geciteerde papieren en het 
evengera. gehoudene gedrag, het carakter van gemelden Polanen 
kunnen leeren kennen; ik voor mij vermeende daaruit te mogen 
opmaken, dat menschen van zijn stempel, die niets anders leeren 
dan de reede door drogredenen verleegen te maken, en aan de 
leugen de kleur van wanrheid weten te geeven, inderdaad voor 
hoogst gevaarlijk zijn te houden, te meer wanneer zij daarbij met 
woordenpraal in een vercierd slegt schrijven de begrippen verwarren, 
en dus andere wegsleepend, in hun belangens overhalende, derzelve 
gevoelens doen zegevieren.

van

Extract uit een brief van Si berg aan Neder- 
burgh, 4 Maart 1807.

12.

Men zegt dat de g. g. getracht heeft eene reconciliatie uit te

(1) Resolutie van 28 Octobor 1800. Plb. XIV, blz. 342.
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-werken tusschen de lieeren van IJsseldijk en Polanen, van den anderen 
verwijderd sedert het bewuste Militaire feest, maar te vergeefs daar de 
laatste, hiertoe niet te beweegen was, zeeker uit bizondere redenen 
waarvan de gevolgen voor den heer van IJsseldijk niet wel te appre- 
hcndeeren zijn, en hem dus op hoede moet doen zijn, bizonder daar de 
heer Polanen zeer naauwkeurig is bekend met de geheel buijten het 
spoor dravende zaaken van de directie, en de alhier zo veel gerucht
makende successive gedaan wordende ver- en speciaal die van duure 
kostbare en onnoodige inkoopen, een poinct waaromtrent men wil dat 
de heer Polanen middelen van voorziening noodig oordeeld die de heer 
vau IJsseldijk niet aangenaam kunnen wezen, dog dewelke in der daad 
van nabij beschouwd, voor de belangens van de Comp. nuttig zijn te 
agten dat hoe eerder hoe liever worden daargesteld, op eene wijze 
nochthans dewelke de geest van partijdigheid niet ademt, off al te 
sterk schittert tot declin van het teedere ambt van Directeur 
generaal.

13. Engelhard aan Neder b u rg h, 20 Sept. 1807.

Hoog Edele Gestrenge Heer!
Bij gelegenheid dat de Heer Willem Beeckman geweezen koopman 

en resident van Pakalongang van hier vertrekt, wil ik niet in ge- 
breeke blijven eenige weinige regels Uw Hoog Edel Gestr. onder 
zijne bezorging aan te bieden. Hij kan Uw Hoog Ed. Gestr. veel 
vertellen. Als zijnde oor- en gedeeltelijk ooggetuige geweest 
hetgeen in deeze donkere en vooruitziende daagen, is voorgevallen. 
Pk refereer mij aan zijne mondelinge verhaalen, de tijd laat mij niet 
toe omslagtig te zijn, ook gebied de voorzigtigheid niet alles aan het 
Papier te betrouwen, naardien de correspondentie thans minder veilig 
is, en de brieven voor onderschepping vatbaar zijn.

Toen men te Batavia, op het aller onverwagts de tijding ontfing 
van de aanstelling van den Veldmaarschalk Daendels tot gouverneur 
generaal, de benoeming van de Heeren Elout en Appelius tot Com
missarissen generaal, zo meede de benoeming van de vier Raaden 
van Indie &" &n &“ was de vcrslagendheid algemeen en 
die in de betrekking is van eene verantwoording te moeten doen, 
van zijne Post of administratie, ter deegen in het harnas gebragt.

van

een ieder
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Maar nauwelijks is de tijding overgewaaid dat de Maarschalk Daendels 
den 21e Februarij 11. met vier fregatten en eenige Transportscheepen

uitgezeild, doch door swaar weeder genoodzaakt geworden Texelwas
weeder binnen te loopen en de hoope zich op deed dat in deeze
uitzending wel weederom verandering komen zal, beginnen de Intri- 
guanten tc Patavia weeder hunne verfoeielijke en verderffelijke rol te 
speelen & . Eene volkomene preuve leeverd daarvan op het voor- 
koomende bij de deeze verzeilende documenten. — Wat aanmoedigings 
heeft heeft den dienst, en dat in deeze donkere vooruitziende daagen — 
In vroegere tijden zoude men om de gouverneur bij zijne caracter 
te bewaren, en het vertrouwen bij het Ministerie en de gemeente te
doen behouden, zulke afkeuringen en beveelen bij apparte hebben 
bedeeld. — Maar neen, dit geeft aan de boozen dat genoegen niet 
dat zij er nu van hebben, nu de zaak eclatteerd en algemeen word. 
Want het woord bij de officieele aan het Ministerie van secreet, 
doet niets af, inteegendeel de zaak kreisft daardoor zo veel eerder 
publiciteit, als zijnde het een zeekere waarheid, dat in de Oost In
dische waereld een verbod aangezien word als een gebod. Men ziet 
ook teevens daaruit de lust die de Menschen thans meer als voorheen 
bekruipen om zijn Evenmensch te bederven. Ik heb de Menschelijk- 
lieid, in de zaak doen plaats vinden en kan mijne handelwijze zeer 
goed verantwoorden.

Ik verlange als een dorstend hart naar water, dat er een gouverneur 
generaal direct uit Europa aan het hoofd van de zaaken ter hoofdplaats 
paresseerd. &\ Eenige bekwaame Leeden voor de Hooge Tavel kunnen 
ook van nut zijn. Dan de uitzending van eene Commissie ter intro
ductie van een nieuw plan van bestuur &“ kan ik niet inzien, van 
eenige noodzakelijkheid of succes te kunnen en te zullen zijn. De 
zaaken de oude loop te doen behouden, is al reeds moeijelijk, wat zal 
niet in hebben de Introductie van nieuwigheeden. Dan basta, ik 
verklaare mij omtrend Iets dat ik niet weet, wat ter doele te hebben. 
Ook laat ik mij somtijds te verre met de zaak in.

Geduurcnde deeze Maand is onze Cust van vijandelijke scheepen 
bezet. Den 31 passato verscheen voor Samarang op het alleronver- 
wagts het Engelsche fregat Psyche, capitein Pellew, die zich meester 
maakte van een ter rheede liggende Cannonneerboot, en een Chinees 
vaartuig, en naa daarvan alles afgenomen te hebben verbrande het 
toen. Van meerder schaadc aan de wal is de vijand door het Can-
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nonvuur belet. Voorts overmeesterde hetzelve in het gezigt van de 
rheede op drie mijl afstand uit de wal ’s Konings Corvet Scipio, de 
lands-brik Ceres en het Particulier schip de Revolutie, 
heevig gevegt tusschen het fregat en de Corvet. Capitein Carrega heeft 
een half uur lang op de Scipio laaten vuuren zonder een schot 
weederom te doen, laatende het volk plat op het dek leggen teegens 
de stukken en heeft de corvet zich niet overgegeeven als na dat de 
Heer Carrega swaar verwond wierd; dan is op dit moment dat wij 
schrijven den 2b deezer, alle gevaar te boven; van dit convoij is 
100 mille rdr. gesauveert, dat met sloepen aan de wal is gezet; 
over de f 700 mille, buiten de waarde van de Scipio en de Brik 
zijn verboren. — Zo meede de staf van het 23e Battaillon dienaar 
Samarang stond over te komen. Capitein Pellew heeft zich echter 
vergenoegd met het vaandel en de Musikanten aan te houden en 
het volk aan land gezet, op verzoek van het Gouvernement, de 
officieren op hun woord van eer — den le deezer vertoonde zich 
ter rheede van Pakalongang het Engelsch fregat Carolina, Capitein 
Hart, die aldaar drie Chineese Barken overmeesterde en verbrande. 
Terwijl den 2e daaraan ter rheede van Batavia parresseerde het 
fregat Fox, Capitein Coycharan, die op de rheede van Batavia on
gemolesteerd heeft gelaaten, maar tusschen Batavia en Indramayo 
meer kwaad heeft gedaan, als hebbende zich meester gemaakt van 
een aantal vaartuigen en onder anderen van den Lande Twee ge
wapende Brikken, Twee Galeijen en Een Pentjalang; ook is genomen 
het schip van de resident van Yoana, Bronckhorst, met een Laading 
Rijst van den Lande. Het schip Oost en West en een goerap beide aan 
de Edele Heer Riemsdijk toebehoorende. Voor zo verre men weet is 
het eerstgemeld schip en de goerap genomen door het fregat Carolina, 
die te saamen met de Psyche waren gekomen uit de groote oost. 
En het schip Oost en West door het fregat Fox. De Capiteins van 
het fregat Psyche en Fox hebben de beleefdheid gehad het eigen
dom aan voormelde Edelman terug te geeven. N. B. zal men deeze 
teruggave nu ook als suspect houden. Capitein Pellew is dezelve, 
die den 6e Xber 1806 de Andromeda ter rheede Samarang aan de

boord de geheele

naar een

eigenaars heeft teruggegeeven, hebbende aan 
familie van de Tagalsche Resident van Teijlingen. — Den 8e Passeerde 
onder Rembang een vijandclijk schip en Brik, die den volgenden 
dag op de rheede Japara verscheide vaartuigen overmeesterdevan
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en aldaar ses daagen heeft vertoeft, zijnde dit schip Bellequien van 
64 Cannons (*)•

Actueel is noch op de Cast het schip Fox dat zich ophoud te 
te Indramayo en een tweede vijandelijk schip, de naam onbekend, 
onder Au war Au war tusschen La3sura en Toebang ; de laatste heeft 
ook reeds verscheiden vaartuigen overmeesterd. Uw Hoog Edele 
gestr. kan uit deese schets afmeten onze situatie. Beeckman zal 
Uw meer zeggen.

Daar alles over één schijf loopt te Samarang, behoeve ik Uw 
Hoog Edele Gestr. niet de zorgen waarmeede ik beladen ben, als 
de geheele Cust tot de Oosthoek bestierende en ieder zijn beveelen 

mij vorderd &c\ Daar een ieder te Batavia loerd om mij 
te bederven heb ik ook niet nodig te melden dat ik met loode 
schoenen worde nagegaan, of ook iets op mijn verrigtingen valt te 
zeggen. Gode zal ik danken in het aanstaande jaar mijn Post aan 
aan een ander te kunnen overgeeven. Mijn besluit is om teegens 
ultimo februari) aanstaande mijn ontslag te vraagen, ten einde het 
Gouvernement onder ultimo Augustus daaraan over te geeven. Mijn 
Carakter, Eer en Ambitie laat niet toe langer gebukt te gaan onder 
de last die het Opperbestuur mij doet tortsen. Een goed vriend 
maakte ik anderendaags met een en andere zaaken, het bestuur 
en Java betreffende bekend, onder aanhaaling van de gevolgen van 
dien; de te verwagt wordende gouverneur generaal &a &a &a wierd 
niet vergeeten. Zijn antwoord was — Dat de mislukte uitzeiling 
van de Hooge Commissie eene geheel andere gesteldheid onder de 
Intriguanten opleeverd, verwonderd mij geenzints als men de meeste 
menschen kent zo als ze zijn: dezulken, bezield met geene andere 
gevoelens als van afgunst - wraak en vervolgzugt, oover geknakte 
hoogheid en teleurgestelde Eerzugt — kunnen na de ontmaskering 
hunner pcrsoneele hoedanigheeden en geopenbaarde daadzaaken niet 
zo ligt terug keeren om anderen, welke hun in den weg zijn, niet 
steeds te vervolgen — en kan het ook zijn te bederven. Maar de 
man, welke op de onschendbaarheid zijner grondbeginselen — op de

(1) In roargine staat: Men wil dat Capiteiu Coygaran expres gezonden was 
van Madras om langs de Cust te vaaren alles te vernielen en door de naauwte 
van Menare te dringen en aldaar de twee scheepen Pluto en Revolutie te ver
nielen. Het schip Bellequien komt uit China en stond van een ander schip 
gevolgd te worden.

van
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suiverheijd zijner daaden en op de probiteit van zijn caracter steunt, 
wagt af zo wel alle goede als alle quaade evenementen, geduldig 
en welbemoedigd. Wij leven te kort om ons te pijnigen en te ont
rusten over waereldsche zaaken en goederen, in welken onbesten
digheid de bestendigheid alleen plaats vind. De weltevreedenheid 
en gerustheid onzer ziel is de zeekerste waarborg teegens alle hel- 
sche aanvallen van dezulken, welke of misbruik maakende van eene 
tijdelijke Ja zelvs temporaire magt, — of misbruik maakende van 
een toevallig invloed op hoogere magten, het recht vermeenen te be
zitten om aan anderen te mogen doen hetgeen zij niet zouden 
begeeren, dat aan hun geschiedde, om anderen te mogen belee* 
digen, — te moge traiteren en benadeelen, zonder eens daarteegens 
zich te mogen verzetten — zich daarover te beklaagen, — ofselvs 
te murmureeren; laaten de traiters en judassen maar alzo voort
gaan. Zij leven toch in eene gedurige zorg, onrust en vrees, dat 
het tijdperk hunner wandaaden, vroeg of laat voorbij gaat: zij zid- 
deren en verbleeken over de minste vertwijvelingen, in den loop 
der dagelijksehe zaaken — en moeten gedurig nieuwe intrigues en 
nieuwe boosheedens uitdenken om zich selven eenige genoegens en 
zeekerheid te verschaffen; kortom, Intriguanten zijn lafhartige Boos- 
wigten, welke terug deijnzen op het hooren of zien verscheinen van 
elk Eerlijk man — overtuigd van de dubbelzinnigheid hunner ge
voelens en daaden — gewoon met verraderlijke oogmerken te handelen 
en wel weetende het oude spreekwoord Ilel kan verluieren, vreezen 
zij gedurig voor de hand der wrake, voor eene wreekende gereg- 
tigheid — en voor Eene verantwoording, waarmeede zij, zo veele 
andere gedreigd — mishandeld — en bedorven hebben en 
het knagend naberouw bedugt, tragten dezulke zo veel doenlijk is, 
alle voorwerpen van zich te verweideren, of zelvs te vernietigen, 
welke getuigenissen kunnen geeven van de meenigte der boosheeden 
bedrog en geweld, welke er hebben plaats gevonden; — of, wan
neer men het onweer ziet doorbreeken 
wijze tragten te bevreedigen met hen, die men versmaad, veragt 
en veroordeeld heeft.

Verheffen wij ons boven zulke schadelijke en schandelijke weezens, 
door een gandsch teegenovergestelde houding en gedrag, en verlaagen 
wij ons niet, om eenig deel of gemeenschap te hebben mei zulke 
gevaarlijke Cameleons, — laat de suiverheid van ons hart en

voor

zich op eene schandelijke
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ons geweeten de eenigste waapens zijn, waar-het geruststellen van 
meede liet onregt, eenmaal afgekeurd — en de Intriguanten kunnen 
overwonnen worden, ja gewis, eenmaal zeeker — en compleet, over-

suilen worden.wonnen
Uit hetzelvde oogpunt beschouwe ik de schijnbare veranderingen 

en verbeeteringen op de wijze van verpagtingen der Javase Domeinen, 
zowel als op het project van departementaliseren der Jaccatrasche 
bovenlanden — en vooral het organiseeren van het Militaire weezen 
in Indien; dit, God beetert, bestaat meer uit een corps officieren 
als militairen: alzoo de projecten of onbestaanbaar of ten minsten
zeer onvolmaakt en onvoldoende met hetgeen dies weegens bij het 
Hollandsch Koninglijk gouvernement reeds is beraamd of beraamd 
zal worden, zijn dus vergeefs, kosten en moeijtens, meer geschikt 
om van de eigenzinnigheeden der projectmaakers aan de bedoelingen 
der Intriguanten om zommige te bevoordeelen, en anderen te bena- 
deelen, — te voldoen, als wel om reële Reformes daar te stellen — 
alle trekken van personaliteiten, zo in de wijzigingen van het Bestuur, 
in de forra der administratie, — en in de geuseerde Inkomsten, en 
Lasten van ’s Lands hoge Ambtenaaren kunnen en zullen als doekjes 
voor het bloeden worden aangemerkt, niet zo zeer gebooren uit 
gevoel van pligtsbetrachtingen — en om het zo algemeen gebuteerde 
organisatiewerk te bevorderen, als wel ora ten kosten van de Eer 
en de belangens van zommigen individus, welke men goed- of 
kwaadwillig uit den zaadel wil ligten, te doen strekken, of ten 
minsten zo het lukken wilde tot een wegwijzer te doen dienen voor 
de toekomstige hoge Commissie, bestemd tot eene algemeene Regeling 
der Indische zaaken maar niet, om hier wat — en daar wat gebrekkigs 
in te voeren, tot verlamming van het geheele Lichaam. — Wagten 
wij dus weeder, met eene lijdelijke gehoorzaamheid af de Resultaten 
der tusschen werkende Reformateurs, welke voor - of bij het toe
komstige Een plasdankje zoeken te verdienen en zich daardoor 
alleen tragten te sauveeren.

Dat schoonmaken van de Baan gaat cgter zo gemakkelijk niet als 
van te vooren, want met een coup d’authorité is niet alles in eens 
gedaan: Bij een wel gereegeld Koninglijk Gouvernement zjjn eene 
menigte van argus-oogen, den eenen op den anderen gevestigd, en 
wanneer men soms denkt, dat men meester van het spel is, omdat 
men de hoogste trap van invloed en crediet bekleed, dan is men
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dikwijls op het glibberig Hoofdrandje van Eene swaare tombade te 
doen. Voor dit alles vreest de man niet, welke zich met geene in* 
trigues ophoud, maar liegt door zee gaat, en die zelvs, wanneer hij 
al eens onverhoord, voor een korten tijd veroordeeld mogt worden, 
moeds genoeg bezit om zijne weederparthij onder de oogen te zien 
en niet ongewroken te sterven. Ik beklaag intusschen alle deslagt- 
offers der intriguanten voor zo verre zij vrouw en kinderen hebben, 
maar ik stelle het voor Een Eer en Verdienste om bij traiters en 
Judassen veragt — en door in trigues alleen vervolgd en mishandeld 
te moeten worden.

Terwijl ik dit schreive ontfang ik een Bataviasche briev per expresse. 
Jobs klagten komen daarin voor over onze toestand en de eene over
denking swaarder als de andere. Insonderheid ook over de middelen 
om Batavia van Rijst, olie, en slroozakken te voorzien terwijl de vijand 
de voornaamste pointen van de Cust bezet houd, en met argus-oogen 
uitziet om onze Eigendommen op zee tot zijn proij te maaken. Met 
Gods hulp vertrouwd men, zo als men zich met ronde woorden ver
klaard, op de bekende activiteit &“ van de Javas gouverneur
Engelhard, dat die niets onbcproeft zal laaien de hoofdplaats van 
de voormelde behoeftigheeden te voorzien. Men schrijft hem geene 
middelen voor, maar laat dit volkome over aan zijne plaatselijke 
kunde en doorzigt, in dat vak van zaaken, en beproefde trouw — 
viliegantie &a. En wat is het, nauwelijks is het gevaar niet over en 
Batavia gered, of de Intriguanten, de traiters, de Judassen zoeken 
listen en spannen allerhande strikken om deeze zelvde Man, die 
men nu als een redderaar van de Colonie inroept en alle daartoe 
vereischten toekend, op wien men uithoofde van zijn aangenomen 
grondbeginselen zich verlaat, te bederven en te vernietigen. Zonder 
te letten op alle deeze machinatie» of ondermeining van mijn eer 
en bestaan, zal ik handelen overeenkomstig Eed, Eer en Plicht en 
dat ik het aan de Natie kan verantwoorden. Van het bestuur ter 
HoofdpUats wil ik niet gelaudeert zijn. Ik zal Batavia uit de nood 
redden, ten spijte van de Engelsche die langs de Cust swerven, met 
weinig sacrifice en zonder mijn beurs daarbij te maaken, zo als in 
1800 heeft plaats gevonden, ter geleegendheid van 
van de Bataviasche rheede. — Terzelve occasie ontfange ik ook 
berigten uit Europa tot de 20 Meij 11. Door Londonsche Couranten 
word bevestigd het uitloopen

de fameu8e bloccade

Hollands Esquader, op denvan een
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2e Maart en weeder binnen komen te Goere in een zeer gehavende
staat door stormweer.

Positif komt ook bij dat nieuws voor, dat de generaal Daandels, 
met een andere stafofficier naar Batavia zoude vertrekken, zo niet 
reeds gezeild waaren, de Eerste als gouverneur generaal van 
Batavia en de laatste gouverneur van Java. Mogte ik zo ge
lukkig weezen het mij aanbetrouwd gouvernement te mogen 

kundig, braaf Man, direct uit Europa,aan eenovergeeven
zoude mij de hoope overlaaten dat g’efaceert wierd alles wat mijne 
vijanden over mij hebben goedgevonden uit te braaken. Ik proef 
uit dit alles, dat deeze verandering komt van de zijde der Heeren 
Capiteins van ’s Lands Esquader onder bevel van den Vice-admiraal 
Hartzinck. Welke spooren van schande deeze hebben nagelaaten in 
in deeze gewesten zal ras ontdekt worden, bij aldien degeene, die 
aan het bestuur komt, ernst is zulks te willen weeten &a &a.

Op Java is alles in rust; de zaaken te Ckeribon zullen zich 
meede langzaam wel ten beste schikken, en de Heer van Braam 
wat beeter doortast. Op Batavia is eene geheele commotie in de 
Bovenlanden geweest, ook in het Bantamsche; ik verneem dat zich 
echter alles heeft hersteld tot voorige rust. Een en ander leeverd 
de blijken op (dat) de Inlander onze swakheid en zijne supperiori- 
teit leerd kennen.

In de Molluccosch is alles meede noch in eene goede staat, en 
de gouverneur Cranssen en gezaghebber Wieling welvaarende.

Ik weet voor teegenswoordig niets bijzonders te melden; ik refereer 
mij aan de mondelinge verhaalen van de Heer Beeckman. Compli
menteer neevens mijne vrouw op het Eerbiedigst Uw Hoog Edele 
Gestrenges gemalinne en betuige met de meeste Eerbied en achting 
te zijn.

Hoog Edele Gestrenge Heer 
Uw Hoog Ed, Gestr. Zeer gehoorzame en 

Trouwschuldige dienaar,
(w. g.) N. Engelhard.

2

j
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14. Secreete Instructie voor Van Po lanen, 15 Nov. 1807.

Secreete Instructie voor Mr. R. G. Van Polanen,
hij zich stiptelijk zal hebben te gedragen, in de uit
voering van de opene Commissie,- onder hedigen datum 
op hem gedecerneerd.

waaraan

Hij zal geene onderhandeling aangaan nog sluiten dan met één 
of meer Huizen van Commercie in America, van welkers soliditeit 
hij niet volkomen verzekerd is; de overeenkomst dienaangaande te 
maken, zal schriftelijk moeten geschieden, bij een behoorlijk en 
de wetten van America verbindend contract, waarvan hij in triplo 
een geauthenticeerd afschrift zal overzenden aan Zijne Excellentie 
den Minister van Koophandel en Koloniën, en hij zal toezien en 
zorgen, dat de expeditie der schepen zoo spoedig doenlijk zal 
plaats hebben.

Hij zal speciaal de rheders moeten verbinden, dat hunne schepen, 
uiterlijken met ultimo Augustus de Straat Sunda of Straat Balij zullen 
passeren, ten einde of te Anjer of Banjoewangie onder behoorlijke 
quitantie af te geven den brief door welken hij aan den Heer 
gouverneur generaal kennis zal geven, wat in die schepen voor 
Ambon-Banda afgezonden is.

Ten aanzien der prijzen, welke hij zal bedingen voor de spece
rijen, die hij bij verkoop in America zal afstaan, zal hij in het oog 
houden, dat tot dien verkoop alhier besloten is in de verwagting, 
dat daarvoor zullen kunnen worden bedongen de gemiddelde prijzen 
voor welke die in China in de laatste vier jaren zijn verkocht ge
worden, na aftrek van eene matige winst, welke zal kunnen worden 
berekend voor den omweg om de specerijen op Arabon en Banda 
af te halen, en voor de risico van aller aart, die geheel en alleen 
moet gelaten worden voor rekening van de Eigenaren der Schepen.

Uit hoofde echter van de groote aangelegenheid, 
doelde oogmerk zijner commissie zal hij, wanneer hij te vergeefsch 
zal hebben beproefd de hier voren aangewezen prijzen voor de spe
cerijen te bedingen, deselve 10 a 12 pet. lager mogen afstaan, al 
mede ten aanzien van de kwantiteit over 10 a 12 pet. meerder 
mogen beschikken.

Hij zal aangaande ilil alles eene zoo nauwkeurig mogelijke bere-

na

het be-van
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kening maken, welke hij, benevens de gronden en motiven zijner 
handelingen zal overzenden 
Koloniën.

Hij zul zich bekend maken met de prijzen der goederen welke 
de voormelde kantoren zullen worden gezonden, en voor de

den Minister van Koophandel enaan

naar
levering aldaar die prijzen mogen verhogen met 12 & 15 percent.

Hij zal zich in America stellen en houden aan de orders van den 
Minister van Koophandel en Koloniën, en op het daartoe van hoogst- 
denzelven ontvangen bevel zich onverwijld moeten sisteren in het 
vaderland. Aan dien Minister zal hij in persoon verantwoordelijk 
zijn, voor de getrouwe uitvoering dezer commissie, en des gerequireerd 
wordende zich in geschrifte dienaangaande moeten verantwoorden 
aan de Hoge Indiasche Regeering.

Hij zal trachten eenen zekeren weg van correspondentie in te 
rigten tusschen het gouvernement te Batavia en den Minister van 
Koloniën, vice versa, ten welken einde hij zal vermogen aan de over
brengers van gewigtige depeches eene belooning in geld toe te zeggen.

Hij zal in America komende zich informeren of het accoord met 
kapitein Coates aangegaan en door dezen aan het kantoor W. Clemens 
en Co. te Philadelphia opgedragen, is uitgevoerd, omtrent de naar 
herwaards zending van muntgereedschappen, en wapens van ver
schillende soort; zoo niet zal hij daartoe nader bij dat huis, of bij 
anderen, aanzoek doen ter verzending van die gereedschappen direct 
naar Batavia, waarvan de Lijsten dezen zijn bijgevoegd, met andere 
voor benoodigdheden om welke men hier verlegen is.

Hij zal bij alle gelegenheden het gouvernement te Batavia bekend 
maken met alle belangrijke evenementen in Europa, speciaal met de 
zodanige welke op de Indische Koloniën eenigen invloed kunnen 
hebben.

Buiten vier duizend Spaansche realen die hij voor het transport 
van Zijn Ed. en familie van hier naar Amerika zal ontvangen, zullen 
hem nog tot eene compensatie voor het volbrengen dezer commissie 
en voor het verblijf en reiskosten aldaar voor den tijd van eenjaar 
als mede voor zijn reis naar Europa, bij aldien hij daar zal worden 
ontboden, worden uitbetaald vóór zijn vertrek van deze hoofdplaats 
eene somma van tien duizend gelijke realen.

Batavia den 15n November 1800 zeven.
(w. g.) WlESE.
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De Heer Willem Jacob Cransen of bij overlijden de tijdelijke ge
zaghebber van Amboina wordt bij dezt gelast en geautoriseerd 
toonder dezer uit den aan handen zijnde voorraad van specerijen af 
te leveren zoodanige kwantiteiten mits niet excedeerende 

1000 Picols nagelen

aan

500 nooten muscaat en
200 „ foely

als hem bij aanschrijving van de van hier naar Amerika te ver
trekken agent Mr. R. G. van Polanen zal blijken ter onzer order 
en ten behoeve van het gouvernement Amboina en onderhorige 
commandementen, in Amerika te zijn verkogt, als mede daarvoor in 
betaling aan te nemen zodanige somma in Spaansche daalders als 
daarvoor door denzelven van Polanen zullen bedongen zijn, onder 
welke somma ook als voor contant en tegens de aangeschreven 
prijzen zullen ontvangen worden zodanige goederen als blijken zullen 
door meergemelden van Polanen ten dienste van de Oostersche kan- 
tooren te zijn ingekocht.

Batavia den 15 November 1807. 
(w. g.) Wiese.

P. S. Bovenstaande quantiteyd 
specerijen zullen des noods 
met 10 k 12 pet. kunnen 
worden verhoogd.

15. Particuliere brief van Min. Van der Ileim aan 
Daendels, 3 Dec. 1807.

Me trouvant depuis un tems infini sans nouvelles de la part de 
Votre Exce. j'ignore ce qu’ Elle est devenue, depuis son arrivée k 
Teneriffe et malgré tous les bruits contraires, j’ ose me fiatter que 
ce moment-ci Elle aura atteint sa destination et que ce sera pour 
la dernière fois que je me verrai dans la nécessité de Lui communiquer

mondequelque chose qui puisse Lui être désagréable; rien au 
ne pourra y contribuer davantage que si Elle daigne se tenir aux ordres 
de Sa Majesté, Sa Majesté voulant être obéï. C’est la raison qu’Elle n’a 
pas approuvé que malgré 1’ordre positif de partir de Lisbonne vous 
avez fait route par Tetuan et Teneriffe. II est vrai que 1’Orozembo
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est tombé aux mains des ennemis, mais il y a laison de se flatter, 
si vous aviez appris a Lisbonne que depuis longtems ce batiment 

avait été guêté, vous ne vous y seriez pas embarqué, ni le batiment 
pris et tous les fraix perdus. L’envoi de Mr. de Fontanges n’a pas 
trouvé plus d’approbation et moins encore rembarquement de Made. 
Meyer et Mr
occasionné beaucoup d’embarras pour obtenir la permission d'effectuer 
le payement de votre pension et encore cela n’a été qu’après bien des 
tentatives et sous de fortes déductions, mais S. M. cependant a fait 
espérer qu’è, la nouvelle de votre arrivée cela se pourra remedier, 
du moins m’est il permis de revenir alors sur la matière; mais j’espère 
que ceei vous engagcra k vous tenir le plus strictement possible aux 

Les nouvelles des Indes annoncent que 1’agio 
du papier monuoyé augmente tous les jours. J’espère que V. Exc. 
parviendra a y porter remède, je ne puis assez insister sur eet article, 
d’autant plus que vu Taffluence d’argent que les Américains y portent, il
est impossible que cela ne tienne a quelque vice du Gouvernement........
Je prie V. Exc0. d’ordonner a tout individu quel qu’il soit qui repatrie 
de la Colonie de s'adresser directement a moi, k son arriveé dans le 
Royaume; le peu de correspondance, 1’interception de tant de lettres 
et papiers rend cette mesure indispensable pour rester plus ou moins 
au courant............

Mad”e üaendels avait envie de passer aux Indes le printems 
prochain, mais les difficultés de la guerre, le manque d'information 
de ce qui vous concerne La rendent indécise. A vez-vous fait connais- 
sance avec M". IJsseldijk, Engelhardt et Van Polanen, et qu’enest- 
il? Dans votre correspondance privée apprenez moi k connailre les 
individus qui vous environnent, cela peut-être de la plus grande 
utilité pour le service de Sa Majesté. Mr Siberg se prête-t-il a vous 
être utile par ses lumières? tous les avis sont unanimes a Lui donner 
une connaissance parfaite du pays et de ses interets. Comment avez 
vous trouvé 1’élat des choses? Mr. de Sandol Roy que fait il? Quel 
était 1’état des troupes? J’apprends que les Américains approvisionnent 
la Colonie en tout genre. Enfin en un mot je languis de vous savoir 
établi, en activité et travaillant avec succès; et ai l’honneur d'être etc.

Utrecht, 3 Decbre 1807.

que

dont le nom ne me revient pas; ceci m’a

ordres connus

i
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16. Particuliere brief van Min. Van der Heim 
aan Daendels, 16 Deo. 1807.

En écrivant k Votre Excellence le 3° de ce mois je ne me dou* 
tais guères que ce serait la dernière lettre que je vous adresserais 
en ma qualité de Ministre des Colonies et cependant c’est le cas. Sa 
Majesté a trouvé bon de me nommer Ministre de la Marine et 
donné le Portefeuille des Colonies k Mr. Cambier qui vous en donnera 
la nouvelle officiëlle: cependant Monsieur! jen’aipas voulu me borner 
k vous faire parvenir par un autre cette information; malgré la tour
nure que Toccasion du moment a donné k notre correspondance, je 
m’intéresse k votre sort. Une lettre de change de six mille Piastres 
fortes m’est arrivée de votre part de Ténériffe, mais l’avis et la 
première manque; j’ai demandé a Sa Majesté l’autorisation de 1’ac- 
cepter, mais n’ai pas pu avoir sa réponse, laquelle est réservée k 
mon successeur. Quoique sans interêt direct dans la chose, je supplie 
Votre Excc. par la part que je prends a son bien être et par 1’at- 
tachement que j'avais voué a la gestion inportante que Sa Majesté 
m'a confiée, de ne rien précipiter dans ses décisions et de vous tenir 
en garde contre les séductions de tout genre, qui vous environnent 
dans votre carrière. Je souhaite sincercment que vous obteniez votre 
but de rendre les belles possessions que vous administrez profitables 
a la Mere Patrie et remplissiez les vues de notre digne Souverain
.........................Agréez Tassurance de ma siricere considération et
veuillez vous ressouvenir quelque fois de &c.

Ce 16 Decbre. 1807.

a

Min.17. Particuliere brief van Daendels 
Van der Ileim, 9 Jan. 1808.

aan

Hoog Edel Gestrenge Heer.
Van de verzending der eerste officiële berichten uit Indie, maak 

ik tevens gebruik om eene meer bijzondere correspondentie met 
Uwe Excellentie te openen, die in den geest van Uwe Exc. schrijven 
van den 11 April 1807 strekken mag om op den verren afstand, 
waar door wij thans zijn gescheiden, die opene en rondborstige 
toon te onderhouden welke lieden van eer past en die ik evenzeer

zaken noodzakelijkals Uwe Excellentie tot goed verstand van
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boude. Hoezeer ik deze rondborstige toon in de gemelde aanschrij
ving van Uwe Excellentie van 11 April 1807 en in andere deelen 

laatste correspondentie goedkeurde, deed het mij echter leedonzer
daaruit te ontdekken, en ik heb niet kunnen nalaten zulks te res- 
senteren, dat Uwe Excellentie ten mijnen opzichte de geheel ver
keerde opinie had opgevat, alsof ik reeds voor mijn vertrek uit 
Europa, de grootc quaeslic nopens de kolonie zoude hebben ge- 
praejugeert en niet meer in mijn geheel zijn, om met met die on- 
vooringenomcne bedaardheid tot het plaatselijk onderzoek over te 
gaan welke Uwe Excellentie scheen te verlangen.

Welke aanleiding Uwe Excellentie uit eenige van mijne zijde 
overgelegde plans of uitgedrukte wenschen of verwachtingen, ook 
mogt gehad hebben, om deze opinie te vormen, weest verzekerd 
Mijn Heer de Minister, dat ik, zoo verre af ben van voor mijn vertrek 
uit Europa de groote zaak in mijne meening beslist te hebben, dat 
ik zelfs nu, na eene veertiendaagsche ondervinding, welke Uwe 
Excellentie stelt boven alle boeken der waereld, te dien aanzien 
nog schoon papier ben. Dit verklaar ik Uwe Excellentie, met zulk 
eene rondborstigheid en klaarheid waarmede het on mogelijk is 
elkanderen niet te verstaan, maar ■— met dezelfde cordaatheid zij 
het mij geoorloofd, Uwe Excellentie te vertoonen en om der wille 
der kolonie, van het vaderland en van de goede zaak te smeken, 
van ook van zijnerzijds niet te veel te prejugeren, en zonder voor
ingenomenheid, en vertrouwend op de bedaardheid en omzichtigheid, 
waarmede ik het plaalselijk onderzoek zal ondernemen, mijne be
richten daarvan in te wachten en te beoordeelen. Uwe Excellentie
mag zich overtuigd houden, dat ik zonder mij door eenige geest 
van partijschap, uit welke oorzaak ook spruitende, te laten weg
slepen, alleen trachten zal om recht door zee te gaan en aan het 
but mijner commissie te beantwoorden. Deze overtuiging zal zo ik 
vertrouw reeds bij Uwe Excellentie bewerkt zijn door mijne officiële 
missive van heden, en het daarbij gegeven bericht, dat ik zo wel 
de verdiensten van den oud gouverneur generaal Siberg, als de 
trouw van den fungerenden generaal Wiese heb weten te appreciëren 
en beiden het eereteeken van de Commandeurs-orde van verdiensten 
heb uitgedeeld.

Alle verdenking dus dat ik omtrent zaken of omtrent persoonen, 
met vooroordeelen zoude bezet zijn, moet hiermede een einde nemen,

F

i
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en ik verwacht dat door de explicatien, waarin ik getreden ben, onze 
correspondentie voor het vervolg zal gebragt zijn op dien voet waarop 
dezelve behoort te zijn; terwijl ik Uwe Excellentie teevens 
rondborstig moet declareren, dat ik, sterk in het gevoel mijner 
eigene waardigheid, bij de eerste sporen van eenen ongegronden 
argwaan, welke ik verders mogt ontdekken, het daarvoor zal houden, 
dat de voor het welzijn der kolonie zo wenschelijke goede verstand
houding tusschen den Minister Zijner Majesteit en den gouverneur 
generaal van Indien, niet door eenige schuld van den laatsten, 
maar eenlijk door verkeerde opvattingen van den eersten, onmo
gelijk is gemaakt.

Dan deze uitkomst zelve liefst onder de onmogelijkheden stellende, 
vaar ik voort Uwe Excellentie dat vertrouwen te betoonen, waarop 
ik wederkerig staat make.

Op den vijfden dezer van Anjer, waar ik aan land was gegaan, 
door het Bantamsche alhier aangekomen zijnde, heb ik na een 
compliment aan den gouverneur generaal Wiese op Weltevreden 
afgelegd te hebben, nog dienzeivden avond, volgens mijne aan Uwe 
Excellentie bekende intenties, eenen hoogeren bodem opgezocht, en 
het Landgoed van den Heer IJsseldijk betrokken. Ik bevind mij 
hier zeer wel, en denk er mij, volgens afspraak, nog eenigen tijd 
van de verpeste dampkring van Batavia en het Kasteel verwijderd 
te houden. Mijn eerste werk is hier geweest mij te omringen van 
die menschen, op wier kunde en probiteit men ook reeds in het 
vaderland wist te mogen vertrouwen. Ik heb daartoe in het bij
zonder gekozen den eersten secretaris der regering Veeckens, den 
tweeden secretaris Muntinghe, en den Sabandbaar van Braam, die 
allen beantwoorden aan mijne verwachting, en de goede opinie 
meriteren, welke men in het vaderland van Hun vormt.

Ik heb bovendien onder de indische dienaren, zowel van de eerste 
als van de tweede klasse lieden aangetrofien, die mij boven verwachting 
blijken van schranderheid en kunde hebben gegeven en 
probiteit ik mij trachtte te verzekeren.

De heer oucl gouverneur generaal Siberg heeft mij op de harte
lijkste en welmeenendste wijze, met mijne aankomst als gouverneur 
generaal, geluk gewenscht, ik heb daaruit met bijzonder genoegen 
zijne goede genegenheid opgemerkt, en zal Hem op zijn hoogejaren 
alle die egards en zelfs voorkomenheid bewijzen, waarop hij na zijne

nog

van welker
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verdienstvolle carrière, mag rekenen. Tot herstel van het credit zal 
Hij mijn eerste raadsman wezen, en het is gesterkt met zijn gevoelen, 
dat ik nogmaals appuyeer op het verzoek bij mijn officieele missive van 
heden aan Uwe Excellentie gedaan, ter overzending van dat geen wat tot 
het in werking brengen der Sourabayasclie kopermolenswordt vereischt.

Buiten de raad van den Heer oud gouverneur generaal Siberg, 
bedien ik mij van die van den Heer Directeur van IJsseldijk, ook 

Zijne Exc. Wiese en wordt voorts geassisteerd door die persoonen 
welke ik Uwe Excellentie hiervoren reeds genoemd heb; waar ik 
binnen kort na dat ik zijne complimenten van Java zal hebben ont
vangen, ook hoop te kunnen bijvoegen de naam van den Heer Java’s 
gouverneur Engelhard.

Welke lieden van verdienste ik verder leer kennen, zal ik Uwe 
Exc. van tijd tot tijd bekend maken.

Inlusschen is mijn voornemen binnen weinige dagen het gouverne
ment over te nemen, en als dan volgens het met Uwe Excellentie 
gemaakte overleg, het Lichaam der Hooge regeering provisioneel te 
laten continueren met aanstelling van een President, om bij mijne 
afwezigheid voor te zitten; terwijl ik zelf mijn verblijf op Campo 
Malayo zal houden, en slechts van tijd tot tijd in de vergadering 
verschijnen. Bij afwezigheid van de Heer Java’s gouverneur Engelhard, 
zal ik de Wd. Directeur generaal van IJsseldijk provisioneel tot 
Praesident benoemen en voorts de behandeling der zaken provisioneel 
weder laten op den tegenwoordigen voet.

Door den gang van het werk onder deze provisionele continuatie 
vlei ik mij in staat te zullen zijn, om na ommekomst van eenige 
maanden, een gegrond oordeel over persoonen en zaken te zullen 
kunnen vellen en de vraag beslissen of! en welke veranderingen 
er worden vereischt.

Van de militaire Hooge officieren, ben ik over het algemeen zeer 
content alleen de Brigadier de Sandol Boy, verkiest zijne demissie 
te vragen en de komst van den kolonel Rouget niet af te wachten.

Op de spoedige toezending van alle die middelen van militairen 
versterking, welke bij mijne officiële missive van heden vermeld 
zijn, urgeer ik ook bij deze ten sterksten en vooral op de ver
meerdering der Europesche magt.

Van mijn voornemen om een schuilplaats aan de schepen of Es- 
quaders van Zijne Majesteit op Java te geven, twijffel ik niet of

va o
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Uwe Excellentie zal de dringende noodzaaldijkheid doorgronden.
Vrees echter niet, mijnheer den Minister, dat ik bij het daarstellen 

van militaire verbeteringen, uit het oog zal verliezen hoeverre de 
middelen der publieke kas dezelve komen (te) gedogen.

Ik wensch een dementi te geven aan allen die zich voorstellen, 
dat een militaire geest nimmer met spaarzaamheid en overleg, 
noch moed en fermiteit met de noodige bedaardheid en omzichtigheid 
zouden kunnen gepaard gaan.

Mijn voornemen is zelfs, en het zij mij geoorloofd onze corres
pondentie op dien confidentieelen voet te zetten, dat ik hetzelve 
uitdruk, om mij in den calculativen en alles berekenenden geest 
van den ouden heer Siberg eene maatstaf te stellen, waar aan ik 
mijne eigene beiekeningen zal beproeven.

Mogten mijne pogingen tot opbeuring van het vervallen credit, 
in de eerste plaats gelukken, zooals daartoe eene gegronde hoop is, 
en mogt mijne wensch tot obtien van de noodige militaire verster
king ten spoedigsten vervuld worden, zo zoude ik het behoud en de rust 
der kolonie vooreerst verzekerd achten, en met vernieuwde lust en 
ijver tot het onderzoek en de beschouwing van het cjroole point in 

.{juaosiie toetreden, waaromtrent het mijne hoogste satisfactie zal 
uitmaken, zodanige consideratien en advies aan Uwe Excellentie te 
suppediteren, als in staat zullen zijn om alle gemoederen te bevre
digen, en of het wankelend vertrouwen te bevestigen van hun die 
zich gevaren en onzekerheden voorstellen, daar, waar de veiligheid 
der zaak in voorbeelden aangewezen en de uitkomst kan worden 
berekend; of de vuurigc verbeeldingen van anderen uit te dooven, 
door hun aan te toonen dat noch eene uitkomst noch eene grond
voor hunne bespiegelingen te vinden is.

Dan welke ook hieromtrent mijne opinie en de beslissing van den 
Koning moge zijn, mijne pogingen zullen nimmer eene andere strek-

van den Staatking hebben dan tot heil en welzijn der kolonie en 
in het generaal. En in deze bedoelingen met Uwe Excellentie ver*

hoogachtingeenigd, blijf ik onder betuiging van mijne gevoelens van
Hoog Edele Gestrenge Heer,

Uwe Excellentie
Zeer Ootm. Dienr. 

(get.) Dakndels.
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18. Partikuliere brief van Daendels aan Min. 
Van der Heim, 9/10 Jan. 1808.

Hoog Edele Gestrenge lieer!

Het geluk genoten hebbende van ontsnapt aan de gevaren der zee 
den vijand, met het Amerikaansche Brigantijn schip Virginia, 

ik mij den 15 September jl. overeenkomstig mijn voornemen 
Uwe Exc. bij missive van de 14n bevorens, medegedeeld, te 

Teneriffe aan boord begaf, op den eersten dag van dit loopendejaar 
de kusten van het Eiland Java te bereiken en vervolgens behouden 
ter dezer Hoofdplaats en op de residentie van den nog fungerenden 
gouverneur generaal Wiese te arriveren, zoo spoede ik mij Uwe 
Excellentie van deze voor mijzelven zo heuchlijke, en aan Zijne 
Majesteit den Koning zo ik vertrouw niet onaangenaame zaak te 
adverteren, en tevens de verzekering te doen toekomen, dat ik bij 
den eersten tred op den Javaschen bodem, en na een korte doortocht 
en overzicht van een gedeelte dezer kostbare bezitting, op nieuws 
opgewekt, tot het gevoel van het belangrijke mijner zending, geene 
inspanning zal sparen; zo min tot bedaardheid en beleid als tot het 
uitoeffenen van kragt en fermiteit, waar die mogten vereischt wor
den, om dezelve naar de heilzame inzichten van Zijne Majesteit onzen 
Koning te doen strekken, tot behoud en welzijn der kolonie en van 
het lieve Vaderland.

Bezield met deze gevoelens heb ik het mijne eerste betrachting 
gemaakt den toestand der Kolonie, met betrekking zo wel tot zaken 
als persoonen in het algemeen te leeren kennen, en hoe onvolkomen 
deze verkregene kennis na een verblijf van weinige dagen ook moge 
zijn, acht ik mij echter verplicht Uwe Excellentie een kort en voor- 
loopig bericht te geven, van eenige pointen van belang die of onder 
mijn eigen oog zijn gevallen, of, waaromtrent ik mij terstond na mijn 
aankomst een speciale en toereikende inlichting heb laten geven.

Dientengevolge heb ik het genoegen Uwe Excellentie te kunnen 
melden dat de rust onder den inlander, over geheel Java, in het 
Cheribonsche zo wel, als in de Bataviasche omme-landen, en op de 
grenzen van het Bantamsche, die ik ben doorgetrokken, volkomen 
is hersteld; in het Cheribonsche echter met uitzondering van eenige 
kleine stroperijen die nu en dan nog worden gepleegd, dan die zonder

en van
waar
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eenige beduchtiug te baren, worden te keer gegaan en gestild. Na 
de beste informatien die ik nopens de aanleidende oorzaak dezer 
onlusten heb kunnen erlangen en die ik door het officieele rapport 
van den Heer Gouverneur Engelhard wegens zijn volbragte commissie 
in het Cheribonsche bevestigd vind, komt het mij tot dusverre 
dat de knevelarijen en onderdrukkingen die den inlander van de zijde 
der Chineezen, heeft moeten lijden, zoo niet voor de eenige althans 
voor de hoofdzakelijke oorzaak van den opstand moet worden gehouden.

Bij de tijding der herstelde rust op Java voeg ik nog met genoegen 
die van het behoud, zo ver men weet van alle onze bezittingen, en 
van de verwijdering uit de wateren van Java van een Engelseh 
Esquader onder bevel van den vice-admiraal Pellew, hetwelk op den 
6 December jongstleeden tegens de algemeene opinie, met twee schepen 
van Linie, twee fregatten en twee brikken, de zee-engte tusschen 
Menaro en het Eiland Madura zijnde doorgedrongen het hart van 
onze bezittingen en de voorraad schuren van Indien met eene aanval 
dreigde.

Dan deze aanval die men genoegzame reden bad te duchten, 
vooral na de bekomene tijding dat een aantal van ongeveer duizend 
a veertien honderd man landingstroepen, aan boord van het Esquader

voor,

ware ingescheept schijnt niet in het plan van den vijand gelegen te 
hebben. Zijne operatien hebben zich bepaald tot de vernietiging van 
de twee van het Esquader van den vice-admiraal Hartsinck in den 
oosthoek nog overgebleven en voor Grissee leggende schepen Pluto en 
Revolutie, benevens het Landschip Rusthof, waarna de vijand op den 
14den Dec. jl. de engte van Menaro wederom is gepasseerd; de 
vrees alleen voor eenen aanval op de een of ander onzer oostersche 
bezittingen agterlatende.

Mij reserverende Uwe Excellentie nopens het voorgevallene in den
dienaren, bij die gelegenheidOosthoek en het gedrag der militaire en 

nader verslag te doen, wanneer ik na een volkomen onderzoek van 
zaken in staat zal zijn daarover te kunnen oordeelen, borneer ik 
mij thans tot eene enkele reflexie, dan van het hoogste belang voor

van den vijand,deze koloniën, en dewelke door de gelukte poging 
om de zeeengte van Menaro te passeeren, in het helderste daglicht
word geplaatst.

Na het verbranden 
in het gezicht van het kasteel van Batavia, en d la barbo, van alle

schepen ter rheede dezer Iloofdplaats,onzer
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de batterijen, welke volgens de militaire denkbeelden ten tijde van 
den gouverneur generaal van Overstraten tot dekking van dezelve 
waren opgeworpen, was het eene uitgemaakte zaak, dat op derhede 

Batavia geen veiligheid voor eenig Lands Esquader schip ofvan
vaartuig is te vinden. In het denkbeeld alleen, dat de vijand te weinig 
bekend met het Javasche vaarwater de engte bij Menaro nimmer

kunnen of durven passeren, vleide men zig nog, in den Oost
hoek een bergplaats over te hebben, waar zekerheid voor ’s Lands 

particuliere schepen was te vinden.
. Dan na dat ook deze hoop met de verschijning van den vijand voor 
de wal van Grissee, en met het verbranden van de Pluto en Revolutie 
in rook is verdwenen, ziet men het gelieele Eiland van Java, gesteld 
tot eene opene rhee, waar de onweerbare vaartuigen van den parti
culieren handelaar elk ogenblik de prooi moeten worden, van de 
eerste vijandelijke kaper die dezelve verkiest aan te randen; en 
waar ook eene navale magt ten allen tijde zal zijn blootgesteld, om 
door eene overmagt welke de vijand daar tegens mogt kunnen aan
voeren, te worden overrompeld en vernield.

Het bezef dierhalven van de noodzaaklijkheid om ’s Konings zee- 
magt in Indien, voor ’t vervolg te beveiligen voor zulke hoonende 
en vernederende aanvallen, als waar door het Esquader van den 
vice admiraal Hartsinck is vernielt; de middelen van onze magt en 
grootheid, niet op eene verantwoordelijke wijze aan een altoos durend 
gevaar vaD vernietiging geëxponeerd te laten; en het besef tevens 
van de verpligting van het gouvernement, om eene toereikende be
scherming zo wel aan hare eigene ongewapende schepen en vaartuigen, 
als aan de eigendommen van particuliere handelaren te moeten geven 
heeft mij het plan doen vormen, om zo dra mogelijk eene geschikte 
haven tot een wijkplaats voor een ’s Lands Esquader en voor parti
culiere scheepen en vaartuigen te doen uitkiezen, en zoo verre tot 
de beveiliging noodig is, te doen versterken.

Ik twijfel niet of dit voornemen zal door Uwe Excellentie, en door 
Zijne Majesteit den Koning worden gegouteerd: te meer daar mij een 
middel is voorgekomen om de eenige bedenking welke mij van de 
uitvoering had kunnen terughouden, de buitengewone kosten namelijk 
welke daar door zullen worden veroorzaakt, genoegzaam uit den weg 
te ruimen, en dezelve te vinden door eene tegenovergestelde besparing 
van alle de nutteloze uitgaven, welke tot onderhoud van eene menigte

zou

en
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kwalijk begrepene batterijen bij en om deze hoofdplaats en onder 
anderen tot het oprichten van een nieuw fort te Tangerang zouden 
zijn besteed terwijl de voortzetting van dit laatste werk: terstond 
bij mijn passage aldaar op mijn verzoek door den gouverneur generaal 
Wiese is gestaakt, en ik de overige batterijen langs de Bataviasche 
stranden zal doen opbreken en abandonneeren.

Het zal Uwe Excellentie hieruit tevens blijken dat ik niet approbeer 
dat plan van defentie voor de hoofdplaats Batavia hetwelk 
eenige jaren in Indien, was aangenomen en tot nog toe gevolgd.

Dan daarentegen kan ik Uwe Excellentie, mijne volkomen satis
factie uitdrukken over de houding van ’sKonings troepen, uitmaakende 
het guarnisoen van deze hoofdplaats, welke ik ter gelegenheid van 
mijne aankomst heb geinspecteerd ; en niet alleen de houding maar 
ook de geest dier troepen doet eer aan de welgemeende maatregelen 
van den gouverneur generaal Wiese, waardoor luj getracht heeft de 
militaire huishouding van verscheidene ingeslopen abuizen te zuiveren, 
den staat van den militair langzamerhand en met vermijding van 
buitensporige kosten te verbeteren, en dus doende de militaire magt 
zo veel mogelijk aan de dienst van ’t vaderland en van den Koning 
te verbinden.

Dan welke ook de uiterlijke vertooning en de geest dier troepen 
voor zo verre dezelve uit Europesen bestaan, moge wezen, hunne 
innerlijke zwakheid valt in ’t oog zo dra men let, op het gering 
getal van deze Europesen, en men daarbij in achting neemt hoe 
onzeker het is, welke staat men op de schoonste inlandscbe Batail- 
lons zo wel tegens eenen Europeeschen vijand als in geval van binnen- 
landsche onlusten zoude kunnen maken.

Ik behoef Uwe Excellentie de zwakheid onzer Europesche magt 
niet breedvoerig te ontvouwen daar dezelve bereeds genoegzaam be
kend is, ik appuyeer daarom ook niet verder op de noodzakelijk
heid van eene voldoende versterking in Europesche militairen, maar 
verkeer in het vaste vertrouwen dat dezelve zoowel als de geem- 
barqueerd geweest zijnde officieren en de tot de expeditie behoord 
hebbende ammunitie, goederen, veldstukken, geweeren, vuursteenen 
enz. werkelijk onderweg zijn en eerstdaags staan te arriveren.

Tot reparatie van een immens getal gebrekkige doch herstelbare 
geweeren, welke door het gemis van bekwame werklieden zo hier 
als op Java zonder eenig nut of gebruik in de magazijnen verroesten,

voor
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zoude het van groote dienst zijn dat ten spoedigste een aanzienlijk 
getal bekwame geweermakers, ja zo veel als er te Luyk of in Hol
land te bekomen zullen zijn, herwaarts wierden gezonden.

En tevens insteer ik bij Uwe Excellentie, dat een toereikend ge
tal muntgezellen, knechts op de kopermolens en jooden stempelsnijders 
zo spoedig mogelijk tot den dienst der Kolonie moge worden geengageerd 
en mede bij eerste bekwame gelegenheid herwaards overgezonden, 
ten einde het slaan van kopere munt op de Soerabaijasche molens, welke 
tot nu toe geen enkele duit hebben gefourneerd, zoo spoedig raogelijk 
in werking te brengen, daar ik het genoegen heb te kunnen be
richten, dat mijne deswegens aan Uwe Excellentie gedane voordragt 
door deskundigen zo zeer wordt gegouteerd dat men zich voorstelt 
dat het doorzetten dezer onderneming alleen in staat is, de agio 
op het papiere geld 25 percent te doen dalen.

Ten aanzien van Politique dienaren, zaken van regering en ad
ministratie, vinde ik mij na een verblijf van weinige dagen in de 
kolonie nog niet bekwaam in vele bijzonderheden te treden; recht 
doende aan de welmeenende pogingen van den Gouverneur Generaal 
Wiese, om in alle zaken, politique en administrative zo wel als 
militaire, dat geen te doen, wat de dienst van de kolonie en van 
Zijne Majesteit den Koning vorderde is er mij echter over ’t alge
meen in 't oog gevallen een gebrek aan de benoodigde klem in 
vele deelen van bestier, en zoor zeer vereischt om in de presente 
situatie der kolonie, en in de moeielijkheden waarin zij nog zou 
kunnen geraken de gemoederen te vereenigen, alle talenten tot wel
zijn der kolonie te doen zamenwerken, en alle wrevelige en niets 
beduidende oppositien bij het Ligchaam der regering uit te sluiten; 
welke ook de oorzaken van dit gebrek mogen zijn, het is mij gebleken 
dat niets waarachtiger konde zijn dan de uitdrukking, waaraan ik 
Uwe Excellentie verzoek Zijne Majesteit den Koning te herinneren, 
n Un chef cal le premier hesain el Ie pluspuissanl secours pour la Colonie

Vereerd met het vertrouwen van Zijne Majesteit, waar door ik in 
deze betrekking geplaatst ben zal het een mijner eerste pogingen 
zijn die klem aan het bestuur terug te geven, en alle mannen van 
talent op te wekken, om in eensgezindheid en harmonie de be- 
langens der kolonie te helpen bevorderen.

Als een middel hiertoe heb ik begrepen van de gunst van Zijne 
door ik gechargeerd ben met de uitdeeling van eenigeMajesteit waar

-
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teekenen van de orde van verdiensten geen nuttiger gebruik te 
kunnen maken, dan door beide, den tegemvoordigen 
generaal Wiese en den oud gouverneur en Commissaris generaal 
Siberg met de Commandetirsorder te decoreren, en daar door zo wel 
de trouw van den eersten als de langjarige diensten en precieuse 
talenten van den laatstgenoemden te erkennen, en aan mijn gou
vernement te verbinden.

Bovendien is het mij een bijzonder genoegen Uwe Excellentie te 
kunnen melden dat ik zo wel onder de oude indische en in het 
Vaderland min bekende dienaren, als onder de laatstelijk van daar 
vertrokkene, menschen heb aangetroffen van wier probiteit en kunde 
mij overtuijgende blijken zijn gegeven en waarvan ik een nuttig ge
bruik ten dienste der kolonie hoop te trekken.

Minder gunstig doet het mij leed, mij te moeten expliceeren, 
over den persoon van den gewezen eersten Secretaris der indische 
regering Moorrees, nopens wiens zaak en gedragingen ik mij speciaal 
alle noodige informatien heb laten geven en welke ik bevonden 
heb van dien aard te zijn, dat dezelve, de ten zijnen opzichten 
genoomene maatregel, niet alleen volkomen justificeeren, maar mij 
zelven ook zouden genoodzaakt hebben eene gelijke mesure te nemen, 
indien dezelve niet bereeds was daargesteld.

Hopende dat ik Uwe Excellentie eerstdaags bij nadere depêche 
mijne dadelijke aanvaarding van liet gouvernement en mijne voor
stelling als gouverneur generaal zal kunnen bedeelen, heb ik de eer 
intusschen met de vuurigste wenschen voor het welzijn der kolonie 
en de eer van 's Konings dienst met bijzondere hoogachting te zijn

Hoog Edele Gestrenge Heer!
Uwe Excellentie zeer ootm. dienaar,

gouverneur

D.
Batavia, den 10 Juni 1808.

Brief van Van IJ s s e 1 d ij k aan Engelhard, 
10 Jan. 1808.

Ik laat Uw Edg. oordeelen hoe wij gefrappeerd waare 
aankomst. Mijn persoontje werd met 
v. R. en C. V. ‘) niet thuis waaren,

1) Versta: W. 0. H van Riemsdijk, en Mr. C. A. Cantcr Visscher.

19.

over de
Hoesen, omdat de Heerenvan

door de generaal uitgekozen Zijn
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IlEd.gestr. op Tangerang te complimenteeren, daar arriveerende 
vond ik in Zijne Excellentie een gulhartigen Gelderschman, even zoo 
vif als buspoeder.

Veel, ja zeer veel heb ik moeten hooren over den invloed die de 
vuilaartige personen in ’t algemeen op ons, doch bijzonder op mijn 
sujet hebben weeten te weege brengen en hetwelk dan ook een der 
voornaamste reedenen is van ’smans komst.

HDZ. had mij. egter verzekerd dat met geen vooroordeel hoege- 
naamt was ingenomen, dat hij de personen, niet na de rapporten 

de bevinding zoude beoordeelen, schijnende zo wel van Uw 
Gestr. als mij veel werk te zullen maaken. Hij vroeg mij waarom 
wij gebrouilleerd waaren, dat hij dit wilde herstellen en ons ver- 
eenigen zoude; mijn antwoord was, dat er geen brouillerie plaats 
vond, maar alleen een vervlaauwing van correspondentie uit een ver
schillende opvatting der beoordeeling van eenige verschillende ge
voelens over Java veroorzaakt.

maar na

20. Aanspraak van D a e n d e 1 s bij zijn installatie 
als Gouverneur-Generaal, 14 Jan. 1808.

Hoog Edele Heeren 1

De Koem en Luyster van het Fransch keizerlijk geslacht waar
van de straalen zig tot de uiterste grenzen der Oostelijke waereld-
deelen uitspreidende bereids in de oogen der Aziatische Vorsten be
ginnen te schitteren, en de beginselen van het vaderlijk en beschermend 
stelsel van bestier, waarna hetzelve regeert, konden niet dulden 
dat Z. M. onzen Koning, des Keizers broeder, na met den Troon 
van Holland tevens bezit van deze afgelegene koloniën te hebben 
genomen, dezelve langen tijd verstoken liet, van het grootste gunst
bewijs, ’t welk de Monarch aan zijn verwijderde onderdanen kon- 
de betoonen, door hun te schenken een man, een chef van zijn 
keus, bekleed met Zijn vertrouwen, bekend met zijn wil, en in staat

gesterkt door deeze Koninglijke gunstbewijzen, allen tegenstand 
te overwinnen, en alle gemoederen op te wekken en aan te vuuren 

met verdubbelde kragt en ijver te streven naar de llooge be
stemming, welke aan alle volken onder het bestier van het geslacht

om

om
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van den grooten Napoleon als met de vinger der voorzienigheid 
schijnt te worden aangeweezen, een vooruitzicht waarmeede zig de 
Braafste de verdienstelijkste opperbevelhebber nimmer konde vlijen 
ontbloot van de persoonlijke kennis en innerlijk vertrouwen met de 
waare wil en bedoeling van Zijne Majesteit onze meester.

Gekoozen door Zijne Majesteit den Koning om dien man, dien chef 
te zijn, welke door Hoogstdenzelven als de Eerste behoefte en het 
krachtdadigste redmiddel der koloniën wierd beschouwd, heb ik mij 
aan de wil en begeerte van mijn meester onderworpen; en na in 
een hachelijk tijdstip de hoogste moeijelijkheden overwonnen en menig 
gevaar te hebben ontweeken, vind ik mij gelukkig na behouden de 
plaats mijner bestemming te hebben bereikt, thans in het midden 
van de aanzienlijke vergadering der Ilooge Indische regeering te 
mogen verscheinen en die hooge waardigheid te aanvaarden, waarin 
V Hoog EdJieden mij hebben erkend.

Ik doe zulks met genoegen in de naarmate van de betrekking 
waarin deeze kolonie geplaatst was, boven venvagting gunstige om-, 
standigheeden, welke Uw Excellentie, naar waarheid heeft geschetst 
in eene memorie, welke Zijne Excellentie Wiese te vooren heeft over
gegeven en waaraan Zijn IIEd. zig in de gehoudene aanspraak ge- 
refereert heeft, en ik ontfang de tekenen van het oppergezag als 
g. generaal uit uwe handen onder dankbetuiging voor de welmeenende 
wenschen, welke Uw Excell. voor mijn regeering heeft gelieven uit- 
te storten.

Doch niet dan na Uwe Excellentie in deszelfs Ilooge waardigheden 
van gouv.-generaal en opperbevelhebber van ’sKonings Land en 
Zeemagt in deeze gewesten op de meest honorabele wijze eene 
volledige decharge te hebben verleend, gelijk ik dan mits deeze 
doe, en Uwe Excellentie tevens mijne volkomene satisfactie te 
hebben uitgedrukt over de onbevlekte Trouw en Braafheid en de 
onbesweeke ijver en welgemeende pogingen waar mede Uwe Excel
lentie onder een zorgelijke en moeijelijke regeering niet heeft opge
houden het welzijn der kolonie en den dienst van Zijne Majesteit den 
Koning zo veel mogelijk te bevorderen.

Ik betuig Uwe Excellentie hiervoor en voor alle overige in ver
schillende betrekkingen aan den Lande beweezene diensten, mijne 
hartgrondige dank, en ten blijke daarvan vcreere ik Uwe Excellentie 
uit naam van zijn Majesteit den Koning, met het eommandeursorde
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de Hollandsche Koninglijke order van verdienste, waarvan ik 
Uwe Excellentie de Eereteekenen en decoratiën zal ter hand stellen.

En wenscli Uwe Excellentie verders uit den grond mijns harten 
dat de zegen en voorspoed, waarmede de voorzienigheid zoo zigtbaar 
uwe deugd en braafheid verzeld heeft, nimmer Uw persoon en Uwe 
betrekkingen mag verlaaten, maar dat gij onder Hare verzekerde 
hoede voor alle onheilen gedekt, en in de schoot van het moederland 
en van Uwe naastbestaanden wederom opgenomen, onder eene blijde 
en aangenaame herdenking aan Uwe voorigen volbragten loopbaan, het 
Eindperk moogt bereiken, en tot het laatste oogenblik de genoegens 
blijven smaaken welke Uwe Excellentie zig van de goedkeuring 
van Zijne Majesteit den Koning, en van den dank van alle braven 
voor het behoud en de vermeerderde welvaart van deeze belangrijke 
kolonie, waarop aller oogen gevestigd zijn, met regt mag voorspellen.

U, mijne Heeren Leden van deeze Ilooge Vergadering dank ik ook 
voor de aan den Lande beweezene diensten voorzoverre gij door 
uwe mederaad en bijstand de heilzaame oogmerken van den Heer 
gouverneur generaal en den dienst van Zijn Majesteit den Koning 
hebt helpen bevorderen en Eindige met de wensch dat ook mijne 
en Uwe verdere pogingen door ’s Hemels zegen ten beste mogen 
gedijen. Zo dat bij aldien de noodlottige oorlog welke tot nu toe voor 
zooverre wij wecten de twee groote mogendheden van Europa verdeelt, 
verder mogte aanhouden, onzen arm gesterkt, en onze middelen ver
meerderd mogen werden, om de hoonende en vernederende slagen, 
waaronder wij tot dusverre hebben moeten bukken, af te weeren, en 
zo verre ons vermogen reikt niet ongewrooken te laaten, of bij aldien 
de overwegende invloed van onze groote en zegenrijke Bondgenoot 
zijn Majesteit de keizer Napoleon de zegeningen van eene herstelde 
vreede niet alleen over het vaste Land van Europa, maar over alle 
de deelen der waereld mogt verspreiden, als dan de vrijheid van de 
zee en handel wel ras alle bronnen van welvaart doende ontspringen, 
deze kolonie binnen korten tijd tot dien trap van vorigen bloei en 
welvaart moge werden verheven, waarop zij niet alleen boven alle 
beduchting voor haar behoud geplaatst, maar ook volgens haare be
stemming tot wezendlijk nut en voordeel aan het Moederland moge 
strekken.

van
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21. Brief van D a e n d e 1 s aan Min. Van der 
Hei m, 21 Jan. 1808.

Hoog Edele Gestrenge Heer!

Bij mijne voorige depêche van den 9 dezer, waar van het duplicaat 
hier ingesleten nevensgaat, gaf ik mijne verwachting te kennen, dat 
ik binnen korte dagen in staat zoude zijn, Uwe Excellentie, mijne 
dadelijke aanvaarding van het generalaat te kunnen bedeelen, en 
daar dezelve op den 14 Januari) daar aan volgende, onder de gewoone 
plegtigheden, ten huize Wel te Vreden heeft gevolg genoomen, spoede 
ik mij Uwe Excellentie, hier van bij eerste gelegenheid het officiële 
bericht af te vaardigen. De plegtigheid volbragt, en aan Zijn 
Excellentie den Heer aftredend gouverneur generaal, Wiese, uitge
leide uit de vergaderzaal der regering gedaan zijnde, oordeelde ik 
het nuttig, de Leden der regering, terstond bij het openen der eerste 
zitting, gedeeltelijk bekend te maken met de magt en autoriteit, 
welke volgens mijne instructive papieren, in de persoon van den 
gouverneur generaal waren vereenigd.

Ik gaf Hun Ed. opening van ’t geen Uwe Excellentie bekend is, 
dat bij de instructie van de Raden van Indie is vastgesteld; omtrent 
het uitsluitend regt van den gouverneur generaal om voorstellen ter 
tafel te brengen: de verpligting der Leden om alle de door Hun 
te makene propositien, vooraf aan de beoordeeling van den gouverneur 
generaal te onderwerpen onder de bekende bepalingen, — de magt 
van den gouverneur generaal, waar mede Ilij niet kunnende berusten, 
in de advisen der meerderheid, concludeert, met de minderheid, of 
met zijne stem alleen, — en eindelijk van dat artikel der instructie 
van den gouverneur generaal, waar bij denzelven bij uitsluiting wordt 
gegeven, het bestier over ’s Konings Land en Zeemagt in Indien; 
en over alle zaken rakende de Ilooge Policie.

Ik verklaarde wijders bij een besluit van Zijn Majesteit den Koning 
te zijn geautoriseerd om bij mijne komst, de fungerende raden 
Indie te ontslaan, en dadelijk voor den tijd van 6 maanden provisioneel 
weder aan te stellen.

En ofschoon ik uithoofde der geheimhouding, welke ik op uitdruk
kelijk bevel van Zijn Majesteit den Koning en van 
moest betrachten, verpligt geweest was, mijne opene brieven van 
commissie en andere instructive papieren op eene bedekte wijze

van

Uwe Excellentie
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herwaards te doen overvoeren, en alsnog buiten staat was dezelve 
te kunnen produceeren, zo had ik echter op grond van andere niet 
min toereikende bewijzen, de erkentenis van mijne hoedanigheid van 
gouverneur generaal bereeds van de zijde der Indische regering geobti- 
neerd; ik begreep dierhalven gebruik te moeten maken, van het ver
trouwen, 't welk ik in de gezegde qualiteit konde vorderen; en na in 
mijne erkende waardigheid van gouverneur generaal van Indien, den 
hier voren aangevoerden inhoud mijner instructie te hebben beves
tigd, en voor de waarheid dier bevestiging mijn woord van eer als 
maarschalk van het rijk te hebben verbonden, vorderde ik de erken
tenis dier magt welke mij bij de aangehaalde artikelen mijner in
structie, en bij het gemeld besluit van Zijne Majesteit den Koning 
was opgedragen. En verklaarde voorts dat nademaal ik mij bij 
nadere bevelen van Zijne Majesteit den Koning, vervat onder 
anderen bij eene missive van Hoogst gemelde Zijne Majesteit, aan mij 
gerigt en geschreven in ’s Hage den 28 Maart 1807 ten dringendste 
zag aangespoord om zo spoedig mogelijk te treden, in de uitoeffening 
van de aan mij opgedragene waardigheid, en zijne Majesteit zelfs 
dreigde op mijn persoon te zullen verhalen, elke vertraging welke 
daar aan wierd toegebracht, ik mij ter volvoering van de wil en be
geerte van den Koning onzen meester verbonden achtte, om zonder 
eenig tijd verzuim ofte vertraging toe te laten, dadelijk bij de aanvaar
ding van het gouvernement, ter executie te leggen die maatregelen, 
tot dewelke ik bij het evengenoemd besluit van Zijne Majesteit was 
geautoriseerd; en terwijl ik aan de persoonlijke verantwoording van 
ieder ambtenaar niet alleen, maar van ieder onderdaan van Zijn 
Majesteit den Koning overliet, elke oppositie die van Hoogst des- 
zelfs gemanifesteerde wil en begeerte zoude worden gemaakt; en 
ik dat verhaal ’t welk Zijne Majesteit, gedreigd had op mij te 
zullen nemen, ingeval de vertraging aan mijne nalatigheid was te 
wijten overbragt op het hoofd van diegenen, die daaraan schul
dig mogten worden; — ontsloeg ik mitsdien de Leden der vergade
ring uit hunne bedieningen, met last nochtans om op hunne ver
antwoordelijkheid voor den tijd van zes maanden in dezelve te blijven 
continueeren, terwijl ik ter mijner bijzondere en personele verant
woording nam alle de gevolgen en sequelen dezer daad, en daar van 
nanteekening en insertie verzocht bij het register der besluiten van 
dien dag.
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Alle de Leden der Vergadering in dezen maatregel berust heb
bende; zo zijn thans de Raden van indien provisioneel op den 
voorigen voet continueerender Alleen het bestier van militaire zaken, 
en van zaken rakende de Hooge Policie, heb ik bij uitsluiting aan mij 
getrokken en van de overige vermeerderde autoriteit van den gou
verneur generaal, vermeld bij mijne verklaring aan de Leden der 
regering gedaan, maak ik onder de tegenwoordige provisionele 
continuatie geen verder gebruik dan noodig is om de goede orde 
te handhaven, en de overgang van zaken, bij eene finale organisatie, 
na ommekomst van zes maanden te faciliteren.

Vooreerst in persoon de vergadering der regering nog bij wonende, 
heb ik gcsupercedeerd met de benoeming van eenen praesident, tot 
dat dezelve, bij mijne dadelijke afwezigheid, noodzakelijk zal 
worden.

Mij vergenoegende Uwe Excellentie voor zoo verre met den tegen
woordige staat van zaken te hebben bekend gemaakt, zoude ik 
gaarne alle verdere berichten hebben uitgesteld tot de nadere en 
meer gedetailleerde depêches, welke ik Uwe Excellentie ter ge
legenheid van het aanstaand vertrek van den Heer Lieutenant gene
raal, en oud gouverneur generaal Wiese zal afvaardigen; indien 
niet de nader bij mij ingekomene rapporten nopens het geéeurde in 
Java’s Oosthoek, ter gelegenheid van de verschijning van het vij
andelijk esquader, onder de Schout bij nacht Edv/ard Pellew, mij 
noodzaakt Uwe Excellentie kortelijk bekend te maken met het laf
hartig en schandelijk gedrag ’t welk de Oosthoeks bediendens in 
deze affaire hebben gehouden.

Niettegenstaande wij te Soerabaja eene magt aan handen hadden, 
die niet alleen in qualiteit van troupes superieur was aan die der 
vijand, maar hen in getal ook meer dan dubbeld overtrof; hebben 
zij zich niet ontzien, zonder eenigen aanval af te wachten met den 
vijand in onderhandeling te treden, en eene capitulatie aan te gaan, 
waarbij zij de vernederende voorwaarden hebben toegestaan, dat 
onze schepen verbrand en zelfs bedongen, dat onze batterijen te Sam- 
bilangang, op de kust van Madura, met hunne eigene handen 
zouden worden geslegt, de stukken en affuiten vernield, en zulks 
niettegenstaande de vijand nog geen voet op de kust van Madura 
gezet had, en
waarop men zich, bij het passeren der vijandelijke schepen

deze batterijen te Sambilangang de eenige waren
man*
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moedig had gekweten, ja zelfs volgens de iügekomene rapporten den 
brand in een der Engelsche fregatten zoude hebben geschoten.

En niet alleen dat de Oosthoeks bedienden deze schandelijke en 
vernederende conditiën hebben toegestaan, maar bovendien hebben 
zij de onverantwoordelijke zwakheid gehad, van bij diezelvde voor
waarden aan het vijandelijk Esquader zoo veel provisien aan mond
behoeften en drink water toe te staan, als slechts door den vijand 
zei ven is verlangd.

Hoe misdadig dit gedrag der Oosthoeks bedienden ook moge te 
houden zijn, heb ik echter om de daarvoor geallegueerde redenen 
vermeent te kunnen berusten in den voet waar op deze zaak door Zijne 
Excellentie den Heer Gouverneur Generaal Wiese op den laatsten 
dag zijner regering, bij een missive van den 13 Januarij 1808 ge
adresseerd aan den Heer Java’s Gouverneur Engelhard is getermineerd. 
Ik refereer mij nopens de wijze van afdoening tot deze missive zelve 
in copie hier nevensgaande sub A.

Gelijk mede nopens de voorzieningen, welke ik van mijne zijde 
heb vermeend te moeten daarstellen, aan mijne missive aan den Heer 
Java's Gouverneur van den ... Januarij daaraanvolgende, copielijk hier
bij geannexeerd sub B. En het verdere verslag dezer zaak uitstellende 
tot het aanstaande vertrek van den Heer afgaanden gouverneur 
generaal Wiese of tot der tijd ik de nadere verantwoording van den 
Kolonel en Kapitein ter Zee Cowell en den Lieutenant Collonel von 
Franquemont zal hebben gehoord; zij liet mij vergund Uwe Excellentie 
voor het tegenwoordige eenlijk nog te informeren dat volgens de 
voor weinige dagen bij mij ingekomene mondelinge rapporten van 
den gewezen waarnemend gecommitteerde tot en over de zaken 
van den inlander van Lawick van Pabst, welke door den Gouverneur 
generaal Wiese is gecommitteerd geweest om na voorafgaand overleg 
en communicatie met den lieer Java’s Gouverneur Engelhard een 
opneem te doen der Cheribonsche Landen, en een plan tot verbetering 
en uitbreiding der cultures aldaar voor te dragen; den staat dier 
Landen, ten gevolge van de plaats gehad hebbende onlusten en het 
nog smeulend vuur van onvergenoegdheid, inderdaad als vrij allar- 
mant kan worden beschouwd daar de ingezetenen, door de van tijden 
herwaarts geleden mishandelingen, alle vertrouwen zo wel op hunne 
Eijgene hoofden, als op onze regering schijnen te hebben verloren, 
en het aan die verbeteringen welke door den lieer Java’s gouverneur

.
/
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Engelhard, na zijne volbragte commissie in het Cheribonsche waren ge- 
maakt, alwederom aan de noodige executie schijnt te hebben ontbroken.

Ik heb dierhalven nodig geoordeeld het plan van den Heer Engelhard, 
op nieuws, en ten vollen in werking te doen brengen; en daar het 
schijnt dat de tegenwoordige resident te Cheribon Frangois van Braam, 
niet zo juist de binnenlandsche betrekkingen in het Cheribonsche 
schijnt te vatten als men wel zoude kunnen wenschen, en Hij daar
door hoewel met de beste trouw, in opinie verschilt van den Heer 
Java's gouverneur, zo is het mij voorgekomen dat aan Hem resident, 
met veiligheid de executie van dit plan niet koude worden toever
trouwd. Ik heb dierhalven voor de publieke belangens noodig geoor
deeld, Hem van Cheribon op een honorabele wijze naar elders te 
verplaatsen en daartoe gelegenheid gevonden door den Heer Macasser’s 
gouverneur Chassé, als Lid van de regering aan de Hooge tafel te 
rappelleren en den resident van Braam wederom in deszelfs plaats aan 
de regering voor te dragen.

En voorts tot resident te Cheribon wederom te benoemen den 
voormaligen waarnemend gecommitteerde van Lawick van Pabst, die 
voor zich hebbende de opinie van den Heer Java’s gouverneur Engelhard, 
en volmaakt met deszelfs denkbeelden nopens de Cheribonsche be
trekkingen instemmende, mij het vooruitzigt geeft, dat met de ijver 
en goede trouw waarmede Hij bezield is, de rust en het vertrouwen* 
wel ras weder in de Cheribonsche Landen zal worden hersteld.

In hoop aan Uwe Excellentie hier omtrent binnenkort aangename 
berichten te kunnen mededeelen heb ik de eer met bijzondere con
sideratie te zijn

(w. (i.) Daendels.

22. Aanvullingen van den brief van Daendels 
aan Min. van der II ei ra, 20 Maart 1808, tot 
hetgeen Van Deventer (Opkomst, XIII, p. 804 
314) daaruit reeds afdrukte.

bl. 306: oplewek/cen: bij hen die voor dezelve vatbaar waren, 
en ook anderen naar het schijnt, door vrees en schrik te betoomen.

Inziende dat het tractement van den Directeur-generaal tot rds. 
12000 uit 's Lands kas en rds. 4000 ruim van de amphioendirectie, geen
zins evenredig was aan het karakter van dien hoogen ambtenaar en
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de moeilijkheid zijner bediening, heb' ik de regering voorge
dragen om de waarde van alle koopmanschappen, welke alhier uit 
de magazijnen van het gouvernement worden verkocht te laten be- 

met een half percent, toe te leggen voor twee derde gedeelten 
den Directeur generaal behoudens de inkomsten die Hij thans 

geniet, en een derde aan de opperkooplieden van het kasteel, en de 
mindere commerciële bediendens; welke propositie door de Leden 
der regering zijnde geagreëerd zoo houde ik mij thans van de ge
trouwe en pligtmatige vervulling van deze aangelegene bediening 
ten volle verzekerd.

Het hoofd der Directie op die wijs aan de ware belangens der 
kolonie en van ’sKonings dienst verbonden hebbende, heb ik verders 
de details der verschillende administratien nagegaan; en ten dien op
zicht reeds aanzienlijke reductien en besparingen ten voordeele 
der publieke kas bewerkt.

De ongelden der Dienaren in de respective departementen der marine 
bescheiden, welke onder den 15 Januarij nog beliepen rds. 8472.22^
zijn door mij gereduceert tot...........................................
’t welk eene bezuiniging in de uitgaven heeft tewege 
gebrngt van

aan

z waren
aan

4800.20

._____ 3672.2
. rds. 44064.24ter maand of ’sjaars.

Onder de geëmployeerdens in de arthellerie magazijnen heb ik eene 
vermindering ingevoerd waarvoor ’slands kas zal worden bespaard 
eene somma van rds. 10129.24 ’sjaars.

bl. 306: gehand: waardoor de zaak zelve eene met de goede order 
overeenkomstige wijziging zoude verkrijgen, en de eer van hooge 
ambtenaaren beveiligd worden tegen alle verdenkingen waaronder 
dezelve bij de vorige inrigting vaak zonder grond kon vallen.

In navolging van de inrigting welke in Holland plaats vindt, 
volgens welke alle inkoopen en aanbestedingen gedaan worden door 
don chef van de administratie die het aangaat, na vooraf verkregen 
consent van den Minister, onder het bepaald toeverzicht van den 
Inspecteur of ander ambtenaar, welke met het toeverzicht is ge
chargeerd, zoo nochtans dat geen inkoop of aanbesteding wordt ge
sloten als onder approbatie van den Minister, is op mijne voordragt, 
ten aanzien van inkoopen in de civiele Huishouding benoodigd voor 
de regering, de volgende cijnosure geadopteerd

bl. 306: geeft: en dat den inkoop of aanbesteding, hierna gevolg
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neemt door de opperkooplieden van het kasteel ten overstaan van den 
Directeur Generaal, onder de nadere goed of afkeuring van den 

J gouverneur generaal.
Behoudens echter dat de inkoopen van belang als voren aan de 

deliberatiën der regering blijven gesubmitteerd, en de voorschrevenc 
synosure, alleen specteert de wijze van Executie.

Terwijl ik bij alle inkoopen voor zaken van oorlog te land en 
ter zee den Directeur generaal verzocht heb, er dezelfde surveillance 
over te willen uitoeffenen ter welker einde ik den Luitenant kolonel 
Filz heb aangesteld, tot Inspecteur generaal over de magazijnen 
oorlog, geweerkamer, kruitraolen, affuitmakerijen, en alles wat tot 
het materieel van geschut, geweren en ammunitie van oorlog behoord, 
over het geheele Eiland Java en verdere buiten-comptoiren, met last 
aan Hem Inspecteur Generaal, ten opzichte van clc inkoopen, om 
zich door de differente Commisen en inspecteurs het benoodigde te 
laten opgeven, en de opgave den gouverneur generaal aan te bieden, 
als wanneer na bekomen schriftelijke permissie, de aanbesteding of 
aankoop gevolg neemt, ten overstaan van den Directeur generaal en 
van Hem Inspecteur generaal, houdende den gouverneur generaal 
echter als boven aan zich gereserveerd, de voorwaarden al of niet 
goed te keuren en dus ook desnoods liet contract te annuleren.

Terwijl ik bovendien nog ten aanzien van zodanige artikelen, 
waarvan de benodigdheid zich vooraf laat berekenen, aan de opper
kooplieden van het Kasteel heb opgedragen eene petitie te formeren, 
voor een rond jaar ten einde daardoor alle ontijdige inkoopen, en 
excessive prijzen zoo veel mogelijk te vermijden.

De voordeelen welke door deze inrigting zullen worden verkregen, 
kunnen niet dan bij gissing worden begroot, en naar evenredigheid 
der vorige misbruiken welke daardoor zullen worden vermijd.

Tot deze laatsten behoort onder anderen de in trekking

van

blz. 307: overtrof: (van de leden der regering) en andere eerste 
ambtenaren (overtrof), te meer daar die ruime bezoldigingen alleen 
voedsel geven aan misbruiken waarvan de baatzucht en het eigen
belang der chineezen de instrumenten weet te maken. Onder deze

geschenken,misbruiken behoort onder anderen het geven en nemen 
waartegen ik dierhalven met renovatie en ampliatie van het daartegens 
geëmaeerde placcaat van voorin. Commissarissen Generaal heb laten 
voorzien met interdictie zelfs der vrijheid welke daarbij was gelaten

van
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geschenken te mogen aannemen, van comestible waren; nade- 
maal het schijnt dat door deze vrijheid een deur was opengelaten 

de overtreding van het geheele verbod.
^ bl. 311: geleverd of van 128 fQ wanneer men genoodzaakt mogt 

worden de koffij wederom een jaar voor de afscheep in de maga
zijnen te laten overleggen.

bl. 311: gecompliceerd: zijnde ingerigt geweest op de volgende wijze, 
dat hun vooreerst wierd toegewezen het overtuigt op hunne zoo-

250 of 222 boven het ge-

om

voor

genaamde binnenlandse ha pikols van 
wigt van 160 of 146 waarmede zij dezelve wederom afleverden 5
en voorts eene betaling van 2 rds. papiere munt voor elke pikol 

160 of 146 naar mate van het gewigt waarin hunne leverantie 
bepaald was; doch waarentegen hun in rekening gebragt wierd, niet 
alleen het bergloon der koffij in de bovenlandsche pakhuizen, het 
draagloon, de zakken, de ongelden op het transport naar Batavia, 
maar ook de bezoldiging en zelfs het ambtgeld van den gecommit
teerde tot en over de zaken van den Inlander, de tiactementen van 
de Europesche opzienders der plantagien, die der opzienders in de 
bovenlandsche pakhuizen, de schrijfloonen zelfs der klerken die de 
rekeningen van de gecommitteerden opmaakten niet uitgesloten.

Dat daarentegen de betaling der regenten voor het vervolg zal 
geschieden op deze eenvoudige voet, dat hun voor ieder pikol van 
126 of 128 ff] waarmede zij de koffij zullen afleveren, zal worden 
uitbetaald 1 rd. zilvergeld dat daarentegen het Gouvernement voor 
zijne rekening zal neemen alle de ongelden, welke loopen op het 
transport der koffij uit de bovenlandsche pakhuizen naar Batavia, 
mitsgaders de bezolding van alle Europesche ambtenaren die tot de 
koffijculture worden geëmploijeerd.

dat hierdoor voor het vervolg alle afrekeningen tusschen den ge
committeerde tot en over de zaken van den Inlander en de bovenlandsche

van

regent zullen komen tc cesseren.
dat voorts tegen intrekking der vorige betaling van rds. 2 papieren 

geld per pikol de zo hoog gestegene schulden der regenten zullen 
worden kwijtgescholden met verdere verklaring, dat alle de schulden 
welke de regenten in het vervolg bij Europezen of Chinezen, mogten 
contracteren voor onduchtig en in regten onbestaanbaar zullen wor
den gehouden; terwijl daarentegen de gecommitteerde tot en over 
de zaken van den Inlander, onder wiens toeverzicht en voorzorg zij
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ten dezen opzichte gesteld worden in zijn persoon en goederen daar
voor aansprakelijk zal worden gehouden.

blz. 313: enz. . . .: de zaken ter dezer hoofdplaats, zo wel ten 
aanzien der generale Directie als van diverse administratien die aan 
de meeste misbruiken laboreerden, en ook ten aanzien van het bestier 
der Jaccatrasche en Preangerlanden zooveel vastheid te hebben 
geven, dat ik durf vertrouwen dat zij ook bij mijne afwezigheid 
deze hoofdplaats, eenen goeden loop zullen houden, zo heb ik 

blz. 313: 20 a 25000 Itds. ’sjaars: en hem van deze mijne keuze 
en van zijne bekomene honorabele demissie uit het ambt van Gou
verneur van Java tegelijkertijd te informeren, mij verzekerd houdende 
dat het ZijnEd. niet aan ijver noch goede wil zal ontbreken om in 
die hooge betrekking nuttig te wezen.

blz. 313: gevolg nemen: En voorts eenige bepalingen vaststellen 
waarna bij mijne absentie de zaken zullen worden bestierd, mij 
voorbehoudende Uwe Excellentie van het een en ander bij nadere 
depêche rapport te doen.

ge-
van

Instructie voor L. W. Meijer, 18 April 1808.23.

Wij ondergeteekenden de Maarschalk Gouverneur en Eerste Raad 
en Directeur Generaal van de Hollandsche Bezittingen beoosten de 
Kaab de Goede Hoop qualificeeren en gevolmachtigen bij dezen den 
eersten secretaris der Hooge Indische Regering Lieve Willem Meijer 
om in naam en van wegens het gouvernement generaal te Batavia 
met de Huizen van Commercie onder de lirma’s Jacob Dull en
Zoonen, Consuls van Zijne Deensche Majesteit, Raymond en Theodorus 
de Smeth en Nicolaas en Jacob van Staphorst, en diegenen, welke 
door gemelde Huizen verder daartoe zullen worden voorgedragen, te
arresteeren en te bepalen de voorwaarden, voor zo verre die in dezen 
niet gestipuleerd en vervat zijn, waar op bij ons ontfangen zullen 
worden de door genoemde handelhuijzen voor rekening en risico van 
het gouvernement generaal te Batavia in drie gelijke parthijen 
derwaarts te verzenden benodigdhedens, zoo voor de huishouding in 
Indie als voor den Japanschen Handel; item eene hoeveelheid van 
130000 (zegge) Eenmaal honderd dertig duizend ponden Levantsche 
amtioen, volgens opgave

van

genoemde Meijer, alles jaarlijks en totvan
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wederopzeggens toe, welke voorschreven goederen op naam van 
neutrale Huijzen en geassureerd naar Noord America verzonden, aldaar 
ontlast en opgeslagen en in andere schepen weder op haam van 
neutrale Huijzen en geassureerd op nieuws in drie parthijen naar 
herwaards gezonden moeten worden, voor welke inkopen met de 
ongelden van vracht, assurantie, provisiepenn: en ... . gemelde 
Huizen van Commercie bij deze geauthoriseerd worden te trekken het 
raontant in Spaansche matten, betaalbaar alhier in Koloniale produkten 
als koffij, suiker, peper en specerijen, volgens de bepaling voor alle 
andere alhier ter markt komende Handelaren; zijnde de bepaling tegens- 
woordig de helfte in koffij :i Agttien Spaansche matten, Een vierde 
suiker & ses en drie vierde en Een vierde peper a Elf en een halve 
Spaansche mat de pikol van Een honderd vijf en twintig ponden, 
ofte in stede van het bepaald Een vierde peper, koffij tegens twintig 
Spaansche matten de pikol en zal door het gouvernement generaal 
te Batavia gezorgd worden dat voor gezegde sommen bovengenoemde 
produkten bij de komst der schepen in de pakhuizen gereed liggen, 
om voor reekening en risico der gemelde Huizen van Commercie in die 
schepen afgeladen te worden.

Voorts meermelde Huizen van Commercie te kennen te geven, 
dat de Hooge Indische Regering op den 22 Maart 1808 besloten 
heeft jaarlijks voor een bedragen van vijfmaal honderd duizend Rds. 
zilvergeld indiaas, produkten aan de Ingezeetenen af te staan op de 
navolgende bepalingen als:

Ten eerste: dat die verkoop eenen aanvang zal nemen met dit 
loopende jaar 1808.

Ten tweede: dat de afgestaan wordende koopmanschappen bestaan 
zullen in:

% koffij a 18 Spm. de pikol.
14 peper n 11% » »
% suiker n 63/4 » »
Ten derde: dat de geprojecteerde hoeveelheid verdeeld zal worden 

in de volgende proportien en dat, ingevalle de inschrijving de bepaling 
mogL surpasseeren, als dan de verdeling pro rato de inschrijving 
geregeld zal worden als:

5 porties van..................... rds. 40000 ieder
20000 u 
10000 //

5
10
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rds. 5000 ieder 
. . " 2500 r

Ten vierden: dat de betaling zal geschieden aan papieren van credit 
met de agio op den dag der betaling.

Ten vijfden: dat de indiervoegen afgestaane producten den tijd 
een jaar na den verkoop voor rekening en risico van de kopers in 
’s gouvernements pakhuizen zullen moogen verblijven.

Ten zesden: dat voor de gekogt wordende produkten de vrijheid 
van uitvoer is toegestaan.

Voor welke operatien genoemde Huizen van Commercie bij 
dezen insgelijks geauthoriseerd worden mede af te geven wissel
brieven op de Hooge Indische Regering ter somme van 375000 
(zegge) driemaal honderd vijf en zeventig duizend Spaansche 
matten ’sjaars om voor dezelve te ontfangen bovengenoemde pro
ducten en zal aan genoemde Handelhuizen vervolgens opgegeven 
worden de namen van zodanige Eigenaren of gevolmachtigdens 
in Holland, aan welke de voornoemde gelden uitbetaald moeten 
worden.

Wordende de genoemde Lieve Willem Meijer al verder geautho
riseerd ten deezen sujette zoodanige schikkingen te arresteren en 
contracten aan te gaan, als Hij ten voordeele en in voldoening aan 
den last zijner committenten nuttig en noodzakelijk zal oordeelen, 
aannemende en belovende alle de in dier voege door gemelde Eersten 
Secretaris der Hooge Indische Regering Lieve Willem Meijer in 
en van wegens het Gouvernement Generaal te Batavia aan te gaane 
contracten en verbindtenissen te zullen erkennen, opvolgen en naar- 
komen alsof dezelve door ons in persoon aangegaan en gesloten 
waren.

De in dezen vervatte last volmacht en qualificatie hebben wij 
met onze gewoone handteekening bekrachtigd.

Batavia ten huize Weltevreden, den 18 April 1808.

(w. g.) Daendels.
W. II. VAN IJsseldijk. D. G. 

accordeert,
L. W. Meijer.

10 portien van . .
20

van

naam
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24. Brief van D a e n d e 1 s aan Min. Van der 
Heim, 25 April 1808.

Hoog Edel Gestrenge Heer!

Occasie gevonden hebbende tot de verzending aan Uwe Excellentie 
deze mijne tegenwoordige, als van vorige depeches, maakzoo van

ik daarvan gebruik om Uwe Excellentie in de eerste plaats te doen 
geworden de wedergaden mijner letteren van den 9, 21 Januarij en
20 Maart jl.

En wijders om aan Uwe Excellentie kennis te geven, dat ik uit 
hoofde van de meer en meer aan kortende tijd tot mijne afreize naar 
Java, welke ik binnen weinige dagen sta aan te nemen, de nood
zakelijkheid gevoelende, om de organisatie van het ligchaam der 
Hooge Regering te bespoedigen, ter voldoening aan de Instructien 

den Koning, mijnen Meester, de voorschreven organisatie effec
tievelijk heb daargesteld en benoemd.

Tot Directeur generaal der Koninklijke financiën en domeinen 
Wouter Hendrik van IJsseldijk 
tot Raden ordinair

van

Willem Vincent Ilelvetius van Riemsdijk 
Petrus Theodorus Chassé 
Mr. Wijnand van lloesen en 
Mr. Herman Adriaan Parvé 
en tot Raden, extraordinair
Abrahamus Couperus, oud gouverneur van Malakka 
Willem Wardenaar, oud opperhoofd van Japan 
Joost Carel Komswinckel, opperhoofd van het generale Tractements- 

kantoor.
De vijf eerstbenoemde Raden allen Ledeu zijnde van het vorige 

gouvernement, ben ik daarentegen verplicht geweest bij de nieuwe 
verkiezing te passeren den gewezen Raad ordinair Canter Visscher 
en den gewezen Raad extraordinair Baljee, de eerstgemelde omdat 
hij ontbloot was van alle moraliteit en delicatesse in zijne post, zich 
zoowel in mijn oog, als volgens de publieke opinie, ongeschikt had 
gemaakt, om langer in het bestuur over deze kolonie tc worden 
gelaten, en de laatstgenoemde, wijl denzelven als een gevolg van de 
vernederende behandelingen, die veele personen onder het vorige 
gouvernement doch inzonderheid de Leden van de Collegien, waarin
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hij presideerde, van hem, uit hoofde van zijne verbazende trotscli- 
lieid, door onkunde gevoed, hebben moeten ondergaan, alle partijen 
zoodanig tegen zich heeft vereenigd, dat hij, misschien voorziende 
de slag, die hem stond te treffen, eenige dagen voor de gemelde 
organisatie, zelve om zijne demissie heeft versocht.

Van de drie overige nieuw benoemde Leden Couperus, Wardenaar 
en Romswinckel is mij de eerste door den oud Gouverneur generaal 
Siberg en andere respectable persoonen ten sterkste aangeprezen, 
als een man, van wiens talenten zeer veel nut voor deze kolonie is 
te trekken, terwijl de beproefde trouw en eerlijkheid van den tweeden 
en de onbevlekte reputatie van den laatstgenoemden, gevoegd bij 
de kennis en ondervinding, die zij door een verblijf in Indien van 
vele jaren hebben geacquireerd, bij mij zeer voldoende recommandatie 
zijn geweest om hun tot derzelver presente waardigheden te verheffen.

De Leden van de Hooge Regering voorheen geplaatst zijnde aan
het Hoofd van genoegzaam alle collegien en departementen van ad
ministratie was het misbruik, hetwelk veele hunner plegen te maken 
van de beschikking, die Zij hierdoor over ’s Lands goederen verkregen, 
zonder dat zich, zoo het scheen, iemand daartegen, uithoofde van 
hun karakter, durfde verzetten, zoo groot en diep ingeworteld, dat om 
hetzelve volkomen uit te roeijen en in den vervolge voor altoos te 
voorkomen, naar het eenparig gevoelen zoo van den oud gouverneur 
generaal Siberg, als van alle anderen, welke ik daar over heb ge
raadpleegd, voor het eenige middel wierd gehouden om voortaan 
geene presidiums van collegien of andere bedieningen, meer door de 
Leden van de Hooge Regering te laten bekleden. Hieruit voortgevloeid 
zijnde, dat ik het waarnemen der presidiums door de Leden der
Regering heb afgeschaft en voor altijd ingetrokken, is daaruit ontstaan

de gemelde Leden zoodanigde verpligting, om de tractementen van 
te verhoogen dat zij daar van op eene fatsoenlijke wijze, overeenkomstig 
met het aanzien en gewigt hunner bedieningen, kunnen bestaan, ten 
welken einde ik de tractementen heb bepaald voor een Raad ordinair 
op Rds 15000 en voor de Raden extraordinair op Rds 12000’sjaars, 
terwijl ik hel vaste tractement van den Directeur generaal mede 
van Rds 12000 tot Rds 15000 heb verhoogd, behoudens het aan 
hem toegelegd 2/3 gedeelte uit het \ percent, waarmeede de ver
koopprijzen der door het Gouvernement verkocht wordende koopman
schappen, ten laste van de koopers, worden bewaard, doch daaren-
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ook met afschaffing van hetgeen hij tot hiertoe heeft genotentegen
nit de zuivere winsten op de amfioen; zijnde de omslachtige directie,
welke ik over den handel in dit artikel alhier heb geëtablisseerd 
gevonden, door mij tegelijkertijd geannulleerd tot besparing van een 
menigte uitgaven voor den Lande.

Door deze en andere bezuinigingen, gevoegd bij hetgeen den Lande 
zal profiteren op een naauwkeuriger toezicht in het stuk van publieke 
administratie, zal zij ruim vergoed krijgen, hetgeen tegenwoordig 
meer als bevorens aan traclementen door de Leden der Regering
wordt genoten.

Met het bij een mijner vorige aan Uwe Excellentie te kennen ge
geven oogmerk, om een President van de Indische Regering te be
noemen op een tractement van Rds 25000 ’sjaars, heb ik bedoeld 
den gouverneur generaal te ontlasten van de bemoeijenissen met die 
menigvuldige details en kleine zaken, welke in het Vaderland op de 
bureaux der Ministers en bij de prefecten afgedaan, doch hier alle in 
de hooge vergaderinge wordende gebragt, vooraf door den gouver
neur generaal plegen te worden gelezen en geprepareerd, en aan 
denzelven de tijd benamen, om zijne aandacht op groote onder
werpen van Regering en administratie te kunnen vestigen, wel ver
zekerd, dat het bezwaar dezer buitengewone uitgave voor ’s Lands 
kas, niet kan opwegen tegen het groote voordeel, dat in deze mesure 
voor de belangens van den Lande is gelegen, te minder daar ik aan 
dit bezwaar ben te gemoet gekomen door provisioneel een Lid minder 
aan te stellen, als het decreet des Konings van den 9 Februarij 1807 
dicteerd.

Ik heb tot dezen post gedcspicieerd den nog fungerenden gou
verneur en Directeur van Javasch Noord Oostkust Nicolaas 
Engelhard, eensdeels om hem op een flatteuze wijze het gemis 
te vergoeden van den post van Directeur generaal, welke ik aan 
den Directeur generaal van IJsseldijk, na dezelve een zeer gc- 
ruimen tijd te hebben waargenomen, met geen billijkheid konde 
ontnemen, en ten andere om hier door mijne deference te be- 
toonen voor de persoonen, die ik weet dat Uwe Excellentie, den 
Heer Nederburg en den oud Gouverneur generaal Siberg gaarne 
gekozen zien, een deference waarvan ik in het bijzonder aan den 
oud Gouverneur generaal Siberg meermalen heb doen blijken, door 
onderscheidene aanstellingen te doen, die hem aangenaam waren,

4
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gelijk die van Pieter Engelhard tot eerste Resident te Djodjocarta en 
anderen, zo mede door mijne herhaalde visites en de differente 
sultatien, die ik in vele zaken van gewicht, vooral in het stuk 
administratie, van hem heb ingenomen, zoodat bijna alle verande
ringen van eenig belang daar in gemaakt en onder anderen het stuk 
van de presidien, door hem gelijk ik hiervoren zeide, van de eerste 
instelling af als een groot kwaad aangemerkt, alvorens die ter 
clusie te brengen, door mij aan zijn oordeel en goedkeuring zijn 
onderwo pen.

Doch ondanks deze ondubbelzinnige preuve van vertrouwen, welke 
ik gereed sta aan den gouverneur Engelhard te schenken, en waar
van ik hem voorloopig heb geprevenieerd, ondanks de betuigingen 
van dankbaarheid, mij daarvoor door denzelven in schijn toegebragl, 
heb ik moeten ondervinden dat hij onder allerlei pretexten, de exe
cutie van mijne bevelen vertragende en zich zoowel in officiële als 
in particuliere brieven permitterende mijne daden te taxeeren, allengs- 
kens dezelfde toon van oppositie heeft begonnen aan te nemen, als 
onder het vorige Gouvernement, daartoe de militaire officieren ster
kende in de vreemdste pretensien, zoodat ik ten langen laatste, tot 
handhaving mijner gegeven bevelen, ter onverwijlde introductie eener 
bereids door den gouverneur generaal Wiese, zes maanden voor 
mijne komst in Indië, gearresteerde en door mij goedgekeurde orga
nisatie der troepen voor Samarang en Sourabaja, verpligt geworden 
ben den chef van mijnen staf, de Brigadier von Gutzlaff, -over 
naar Samarang te laten vertrekken, inet gevaar zelfs van door den 
vijand te worden genomen, gevende ik van deze onaangename cir- 
cumstantie, bij mijne depêches van heden, mede kennis aan Zijne 
Majesteit den Koning. En ofschoon nu den gemelden Gouverneur 
Engelhard tot inkeer gekomen is en verschoning heeft gevraagd 
voor dit zijn gedrag, heb ik nogtans groote redenen de oprechtheid 
van zijn betoond berouw in twijfel te trekken, alzoo genoegzaam ter 
zelver tijd, dat hij de gemelde betuigingen aan mij bij missive heeft 
gedaan, hij niet geschroomd heeft zich op een geheel tegen overge
stelde wijze te verklaren tegen een bij Uwe Excellentie bekend en 
zeer geaccrediteerd persoon, wiens naam de discretie mij verbied hier 
ter plaatse te noemen, waardoor ik noodzakelijk op het vermoeden 
heb moeten komen, dat hier 
en het but der opgemelde pretense submissie niet anders zijn kan,.

con-
van

con-

zee

adder in het gras verborgen ligteen
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als om daardoor, was het mogelijk, op nieuw mijn vertrouwen te 
winnen om daarna de aangevangen tegenkantingen met grootere 
kracht te kunnen hervatten, ondersteund door eenen aanhang waar* 

zich wellicht in den tijd meer zal openbaren. — En hoe zeer 
deze oppositie in hetzelfde oogenblik, dat ik mij met het welzijn der 
Kolonie onledig houde, mij ook moeijte veroorzaakt, en mij ondanks 
den wensch om alle partijen tot den dienst des Konings te vereenigen 
en alzoo van mijne onpartijdigheid te doen blijken, doet aarzelen om 
den voornoemden Gouverneur Engelhard tot den gedespicieerden post 
te verkiezen, wil ik echter in deze onaangename affaire vooralsnog 
niet definitivelijk beslissen, maar zal in de hoop dat den Schout bij 
Nacht Buyskes, die voorzeker met nieuwe Instructien van Zijne 
Majesteit en Uwe Excellentie voorzien, hier binnen vijf a zes weken 
zal arriveren, daar mede zoo lange vertragen, ten einde zoo mogelijk 
alvorens te komen tot eene ünale determinatie, dezelve aan zijn oor
deel te onderwerpen.

Na vele verbeteringen in onderscheiden deelen van bestuur en 
administratie gedurende mijn kortstondig aanwezen alhier, te hebben 
daargesteld, waarvan ik aan Uwe Excellentie zoo bij vorige, als bij 
deze mijne tegenwoordige verslag heb gedaan, heb ik het niet minder 
dienstig geoordeeld de Hooge Regering met een aparte Instructie te 
voorzien, waarna zij zich in mijne absentie zal hebben te gedragen, 
en bij dewelke ik mij expresselijk heb voorbehouden het voordragen 
van nieuwe civile of criminele wetten, het verleenen van remissien 
aan de debiteuren van het land, alle veranderingen in het stuk van 
publieke administratie en in de subsisterende orders voor de buiten
kantoren, dispositien over ’s lands penningen, aanstellingen van 
ambtenaren en verder in een woord alle dubieuse zaken, waarvan 
de bevoegdheid voor de Ilooge Regering om die af te doen, op grond 
van de voorschreven Instructie zoude kunnen worden in twijfel ge
trokken door welke naauwe, doch gewis noodzakelijke bepalingen 

het gemelde ligchaam hel vermogen is benomen, om weder te 
vervallen in de oude gebreken, die onder de vorige huishouding 
zo menigvuldig waren.

Ik mag voorts niet afzijn ter kenmsse van Uwe Excellentie te 
brengen, dat op het einde van de voorleden maand Maart, tot mijn 
groot genoegen, alhier gearriveerd zijn vierentwintig officieren, ge
deeltelijk tot mijne staf, gedeeltelijk tot andere corps behorende,

van
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aan
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het hoofd hebbende den Luitenant kolonel Gordon. Zoo mede vier 
geneeskundigen, welke, zoowel als de verdere passagiers, niet genoeg 
kunnen louéren de goede behan teling hun op de overtocht van Amerika 
naar herwaarts door de scheepsoverheden aangedaan, geheel alieen 
van die, welke zij op de reize uit Holland hebben ondergaan, ver
oorzaakt door de arrangementen, welke aldaar tot hun transport zijn 
gemaakt.

Met de voorschreven gelegenheid mede herwaarts overgekomen 
zijnde het ordinair Lid in den lloogen Raad van Justitie Knibbe 
en de Roomsche Priesters Princen en Nelissen, is de eerstgemelde 
dadelijk getreden in de executie van zijn post, en aan de beide 
laatste het effect verzekerd der ten hunnen voordeele door Uwe 
Excellentie gedane aanschrijving bij missive aan Je Ilooge Regeering 
van den................... 1807.

De oud gouverneur generaal Siberg mij gecommuniceerd hebbende 
een gedeelte of extract uit eene door hem onder dato 20 Maart 
laatstleden aan Uwe Excellentie geschreven missive, waar bij hij 
van drie door hem in bedenking gegeven middelen, hoedanig den 
handel op de kolonie voortaan uit het Moederland zal worden ge
dreven, proponeerd, om de producten voor de rekening van den Lande 
van hier te laten af halen, ben ik over dien voorslag met niet weinig 
surprise aangedaan geweest, omdat ik overtuigd beu, dat het bederf 
van de kolonie daaraan ten naauwsten verbonden is. Het diep verval 
van liet vaderland is toch aan Uwe Excellentie te wel bekend, om 
niet te weten dat hetzelve buiten staat is, om, gelijk het plan van 
den oud Gouverneur generaal Siberg medebrengt, aan de Koloniën, 
bij wege van advance op de te ontvangene retouren, in de eerste 
twee jaren drie millioenen guldens ’sjaars te fourneren, doch gesteld 
eens zij konde door buiten gewoone efforts de gevraagde penningen 
bij een brengen en daarmede jaarlijks continueren, zoo kan nogtans 
eene enkele rupture met de Kroon van 
mogendheid, de geregelde toeschikking van die penningen 
hinderen, gelijk de oorlogen van de jaren 1780 en 1795, daarvan 
de droevigste getuigenissen dragen, terwijl ook de aan handen zijnde 
retouren niet kunnende worden verzonden, hier door plotselings 
penurie van penningen in de Kolonie en een nieuw embarras vooi 
bet Moederland, om bij gemis van fondsen in die penurie te voorzien, 
geboren wordt, welke naar mate dat de ingezetenen, in vergelijk van

Engeland of andere zee-
ver-
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vroegere jaren zijn verarmd, ook de stagnatie in liet publiek credit 
te sneller doet gevoelen, met het nu bereids zoo dikwerf ondervonden 
resultaat, dat de weinigen millioenaires, met deze ongelukkige om
standigheden hun voordeel doende, zoowel hunne eigene fondsen als 
die zij van naar Europa geretourneerde ambtenaren en andere uit
landde personen onder zich hebben, employeren, om door behulp 

Chinesehe wisselaars en langs andere wegen de in omwande-van
ling verbleven contanten uit de circulatie te brengen en in hunne 
koffers op te sluiten, totdat de navrage en het gebrek al hooger 
en hooger klimmende, zij het tijdstip gunstig oordeelen om, door 
woekerzucht gedreven, eene naar willekeur gedwongene waarde 
aan het geld te geven en alzoo de ongepermitteerdste winsten 
te doen. En ofschoon door eene stipte handhaving der wetten en 
nog veel meer door de vreeze, waarin ik de agioleurs gehouden heb 
door mijne gemanifesteerde wil om de papiere munt tot hare be
paalde waarde terug te brengen, het credit zich allengskens begint te 
herstellen, waarvan onder andere te Samarang het remarquabel 
effect geweest is, dat de agio op de contanten, die bij mijn komst 
in deze colonie aldaar tot de verbazende hoogte van 130 percent 
geklommen was, in een zeer kort tijdbestek tot op dertig percent 
is gedaald, zoo blijft het nogtans eene waarheid, dat eene reguliere 
afzetting en betaling der producten het eenigste middel is om dat 
credit te voeden en te onderhouden, gelijk onwedersprekelijk is be
wezen door den verkoop van een partij koffij en suiker aan koop
lieden in het Moederland na den vrede van Amiens in het jaar 1802,
onder de onereuse conditiën dat slechts een gedeelte daarvan alhier
zoude worden betaald, welke operatie zoodanige schaarsheid aan 
contanten heeft doen ontstaan dat de agio van 15 i\ 20 weldra tot 
100 en meer percentos was gestegen, waarvan de schok voor het 
finanti&vezen dezer kolonie nog in zijne gevolgen wordt gevoeld.
Was dit het effect in een tijd, dat de Magazijnen met producten
waren opgehoopt, zoo kan Ü'we Excellentie ligt het gevolg trekken, 
welke de uitwerking zoude moeten zijn, wanneer tegenwoordig, daal
de koffij genoegzaam zoo geplukt en zoo afgeleverd wordt* en het 
met de overige producten bijna even zoo gelegen is, dezelve zonder 
betaling van hier werden weggehaald. Voorzeker zoude daardoor de 
laatste slag aan het publiek credit van deze kolonie worden toegebragt 
en alle hoop om de kwijnende welvaart dezer bezittingen onder eene

I
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goede directie te doen opluiken voor altijd onherstelbaar zijn verloren 
Ik bezweer Uwe Excellentie derhalve bij de liefde tot het Vaderland 
en het welzijn van Hare kolonie om welverre eenen voorslag
te ondersteunen, gelijk die van den oud Gouverneur generaal Siberg, 
waarvan de ondervinding en het gezond verstand het schadelijke 
aantoonen veeleer daar op te willen werken, dat bij eene eventuele

van

vrede, aan de Hollandsche kooplieden wordt toegestaan om op eene 
attaché van Uwe Excellentie, zoowel koffij en suiker als andere pro
ducten voor hunne rekening tegen directe betaling van hier te 
mogen laten afhalen, onder het stellen van voldoende cautie, dat 
die in geen andere als in havens van het Koningrijk Holland zullen 
worden aangebragt, waardoor alle risico voor den Lande en de vreeze 
voor het misbruiken dezer concessie wordt weggenomen, terwijl ook 
daar door den weg wordt afgesneden tot die frequente morserijen en 
mesures, welke onder de directie van de voormalige Compagnie, zoo 
op de overtocht naar het moederland, als in Holland zelve door de 
overheden der schepen en de administrateurs in prejudice van de 
belangens hunner betaalsheeren, wierden gepractiseerd. Ik heb reden 
mij te vleien, dat Uwe Excellentie, doordrongen van de waarheid 
dat mijne gedane propositie op de ware belangens van den Lande 
is gegrond zich daarvoor zonder bedenking zal verklaren, vooral 
wanneer ik hierbij voege, dat ik bij het adopteren van het door mij 
voorgedragen stelsel, het vooruitzicht voede om een armee 
twintig duizend mannen en een esquader van vijftien Fregatten 
44 stukken, in Indien aangebouwd, te zullen kunnen onderhouden 
buiten eenig ander beswaar voor den Lande, als dat de daartoe 
nodige officieren, soldaten en matroozen, voor zoover dit getal uit 
Europeseo zal beslaan, alsmede kanons, ankers, ijzer enz. uit het 
Moederland worden gefourneerd, doch waarvan ook de ongelden 
worden gecompenseerd door de redoutable staat van defensief waarin 
de koloniën volgens dit plan zullen worden gebragt en gehouden, 
zonder gelijk bevorens geëxponeerd te zijn om bij een opkomende 
oorlog van het Rijk aanstonds tol eene laagte te zinken, welke het 
vaderlandsche hart met spijt vervuld en niet dan door nieuwe en 
aanmerkelijke opofferingen van het Moederland weder kan worden 
te boven gekomen, kunnende den aanbouw der voorschreven fregatten 
alhier met ongelijk minder kosten als in liet Moederland geschieden, 
dat het hout genoegzaam voor niet uit de bosschen verkregen woi dt

van
van

om
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de arbeidsloonen zoo gering zijn, dat aan een goed Inlandscli 
scheepstimmerman naauwelijks meer als 24 a 25 Hollandsche duiten 
per dag behoefd te worden betaald, terwijl hierin nog het voordeel 
is gelegen, dat het geld, ’t welk daarvoor besteed wordt, niet aan 
de circulatie wordt onttrokken.

Gelijk aan Uwe Excellentie bekend is, waren mij bij mijne In
structie onder de inkomsten als gouverneur generaal van Indien ge- 
assigneerd de revenuen van de landgoederen Weltevreden en Buiten
zorg, evenals waren dit domainen, aan den lande behoorende, en 
wijders de vrijheid gelaten om in sommige gevallen presenten aan 
te nemen, mits die recompenseerende en daarvan kennis gevende 
naar het vaderland. Van de laatst gemelde vrijheid heb ik, om mij 
onder geene verplichtingen te brengen, aanstonds gerenuncieerd en 
volgens de reeds bij eene vorige aan Uwe Excellentie gedane com
municatie, het geven en aannemen van alle geschenken op mijn 
voorstel door de Hooge Regering bij een Placcaat doen verbieden, 
verwachtende daarentegen gerealiseerd te zien de beloften, die mij 
nopens de inkomsten van Weltevreden en Buitenzorg waren gedaan 
en welke men in het vaderland begrootende op twintig a dertig
duizend Rijksdaalders ’s jaars, een der voorwaarden hebben uitge* 
maakt, waaronder ik de hooge charge van gouverneur generaal heb 
aanvaard, terwijl ik op deze inkomsten vastelijk rekenende, met 
goedkeuring van Uwe Excellentie ook zoodanige beschikking over 
mijn tractement heb gemaakt dat ik daarvan, buiten mijn tractement 
als Maarschalk jaarlijks / G8800 in Holland laat staan en hier niet 
meer dan f 50000 touchere, — eene somme, die gewis verre be
neden de depenses is, welke eenen gouverneur generaal, om overeen
komstig zijn staat en karakter te leven, verpligt is te maken; doch 
wel verre van de gemelde verwachting in de uitkomst gerecht
vaardigd te vinden, heb ik niet alleen de gemelde goederen als 
particuliere eigendommen moeten overnemen en betalen, maar ook 
instede van daarvan revenuen te genieten, welke boven des zeer 
vergroot zijn opgegeven, mij door de afgevorderde betaling van 
’sHeeren gerechtigheid, interest op de beleende kapitalen, als 
anderzins, met ongelden en uitgaven bezwaard gevonden, welke het 
montant der inkomsten van twee volle jaren verre kwamen te over- 
trellen. Hierdoor blootgesteld aan het gevaar om, wanneer ik binnen 
drie Jaren mogt komen te overlijden, bij de gemelde goederen van

on
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het mijne in te schieten, zonder daarvan nog eenige revenuen te 
hebben genoten, heb ik mij verpligt gevonden mijne bezwaren daar
tegen aan de Hooge Regering voor te dragen, die geoordeeld heeft 
daarvan buiten bezwaar van den Lande, op geen geschikter wijze 
te hunnen te gemoet komen als mij te ontslaan van de verplig- 
ting om ingevolge het besluit der Indische Regering van den 
29 September 1780, op voorstel van nu wijlen den oud gouver
neur generaal Alting genomen, het landgoed Buitenzorg 
den eenen gouverneur generaal op den anderen te doen

van
over

gaan, terwijl gemelde Regering te gelijkertijd mij het voorstel ge
daan hebbende om het landgoed Weltevreden, de residentie van den 
chef van het gouvernement, voor den Lande over te neemen, ik 
daarin, ofschoon van de Bazaar en aan grondhuur jaarlijks aan 
revenuen genietende circa 12000 Rijksdaalders, de interessen en de 
kosten van onderhoud even wel daar afgerekend, heb bewilligd, uit 
overtuiging dat de eigenaren van zoodanige precaire posessien 
zich maar zelden getroosten daaraan amelioratien van eenig belang 
te doen en dezelve dus, of laten vervallen, of de kosten van gedane 
vertimmeringen ten laste brengen van hunne opvolgers in den tijd, 
zooals mij voor reparatien onder de regering van den oud gouverneur 
generaal Siberg geimpendeerd, Rds 2475.23 zijn aangerekend, 't 
welk nogtans voor eenen aankomenden gouverneur generaal een zeer 
onaangenaam bezwaar uitmaakt, te meer wanneer denzelven zich, 
gelijk ik, met inkomsten, in plaats van uitgaven heeft gevleid. En 
daar wijders het intrekken van de voorschreven resolutie der Indische 
Regering van den 29 September 1780 om het landgoed Buitenzorg 
van den eenen gouverneur generaal op den anderen te doen over
gaan, door de Hooge Regering ten regte is beschouwd als het eenige 
middel om dat land, ’t welk op vele plaatsen nog onbebouwd ligt, 
te doen cultiveeren, nadien het van geen Eigenaar kan worden ge
vergd, om bij een tijdelijk bezit, tot zware verschotten en opofferingen 
te komen, die hij niet zeker is immer gecompenseerd te krijgen, zoo 
volgt daaruit dan ook van zelve dat de voorm. dispositie van de 
Regering overeenstemd met de belangens van den lande, welke er 
absolut bij is geïnteresseerd dat de door haar uitgegeven landen 
worden gecultiveerd, terwijl ook daardoor geene praejudicie aan de 
volgende gouverneurs generaal is toegebragt, wijl dezelve in het bezit

het jaar 1780, zich altijdBuitenzorg gerakende, op den voet vanvan
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dezelfde bezwaren ten hunnen opzichte zouden doen gevoelen, zoodat 
het gemelde landgoed, hoeveel belovende ook bij eenc goede directie, 
noch voor den Lande, noch voor zijnen eigenaar immer van eenig 
naamwaardig voordeel zijn konde, zoolang hetzelve onder de 
voorschreven bepaling gedrukt ging gelijk door de staat, waarin ik 
Buitenzorg gevonden heb, onwedersprekelijk wordt geprouveerd. Ik 
geef van de voorm. dispositie der Indische Regering bij mijne depeches 
van heden kennis aan Zijne Majesteit, den Koning, met verzoek om 
tot geruststelling van mijne familie daar op te verleenen hoogst des- 
zelfs approbatie, waartoe ik Uwe Excellentie onder verzending van 
de gemelde dispositie solliciteere door een appui van uwe zijde te 
willen medewerken, en het daar heenen te dirigeren dat mij van de 
voorschr. approbatie een extract uit de besluiten Zijner Majesteit 
worde uitgereikt.

De expeditie, met het Engelseh schip Coromandel, ’t welk onder 
parlementaire vlag geemployeerd is geweest om eenige Dienaren van 
de voormalige Hollandsche Oost Indische compagnie ter kuste Mal- 
labaar en andere personen herwaarts over te voeren, heeft mij in 
de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van het tusschen de 
kroonen van Holland en Engeland bepaald kartel, volgens hetwelke 
de krijgsgevangenen van de wederzijdsche Mogendheden kunnen worden 
uitgewisseld, totdat bij een finale vrede deswegens nadere regulatien 
worden gemaakt. Ik heb daarvan geprofiteerd in de eerste plaats, 
om aan het Engelseh gouvernement in Bengalen terug te zenden 
een Engelsche kadet en vijf matrosen, die door het lot des oorlogs 
in onze handen gevallen waren, met volkomen vrijheid voor dezelve 
om weder te dienen, en in de tweede plaats om te voldoen aan 
mijn verlangen ter inwisseling van de volgende in de wateren van 
dit eiland door schepen van Zijne Brittannische Majesteit krijgs
gevangen gemaakte Hollandsche officieren en kadets, als 

van 's Konings marine
de kapitein Luitenant J. II. Carrega 

en de Kadets
A. Edet
J. C. Richemont 
J. H. Bruggemeyer 
II. A. Beijerman

van de Infanterie
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de kapitein P. Olivier 
de d° F. Getz 
de Luitenant Ente 
de d° C. Hasse

■waarvan ik aan Uwe Excellentie kennis gevende, tevens verzoeke 
dat hiervan bij de generale lijsten van uitwisseling aanteekening mag 
worden gehouden. Deze mijne missive tot hiertoe in gereedheid zijnde 
gebragt, had ik het genoegen den Schout bij Nacht Buyskes den 
14 dezer alhier in volkomen welstand te zien arriveren, gemunieerd 
met zoodanige depeches als waarop ik, voor zo veel nodig, bij een 
volgende gelegenheid de Eer zal hebben aan Excellentie te rescri* 
beren, voor het tegenwoordige alleen Uwe Excellentie informerende 
dat den gen. Schout bij Nacht, na eene aandachtige resumtie der 
tusschen mij en den gouverneur Engelhard gewisselde brieven, met 
mij van gevoelen is dat den gem. Engelhard zich door Zijne zoo 
singuliere als laakbare conduites ongeschikt heeft gemaakt om in 
den hoogen post van President der Indische Regering te worden 
geemployeerd en het vertrouwen heeft verbeurd, ’t welk ik hem 
sedert den beginne van mijn komst geschonken heb. In deze staat 
van zaken, zal ik alsnu beproeven om den Schout bij Nacht Buyskes 
te persuaderen het presidie van de Ilooge Regering op zich te nemen, 
onder den titel van Luitenant Gouverneur, gelijk de Instructie voor 
gouverneur en Raden dicteerd en ook voor een militair persoon 
meer gratie heeft als de benaming van President, welke keuze, 
indien ik daarin reusseere, zeker de goedkeuring van Zijne Majesteit 
en Uwe Excellentie zal wegdragen en mij om de kennisse die ik 

des Schout bij Nachts probiteit, zèle voor des Konings 
dienst, met zooveel te meer gerustheid deze Iloofdplaats zal doen 
verlaten, waarbij ik nog met zee)’ veel satisfactie voege dat hij 
Schout bij Nacht de publieke opinie voor zich heeft, en over het 
algemeen in deze koloniën zeer wordt geëstimeerd.

Ik heb de Eer met bijzondere consideratie te zijn.
Hoog Edele Gestrenge Heer,

Uwe Excellentie’s
gehoorzame en ootmoedige Dienaar,

(w. g.) Dabndkls.

heb van
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25. • Brief van Daendels aan den Koning, 27 
April 1808.

Sire!
Apres avoir eu 1’honneur le 20me mars passé de faire mon troi- 

sieme rapport k votre Majesté depuis mon arrivée dans ce paysj’ai 
eu le plaisir de voir arriver le 28rae du même mois, les trente quatre 
officiers et autres personnes, qui furent expédiés par ordre du Ministre, 
a bord du navire américain le Lnganmj tous en bonne santé, et bien 
contents de me trouver i?i.

Je les fis loger au Camp de Wel-te-Vreden, pour conserver leur 
santé, et j’ai fait partir depuis la plus grande partie pour Samarang, 
pendant que les autres sont employés dans mon état major ou au 
Camp de Wel-te-Vreden.

Le Conseiller de Just^e Knibbe est déja entré en fonctions.
Le conseil des Indes, assignera dans sa premiere assemblée aux 

piêtres Catholique8 les traitemens, accordés aux ministro de lareli- 
gion réformée; je tacherai aussi de leur êire utile pour trouver les
moyens de faire construire un édifice pour le service Catholique
Romain.

En même tems j’ai re^u des lettres du Contre-Amiral Buyskes, qui 
lors du depart de nos officiers de New-York en Amerique, etoit sur 
le point de s’y embarquer pour cette colonie, oü je me flatte de le 
voir bientot arriver, ce qui me sera d’autant plus agreable, par rap
port aux circonstances, dans lesquelles je me trouve, et dont j’aurai 
riionneur de faire rapport k Votre Majesté, dans le courant de cette lettre.

Conforraément aux instructions de Votre Majesté, j’ai organisé 
définitivement le 30 Mars passé le conseil des Indes, et nornmé
Directeur General des /immers el. domaines de Yótre Majesté en Asie

Mi', van IJsseldijk 
Conseillers ordinaires

Messrs. van Riemsdijk, Chassé, van Hoeven et Parvé; tous anciens 
membres

Conseillers Exlra-ordinaires
Mess1'». Couperus ancien gouverneur de Malacca; Wardenaar 

ancien chef du commerce au Japon; Romswinckel, chef du Bureau 
Général de payement.

Mr. Couperus m’est recommandé par M*. Siberg, ancien gouver-

i
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neur general et par d’autres personnes, pendant que j’ai eö 1’oc- 
casion de connoitre et d’apprecier par moi même les talens et la probilé 
des deux autres. La conduite publique de messrs Canter Visscher 
et Baljée m’a forgé de les passer; le dernier prévoyant le coup 
avoit donné sa démission quelque tems d’avange.

Le Conseil des Indes s’occupe des moindres détails d’administration, 
qui en Europe sont du ressort des Bureaux des Ministres et des 
Préfets ou Landdrosten; et le gouverneur général, qui presidoit k 
toutes les assemblées, étoit obligé de lire et de préparer toutes les 
pièges, de maniere qu’il se trouvoit hors d’état de s’occuper des 
affaires vraiment gouvernementales.

Pour y rémédier il y étoit nécessaire de nommer un président-, 
qui s’occupe de tous ces détails et préside aux conseils, pendant 
que les affaires du gouvernement se dirigent par moi, ou sont préparées 
par moi, et porteés en mon nom, par le président du conseil; tels, 
que les nominations aux plages, les loix civiles et criminelles, les 
changemens dans les administrations, les améliorations dans les cul
tures, la disposition de la caisse publique etca etca.

Mon projet étoit de nommer k nette plage monsr Nicolas Engelhard, 
Premier Conseiller et gouverneur de Java, malgré les defauts que 
je connois en lui, espérant, que ilatté de cette marqué de con- 
fiange, il employeroit ses talens au bien-ètre de Petat; et chercheroit 
ainsi a effacer sa conduite précédente.

Mr Nicolas Engelhard est le beau frère de Mr Siberg, qui le protégé 
Jusque dans ses plus graves defauts, et 1’ami de Mr Nederburgh qui 
malheureusement a une trop grande influenge sur Mr le Ministre van 
der Heito. Mr Nicolas Engelhard est encore la même personae, par 
rapport k qui, j’ai eö des de^agréraens avec Mr le Ministre et 
Mr Nederburgh, ce qui est connu de Votre Majesté.

Je me piquois par rapport a cela, de montrer dans cette nomi- 
nation, la plus grande impartialité et une grande déferenge pour 
Messrs van der Iieim, Nederburgh et Siberg. Mais pourrois je 
nommer eet homme k une place aussi importante sans compromettre 
1’autorité, que Votre Majesté m’a confiée, sans 
intéréts de la colonie et sans que je mériterais 1’improbation de 
Votre Majesté? Car Mr. N. Engelhard quoique rentré ostensiblenient 
dans le devoir suivant ses dernières lettres, a osé desobeir formel- 
lement k mes ordres, soutenir des officiers dans des prétentions ridicules

compromettre les
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et contraires aux réglements de Votre Majesté, desapprouver mes 
dispositions militaires et autres, et former un parti qui cherche a 

paraliser. L’opposilion a été telle, que j’ai étó obli^é d’envoyer 
Samarang, mon chef d’ état major, qui se trouve par 1&

me
par mei
en danger d’être pris par les Anglais, qui depuis son depart se sont
montré de nouveau sur nos cotes.

Et corame j’ai eu toute la condescendance possible pour Mr Siberg 
dont mes nominations de Messrs Couperus, Pierre Engelhard, sus- 
pendu de ses fonctions par le général Wiese et de quantité d’autres 
personnes, tous amis et recommandés par lui, sont la preuve; ainsi que 
mes visites fréquentes pour le eonsulier sur les affaires, je désirerois pou- 
vnir continuer sur le rnême pied, afin d’aneantir entièrement, 1’esprit 
de parti qui malheureuscment a existé dans ce pays. Et par rapport 
& cela la conduite de Mr N. Engelhard me cause infiniraent de peine.

Car elle me fait craindre que lui au moins fera exceptions a la 
regie. Mais me défiant de mon propre jugement, dans un cas ou Pon 
pourroit m’accuser de n’être pas assez impartial, je remettrai la 
dé<jision de son affaire jusqu’a 1’arrivée du contre-amiral Buyskes, 
que je me propose de consulter sur le parti a prendre, au moins s’il 
arrivé dans un mois ou six semaines d’iqi.

Le papier monnoije a repris faveur depuis mon arrivée et je crois 
pouvoir assurer Votre Majesté que je suis en état de rétablir entiere- 
ment le credit, en suivant la marche que je me suis proposée: mais 
une seulo. faute Sire! pefit tout perdre; et je crains que malheureu- 
sement on ne propose & Votre Majesté, a la paix, les mêmes 
mesures qui déja plus d’une fois, et principalement h la paix d’Amiens 
ont été les principales causes de la chüte du credit public. Mesures 
qui seroient bien plus pernicieuses encore actuellement, que nos 
magasins sont vides, qu’ils ne furent apres la paix d’Amiens, lorsque 
les magasins etoient remplis de denrées coloniales, et que la recolte 
de 1’année courante remplagoit cello qu’on venoit d’enlever.

Le Tresor Royal est hors d’état d’envoyer plusieurs millions de 
florins, tant en espè^es qu’en marchandises, un an avant de reQe- 
voir les denrées coloniales en retour, et la colonie est perdue a 
1 instant, qu’on lui enleve ses produits sans les payer; en espé9e et 
dans la colonie meme. Si on propose donc k Votre Majesté d’envoyer 
des navires, pour enlever <i la paix les denrées coloniales, comme caffé, 
épiceries, poivre et sucre, on propose en eftet la perte de la colonie.
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Car les espè^es n’arrivent pas plutot qu’elles ne sont employées 
par le gouvernement, pour retomber peu après entre les mains de Mr. 
Siberg et de quelques autres millionnaires, ainsi que des Chinois, 
qui les exportent clandestinement oü les enferment dans leurs coffres 
saus qu’ils reparoissent de maniere que les sommes qu’on re$oit suc- 
cessivement en payement des denrées, du caffé et des épiijeries, sont 
k peine en état d’entretenir la circulation.

Une autre raison encore détournera Vötre Majesté de cette mesure.
Avec bien de la peine je suis venü a bout d’établir un tel ordre 

dans les adrainistrations. que le pillage que je trouvai comrae organisé 
dans ce pays a eessé: ce pillnge reparoitroit de suite et dans les 
magasins d’igi et en Hollande et en route, aussitöt que les denrées 
s’expèdieroient en Europe pour compte de Vötre Majesté. Et le 
Royaume d’Hollande qui a deja tant perdu par Ja mauvaise con
duite de ceux qui administrèrent ce pays, ne peut s’attendre qu’a 
de nouveaux sacrifices si Ton suit le susdit systême.

Mr. Siberg dans sa lettre au Ministre van der Heira du............
mars de cette année, qu’il m’a communiquée en partie, lui propose ce 
plan pernicieux et demande, pendant deux années de suite, trais 
millioiis de florins. II vent entretenir 8 a 9 mille hommes et par 
un vaisseau.

De mon cöté je ne demande aucune avance et je me fais fort au con
traire d’entretenir vingt mille hommes, de batir et d’entretenir en 
mer quinze fregattes de 44 piè^es, et d’annuler le papier monnoye 
en dix ans; et je ne demande a Votre Majesté, que des officiers, 
sous-officieis et des soldata Européens, du canon, des armes, des 
aDcres, du ter: et des officiers et sous-officiers de la marine royale,
et le tiers des equipages pour les frégattes. Je dois commen^er k 
eonstruire le chantier, après les fiégattes et il me manque pour 
cela, deux ou trois officiers constructeurs Frantjois, de la marine 
imperiale de Biest ou de St. Malo: que Vötre Majesté obtiendra 
facilement de son auguste frère, et qui doivent ètrc choisis et non 
pas donnés par le Ministre de la marine FranQoise ou par M1 Forfait. 
Je dois a Vötre Majesté de parler avec cette franchise, puisque le 
bien de son service 1’exige imperieusemcnt, et je suis obligé de dire,

la confi-que les constructeurs Hollandois actuels, ne meritent pas 
an^e de Vötre Majesté, ofi qu'aucun d’eux n’est certain, que la. 
frégatte qu’il va eonstruire sera un bon voilier, ce qui fait cepen-
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dant un des principaux mérites de eet Espece de batiment de guerre.
Je suis pour le reste d’accord avec 1’opinion générale, sur 1’utilité, 

Yötre Majesté prenne des mesures, pour qu’ü la paix les prin- 
cipales denrées coloniales ne soyent vendues i$i, que sous la condi- 
tion de les porter aux marchés de la Hollande; ce dont 1’execution 
peüt facilement ètre assurée, par le moyen de cautions a passer par 
les proprietaires des Batimens Hollandois qui feront le comroenje 
des Indes.

que

Sire! plutot que je n’osois m’en flatter, et avant que de finir ce 
rapport a Votre Majesté, j’ai eu le sensible plaisir de voir arriver 
ipi le 14 de ce raois, en parfaite santé, le contre-amiral et aide-camp 
de Votre Majesté Buyskes.

Les raisons exposées c/i dessus, qui me faisoient désirer siardem- 
ment sa presenee dans les circonstanQes ou je me trouve, vis k vis 
du present Gouverneur de Java Engelhard, m’ont porté avant tout 
autre chose a prendre son conseil, sur le parti qui me restoit k 
prendre. J’ai soumis aux yeux du contre-amiral, toute la correspon- 
dange tant officielle que particuliere du Gouverneur Engelhard, et 
1’ai laissé jugc de sa conduite et des entraves qu’il me preparoit d’apres 
le contenu de ces pieges. L’avis du contre-amiral, dont 1'impartialité 
et le dévouement k Son Roi, sont connües de Votre Majesté, a été, 
que le bien du service ne me permettoit point d’employer Mr. N. 
Engelhard a la haute charge, que je lui avois destinée, apres sa 
conduite tenue depuis mon arrivée dans la colonie. Fort de rassen
timent d’un officier du merite du contre-amiral Buyskes et dans qui 
Votre Majesté a daigné placer une si haute confiange, je passerai 
Mr. Nicolas Engelhard, et le laisserai sans emploi. Cette punition 
en lui ötant son influengc et les moyens de nuire sutlira pour assurer 
la tranquilité publique, et une soumission generale aux ordres de 
Votre Majesté.

L’csquadre de Ml\ Hartsinck que Ie contre-amiral Buyskes etoit 
destiné k commander, ayant raalheureusement été détruite entierement 
avant son arrivée, comme j'en ai fait rapport a Votre Majesté, je 
tacherai de lui rendre agréable le poste honorable de President du 
Conseil, et Lieutenant Gouverneur en mon absence, qui maintenant 
ne sera pas rempli par Mr. Engelhard.

Ne doutant point que le dessein que j’ai, d’en faire 1’otferte au

i
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plaise k Vötre Majesté. Pendant que je vais m’oc-coutre-amiral,
■cuper k Samarang k utiliser pour la mère patrie le gouvernement 
des cötes septentrionales de Java, et k redresser les abus

ne

enormes
qui y regnent, et qui demandent impérieusement ma presente per- 
sonnelle, Padministration ordinaire des affaires sera par la confiée aux 
mêmes mains que Vötre Majesté avoit destinées au gouvernement, en 
cas que je ne fusse pas parvenü k mon destination.

La partie militaire pour ce qui regarde la defense de Batavia et 
ses environs, sera mieux assurée en lui remettant en même tems le 
eommandement militaire.

Et en cas que je vinsse & succomber, soit au climat, soit k quel- 
qu’autre accident la succession du gouvernement général, se feroit 
avec d’autant plus de facilité, suivant Pintention manifestée de Vötre 
Majesté.

En outre la personne du contre-admiral Buyskes, placée a la tête 
du conseil des Indes pendant mon absence, ne peut ètre que du 
plus grand appui pour le gouvernement, par la confian^e connueque 
Vötre Majesté
marche des affaires, comme en tout je pourrai me reposer en lui, 
comme je ne pourrois le faire, en qui que ce soit dans 1’Inde.

Suivant Partiele [14] de mon instruction, dont le contre-admiral 
Buyskes, m’a remis une copie, non authentisée, j’ai 1’lionneur de rap- 
porter k Vötre Majesté que la forr;e generale de 1’armée, lors de 
mon arrivée, montoit k environ onze mille hommes, dont les meilleures 
corps se trouvoient i(;i et aux Molucques.

En consequenQe de la nouvelle organisation que j’ai projettée, et 
qui en partie deja est mise en execution, Parrnée sera portée k en
viron vingt mille hommes et f'ormée en cinq regimens d’infanterie 
composés de trois bataillons de mille hommes chacun et chaque 
Bataillon de cinq compagnies, dont une de grenadiers Europeens outre 
un Bataillon de chasseurs, un regiment de cavallerie de cinq esqna- 
drons, dont deux d’Europeens, et un regiment d’artillerie de trois 
bataillons, de six compagnies chacun, dont une d’artillerie légère.

Du premier regiment lout composé de Javans, qui sont bons sol- 
dats par tout ailleurs qiPa Java même, j’ai destiné les deux premiers 
Bataillons, £i tenir guarnison aux 
occuper les forts a Macasser, Banjermassing, Cheribon, Palembang 
et Bantam.

placée en lui; et servira inliniment & facilitcr la

Molucques et le troisième pour
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Les Bataillons du second Regiment, servirent de guarnison perma
nente k Batavia, Samarang et Sourabaye, afin que par le change
ment de guarnison la mortalite n’augmente point.

Les trois au tres regimens d’infanterie, de même que le Bataillon 
de Chasseurs, seront disponibles et composés de maniere, que le 
premier Bataillon de chaque regiment soit d’Ambonais, le second, 
partie de Madurais partie de Javans, et le troisième d’esclaves de 
Macasser et de Bali affranchis au bout de buit ans.

Le recrutement des troupes d’Amboine et de Madure de même 
que 1’achat des esclaves de Bali et de Macasser, qui regoivent leur 
liberté en entrant au corps, a été ordonné, et en attendant, je com- 
mence a 1'ormer les cadres des difterends corps.

Le manque d’Europeens ra’a for^é k ne donner k chaque Bataillon 
qu’une Compagnie de grenadiers Europeens; sans pouvoir même 
étendre cette mesure k tons les corps. Le manque d’officiers et sous 
officiers m’a obligé de même, k former les compagnies de 200 hommes, 
qui fortes comme elles sont, n’auront encore chacune que deux ou 
trois officiers, pour les commander pendant que sur ce pied lüi même 
un quart des officiers subalternes manquera en Europeens.

II me reste un point Sire ! que la bienveillance de Vêtre Majesté 
m’enhardit k toucher encore dans ce rapport. II est connu de Votre 
Majesté que la possession, de Huilenzortj et de WellcVrcden m’a- 
voit été assurée comme des terres appartenantes k 1’etat, et estimées 
au moins a trente mille rixdales de revenu; qui auroient suffi au dela 
de mes besoins, pour suppléer aux 80 000 tlorins, qui du consente- 
ment de Votre Majesté et avec connaissan^e du Ministre van der 
lleim, sont payés annuellement a mon epouse en Hollande. Au lieu 
de cela j’ai du acheter et payer ces terres; en outre les impots sur 
le transport, les fraix d'enregistrement et le remboursement des 
depenses de mes predecesseurs, surpassoient seuls, les revenüs de 
deux ans. C’est pour cela qu’avec 1’agrément de Votre Majesté j’ai 
cedé la terre de Wel te Vreden k 1’etat, pendant que le Conseil des 
Indes a laissé a ma libre disposition la terre de Buitenzorg, en me 
delivrant de 1’obligation de la ceder i'i mon successeur, afin de pou
voir 1’ameliorer et trouvcr ainsi le supplement k mes traitemens 
promis dans mes instruclions et dont j’aurai besoin pour faire les 
depenses nécessaires.

J’ai 1’honneur de joindre iiji la resolution du Conseil des Indes a
5
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eet égard, en priant Vötre Majesté de vonloir Phommologuer et 
m’accorder un arrété de Vötre Majesté en consequence.

J’ai 1’honneur dfêtre avec le plus profond respect
Le plus obeissant et le plus fidéle serviteur et sujet 

Batavia ce 27 Avril 1808. Daendels.

Besluit van Daendels, 18 Mei 1808.26.

"Extract uit het Register der besluiten 
Zijne Excelentie den Marschalk en Gouver
neur Generaal.

van

Woensdag den I8e Meij 1808.

Is besloten aan den kolonel Jan van den Bosch op zijn iteratif 
daar toe gedaan verzoek deszelfs honorabel ontslag uit den dienst te 
verleenen.

En word Extract dezes verzonden aan den voornoernde kolonel.

Accordeert
fungerend chef d’Etat Major 

L. J. WOLTGRAF.//

27. Missive van den Heer N. aan I. T [rut er], Juni 
1808. >)

Amice.

Onze vorige brieven hebben elkander gecroiseerd: uwe vriendelijke 
mededeeling der belangrijke brief van de Heer P. was mij in zoo verre 
aangenaam als mijn hart, mijns ondanks, nog altijd blijft hangen aan 
het Lot onzer zo jammerlijke vermorste Indische Bezittingen en ik 
uit dien hoofde altijd begeerig ben te verneemen, hoe het met deselve

den Raad van Politie aan de Kaap de(1) I. A. Truter was secretaris van 
goede hoop, waartoe Polanen ook behoorde.



67

gesteld blijft, maar boe bedroevend is dan ook niet den inhoud deezer 
brief voor elk waar Vaderlander 1 Helaas 1 elke regel bevestigt de donkere 
vooruitzigten, die ik sedert lang bad, en die ik nog zo zeer hoopte, 
dat in eene zwaarmoedige wijze van denken en zien en niet in de 
zaak zelve, mogten gelegen zijn — dan, mijn vriend! het is of alles 
zamenloopt om dezelve onherstelbaar te bederven; had de heer P. 
spoedig moge overkomen, zoude zijn cordate taal aan den Koning, 
misschien nog iets ten goede hebben kunnen uitwerken, men vind 

weinig lieden, die de nodige kunde om de waarheid in dit vak 
te kunnen zeggen, paaren met den moed, om dit te durven doen, en 
als zoodanig beschouw ik den Heer P. — dit maakte zijn overkomst 
dubbeld belangrijk, doch het komt mij voor, dat wij weinig reden 
hebben om ons daarmede spoedig te kunnen vleijen, en intusschen 
word het gevaar dagelijks dringender, of liever elke dag kan thans 
de laatste zijn van het bezit van die kostbare pogingen, waarop 
onze Natie — met hoeveel regt — weleer zo veel roem droeg, doch 
waaromtrent zij thans zo laauw en onverschillig is — zo dat ik 
waarlijk niet gelove dat het totaal verlies daarvan, thans veel sensatie 
maken zoude en mij integendeel overtuigd boude, dat het zelfs onder 
de geenen die zijne Majesteit omringen aan geene Lieden ontbreeken 
zoude, die zulk voor een nationaal voordeel zouden opdissen.

Zo is de Vlieg dan ook in de kaars gevlogen! opmerkelijk is 
het, dat de Expeditien, die buiten het Ministerie om, waar ik destijds 
toe behoorde, gedaan zijn met eminente kosten, totaal mislukt zijn, 
en dat die door dat Ministerie zelve zijn uitgevoerd met eenegroote 
spaarzaamheid, volkomen zijn gereuseerd.

Veelen in Indien zullen thans zeggen, indien zij nog spreeken 
kunnen, ach! hadden wij ons door ijdele bedoelingen van eerzugt 
en belang niet laten wegslepen om van de voorgenomene thuis reisen 
af te zien! ik beklaag hun intusschen met al mijn hart.

zoo

28. Missive van den Heer N. aan I. T[ruter], 25 
Juli 1808.

In antwoord op de uwe zal ik alleen aanmerken, dat ik met U 
onze Indische Colonien meer en meer beklage. De besten en nuttigsten 
verlaten Bataviu, dan ik moet U egter betuigen, dat bij elke tijding,
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dat een hunner de algemeene ramp, die hun dreigt, nog in tijds 
ontsnapt is, er een pak van mijn Hart gaat, ik wenschte wel dat 
al de Braave Menschen reeds hier waren.

Wat een schoon present is het niet voor Batavia geweest van op 
den Eersten dag van dit jaar aldaar te zien aankomen Een 

regt geschikt om de Verwarring te doen ophouden.
man

zoo

29. Brief van Van Polanen aan Min. Van der 
Hei ra, 12 Juli 1808.

Hoog Edel Gestrenge Heer.
Zolang ik heb kunnen hoopen, dat het mij gelukken zoude, de 

Commissie mij door het Gouvernement te Batavia opgedragen, te 
zullen kunnen volvoeren heb ik mij, van weegen de onveiligheid der 
correspondentie tusschen dit Land en Europa, moeten onthouden UE. 
daarvan kennis te geven, dan daar thans, door de voortdurende 
staatkundige gesteldheid van de Vereenigde Staten van America, 
ten aanzien van Frankrijk en Engeland, de hoop daartoe is opge
geven, mag ik niet langer nalaten, door de overzending van de in
liggende Missive, UE. hekend te doen zijn met de laatste poging, 
op mijn daartoe gedaan schriftelijk voorstel, in die Missive overge
nomen, door den Gouverneur en Directeur generaal gedaan, tot behoud 
van onze Oostersche Comptoiren in Indie.

Zonder de tusschenkomst van het generaal embargo in America 
zoude het mij gelukt zijn, aan het oogmerk mijner commissie te 
voldoen, dan bijaldien deeze verhindering, door de opheffing van het 
embargo, na het uiteinde van dit Jaar mogt ophouden, zal ik mij 
niet gerechtigd oordeelen, die te volvoeren, doordien alsdan mijne 
commissie zal zijn geëxpireerd, en ik mij zal moeten beschouwen te 
zijn ontslagen uit ’sLands dienst, tenzij ik cene aanschrijving, ter 
contrarie, van UE. zal ontfangen.

Ik oordeel mij zelf van geen belang genoeg, om aan UE., in het 
breede de reedenen te bedeelen die mij bewogen hebben Batavia 
te verlaten. [Volgen de bekende motieven: „corruptie in Indië”, zijn 
verzet daartegen, gebrek aan waardeering in Nederland, enz.]
.... Na ik zal hebben gedefungeerd, met het einde van dit jaar 

[dit althans verwachtte hij, om verschillende redenen] , zal ik bereid

2
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zijn, op de ordre van Uwe E., alle de papieren mijne commissie 
betreffende, te overhandigen aan den Agent van den Asiatischen 
Baad Heinicken, te Pkiladelphia, wiens gemeen gedrag, continueele 
dronkenschap en de algemeene verachting waartoe hij vervallen is, 
hem als geen geschikt voorwerp bij de Regeering te Batavia hebben 
doen beschouwen, tot het opdragen van enige en minder nog van 
deeze belangrijke commissie. En hoe zeer dit in het vaderland zo 
wel als in Indië bekend is, heeft de Heer Wiese mij ook opgedragen, 
UE. te berichten, dat hij van deezen agent zich in geen geval 
heeft kunnen bedienen............

Princeton, New Jersey.

Brief van Van P o 1 a n e n aan L. W. M e ij e r, 
10 Sept. 1808.

WelEdel Heer en Vriend.

30.

Met veel genoegen heb ik uw behouden aankomst hier te Lande 
vernomen. Men schrijft mij van Batavia dat UEd. in commissie van 
den gouvi'. gen*. naar Holland gaat. Zeer gaarne wensche ik uw te 
spreeken, voornamelijk nopens mijne commissie mij door het gouver
nement te Batavia hier te Lande opgedragen. Niet zeker zijnde dat 
UwEd. met het schip Constellation was aangeland, heb ik de Heeren 
le Roy verzogt, in dit geval, uw mijnentwege eene invitatie te geeven 
om mij hier te komen bezoeken. Wees zoo goed mij te antwoorden 
of ik daarop hopen mag en wanneer UwEd. van New York meent 
te vertrekken. Ik moet daar in het laatst deezer maand weezen, 
andersints ware ik reeds tot uw overgekomen.

Het nieuws van Batavia heb ik ontfangen tot den 17 Meij, en ik 
heb niet weinig verwonderd gestaan over de nieuwe compositie der 
H. Regeering. Zo ik de tegenwoordige staat van zaken wel inzie, 
is dat college eene compleete nulliteit geworden, en den g. g. regeerd 
niet zijne twee secretarissen en Gutzlafl'. Over den laatsten heb ik mij 
zeer te beklagen, doordien hij het is, die door zijne aanstokingen 
mijn schoonzoon de Marolles, altoos als een verdienstelijk officier 
bekend, heeft ongelukkig gemaakt, en dit enelijk, omdat hij zijne 
favoriten andersints in den weg zoude staan. Ik heb daarover aan

-
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admiraal Linori, den neef van de Marolles, reeds geschreven en zijne 
intercessie voor mijn schoonzoon afgevraagd bij den Koning. Ik heb 
te meer reden mij over Gutzlaff te beklagen, daar hij het is die mij 
altoos met lof over de Marolles heeft gesproken en bij het afscheid 
neemen mij plechtig heeft beloofd, hem te zullen bevorderlijk zijn. 
Zijne handelwijze is dus verraderlijk en valsch. En dien man meende 
ik zo zeer mijn vriend te zijn! De Deensche scheepen waarop Faure, 
de Raad, Beeckman en Walbeeck en de Hr. Schimmelpenninck van 
der Oiyen als Passagier zijn overgegaan, zijn door een engelsch 
oorlog schip genomen en aan de Caap aan wal gezet. Aan geen hunner 
is toegestaan dan aan de laatsten om met een dier scheepen naar Enge
land over te gaan. Walbeek staat hier te komen. Beeckman, die 
een slegte en schandelijke rol aan de Caap heeft gespeeld, is met 
een Engelsche brik naar Engeland vertrokken, om zijne genome 
goederen te reclameeren; waarop hij die reclame gronden kan, kan 
ik niet gissen. Faure komt naar America. Hij heeft zijn proces in 
handen gesteld van twee bekwame rechtsgeleerden aan de Caap. De 
indignatie teegens zijne vervolgers en de N. I. Regeering, zijn daar 
zodanig ten top gereezen, dat Walbeek de protectie van Faure 
heeft nodig gehad om hem voor insult te bewaren. De zwakke 
Wiese heeft na mijn vertrek den schelm Maurisse, bij hem als zo
danig bekend en erkend, tot President van den lloogen Raad aange
steld. Wanneer het Proces van Faure in het Vaderland zal gedrukt 
en uitgegeven zijn, kan er geen twijfel weezen of die aanstelling zal 
vernietigd worden.

Mij word niet geschreeven met welk schip Wiese is vertrokken.
Den Adm. Hartsink is gestorven. Van Rossum jongst over Frankrijk 

vertrokken. Arnold op de reis overleeden.
Wees zoo goed mij uw Logement op te geeven en geloof mij met 

alle hoogachting
Wel Edel Heer en Vriend. 

UW Ld. onderdanige Dienaar 
R. O. VAN POUANKN.

Is Prediker met zijn vrouw 
van Ceijlon teruggekomen.
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Brief van Van Polanen aan D’Ozy, 25 Sept. 
1808.

31.

Princeton N. I. den 25 Sept. 1808.

Aan den Heer R. D’Ozy te Amsterdam.

WelEdel Geb. Heer, veel geachte Vriend.
De onzeekerheid nopens de plaats van uw verblijf; de ontmoedi

gende wisselvalligheid der correspondentie tosschen Batavia en 
Enropa, en mijne onafgebrooke werkzaamheid gedurende mijn verblijf 
op Batavia, heeft mij verhinderd, Uw te bedanken voor de toezending 
van uwe vriendelijke en belangrijke brief van den 17 Junij 1806. 
Door mijne en uwe vrienden aan de Caap, ben ik jongst geïnformeerd 
geworden, dat UwEd.Geb. thans in betrekking staat met het 
Bewind over onze O. I. Bezittingen..............

Veel, zeer veel, zou ik Uw te bedeelen hebben over den staat 
onzer Colouien in de O. I. en ik vertrouw dat dit Uw in uwe tegen
woordige betrekking niet ongevallig zoude zijn, dan oordeelende dat 
door de komst van den Gen. D. op Batavia, het lot dier bezittingen 
nu geheel en alleen in zijne handen is gesteld, en het bewind in 
het Vaderland, na ouder gewoonte zich zijne daden en ontwerpen 
zal laten welgevallen, kan ik niets anders verwagten, dan dat ik mij 
nutteloos vermoeijen zoude.

Aan Uw, mijn vriend, wil ik niet ontkennen, dat mijne eerzugt 
diep is gewond geworden, door de onverschilligheid door het Bewind 
in het Vaderland ten mijnen opzigte aan den dag gelegd, en dat ik 
hoogst ben verontwaardigd geworden, wanneer ik vernomen heb, dat 
het eenen elendigen Liebeherr gelukt is, mijne trouw aan mijn vader
land verdagt te maken. In al zijn geschrijf, heeft hij mij met niets 
anders kunnen beschuldigen, dan van Anglomanie, hetwelk in den 
kwaadaardigen zin daaraan geliegt, zeeker de zwaarste beschuldiging 
is, die men teegens een Amptenaar kan inbrengen; en liet is de 
onmogelijkheid om zich teegens eene zodanige imputatie te verdeedigen, 
waarom die door de eigenbelangzoekende booswigten en wargeesten, 
sints het Jaar 1795, is gebruikt, om al die hun in den weg stonden, 
uit den dienst van hun Vaderland te verwijderen.

Dit is hun ook ten mijnen opzigte gelukt. Geen gevolg ziende op 
het besluit van den As. Raad van den 1 October 1805, waar bij is
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verstaan: „dat ik op Batavia zoude verblijven, in afwagting 
zodanig emplooy, als ’s Lands Gouvernement en dien Raad voorneemens 
waren van mij te maken,” en voorgenomen hebbende, geene bevor
dering als eene gunst aan te neemen van een man, zo ten enemale 
ongequaliticerd tot de hoge en moeijelijke post hem opgedragen, van 
wiens bestuur ik mij daarenboven geen het minste goed, maar wel 
eene vermeerdering van moeijelijkheeden voor allen die met hem 
daarin zouden deelen, konde voorstellen, bleef mij niets anders over, 
dan mij daaraan te onttrekken. In welken post ook door het Bewind 
iu het vaderland geplaatst, zoude ik mi] die hebben laten welge
vallen, dan ik wilde niets aan de onberedeneerde willekeur van eenen 
D. verschuldigd zijn, en mij daar door het recht beneemen van hem 
te waarschuwen teegens de ouberade stappen, die zijne bedrieglijke 
vertrouwelingen hem doen begaan. Tot openlijke of onderhandsche 
teegenwerpingen, zo gewoon in Indië, zoude ik mij nimmer hebben 
verlaagd, en zelf aan het publiek geen bewijs van mijne afkeur, 
daar waar die plaats vond, gegeeven hebben. Ik oordeel het misdadig, 
een plaatshebbend bestuur te verzwakken en iu verachting te doen 
vallen, en het is op dit grond beginsel, en uit geene personele con- 
sideratien, dat ik dat van de Heer Wiese met alle mijne macht en 
werkzaamheid ondersteund en verhinderd heb, dat hij daaronder niet 
bezweeken is. Hierin heb ik mij afgewerkt, en heb, voornamelijk 
daar door, mij een wolk van vijanden op den hals gehaald.

Dus bevinde ik mij nu weeder in America, en het zal uw uit 
mijne brieven aan den Minister tot de Colonien, gebleeken zijn, met 
welke commissie ik mij belast heb, toen ik besloten had Batavia te 
verlaten.

De opgeschorte zeevaart der Americanen heeft mij verhinderd 
daaraan te voldoen, en zo die na den laatsten December mogt worden 
opgeheven, mag ik mij niet gerechtigd oordeelen mijne commissie 
te volbrengen, doordien die met dien dag expircerd, et» ik mij dan 
zal moeten beschouwen uit ’s Lands dienst ontslagen te zijn. In den 
briet aan den Minister, door de IJeeren Wiese en IJsscldijk ouder- 
teekend, heb ik de noodzakelijkheid en het groot gewigt van het 
oogmerk mijner commissie, zo ik meen, zo klaar betoogd, dat ik het 
overbodig oordeele daar meerder bij te voegen. Tot heeden heb ik 
nog tot geen besluit kunnen koomen, wat ik hier tot mijn bestaan 
zal aanvangen; dan mijne Vrienden hebben geene reedenen dien

van
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aangaande zich te verontrusten. Tot de posten die ik in Indië zoude 
hebben kunnen aanneemen, is niet meer dan een sober bestaan 
verbonden en dus heb ik, met van daar te vertrekken, mijnen staat 
niet verergerd. Ik heb van daar geen geld, maar die genoegelijke 
zelfvoldoening meede gebragt, dat ik, zo veel in mijn vermogen ia 
geweest, mij heb nuttig gemaakt, en dat het aan mijnen goeden wil 
niet ontbroken heeft om het overige van mijn leeven daar ten nutte 
van den publieken dienst te besteeden; dan hiertoe moest ik ten 
minsten, een wenk van goedkeuring en aanmoediging van het Bewind 
in het Vaderland hebben ontfangen die ik het recht had te ver- 
wagten, zelf zonder de mij gedane toezegging van het vorig Bewind, 
sints door het teegenswoordige, in effectu, herroepen. Dan ik beklaag 
mij niet.

Ik weet welken invloed den aart der tijden, ten uwent op allen 
heeft, en verwonder mij niet, dat men daar voortgaat, met in het 
bestuur onzer Indische bezittingen, in het blinde daarheenen te tasten, 
in die momenten, wanneer men uit de gewone slaperigheid en onver
schilligheid, nu en dan eens word opgewekt, daarop den aandacht 
te vestigen. Den tegen woord igen inner lijken zwakken en precairen 
staat dier Bezittingen, is aan dien alouden geest in het Vaderlandsch 
bewind te danken.................

Uw vriend en Dienaar.

Aan mijnen hooggeachte vriend Janssens, heb ik, in duplo, jongst 
gesehreeven ............

Brief van Van Polanen aan D’Ozy.32.

Verzonden met de Brik Batavia, gezeild den 2 Oclober 
1808, voor Bourdeaux denkelijk onder bestelling van 
de Heer Langenberg.

Toen de bovenstaande brief (') is afgegaan, had ik berichten 
van Batavia ontvangen, bij welke mij de nieuwe organisatie van het

(1) Die van ?6 Sept. 1808.

'

j



74

Gouvernement aldaar was bedeeld geworden. Toen ook was de Heer 
Meijer, tweede Secretaris der Hoge Regeering, reeds in New York 
aangeland met Depêches voor het Gouvernement in het Vaderland. 
Met hem op Batavia op eenen vriendelijken voet zijnde geweest, nodigde 
ik hem uit mij te komen zien, dit ten tweeden male herhaald 
hebbende schreef hij mij het volgende ten antwoord :

Ik ben reeds geëngageerd tot verscheidene reijsen binnen ’sLands, 
doch na liet aflopen daar van en voor mijn vertrek naar Holland, ’t welk 
nog verre af is, hoop ik de eer te hebben UG. te ontmoeten. In zo 
verre men den last om bij het beliandigd rapport van den teegens- 
woordigen staat der Colonie, alle mogelijke mondelinge ophelderingen 
te voegen, zonder het welk hetzelve onvolledig, onverstaanbaar en 
van geen nut is, eene commissie kan noemen, ben ik er meede ge
chargeerd, en mijne geheele commissie bestaat in de overbrenging 
van Papieren en het doen van mondeling rapport, zo wel omtrent de 
gemaakte veranderingen in het algemeen, als de oorzaken die daar 
voor pleijten.

In New Jork moetende zijn, ging ik hem daar opzoeken, en onze 
ontmoeting was, zo het mij toescheen wat hij liever gewenscht had 
te vermijden en ik vond hem zeer agterhoudend, wanneer ik hem 
op het sujet van den teegenswoordigen staat van zaken op Batavia 
bragt. Dit bemerkende, meende ik hem geene directe vragen te 
moeten doen, maar deed hem begrijpen, dat ik berichten van Batavia, 
met het schip waarmeede hij is overgekomen ontfangen had, en 
hierdoor kreeg ik van hem enige bijzonderheeden verder te weeten, 
die mij in mijne brieven niet bedeeld waren.

Deeze zijne agterhoudenheid, zo verschillende van zijne vorige ver
trouwelijke meededeelingen op Batavia, doed mij voor vast stellen, 
dat hem aanbevolen is mij geene communicatien te dom en dat men, 
nu nog, daar voor mij bevreesd is. Van daar ook zeeker, dat veele 
brieven mij toegezegd daar zullen zijn aangehouden, en dat mij bij 
het laatst aangekomen Schip geene andere zijn ter hand gekomen, 
dan een van mijn Dochter de Marolles en een van mijn Neef 
Beusechem, en deeze beide nog, na dat men die geopend had, het
geen ik klaarlijk bespeurd heb.

Deze behoedzaamheid verwuiderd mij niet. De nieuwe organisatie 
der Hoge Regeering en verre de meeste aanstellingen tot hoge ampten, 
moet de verbazing

van

verontwaardiging opwekken, van alle die meten
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de nieuwe begunstigdens in liet minst bekend zijn, en die daarbij 
in bet oog houden, dat den Gouvr. D. is uitgezonden, onder anderen 
ook, om meerdere kunde en meerdere eerlijkheid in het Bataviaasch 
bestuur en in alle de Departementen van de administratie in te 
voeren. Zodanig waren ook zijne luidrugtige verklaringen al aan
stonds na zijne aanlanding op Batavia. Hij bedreigde met te laten 
hangen en fusilleeren, en zwoer dat hij zich door niets en door nie
mand zoude laten voorinneeraen, bet nut van 'sKonings dienst en 
de belangen des Lands, deezen en deezen alleen, zouden in alle 
zijne daden geraadpleegd worden. Vox et preterea nihil! van dit 
alles is niets gekomen.

Dan zal men zich in het vaderland daarover verwonderen, of 
liever zal men het recht hebben daar over verwonderd te zijn ? Zo 
ja, dan zal men daar door het bewijs geeven, dat men daar onkundig 
was, welken zwaren last men op de schouderen van den Generaal 
Daendels geplaatst heeft. Onverschrokken moed, of eerder, reukeloos- 
heid en onbezonnenheid in gevaar, is volgens het lang en algemeen 
aangenomen gevoelen, ’smans uitsteekende caractertrek. Hierbij voegt 
men ook edelmoedigheid en gulhartigheid, en alle deeze hoedanig- 
heeden kunnen in zeekere gevallen en omstandigheeden hunne waarde 
hebben, dan zijn juist de zoodanige niet, die hem geschikt maken 
om het opperbevel te voeren in Gewesten, en staatkundige en han
delsbelangen te onderhouden met Natiën, die hem enelijk en moge
lijk maar gedeeltelijk bij naam bekend zijn. Wanneer hij, die het 
eens over zich heeft kunnen verkrijgen, door geweld van wapenen 
het wettig Gou ernement van zijn Vaderland om te keeren en te 
vernietigen, en daar door den Rubicon, ook in eenen zeedelijken 
zin, overschreeden heeft, zich vervolgens, door Papiere besluiten, 
uit het Veld en op de Heide laat jagen, geeft hij daar door een 
onwceder8prcekelijk bewijs, dat hij voor geene groote daden of 
moeijelijke onderneemingen geschapen is. Had hij talenten tot 
regeeren bezeeten, zoude hij veeleer, in die rampzalige dagen, 
de teugels van het bestuur, die zo lange in den wind hebben 
gewaaijd, in handen genomen en met liet revolutionair gedierte 
hebben voortgehold, dat niets anders wenschte dan door sterkere 
handen bestuurd te worden, en te gedwee was om eenen wakkeren 
Rijder, door den zweep van den grooten Piqueur ondersteund, uit 
het zadel te werpen. De Gen. D. heeft te lang het oog op zich ge-
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trokken, en men heeft te veel van hem gewagt of gevreesd, dan dat 
ijder hem niet zoude kunnen beoordeelen. Ik ken hem dus bij 

de publieke beoordeeling en uit de Historie van deezen tijd, die ik 
alhoewel verre van het toneel verwijderd, waarop hij zich vertoond 
heeft, met aandacht en eeue hartelijke deelneming heb gevolgd.

Toen mij dan de tijding van de aanstelling van den Gen. D. tot 
het oppergebied in Indië ter kennisse kwam, moest ik verwagten, 
dat zijne woeste drift daar alles zoude ten onderste boven keeren, 
of dat, wanneer hij op de plaats, waar hij zo veele groote daden te 
verrigten had, zoude zijn aangekomen, en daar bevindende het ge- 
wigt van de taak dien hij had ondernomen, zijn verstand bewilderd 
en zijn oog aan het scheemeren zouden geraken, waar door het vorig 
vertrouwen op zig zelf plaats zoude maken voor het diep gevoel 
van zijne ongenoegzaamgeid en ongeschiktheid voor het groote werk 
hem opgedragen. Dat, in het laatste geval, beseffende dat hij niet 
stille staan, niet met den ouden stroom voortdrijven, maar om aan 
het oogmerk zijner zending te voldoen, zich eenen nieuwen weg tot 
het bedoelde en in het vaderland aangeweezen ontwerp baanen moest, 
dan eerst zijne afhankelijkheid aan anderen en do noodzakelijkheid 
zoude bevinden om de voorligting en de meedehulp van kundige en 
belangeloze mannen in te roepen, ten einde door hen bekend te worden 
met de veele bronnen van ’s Lands deerlijk verwarden en diep ver
vallen toestand, en om vervolgens op eene bedaarde en reegelmatige 
wijze, het veele kromme en verdraaijde, dat zich allerweege aan zijn 
oog zoude opdoen, regt en effen te maken. Dan dat hij ook dan 
zoude gewaar worden, hoe moeijelijk voor hem die keuze te doen 
is, uit menschen hem geheel onbekend, teegens sommige van welken 
hij reeds in het Vaderland voor- of nadeelige indrukselen had opgevat, 
en veelal bestaande uit slimme en doortrapte weezens, die zich in 
allerleije gedaantens aan hem zouden voordoen, dan echter bedektelijk 
te samenspannen om zijn oordeel te verbijsteren en hem van liet 
rechte spoor te verwijderen. Uit de kennis van persoonen, belangens 
en betrekkingen, voorzag ik welke combinatiën om hem te verstrikken 
en in verleegenheid te brengen zouden gevormd worden, en dat, 
wanneer hij dit al zoude ontdekken, hij oordeelen zoude, dat hem 
geene andere keuze was overgelaten, dan zich in het wilde er door 
heenen te slaan, of er zich door te laten wegsleepen en bestuuren; 
dit laatste heelt dan ook ogenschijnelijk plaats gehad, zodanig zelve,
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dat het klaarlijk te ontdekken is, dat hij tot het oude middel om 
zich van verantwoordelijkheid te bevrijden, heeft toevlugt genomen, 
en welke aanstellingen ten reguarde van enige personen van het Bewind 
in liet vaderland, of door welken bijzonderen invloed in Indië, iedere 
andere aanstelling gedaan is: in beide gevallen is even zeer het 
belang van den dienst uit het oog verloren. Dan hier door is niet9 
gewaagd: de oude gasten op Batavia zullen den Gen. I). wel hebben 
doen begrijpen, dat door zijne toegeevendheid aan de begeerten van 
de eersten, hij geene afkeuring of eene gestrenge beoordeeling ten 
aanzien van liet bewerkte door de laatsten te vreezen had. Hierop 
is, door alle tijden heen, bij het bestuur in Indië gereekend, en de 
vraag bepaalde zich maar, in hoe verre men daarop reekenen konde, 
zonder de maat te overschreeden, waartoe eene kennis van de kaart 
van het Bewind in het Vaderland, in Indië altoos van veel belang 
is gereekend. Met deezen was de Gen. D. beeter bekend, dan een 
zijner voorgangeren en heeft daarop dan ook met meerdere zeekerheid 
kunnen te werk gaan. Hem kan niet onbewust zijn, dat allen die 
zijne aanstelling hebben bewerkt, en aan wiens leiding en voorschriften 
hij zich mogelijk verbonden rekend met hem een gemeen belang 
hebben, om zijne misstappen en de gevolgen daar van te bedekken 
of te verschoonen. Zo zijne regeering, gelijk te verwagten is, door 
noodlottige evénementen zal gevolgd worden, zal de Koning de 
laatste zijn aan wien de ware beweegoorzaken daarvan zullen bekend 
worden gemaakt. Dan hoezeer men dat tijdstip ook verschuiven zal, 
den val of de totale veragtering onzer bezittingen in Indië, zal dddr en 
in het Vaderland, eene stem doen opgaan, die door geene kunstgroepen 
zal kunnen worden versmoord. Dan eerst zullen alle menées en in- 
trigues, waaraan sints jaren het belang en het behoud onzer Indische 
Bezittingen zijn op geofferd, aan den Koning niet langer kunnen ver
borgen blijven: dan zal het openbaar worden, dat de worsteling om 
het gezach en den invloed in Indië te verkrijgen, gebooren is in 
ijver- en eerzugt, en de begeerte om gunstelingen en afhankelingen 
te kunnen bevorderen, en eene lage en laf hartige wraakzugt teegens 
anderen te kunnen uitoeffenen.

Zo men in het Vaderland de onbeschaamdheid zo verre niet trek
ken zal om te ontkennen, dat in de organisatie van het Gouverne
ment te Batavia, door den Gen. D., bijzondere belangens en conside- 
ratien boven die van het algemeen belang, zijn geraadpleegd, zal
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men tot geene andere verschoning toevlugt kunnen neem en, dan met 
voor te geeven, wat door den zendeling Meijer zal worden gesuppe- 
diteerd, dat den dwang der omstandigheeden, hen daartoe gedwon
gen heeft: dan dit is eene onwaarheid. Wat men ook deezen 
gaande moge voorgeeven, zeeker is het, dat een Gouverneur Gene
raal met de onbepaalde macht welke aan den Gen. D. gegeeven is, 
voorzien, verantwoordelijk kan gehouden worden voor zodanige ver
regaande afwijkingen van zijne hoge amptsverpligtingen, als waaraan 
hij zig heeft schuldig gemaakt in de organisatie der Hoge Regeering 
en in de meeste aanstellingen tot hoge bedieningen. Hij kan, zonder 
teevens zijne zwakheid en onbekwaamheid te belijden, niet voorgeeven, 
dat het geweld der weederstreevingen te groot ware, om daaraan, 
met een gunstig uitzicht, het hoofd te bieden. Hij had niet dan ernstig 
het goede te wilien, en niets zoude hem daarin verhinderd hebben. Dan 
dit konde niet uitgewerkt worden door onverstandige en overijlde 
bedreigingen, door opwellende driften, die eens uitgewerkt zijnde, 
den geest en het oordeel verzwakken, en dan openlaten tot het aan- 
neemen van begrippen strijdig met de bevorens aangenoinene, en tot 
onderwerping aan zijdelingschen invloed, waarteegens men meende, 
door opstuivendc exclamatien, zich gewapend te hebben: maar wel, 
na onbevooroordeelde raadplegingen en rijp beraad, door teegens- 
woordigheid van geest en het ncemen en aankleeven van een vast 
besluit. Hierdoor konde hij, alleen en op zich zelven staande, de 
verderflijke woelingen der eer- en baalzugtigen het hoofd bieden, 
met eene imposeerende fermiteit die aan alle wrevele en onrustige 
hoofden het zwijgen en gehoorzamen zouden hebben geboden. Het 
zijn enelijk persoonen wiens hoofd en hart op deezen toon gestemd 
is, die geschikt mogen geoordeeld worden om te gebieden, om een 
ingeworteld kwaad aan te tasten, en uit wanorde, orde te doen ge
boren worden. Het is kloekheid van beraad en standvastigheid van 
besluit, die in de behandeling der publieke zaken de algemeene 
belangens beslissen.

Dan waarlijk! niet dan eene geringe mate van alle die hoedanig- 
heeden die in het bestuur van andere maatschappijen zo zeer vereischt 
worden, zijn voor den Gen. D. nodig geweest om zich te doen gelden 
en alle teegenwerkingen te doen ophouden. Onder allen van wien 
dit te wagten was, is er geen enige die in een gezond lichaam een 
manlijk hart omdraagd. De jammerlijkste willekeur heeft in onze be-
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zittingen in Indië alle manlijk gevoel sints lange uitgedoofd. Aan 
den wellust en geldzugt en buitensporige verkwistingen overgegeeven, 
ziet men daar, met eene niet noemenswaardige uitzondering, voor
namelijk in de hoogere rangen, niet dan schepselen in geest en lichaam 
geenerveerd, en tot niets in staat dan tot lage kunstgreepen, cabaleeren, 
vleijen en kruipen. In de situatie van volkomen afhankelijkheid 
waarin daar alle amptenaren zich geplaatst vonden, was het gevoel 
van eigene waarde een misdaad en ongeluk en het was dus een 
ieder geraden dat gevoel te onderdrukken of zich daarvan als den 
grootsten hinderpaal tot avancement, geheel te ontdoen. Sints het 
overlijden van den g. g. v. d. Parra, is deeze ongelukkige staat van 
zaken meer en meer toegenomen. Zijne Kegeering was verre van 
volmaakt, dan hij was niet overschillig voor het publiek opinie zowel 
in Indië als in het Vaderland, en hij stelde er een belang in om 
deugdzaam en zelf godsdienstig te schijnen. .Na hem is door het 
Bewind in het Vaderland, het hoofdbestuur in handen gegeeven van 
Riemsdijk en de Klerk, beide afgeleefde en in hunne tweede kinsheid 
vervallene menschen, en met hun is de hooge achtbaarheid voorheen 
aan de post van gouverneur generaal verbonden, zo zeer gekrenkt, 
en een zo openlijk bewijs gegeeven van de onverschilligheid van het 
Bewind, ten aanzien van het bestuur en ’s Lands belangens in Indië, 
dat hunne opvolgers Alling en Sieberg op niets anders zijn bedagt 
geweest, dan om zich en hunne talrijke nabestaanden te verrijken, 
waarin men hun ongestoord heeft laten voortgaan, waarvan de 
tusschenregeering van den gouv. van Overstraten, geene interruptie 
is geweest, door dien hem de moed en mogelijk wel, door de bijzondere 
omstandigheid waarin hij zich geplaatst vond, de macht heeft 
ontbroken, om zich van den zo diep gevestigden invloed van 
den laatsten los te maken. Het Revolutionair Bewind, na 1795, 
onder hunzei ven oneens, aan wien hunner creatuuren, zij ’s Lands 
bezittingen in Indië ter plundering zouden overgeeven, is het 
Generalaat vervallen in handen van enen VViese, een mensch 
zo ten enemale en in allen opzigte nietig, onkundig en onbe
kwaam, dat men zonder de waarheid te verkragten, gernstelijk 
zeggen kan, dat het moeijelijk zijn zoude, zijn wederga te vinden, 
geen wonder dan ook, dat onder een onafgebrooken wanbestuur van 
27 Jaren, alle publieke deugd uit Indië geheel verbannen is; dat 
daar door het voorbeeld door eenen Alting en Siberg gegeeven, het

;
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zeedelijk gevoel onder alle de amptenaren zodanig is verzwakt, dat 
zij gewedijverd hebben om bewijzen van lafheid en laagheid te geeven, 
en het niet langer nodig hebben geoordeeld, in hunne malversatiën 
bedektelijk te werk te gaan, wanneer zij eens de gunst van deeze 
hunne Patronen verworven hadden en door het verkragten van hunne 
plichten hunne onafhankelijkheid hadden opgeofferd, en dus verbonden 
waren om dezelve, hoe wederregtelijk ook, in alles ten dienst te staan; 
dat daarbij ook alle emulatie in den dienst, door de complexie van 
het Vaderlandsch Bewind en het Indisch bestuur, geheel is uitge
doofd, en dat door dit alles, gedurende dat lang tijdsbestek, geene carac- 
ters zijn gevormd, in staat om door hunne bekwaamheid en moedig 
genoeg om door hunne halstarrigheid enen gouverneur generaal teegen 
te werken, en al hetgeen hij ten nutte of zelf ten nadeele van den 
publieken dienst zouden goedvinden daar te stellen: een meer be
dorven maar teevens ook een meer buigzamer slag van menschen is 
zeeker nergens aan te treffen.

En wanneer men hierbijvoegd, dat het caracter en het officieel 
gedrag van alle amptenaren, door de onverschilligheid om beiden te 
bedekken, een langdurig of moeijelijk onderzoek onnodig maakte; 
dat de afgunst die noodwendig bestaan moet, onder ene Verzameling 
van Menschen, die alle de hoogste uitzigten zich vormen en elkan- 
deren daarin in den weg staan, enen sterken prikkel is om de verkeerde 
en slegte daden van een ieder aan het licht te brengen; welken 
zeekeren kans heeft daardoor ook enen Oppergebieder in Indië, om 
allen te leeren kennen en alles te weeten, wanneer het hem aan 
geenen vasten wil, aan geene bescheidenheid en doorzigt ontbreekt, 
om laster van waarheid te onderscheiden, en wanneer hij zich ten 
wet heeft gemaakt zijn oordeel nopens personen op niets anders te 
doen berusten, dan op daden en verrigtingen, nopens welke hij het 
recht en den macht heeft een ieder reekenschap te doen geeven.

Wanneer men verder daarbij niet uit het oog verliest, dat door de 
buitengewone uitzending van enen Gouverneur Generaal, liet oogmerk 
is geweest, of heeft behoren te weezen, niet alleen om aan het Indisch 
bestuur ene andere gedaante te geeven, maar om daar in enen nieuwen 
geest te doen ontstaan, van welken noodzakelijkheid men in het vader

zeer overtuigd was geworden; hoe veel en welk eene ge- 
wigtige zaak men aan den Gen. D, heeft toevertrouwd; hoe veel 
macht hem daar toe gegeeven was; hoe gemaklijk het hem geweest

land zo
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is aan het groote oogmerk zijner zending te beantwoorden, en men 
dan weet te beoordeelen, hoe weinig hieraan voldaan is, zal men de 
uitspraak niet te gestreng vinden, dat alle die grote verwagtingen, 
door laffe toegeevenheeden, zijdelingsche consideratien, of wel door 
eene volkomene ongeschiktheid en onbekwaamheid van den Gen. D., in 
rook zijn verdweenen. Was Hij, die wij beiden zoo hoog waardeeren en 
achten, totdeezen post geroepen,') ene hoop die mij zo lang verlevendigd 
en opgebeurd heeft, welken eervollen loopbaan zoude hij zich daardoor 
hebben geopend gezien en wat roem zoude hij zich verworven hebben.

Wat men dienaangaande in het algemeen in het Vaderlaud ook 
denken moge, venvagt ik, dat niet weinigen die de zaak kunnen 
inzien, het verre van onverschillig, maar integendeel, van het hoogst 
belang reekenen, dat in de nieuwe organisatie van het Gouvernement 
op Batavia, al de kunde, werkzaamheid en eerlijkheid zoude zijn 
verzameld geworden, welke in Indië konden worden gevonden. De 
zodanigen die het beloop der publique zaken in Europa, en wat er 
gebeuren moet, alvorens men op enen staat van vreede hopen kan, 
kunnen doorgronden, moeten inzien, dat zich daartoe geene de minste 
uitzigten opdoen en dat er bevorens zo groote veranderingen in den 
teegenswoordigen staat van zaken moeten plaats hebben, die niet dan 
door de gewigtigste événementen kan worden te weeg gebragt. De 
lijdelijke staatkunde door de Verenigde Staten van America tot 
heeden gevolgd, kan niet langer voortduuren. De pusilanimiteit van liet 
gouvernement, welke de agressien op den Americaansehe scheepvaart 
heeft uitgenodigd, heeft het doen verwagten, dat de opschorting van 
den Americaanschen zeehandel, den oorlogende Mogendheeden dwingen 
zoude hunne Decreeten en Orders nopens de vaart der neutralen in 
te trekken, dan daar dit van geene de minste uitwerking is geweest, 
en het ongenoegen teegens deeze mesure van het gouvernement dage
lijks meer en meer hier te Lande toeneemt, is het te voorzien, dat 
van deeze zijde, in de verlegenheid, waarin men nu gebragt is, be
sluiten zullen genomen worden, die in de gevolgen ene vredebreuk met 
Frankrijk of Engeland, of wel met beiden zullen te weeg brengen.

Hetzij dan dat de thans plaats hebbende situatie van zaken blijve 
voortduren, dan wel dat America met een of beiden de Mogendheeden 
in oorlog gerake, of een deezer zal blijven voortgaan den handel der 
Americanen met de bezittingen van den anderen te verbieden of te

1) Versta: Janssens.
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blijven belemmeren, moet uit een deezer voorgestelde omstandigheeden 
volgen, dat den handel der Araericanen op Batavia, nu reeds gedu
rende bijna een jaar opgeschort, niet zal hervat worden, daar de 
Producten van daar niet werden afgehaald dan om die op het Vaste 
Land van Europa ter markt te brengen en er thans voor de consnratie 

America, voor tien & twaalf Jaaren in voorraad is.
Het is echter geheel en alleen van dien handel, dat buiten den 

aanvoer van voor den dienst noodwendige articulen, de publique kas 
op Batavia in staat gesteld word, hare uitgaven te gemoed te koomen. 
Deezen kunnen ongetwijffeld door ene beetere economie en vooral 
wanneer den nood ten hoogsten zal zijn gekomen, — en eerder zal 
men daarop niet bedagt zijn, — aanmerkelijk verminderd worden; 
dan zij die met den aart dier uitgaven bekend zijn, zullen weeten, 
dat wil het Gouvernement zich daar staande houden en hare relatien 
en contracten niet verbroken zien, er ene considerable som daartoe 
aarlijks nodig is. In de maand Meij dezes jaars, was er niet meer 
dan 270,000 Rds. aan harde muntspeciën in ’s Lands Kas, en men 
bleef daar nog onbedagt voortleeven in de venvagting, dat binnen 
weinig maanden de Americaanen daar weeder zouden ten handel 
koomen...............

Het bestuur in Indië is dus, zelf nu reeds, in enen allermoeijelijksten 
toestand gebragt; de zwarigheeden en privatien waarmede het nu te 
worstelen heeft, zullen van dag tot dag aanwasschen, en dus het 
uitgebreidste doorzigt, de grootste omzigtigheid en beleid van het 
Gouvernement vereischeu, om den stroom van wederwaardigheeden, 
waarmeede het te strijden zal hebben, het hoofd te bieden,

In deezen hachelijken toestand, zal de Gen. D. te vergeefsch tot 
den door hem te samengestelden Raad, zijne toeviugt neemen; eene 
Raad die hij zelve in het oordeel van het Publiek en zelfs van den 
Inlander verneederd heeft, door zijne onberadene aanstellingen en 
door daarin Leeden te laten aanblijven, die zich sinds lange de alge- 
meene en welverdiende verachting verworven hadden. Hij zal nu 
bevinden, dat hij zelve daardoor zijn eigen bestuur verzwakt heeft, 
op een tijd waarin het de meeste kracht behoefde en dat hij die 
achtbaarheid van het openbaar bestuur, die aan het hoogst gezach, 
vooral in tijden van nimmer ondervondene moeijelijkheden en gevaar 
de meeste klem moet bijzetten en zich het vertrouwen en ene vrij
willige medewerking verzeekeren, zelf ondermi) nd en vernietigd heeft.
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Ik kan niet verwagten, dat niettegenstaande de gewone onbedagt- 
zaamheid, waarmeede men de zaken der Colonien in het Vaderland 
behandeld en beoordeeld, men dit daar als ene onverschillige zaak 
zal aan merken.

Men zal weldra, ondanks zich zelve, in het Vaderland de ogen 
openen, en zich te laat beklagen, dat in plaats van Jaren lang door
gebracht te hebben met over nieuwe formen van bestuur voor onze 
bezittingen in Indië te haijrkloven en daarbij wel het meest bedagt 
te zijn geweest om nieuwe gunstelingen in de plaats van die van 
het vorig bewind in te dringen, men de tijd heeft laten verloren 
gaan, waarin het een gouvernement, tot den taak bereekend, mogelijk 
zoude zijn geweest, door ingevoerde spaarzaamheid en orde, en door 
het vermeerderen van de producten, enen voorraad van eerste nood- 
wendigheeden en contanten op te leggen, waardoor in den nood en 
het gevaar, die nu onze nationale existentie in Indië, binnen kort, 
zullen bedreigen, ten minsten voor enige Jaren zouden zijn voorzien 
geworden.

Hoezeer in den tegenwoordigen staat van zaken en na ene zo 
langjarige verwaarlozing der colonien, veelen dier gevaren en moeijelijk 
heeden, door geene menschelijke wijsheid zullen kunnen worden 
afgeweerd, kan ik uw verzekeren dat den onberaden ijver van den 
Gen. D., het gevaar van onze situatie op Java reeds vermeerderd heeft.

Hem mag niet onbekend zijn, dat een krijgsbevelhebber zijne sterkte 
niet zoeken moet in het getal maar in den aart zijner soldaten, en 
dat het wapenen van vijanden, om zich daarvan in zijne verdediging 
teegens anderen tc bedienen ene onderheeming is, waar door te veel 
en mogelijk alles gewaagt wordt wat hij zich voorsteld te verdedigen; 
en echter, om een begin te maken met zijne nodeloze vermeerdering 
van de reguliere gewapende macht, heeft hij een Battaillon van slaven 
opgericht, waarin een ieder zich van zijne deugnieten en dat wel 
teegens betaling van 170 lid8, per hoofd, heeft ontslagen. Dit is een 
allergevaarlijkst experiment, zo men het een experiment heeten mag 
na het geen, zo ik meen, in den Jaare 1783 is gebeurd, toen een 
gewapend schip der O. I. Comp: waar op men bezig was slaven als 
Mariniers te disciplineercn, door hun is overmeesterd en zodanig 
teegens twee onzer gewapende scheepen is verdeedigd, dat het 
daardoor is verlooren gegaan. De algemcene overtuiging, van 
allen die onze slaven op Batavia aanzien als onze vijanden en hun

-
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kennen als lafhartig, verraderlijk en moordzugtig en daar door ge
voelen hoe veel wij van hun te vreezen hebben, behoorde de Gen. D. 
wederhouden te hebben hun de wapenen in de hand te geeven en 
door hun neevens de Europeanen te plaatsen, de laatsten aan hunne 
verradelijke moordzugt te exponeeren. Wat er eigenlijk met dit 
Battaillon op Cheribon heeft plaats gehad, is mij niet omstandig 
bekend, maar wel dat het daar reeds de vrees bevestigd heeft, die 

op Batavia daarteegens had opgevat. Welke verdere vermeerde-men
ringen in het militaire weezen de Gen. D. zich wijders opJavaasch 
N. O. kust voorsteld, is zoo ik verneem, zelf aan de Hoge Regeering niet 
bekend gemaakt, dan uit zijne uitlatingen verwagt men, dat hij 
voorgenomen heeft, de reguliere gewapende rnagt in Indië te brengen 
op 19300 Man, waaronder niet meer dan 1200 Europeaansche effective 
soldaten zullen gevonden worden, welken getal door ziektens en 
sterfgevallen van tijd tot tijd zal afneemen. Welk een gevaarlijke
evenredigheid!

Ik heb hiervoren deeze vermeerdering van de militaire macht 
nodeloos geheeten, en vertrouw daarin gegrond zijn. De oogmerken 
der Engelschen in Indië, na hun oogenschijnelijk belang beoordeelende, 
de enige en zekerste berekening waarop men in staatkundige voor- 
uitzigten kan te werk gaan, meen ik voor zeeker le mogen stellen, 
dat zij het bezit van Java niet begeeren, en in deeze veronderstelling 
ben ik te meer versterkt, daar mij uit veele publicatien in Engeland, 
nopens hunnen staat en handel in de O. Indien gebleeken is, dat 
men daar algemeen van gevoelen is, dat de Engelsche bezittingen in 
dat waerelddeel reeds te zeer uitgebreid zijn, zodanig zelf, dat men, 
enelijk op dien grond reeds enige Jaren geleden het abandonneeren 
van Poeloe Penang, bij hun het Prince of Wales Island geheeten, ene 
gewigtige en bloeijende bezitting, in serieuse overweging heeft genomen.

De Landmagt der Engelschen, hoe formidabel ook op het vaste 
Land van Indië, heeft daar, in de continueele beduchting voor nieuwe 
oorlogen in een of ander gedeelte dier zo uitgebreide possessien, 
eerder ene aanhoudende versterking nodig dan dat die zouden ver
zwakt worden door expeditien, die geen permanent nut of tijdelijk 
voordeel beloven. De Engelschen hebben daarenboven, nu reeds, de 
hoofdproducten van Java in enen zodanigen grooten overvloed, dat 
zij daar geen markt in Europa voor kunnen vinden. Door het ver
nielen van onze zeemacht in Indië, hebben zij, uit de havenen van
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Java, niets teegens hunnen vaart en handel in de Indische zeeen 
te vreezen, hierdoor is dat Eilaud als het ware nu geneutraliseerd. 
De Gen. D. mag daar zijne militaire magt tot veele duizende ver
meerderen, om die zo verre het getal betreft, een Leeger te doen 
schijnen, zonder dat dit de minste ongerustheid of de opmerking der 
Engelschen zal verdienen. Was Batavia nog wat het in het midden 
der vorige Eeuw is geweest, toen het door ene opgelegde brandschat
ting, de kosten van ene expeditie rijkelijk zouden vergoed hebben, 
zoude men daarvoor mogelijk te vreezen hebben, dan uitgeput en 
verarmd als die voorheen zo rijke en bloeijende hoofdstad nu is, 
zullen zij niet dwaas genoeg zijn om hunne Land en Zeemacht daar- 
teegens nutteloos te exponeeren.

Door het verbranden van Batavia zouden zij ons enen te grooten 
dienst doen. Zij hebben te veel doorzigt om niet in te zien, dat zo 
lang wij blijven volharden om in- en bij Batavia, den voornamen 
zeetel van onze macht en bestuur op Java te vestigen, wij zelve al 
het mogelijke doen om die macht te verzwakken, en wanneer die 
tot ene dadelijke defensie eens zal nodig zijn, nutteloos te maken.

Het is op Batavia bekend, dat de Engelschen ene compleete 
kennis van onzen algeheelen staat van zaken op Java, en zelf van 
de secreete besluiten der Hoge Kegeering, bezitten, hetgeen mij, door 
den Commissaris tot den afhaal der krijgsgevangenen van Ceylon, 
Prediger, van daar ook geschreeven is, en echter heeft de Gen. D. 
het zijner moeite niet waardig geacht, zich dit aan te trekken, maar 
ter contrarie in de Hoge Kegeering, dat Lid laten aanblijven, die 
zich aan deezen ontrouw door zijne domheid en driften schuldig 
maakt, en die ik daarvan bij de Hn. Wiese en JJsseldijk beschuldigd 
heb, onder aanneeming van het te zullen bewijzen.

Hoedanig men ook nopens de waarde mijner vorenstaande onder
stellingen mag oordeelen, boude ik mij echter volkomen van de over
eenstemming van allen, die door enig verblijf op Java, met het 
caracter der Javanen, en met de historie van de door ons daar 
gevoerde oorlogen bekend zijn geworden verzeekerd, namelijk hierin, 
dat hoedanig ook gedisciplineerd, hetwelk geen ander uitwerksel kan 
hebben dan hunnen af keer van den militairen dienst te vermeerderen, 
men niet anders van hun vcrwagtcn kan dan dat zij op den eersten 
ernstigen aanval het op een lopen zullen zetten en zo het gering 
getal Europeanen hen daarin zullen verhinderen, hunne wapenen, in

I
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woede, teegens deezen keeren zullen. Ik kan niet bevatten, dat men 
iets anders van ene vadsige, laffe, verraderlijke en trouwloze natie 
verwagten kan, die daarenboven geen het minste belang kan gevoelen 
om zich in onzen dienst te laten doodschieten of verminken. Dit is 
bet gevoelen van alle de Militaire officieren en voornamelijk der 
Franschen, die anderzints het best met hun weeten om te gaan, en die 
hun tot genen anderen dienst bekwaam oordeelen dan tot ene over
rompeling in den nacht, of om bij eene verwarde vlucht van enen 
vijand, de vlugtenden te vermoorden.

Door de militaire ontwerpen van den Gen. D. word dus onze 
veiligheid op Java in een eminent gevaar gesteld, zonder eenig 
uitzigt dat wij daar door in onzen staat van verdediging tegens 
den vijand versterkt worden.

Wat men van zijne civiele administratie te wagten hebbe, valt 
ook niet moeijelijk te voorzien.

Bijaldien het geschreeuw, ’t welk men in het Vaderland sints zo 
vele Jaren tegens de malversatiën in Indië heeft opgeheeven niet een- 
lijk op afgunst is gegrond geweest, omdat de ivelgezinden er hun 
deel niet in hadden, mag men zigh daar wel voorbereiden om enen 
hogeren toon dienaangaande op te heffen.

Nopens de voorkeur door den Gen. D. in zijne aanstellingen, aan 
onbekwame sujetten gegeeven, zal ik mij niet uitlaten; mogelijk is 
hij buiten staat over de bekwaamheid of onbekwaamheid van civile 
amptenaren te oordeelen, of de aanbeveelingen en den invloed waar
aan hij zich heeft onderworpen, kunnen daarvan oorzaak zijn; maar 
dat hij personen tot aanzienlijke en voordeelige posten, met voorbij
gang van anderen die daartoe recht van aanspraak hadden, heeft 
benoemd, die van verregaande malversatiën in hunne ollicien open
lijk aangeklaagd en voor het Gerecht waren gebragt, dit mag ik 
niet onderstellen dat hem voor zijn vertrek uit het vaderland is 
aanbevolen geworden, dan dat dit heeft plaats gehad, zullen de 
volgende voorbeelden bevestigen.

De Commissaris voor den Inlander Pieter Engelhard, met zijnen 
adjunct Lawick van Pabst, in verschil geraakt zijnde en hem van 
malversatiën geaccuseerd, en dit door valute verklaringen hebbende 
getragt te bewijzen, is niet alleen daarin te kort geschoten, maar 
heeft tot recriminatien van de kant van Lawick aanleiding gegeeven, 
en te gelijkertijd gebleeken zijnde, dat de schulden der Regenten in de
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Preanger- en bovenlanden, tot do verbazende hoogte van Rds 458217 — 
en dus boven een millioen guldens gereezen waren, is door den G. 
g. W. de Commissie, die dit aan den dag gebragt had, verder gc- 
qualificeerd, om de vorige gehoudene afrekeningen van Engelhard 
met die Regenten nader te examineeren en te confronteeren met de 
Resolutie van Commissarissen Generaal van den 17 Febr. 1798, en 
met ene Resolutie der Hoge Regeeiing, bij welke als ene vaste wet 
voor de aanstaande was bepaald geworden, wat voordeelen de Com
missaris zoude mogen genieten en hoedanig hij zijne afrekeningen 
met de Regenten houden zoude.

Bij het Rapport van die Commissie, gebleeken zijnde, dat den 
Commissaris Engelhard, in zijne vorige jaarlijksche afrekeningen de 
Regenten bedrogen en benadeeld had tot een bedragen van Rds 
45846:47 in zilver, Rds 1415:38 in kopergeld en Rds 211.918:35 
in papieren van crediet, is dat Rapport, nadat Engelhard geweigerd 
had, de herreekening der commissie te debatteeren, gesteld in handen 
van den Advocaat Fiscaal Maurisse, om het belang van den Lande 
in die zaak in rechten voor te staan.

Van deezen Officier der Justitie, die reeds bevorens zo veele blijken 
van eerloosheid in de uitoefening van zijn ampt gegeven had, was het 
niet te verwagten dat hij in eene zaak, waarin zijn patroon Sieberg 
en zijnen neef Engelhard betrokken waren, met gemoedelijkheid zijn 
plicht betrachten zoude, liet zoude te wijdloopig worden, wanneer 
ik hier alle de uitvlugten zoude aanhalen, waarvan hij zich beholpen 
heeft, om niettegenstaande de herhaalde aanmaningen van de Hoge 
Regcering en van den Hogen Raad de gereehtelijke actie buiten 
vervolg te laten, die hij teegens Engelhard amptshalve en zonder 
eenige speciale qualifieatie of aanmaning behoorde te hebben aange
vangen De adviezen en propositien, die ik voor de Heer Wiese 
gesteld en ter Vergadering der Hoge Regeering ingebragt zijn, en 
mijne adviesen ten Rade ingediend, zijn te volumineus om met de 
besluiten daarop gevallen, deezen bij te voegen, dan in weerwil van 
dit alles was door Maurisse geen stap gedaan om daaraan te vol
doen ten tijde van mijn vertrek van Batavia, en kort daarna heeft 
de Heer Wiese, niettegenstaande de aan mij gedane toezegging ter 
contrarie, en zijne eigene overtuiging, dat door de aanstelling van 
Maurisse tot President van den Hogen Raad, de correspondentie der 
Justitie tot zodanig ene hoogte zoude stijgen dat alle toevlugt en
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het gering overblijfsel van vertrouwen op den Hogen Raad, daardoor 
zoude benomen worden, hem in dat gewigtig ambt geplaatst, in 
steede van de Heer Muntinghe, die ik daartoe had aanbevolen.

Zolang echter Engelhard onder de beschuldiging ligt van de Re
genten .en door hun de publieke kas, meer dan een half Millioen 
guldens ontvreemd te hebben, ene beschuldiging die niet van grond 
kan geoordeeld worden te zijn ontbloot, daar hij aan de Iioge Re- 
geering geweigerd heeft zich daarteegens te verdeedigen en met den 
adv. Fisc. heeft samengespannen om het onderzoek bij de Justitie 
onvervolgd te laten; is het ene ongepaste en ongeoorloofde daad in 
den gen. D. dezen Engelhard, die daarenboven bekend is door zijne 
eigenzinnigheid in het aanplanten van nieuwe coffijtuinen en het 
doen kappen der Dadapboomen in enige oude tuinen, de publieke 
inkomsten ene schade van enige millioenen te hebben toegebragt, 
met een der aangenaamste en voordeeligsle posten op Java, begunstigd 
te hebben, en door dit bewijs van zijne speciale gunst de Hooge 
Raad te hebben doen verstaan, dat hij de misdaad van Engelhard, 
als geen misdaad aanziet, en dus dit College, waar van de Leeden 
van hem afhangen en hunne bevordering verwagten te intimideeren, 
om al bevinden zij de beschuldiging zodanig beweezen dat ene in
faam verklaring en vergoeding aan den Lande daarvan het gevolg 
behoord te zijn, ene zodanige Sententie teegens hem uit te spreeken.

Smissaard, van den Boogaard en Keuchenius, zijn bij twee in 
forma van verantwoording aan de Hoge Regeering ingediende schrif
turen, in confessie, van ontrouwe behandeling in den dienst, in de 
waarneeming van de administratie der Suikerpakhuizen. De over- 
wigten op de geleeverde suiker, die ten voordeele van het Pakhuis 
moesten koomen hebben zij door enen Chinees, Bappa Tjang ge
naamd, weeder als ware het ene nieuwe leverantie aan het Pakhuis 
laten leeveren en het bedragen daarvan is tusschen hen verdeeld. In 
hun eerste schriftuur hebben zij erkend de stellige wet nopens het 
in- en afweegen der suiker niet geobserveerd te hebben, dan voor- 
gegeeven dit nagelaten te hebben met voorkennis van den Directeur 
generaal. In hun tweede geschrift hebben zij dit voorgeeven inge
trokken, en gezegd: zoo wij hier loc niet gequali/iceerd waren, moesten 
wijj mei eerbied gezegd, hier toe gequalificeerd zijn geweest! dat zij 
bij ontstentenis van die qualificatie soldaat en zeemanschap in de 
afleevering van Suiker hebben gebruikt de door hun bezworenen
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Instructie niet hebben agtervolgd, en dat daaraan moest worden toe- 
geschreeven, dat in den driejarigen tijd hunner administratie, (in 
plaats van 4 k 500000 Ponden) niet meer dan 17000 Ponden als 
overwigtcn bij den opneem zijn bevonden.

Door de meineed en ontrouw van deeze drie Personen, is dus aan 
de publieke kas ene importante schade toegebragt, en deze hunne 
ontrouw hebben zij door valsche voorgeevens zoeken te verschoonen, 
die al wilde men die voor waar aanneemen, hun niet minder schuldig 
zoude maken. Hunne zaak was aan de Justitie verzonden en op 
welke termijn het daar gevorderd was, is mij onbekend, dan wel dat 
door den gen. D. ene wenk aan de Justitie is gegeeven, dat zij 
onschuldig moeten verklaard worden. Van den Boogaard is door hem 
in de post van administrateur in de Westzijdsche Pakhuizen be
vestigd, Smissaart aangesteld tot President van de Weeskamer en 
Keuchenius tot President van het College van Heemraden. De be- 
weeze en erkende eerloosheid van de twee laatsten en hunne com- 
pleete onbekwaamheid tot die posten, nog de gerechte aanspraak 
die anderen en kundige Leeden van die Collegien daarop gemaakt 
hebben, heeft den gen. D. niet wederhouden, de capitalen der weezen 
in handen van den eersten en de kas van Heemraden in die van 
den tweeden te plaatsen.

Van Braam, een ziekelijk, gemelijk, eigenzinnig en verwaand 
Mensch, die op Cheribon zo zeer beueezen heeft, tot geen bestuur 
hoegenaamd bekwaam te zijn, en geene geschiktheid te hebben om 
met den Inlander om te gaan, is om die reden van daar geno
men, dan teevens aangesteld tot Gouverneur van Macasser, alwaar 
de voorname moeijelijkheid is de staatkundige betrekkingen met 
Inlandsche Vorsten te onderhouden, waartoe veel behendigheid 
vereischd word. Had men het voorneemen de Engelschen in de hand 
te werken, kon men op geen beeter middel zijn bedagt geweest dan 
om onze belangens daar in handen van deezen Man toe te ver
trouwen.

Enen Collier, die zijne roemvolle carrière in Indië begonnen 
heeft, met bij den Gouw van Java van Rlieede, de post te be- 
kleeden die in liet Seraglio aan gesneedenen wordt toevertrouwd, 
een gemeenen, kruipende en domme hoogduitscher, die nog zijne 
moedertaal, nog de onze, verstaanbaar kon schrijven, was echter 
door de hooge protectie van Sieberg tot den gewigtigen post ge-
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komen van Secretaris bij den Hogen Raad van Justitie, waarvan 
hij de waarneeming geheel aan den Eerste gezwore Olercq moest 
•overlaten. Kort na mijne aanstelling tot Vice-Precident in dat College, 
nam hij zijne demissie, daar hij niettegenstaande zijne domheid het 
middel had gevonden, in zijne post en door enige laage streeken, 
zich schatrijk te maken: deezen Man is door den Gen. L). weeder 
in zijne vorige post hersteld. De schandelijke beweegreedenen voor 
deeze aanstelling zijn niet moeijelijk te gissen.

Moorrees, den geweezen eersten Secretatis der Regeering, door den 
Geul Wiese, na ene opeenstapeling van slegtigheeden en het ver
waarlozen van zijnen post, daarin gesuspendeerd; die bekend is op 
zijne reis naar Indië de Bureau van den Raad van Justitie van 
Hoeven geforceerd en bestolen te hebben; de ontwerper van het 
plan (in mijne bezitting) om de authoriteit van den Koning over 
onze 0. I. Colonien niet te erkennen, en Java onaf hankelijk van het 
Moederland te verklaren; hij die op den 22 Nov. 1806, met 
luider stemme in presentie van de Leeden der Regeering en een 
geselschap van meer dan honderd personen, op de verdoemenis van 
den Koning gedronken heeft; een insolent en turbulent schepsel, 
van een ieder veragt, dan van veele gevreesd, omdat hij bewijzen 
van de malversatiën van veele der hoogste amptenaren, door het 
openbreeken en aanhouden van brieven en andere kunstgreepen, in 
handen heeft; deezen man, den waardigen vertrouweling van Sie- 
berg, is door den gen* D. eene Jaarwedde Iids 6000 lopgalrr/d totdat 
hij gelegenheid zal hebben hem voordeeliger te plaatsen.

Zie daar, uit veelen, enige staaltjes van het bestuur van den 
Gen. D. dan die genoegdoende zijn, om daar uit den geest van 
dat bestuur te ontdekken. En wat andere gevolgen heeft men daar 
van te verwagten dan dat de corruptie en malversatiën in Indië, 
voortaan tot ene bevorens ongehoorde hoogte zullen stijgen; dat allen 
moed en emulatie in den dienst geheel is vernietigd; dat een ieder 
onbeschroomd de geleegenheid zal waarneemen, om zich ten kosten 
van den Lande te verrijken, en dat 's Konings bestuur over de 
Colonien, waarvan men in Indië zo veel gehoopt heeft, nu reeds 
daar in veragting is gevallen.

En vraagd gij mij, mijn vriend, waarom ik mij verleedige om uw 
hier van kennis te geeven? antwoorde ik uw: ter mijner eigene 
verdediging. Men zal nu kunnen ontdekken, waarom ik in Indië
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zoo gehaat en gevreesd ben geweest, wijl ik mij teegens zodanig een 
godloos misbruik van macht en vertrouwen in enen Gouverneur 
Generaal, waartoe men de Hr Wiese ook getragt heeft over te haaien, 
met effect verzet heb. En ten anderen, is dit een antwoord 
op den afkeur van sommigen in Indië, en mogelijk van mijne 
vrienden in het Vaderland ten aanzien van mijn vertrek van 
daar. Men heeft mij voorgehouden, dat den Gen. D. door zijne 
favorable uitlatingen ten mijnen opzigte, een bewijs heeft gegeeven, 
dat hij mij in de Hooge Regeering zoude hebben geplaatst: dan dit 
is juist wat ik gevreesd heb. Den geest, van het Bewind over de 
Colonien in het Vaderland kennende en bewust van de personeele 
vijandschap van een der daarin praedomineerende Leeden, konde ik 
geene eer, geene goedkeuring, maar wel vervolging verwagten, 
wanneer ik had voortgegaan ook onder den Gen. D. met eerlijkheid en

Waare mij den voorstand dier [pu
blieke] belangens door den Koning enigermate opgedragen, zoude ik in 
de opvolging van mijne ambtsverpligtingen hebben pal gestaan, en 
mijne rust en personeele genoegens daar aan hebben opgeofferd; dan 
’s Konings Bewind over de Colonien had mij doen verstaan, dat het 
mijnen dienst niet begeerde en dus had ik volkomen vrijheid mij uit 
den dienst te ontslaan. Nu kan ik mij beroemen zonder oneer en 
vrijwillig afgetrokken en niet uit het veld gejaagd te zijn.

De Brigadier de Sandol Roy, zal nu wenschen mijne raad en 
voorbeeld gevolgd te hebben; hij zoude zich daardoor veel verdriet 
en verneedering bespaard en voorgekoomen hebben dat de Gen. D., 
op naam des Konings, in zijne demissie eene schandelijke onrecht
vaardigheid meer heeft begaan. Hij heeft voorgegeeven, dat hij aan 
het verzoek van den Brigadier om te weeten met wat misdaden hij 
beschuldigd is en orn in zijne defensie te worden geboord verboden 
was gehoor Ie geevrn. De Gen. D. heeft dus in het aanneemen der 
Commissie, om de Brigadier, na zo veele jaaren dienst, smadelijk 
daaruit te stooten, het eervolle ambt van scherprechter op zich ge
nomen. Deezen voerd lijdelijk en onverschillig uit, de marteling zijner 
medemenschen, zonder zich te bekreunen of hij een rechtvaardig of 
onrechtvaardig vonnis uitvoerd; maar dat een man van eer en gevoel, 
een veldmaarschalk, zich daartoe kan verlagen, kan niet worden 
overeengebragt met dat zeedelijk gevoel aan het welk een ieder 
weldenkend menscli zijne daden toetst, maar moet verklaard worden

cordaatheid te handelen
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alleen mogelijk te zijn door die versatiliteit van caracter en die 
absentie van eigene waarde en grondbeginselen, welke het iemand 
mogelijk maken, den enen dag den rol te speelen van een gloeyende 
Republicain en Koningshater, en den anderen dag, om een ambt te 
behouden of te verkrijgen, zich te herscheppen in enen ijverige 
Koningsgezinde; de zodanige zijn tot alles bekwaam, en het is aan 
dat slag van weezens dat de Brigadier zijne condemnatie te danken 
heeft. Hij die geen politieke Tartufie is, heeft sints 1795, het 
Jacobinisme in Indië te zeer in den weg gestaan, en mij daarna 
daarin getrouwlijk behulpzaam geweest, dan dat hij zich de wraak 
van de nu met Koninglijke Ridder ordens vercierde Jacobijnen, niet 
zouden hebben op den hals gejaagd. Bij deezen moet het als 
een misdaad beschouwd worden, ter goeder trouwe Koningsgezind 
te zijn............

Wel dra zal men de gevolgen van het besUiur van den Gen. D. 
ondervinden. Ene compleete derelectie van al wat wijs, recht
vaardig en loflijk in een bestuur kan genoemd worden, moet zich 
spoedig doen gevoelen; gelukkig zal het zijn, wanneer onzen Koning 
de ogen zullen worden geopend alvorens het kwaad onherstelbaar 
zal weezen.

l)e Heer Meijer is van hier vertrokken zonder mij van zijn vertrek 
kennis te geeven, hoe zeer hij mij toegezegd had mij alvorens te komen 
zien, daD hij heeft zeeker op Batavia order gekreegen, mij te ver
mijden. Mijn oogmerk was hem deezen meede te geeven en voor te 
leezen, om hem die gezonden is om in het Vaderland de hande
lingen van den Gen. D. te verdeedigen, te doen zien welken moeije- 
lijken taak hij op zich genomen heeft, en dat welke grote toezeg
gingen hem op Batavia ook gedaan zijn, hem te doen gevoelen, dat 
zo het hem al gelukken mag het Bewind voor een tijd te bedriegen, 
de waarheid eens zal aan den dag komen waaraan men ook dan 
gedwongen zal worden gehoor te geeven, wanneer men door volgende 
événementen, door wanbestuur veroorzaakt, bedugt zal worden voor 
den totalen ommekeer of het verlies van alle onze bezittingen in 
Indië.

Het enige oogmerk door mij in deezen bedoeld Uw hiervoren ver
klaard hebbende, verzoek ik Uw deezen mijnen brief te communi- 
ceeren aan de Heeren Janssens en Lambrechtsen, wanneer ik ver- 

dat zij zullen overtuigd zijn, dat de vooruitzigten waarmeedetrouw
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ik Batavia verlaten heb, reeds meer dan bewaarheid zijn geworden 
dat ik liet aan mij zelf ben verschuldigd geweest, mij aan een 

dienst te onttrekken, waarin nu, minder dan immer bevoorens, enige 
of genoegen kan gevonden worden.

Aan andere personen verzoek ik Uw geene visie van het hiervooren 
geschreeven te geeven. Mijn oogmerk is, in geenen deele, om als aan
klager teegens den Gen. D. op te komen, of het vertrouwen het welk 

in hem gesteld heeft, te verzwakken. Men kan nu niet beeter doen

en

eer

men
dan hem te laaten voortgaan en de gevolgen van zijne handelingen 
af te wagten. Zonder de domkoppen en deugnieten, die hij in de 
Regeering en in de eerste posten van vertrouwen en gewigt gesteld heeft, 
daaruit te ontslaan, kan men niets verbeeteren, en daar men in het 
Vaderland, door gebrek aan kennis van de meerdere waardige per
sonen in Indie, geene beetere keuze doen zoude, zoude men gevaar 
loopen de kwaal te verergeren. Het is beeter dat de Voorstanders 
van gen. D. door eige bevinding overtuigd worden, dat, wil men

men dit niet zo zeer zoekende aloude kwaal in Indie geneezen 
moet in de verandering van de form van bestuur, maar van het 
aanneemen van deezen eenvoudigen stelregel: dat eerloosheid gestraft, 
en kunde en ijver de enige aanbeveeling tot bevordering zij: Het
is vooral in colonien, dat men zich hiervan behoord overtuigd te 
houden: 11 faut un prix au Juste, il faut un frein au crime. De 
onbepaalde macht waarmeede een gouv. gen. bekleed is, en die men 
hem moet toevertrouwen maakt hem de opvolging van deezen reegel 
mogelijk en is de enige grond waarop hij het welgelukken van zijn 
bestuur verwagten kan. Wanneer hij eens in compositie met de 
misdaad komt, verzwakt hij zijn eigen gezach en bereid zich duizende 
moeijelijkheeden in het vervolg, hij maakt zich zelf daarenboven een 
deelgenoot in de misdaad.

Met plan hetwelk men met den Gen. D. voorhad, heeft men met 
het compleetste succes in het werk gesteld. Men had voorgenomen 
hem eerst te laten uitbulderen en schelden op de schelmen en schurken, 
en hem in zijne bedreigingen zich te laten vermoeijen, om hem daarna 
des te gemakkelijker te kunnen leiden. Ook is hij, behalve in zijne 
militaire ontwerpen, gedurende zijn verblijf te Batavia, ten enenmale 
door de voor hem onzigtbare hand van den ouden en doortrapten 
Sieberg, bestuurd geworden.

Op al wat hiervoor geschreeven staat, durf ik mij gerustelijk,
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zelf op het getuigenis van de Heer Meijer beroepen. De daadzaken 
kan hij met geen mogelijkheid ontkennen; men vrage hem, wat 
gevolgen men van het bestuur van den Gen. D. te wagten hebbe? 
Bijaldien zijn geweeten te Batavia onder geene te sterke banden 
is gelegd is hij zo zeer als iemand in staat, deze vraag te beant
woorden.

33. Brief van L. W. M e ij e r aan Uaendels, 
Buijskes en Van IJ ss el dijk, 19 Nov. 1808.

IIoogEdele Gestrenge Heeren!

Ik heb de eer Uw HoogEd. bij dezen in allen eerbied kennis te 
geeven, dat ik den 4 September alhier behouden gearriveerd ben; 
en geduurende de reijze van den kapitain William Hanoilton en den 
superkarga George R. A. Ricketts alle mogelijke beleefdhedens 
voor mij, en zorge voor mijne papieren ontvangen heb; en, daar 
ik zulks met rechte vermeen te mogen attribueeren aan derzelver 
eguards voor mijn Gouvernement, ben ik zoo vrij UwHoogEd. zo 
eerbiedig als instantelijk te solliciteeren om, in gevalle een van die 
Heeren weder te Batavia mogte komen dezelve te doen jouisseeren 
van die voordeelen van den handel, waardoor de bepaalingen daar
omtrent eenigsints vatbaar zijn.

Op de Amerikaansche kusten zijn wij eerst door een Engelsche 
Brik, en twee dagen daarna door een Engelsch Fregat gevisiteerd; de 
afgezondene officier van de Brik, hoewel geïnformeerd zijnde, dat 
er zich een ITollandsch passagier aan boord bevond, heeft hoege
naamd geene notitie van mij genomen, en de zendeling van het 
Fregat heeft zich vergenoegd mij, behalve eenige questien omtrent 
schip en laading, te vraagen wat ik op Batavia geweest was, waarop 
ik hem in gebrooken Engelsch gerepliceerd heb dat ik mijn brood 
met de pen gewonnen had; — beijde hebben mij zeer beleefd be
handeld.

Deeze ondervinding en het alhier algemeen erkend gevoelen der 
Engelsche heuschheijd omtrent Hollanders in ’t algemeen, zal mij 
aanspooren, om, ingevalle er na de opheffing van het embargo geene 
directe gelegenheijd naar Holland is, liever over Engeland, voorzien



]
95|

met eene wel verkrijgbaare Sweedsche pas, dan over Frankrijk te 
— waaromtrent en omtrent mijne andere verrigtingen ik de 

zal hebben UwlIoogEd. bij een nader verslag mijn eerbiedigst 
rapport te suppedileeren: hieromtrent kan ik UwlIoogEd noch niets 
positifs bededen, alzo zulks geheel dependeerd van de omstandig
heden en situatie na het embargo; — doch dit is zeker dat het 
vervolg mijner reijze aan duijzende ongemakken en veele gevaaren 
bloot gesteld is; 
zullen ontvangen van den overbrenger deezes de H> Klaas Heijnis, 
die voordeezen een der verdienstelijkste klerken bij mij als Visitateur 
generaal geweest is, en die ik den Hr Directeur generaal in ’t bij
zonder op mijne verantwoordelijkheijd kan aanbeveelen als een man, 
van wien in ’t vak van Finantien en Commercie zeer veel parthij 
kan getrokken worden; — hij retourneerd na de Indien, om al
daar geemployeerd te worden, en ik houde mij ten vollen ver
zekerd, dat hij in allen deelen zo veel aan mijne aanbeveeling 
als aan Uw IIoogEd. daarop gefundeerde verwagting zal voldoen 
en eene acquisitie in ’t getal van zo zeer benoodigde dienaaren zal 
zijn:— de Hr Visitateur generaal Bauer zal zekerlijk niet hesiteeren 
mijn getnijgenis te bevestigen en te appuijeeren.

Uijt het verslag, ’t welk UwHogEd. zo van den Hr Blok als van 
den Hr Heijnis omtrent de plaats gehad hebbende omstandigheden 
bij mijn aankomst alhier, zullen ontvangen, kunnen UwHEd. op- 
maaken en nagaan in welk eene verlegenheijd ik mij bij mijn arri- 
vement alhier bevond; daar er hoegenaamd geen acceptable gele
genheid was om mijne re ij 8 te vervolgen en het vooruijtzicht tot 
een gunstiger passage zeer duijster was en noch blijft. Wel is waar 
dat er sedert mijn aanwezen alhier een Brik naar Bourdeaux is ver
trokken, doch ik konde ter dier tijd geen Sweedsche pas krijgen, 
en het was te voorzien, ja zeker te berekenen, dat dien bodem, 
waarop zich een groot aantal Fransche en Hollandsche passagiers 
bevonden in Engeland zoude opgebragt worden alwaar de selve, 
volgens zekere alhier ontvangene tijdingen, in prison worden gede
tineerd: — ’twelk dan ook de reden is, dat ik na ingewonnen advis 

de Ileeren Blok, le Roy en Bayard van die zo desperate ge- 
legenheijd geen gebruijk gemaakt heb.

Het alhier nu bijna een jaar plaats gehad hebbend Embargo moet

gaan;
eer

waaromtrent UwlIoogEd. nader informatie

van
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Batavia zeker in de uijterste verlegenheijd gedompeld hebben; daal
de handel met de Americaanen de eenigste ons overgebleevene 
resource was om de Indien van contanten en behoeftens te voorzien, 
en ik zal het .derhalve mijne ernstigste betrachting maken, om de 
kooplieden alhier zo veel mogelijk te animeeren om, na de opheffing 
van het Embargo, hunne schepen, beladen met 2/3 aan contanten 
en 1/3 aan benodigde articulen naar Batavia te zenden: — doch 
daar ik mij niet als zendeling aan een ieder bekend mag en wil 
maaken, zo zal ik de Iir Smissaert, die daartoe alleen als Hollandsch 
Consul bevoegd gerekend kan worden, schriftelijk en op de instan
telijkste wijze sommeeren, de kooplieden in America in ’t generaal 
uijt te noodigen hunne schepen naar Batavia te zenden, en Zijn Ed. 
door ouvertures en informatien in staat stellen aan die voorstellen 
zodanige gunstige vooruijtzichten op eenen voordeeligen handel bij 
te zetten, als in staat zullen zijn de handelaaren alhier daartoe op 
de krachtdaadigste wijze te animeeren, van mijne cynosuren daar
omtrent en den uijtslag daarvan zal ik de eer hebben Uw HoogEd. 
bij een nader rapport te informeren.

Eenige dagen naar mijn aankomst alhier hebbe ik de inclosa van 
den Hr van Polanen ontvangen, en dezelve zodanig beantwoord, dat 
ik mogt veronderstellen, dat Zijn Ed. alle correspondentie met mij 
zoude afbreeken; — doch sedert is Zijn Ed. alhier geweest, heeft 
mij verscheijdene questien gedaan, willen doen gelooven, dat Uw 
Excellentie hem op Batavia vindende gaarne in ’s lands dienst had 
gecontinueerd, voorts verteld, dat de Zijn Ed. opgedraagene Commissie 
bij bet voorig gouvernement reguardeerde het aangaan van contracten 
met Amerikaanen om de specerijen tegen contante betaaling direct 
van de Moluccos af te haaien.

De Iieeren le Roy en C°. schijnen zeer genegen, om, na de op
heffing van het Embargo een of twee schoeners naar Batavia te 
zenden, om aldaar permissie te erlangen voor de aanbrengende con
tanten specerijen op de Moluccos in te laaden en de Heeren B. en 
J. Bolden te Philadelphia zijn van voorncernen, om als dan ook een 
schip naar Batavia te zenden; — aan beijde hand elshui jzen zal ik 
opgeeven welke articulen, bnijten specie, het gewildst op Batavia 
zullen zijn.

Kort na mijne aankomst alhier heb ik de Iieeren le Roy en C°.
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ten verkoop aangeboden de mij door Uw HoogEd. gecedeerde 500 
pic8 koffij tegen Sp9 9000, — doch die Heeren betuijgden mij zeer 
genegen te zijn mij gelden voor te schieten, doch volstrekt onge
negen om zelv tot een mindere prijs die koffij te koopen; — ik 
heb gemelde Heeren daarop nader schriftelijk gepresenteerd UwEd. 
die koffij tegen Sp8 8000 af te staan, doch daarop zodanig een 
weijgerend antwoord ontvangen, als Uw Hoog Ed. uijt de bijlaagen 
deezes zullen zien; weshalven ik mij genoodzaakt heb gevonden bij 
mijn aanwezen te Philadelphia daarover in onderhandeling te treeden 
met de Heeren B. en J Bohlen, die dezelve hoeveelheijd van mij 
gekocht hebben voor Sps 8000: — ik solliciteere Uw IIoogEd. der- 
halven die koffij volgens endossement der bewijzen te willen af- 
geeven.

De vooruitzichten tot eene spoedige opheffing van het Embargo 
zijn grootendeels verdweenen en zo hetzelve al opgeheven mogt 
worden, zal hetzelve opgevolgd worden door eene Acte van Non 
intercours met de belligerende Mogendheden en derzelver geallieer- 
dens, weshalve ik mij alle moeijte gegeven heb om met behulp van 
de Heeren le Roy en Bayard een Zweedsche pas te verkrijgen. 
Hier ben ik niet alleen in geslaagd, maar heb ook een certificaat 
van den Engelschen Ambassadeur voor die pas geobtineerd, mijne 
passage met de Paketboot van December besproken en half betaald 
en moet mij nu alle oogenblikken gereed houden om te vertrekken 
alzoo men verwacht dat ingevalle er in ’t congres iets bijzonders 
voorvalt met betrekking tot Engeland, de kapitein van de Paket 
ordre zal ontvangen, om binnen 24 naren te vertrekken.

Ik zal voorzien worden met introductiebrieven voor Londonsche 
kooplieden, so door de Heeren Le Roy en Bayard als de Heeren 
B. en J. Bohlen, welke ik hoop dat mijne passage naar Holland, die 
anders moeijelijk is, zullen faciliteeren.

Omtrent mijne papieren heb ik naar ingenomen advies van die 
Heeren de meeste omzichtigheid gebruikt en hoop, dat mijne maat
regelen daaromtrent met eenen voordeeligen uitslag en goed succes 
bekroond zullen worden, hoewel er in dit tijdstip cn bij de tegens- 
woordige combinatie van zaken weinig vooruitzicht is, om het voor

doelwit mijner zending te bereiken.
Drie vierde mijner uitrusting en mijne eigene particuliere papieren 

en de meeste der brieven ben ik verplicht hier te laten.

naam

7
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Met den hartelijksten ijver voor Uw HoogEd. dienst, verschuldigde 
trouw en diepen eerbied heb ik de eer te zijn

Excellentie
HoogEdele Gestrenge Heeren. 

Uwer HoogEdelheden 
onderdanigste dienaar 

L. W. Meijer.

New York den 19 November 1808.

34. Brief van Min. Van der He Tm aan Daendels* 
21 Nov. 1808.

Heden ontfang ik de eerste tijding van Uwe Exce en zie uit uwe- 
officiëele dat ik een vorige mis. Hartelijk wensch ik Uw Exce geluk 
met deszelfs behouden aankomst en de goede staat waar in Uw 
Exce over het geheel genomen de zaken heeft gevonden. Mijne laatste 
was van den 16 Decbr van voorleden jaar . . . . , zedert de Ministerien. 
van Marine en Colonien vereenigd zijnde heeft alle gelegenheid tot 
communicatie ontbroken. Uwe Excell» eerste stappen op Java’s grond 
hebben bij mij de hoop verlevendigd, dat de enorme Depense van 
uwe reis geene verspilde kosten zullen zijn, en Z. M. heeft mij ook 
deszelfs genoegen deswegens betuigd. Uwe beide meer confidentiëele 
hebben mij veel plaisier gedaan. De benoeming van den Direct1 Genk 
geloof ik, dat Uw Exce zich over zal loueeren, minder algemeen 
schijnen de nieuwe benoemde Raden te worden bewonderd. De aan
komst van den Heer Buijskes en de Heer Gordon zijn met bijhebbend 
gezelschap mitsgaders van de toegezonden goederen bij eene andere 
gelegenheid was mij bijzonder aangenaam; maar daar en tegen mist 
Üw Exce veel aan de neming van het fregat Gelderland’, ook is 
de Vlieg in de kaars gevlogen en van de lloop is nog geen tijding. 
De Finantiëele omstandigheden verergeren hier bij den dag, dat is- 
te zeggen, wat de ruimte aangaat, want anders is er hoop dat Z. M. 
door de bezuiniging in alle vakken van administratie en door de 
wijze maatregelen, welke Iloogstdezelve neemt, den Boedel zal redden,, 
en het schip van staat voor zinken bewaren. Het blocus van America 
en van alle de havens van dit Rijk, de oorlog met Zweden en de 
inwikkeling met Rusland en Denemarken benemen voor het tegens-
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het gevraagde van hier te kunnen vol-woordige alle hoop om aan 
doen. De Heer Wiese ligt, zoo veel ik weet, nog ziek in Noorwegen.
De aankomst van den Heer Meijer uit America zie ik reikhalzend
te gemoet, en na van een [van] beide iets nader te hebben ver

hoop ik Uw Exco breedvoeriger te schrijven. Intusschennomen,
beveel ik mij in de voortduring uwer meer bijzondere correspondentie

wensch meer en meer te vernemen dat uwe ijverige pogingen
Mevr.

en
, met de beste uitkomst mogen worden bekroond (‘) 

Daendels is met de Haren volmaakt welvarende.
Ik heb de eer met alle consideratie te zijn.

Brief van Daendels aan den Koning, 
23 Nov. 1808.

35.

Sire!

' Retourné de Samarang depuis quelques jours, après avoir été 
assez heureux de réorganiser ce vaste et beau domaine de votre 
Majesté, connu sous le noin de gouvernement de Java, a la satis- 
faction presqu’universelle et au delA, de mes espérances, 1’occasion se 
presente que le colonel Gicquel des Touches, adjudant général de 
la marine, le pilote a qui je dois principalement mon heureuse arri- 
vée et la création d’une flotille dans cette colonie, qui a fait fage 
A une masse inombrable de pirates, desire retourner, étant engagé 
aux Isles Oanaries dans des speculations commerciales.

Sachant le besoin, qu’il avoit de retourner, j’ai pressé son départ, 
afin de profiter de cette occasion puur faire mes rapports & Votre 
Majesté, sur la situation favorable de ses possessions dans les grandes 
Indes, malgré la non arrivée des Badmens Americains, qui nous öte 
les ressources pécuniaires de la vente du cafFé, poivre et sucre; mais- 
te est le changement dans ce pays, tel le est la confiance dans le 
gouvernement de Votre Majesté, qu’une négotiation personelle et 
forcée, dans la quelle j’ai taxé moi meme au de IA, de mes moyens 
a été regu par le public avec une approbation générale, et que le

(1) bij gelegenheid verzoek ik te mogen weten, wat er is van zekere Cranzen, 
daar wij over hebben gesproken, en beveel ik UwExcell. den ongelukkigen 
Teijlingen aan, niet als een man van doorzigt, maar van probiteit.

van

|
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fier sultan du Matarara offre k prèter au gouvernement cinq k six 
cent milles piastres fortes: k ces ressources Sire! se joignent une 
augmentation considérable dans les revenus du ci devant gouverne
ment de Java, qui sont payés en espèces; et des nouvelles voies de 
commerce crées, procureront par des negotians arméniens arabes et 
maures, la vente d’une partie de nos productions et 1’achat des 
articles, dont nous ne pourront nous passer.

La nouvelle organisation du gouvernement de Java, dont je rends 
compte en detail au ministère des colonies, a pour base

lc une amelioration dans le sort du Javan, sans rien cbanger 
aux conlingens, ni aux livraisons forcées, mais en le délivrant de 
vexes de differente nature, comme les services arbitraires, le mise 
en gage des individus, une espece d’esclavage, et le louage ou mise 
en gage de villages entiers etca.

2e L’abolition des contributions et presents journalieres, dont 
etoient chargés les chefs Javans, appellés Regenten.

3e Idem des Chinois.
4e La creation et payement de traitemens fixes aux Employés 

Europeens.
5e La creation d'une inspection et d’une administration des forets: 

Je puis assurer k Votre Majesté,- ayant parcouru presque toute 1’Isle 
de Java, qu’avec une bonne administration, le bois ne manquera 
jamais, et suffira pour créer une marine militaire.

6e La creation d’un Inspecteur général des plantations des arbres 
k caffé. Cette administration ainsi que les forets, etoit entierement 
négligée.

7e La cessation de toute commerce illicite et de la contrabande 
qu'exercèrent principalement les premiers employés Européens et 
les Chinois, permis a ces derniers, pour les mettre en état de payer 
les contributions journalieres au gouverneur, resident ctca.

8e L’amelioratiou de la Justice en général, et la creation d’un 
college de Justice a Sourabaja.

Avant mon départ de Java, cette nouvelle organisation etoit 
arretée et publiée; Et le pays de Cheribon, oü le bon ordre a 
été de nouveau troublé un instant, par suite des fausses mesures, 
employées par Mr N. Engelhard, commissaire du gouvernement pré- 
cédente, pour organiser ce pays après les troubles précédens, recevra 
au gré de ses habitans k peu prés la mêrne organisation.
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Le premier secretaire general Veeckens, resté k Samarang, surveille 
Vintroduction de la nouvelle orgauisation; et 1’arrivée du general 
Buyskes k Sourabaya, pour oü il s’est mis en route, assurera sa 
pleine et entiere execution.

Ce general qui pendant mon absence de Batavia a parfaitement 
rempli les fonctions politiques, qui lui étoient confiées, commandera 
k Sourabaya pendant mon sejour i<ji, et surveillera 1’execution des 
travaux politiques et militaires, et Votre Majesté peut se convaincre, 
que si je venois a mourir ses possessions seront bien administrées 
sous ses ordres.

Ces occupations organiques n’ont pas retardé les autres travaux. 
J’ai Thonneur Sire! de joindre i§i la carte, sur la quelle sont 
marquées les fortifications commeneées, et deja trés avancées, pour 
mettre les vaisseaux devant Sonrabaja & 1’abri d’insultes ennemies, 
et nous avons les meilleures esperances que la construction du Fort 
Capital de Menaré, marqué sur la carte, réussira et couvrira le canal 
Principal; pendant que nous tacherons de former un port intérieur 
dans la rivière même de Sourabaija, par des jettées jusqu’a dans 
la profondeur des eaux, couvertes a leurs issues par des têtes de 
pont, dont Tune est presqn’aclievée, et raarquée sur la Ciirte; une 
des jettées est aussi commencée, qui doit linir contre 1’oreillon gauclie 
de la premiere redoute.

Penetré de la nécessité de posséder en mêrae tems un port et un 
refugc assuré pour les vaisseaux de ce coté de Blsle nous avons 
trouvé dans le détroit de la Sonde une Baie, formée par une Isle, 
nommée cantare [?] ou Meeuwen Eiland, que le General Buyskes a fait 
occuper depuis deux mois, d’apres mes ordres et commencer a Ibrtifier.

J’ai riionneur d’offrir k Votre Majesté une seconde carte, sur la 
quelle sont marqués les projets de cette Baie interessante; rnais une 
forêt presqu’ impénétrable, ainsi que les pluies eontinuelles, mettent 
beaucoup d’entraves aux travaux, dont est chargé le colouel Cowell.

Depuis mon départ pour Java, 1’occasion ne s’est presentée qu’une 
seule fois pour faire mes rapports a Votre Majesté, dont le géneral 
Buyskes a profité; ce qui m’a été impossible, vö que le navire 
americain partoit a 1'improviste de Batavia; aussi n'aurois je alors 
pu donner a Votre Majesté que des rapports incompletes, les travaux 
politiques et militaires etant dans leur naissance et sans resultats. 
J’avais vu k Batavia ce qui etoit de bon dans toute Plsle de Java

/
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en militaire; les debris des corps, que je trouvois k Samarang et 
Sourabaija, ne méritoient pas ce nom; mais aidé par le Colonel de 
Koek k Sourabaija, je suis venu k bout de creer trois Régimens 
d’infanterie de campagne de 3 bataillons chacun; un Batailion de 
chasseurs, six bataillons de garnison, trois bataillons d’artillerie, 
ayant chacun une compagnie d'artillerie légère; un Regiment de 
cavallerie de cinq escadrons, et en sfis trois cents Européens et 
Ambonnais dans les trois forts de Solo, Klalten et Djocjocarta, une 
garnison k Banjoewangie et une autre a Passourouang. J’ai Phonneur 
de joindre i<ji le tableau general de Parmée de terre de Votre Majesté 
aux grandes Indes, en observant cependant, que les recrutements 
auroient beaucoup mieux réussi, sans le dégout que montre le 
Madurien pour Petat militaire et la désertion continuelle, qui en est 
la suite, causée par les pertes considerables, qu’a essuié cette 
nation, autrefois si guerriere, le soldat ayant été exposé a l’air si 
malfaisant des lignes de Batavia, actuellement abandonnées, a celui 
de Cheribon etc&, pendant que le Javan n’est nullement propre au 
service militaire dans son Isle.

Une autre cause a frustré jusqu’itji Parmée de 2500 Chretiens 
Ambonnais de la Cöte de Menado, Gorontalo etc, dans 1’Isle de Celèbes, 
les meilleurs soldats du monde dans ce climat, par les vexations de 
la part du Gouvernement, mais qui ont cessé depuis la demission 
donnée au gouverneur Cranssen, remplacé par le gezaghebber Wieling, 
de Ternaten, Homme probe et généralement aimé, de raanière 
qu’au retour du printems on peut cornpter au moins sur 3000 
recrues Ambonnais.

En attendant, nous achetons continuellement des esclaves k Balij 
et a Macasser, pour en faire des soldats: ces nations sont braves, 
et par les bons traitemens devouées a leurs chefs.

Notre plus grand besoin est en officiers et sous-officiers Euro
péens. II constatera k Votre Majesté par le tableau de Parmée que 
beaucoup de corps en manquent; mon prédécesseur et moi n’avons 
cestê d’en demander an general de Caen k 1’Isle de France; mais 
quoique nous tachions de satisfaire de notre coté k toutes les de- 
mandes pour le besoin de ses isles, il ne repond pas même sur 
Partiele; ce qui a valu un reproche k ce general de notre part; 
specialement puisquMl lui est facile d’y satisfaire, ses deux Isles 
étant remplies de jeunes gene sans etat et k charge k leurs families.
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Et on est parfaitement instruit, que le sort de 1’officier est amelioré 
et qu’on a le plus grand soin de la santé du militaire en tout tems, 
specialement dans les Hospitaux, que j’ai fait établir k Pinstar de 
1’Europe; et qu’on ne laisse dans les endroits malsains que des 
guarnisons fixes, acclimatées et proportionnées au plus grand besoin 
de la defense et de la police, et que le reste de 1’Isle est sain, 
specialement les hauteurs; qni commencent k quelques lieues des 
cotes et parcourent 1’Isle entiere.

Je puis assurer k Votre Majesté qu’i<ji, a Buitenzorg, a douze 
lieues et demie de Batavia, oii je passerai la moitié de 1’année 
Pair est aussi sain qu’en France; aussi ma santé se trouve mieux 
pendant tout le tems de mon sejour dans cette Isle, que j’aurrais 
pu m’en fiatter si je n’avois quitté PEurope.

A mon arrivée dans cette Isle il n’y existoit des chemins pour 
les voitures, que dans les environs de la capitale et des Residences 
qui etoient separées entre eux par des montagnes, forêts et marais, 
inaccessibles pendant six mois de 1’année pour un passager & cheval; 
el le courier de la poste, qui partoit dans les tems des pluies une 
fois par semaine avoit souvent besoin de six semaines pour aller 
et venir de Batavia k Sourabaija: actuellement la poste part et 
vient regulierement deux fois par semaine; et cette rnême route 
se fait en douze jours. Et en six mois d’iiji on parcourera 1'Isle 
entiere en voiture de poste et en voiture publique, saus la quitter 
qu’a sa destination: J’aurai Phonneur de donner dans mon prochain 
rapport a Votre Majesté un detail sur les routes, dans une deserip- 
tion statistique des possessions de Votre Majesté dans cette Isle, 
dont je suis occupé. Je dois aussi rendre compte & Votre Majesté de 
ses possessions aux Isles Molucques, qui sont également dans une 
situation satisfaisante, 1’exception d’un mécontentement general, 
qui a existé parmi les Emploijes civils et militaires, et parmi les 
habilans contre le précédent gouverneur Cranssen, raais ce qui doit 
étre changé en un contentement et joie générale par Ia nommination 
de 1’IIomme que lc public demandoit au poste de Gouverneur.

Les pertes, que 1’Etat a essuyées par le dégat des noix de mus- 
cade, sont reparées par une meilleure manipulation, et des bonnes 
recoltes: — le fiscal est chargé de cette affaire.

On craignoit en liollande et k Batavia que si le Javan venoit 
k connoitre le changement dans le gouvernement et raneantissement

t
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de la Compagnie des Indes, il se croiroit dégagé de tont engagement,, 
et qu’il ne payeroit ou fourniroit les walingen* ni les livraisons forcées: 
Et qu’on auroit tout k craindre des deux cours de Java, du Soe- 
soehoenan et du Sultan du Mattaram qui avoient depuis longtems 
empieté sur 1’antorité et les droits du gouvernement des Indes, 
pour le quel ils avoient perdu toute considération, et on craignoit 
spécialement le Sultan, de qui on essuyoit, dans la personne du Resi
dent k sa cour, des humiliations journalières.

A mon arrivée a Samarang je trouvai ces deux cours unies 
et en armes contre nous; le Resident de sa Majesté k la cour du 
Soesoehoenan avoit fait croire k ce Prince que mon intention étoit 
de 1’attaquer, ainsi que le Sultan: J’ai été assez heureux de dissiper 
ces nuages; de désunir de nouveau ces princes; de substituer un 
réglement de cérémonie digne du representant de Votre Majesté k 
un autre, qui le deshonoroit; Et j’ai fait gr&ce au résident Liebe- 
herr, qui avoit si cruellement trabi son devoir.

11 y avoit même des personnes et entre autres monsieur Neder- 
burg, qui déclarèrent qu’il seroit dangereux de substituer la livrée 
de Votre Majesté k celle de la Compagnie. Je n’ai pas suivi leur 
conseil: dés mon arrivée, j’ai annoncé la dissolution de la dite 
Compagnie; que Votre Majesté desapprouvoit la conduite des ser- 
viteurs de cette compagnie, et qu’Elle m’avoit envoyé pour ameliorer 
le sort du Javan et faire cesser toutes sortes de vexations.

J’ai substitué partout les armes de Votre Majesté a celles de la 
Compagnie, et le Soesoehoenan m’a déclaré en présence de sa cour 
et du Ministre van Braam, que dorénavant il ne porteroit plus une 
étoile dont la compagnie lui avoit fait presente, et dans la quelle 
se trouvent les armes de la Compagnie. Aux jours de cérémonie la 
santé de Votre Majesté est bue, en place de celle de la Compagnie 
k la cour de ces Princes.

Et l’anniversaire de Votre Majesté qui a été célébré le 25 aout 
passé par toute 1’Isle, avec le plus grand éclat, spécialement k Sama
rang, Batavia, et Sourabaija, a été celebré de méme k la cour de ces 
Princes et le vieux Sultan, qui autrefois ne venoit jamais au logis 
du résident y a assisté jusqu’apres les Toasts suivants:

1® k la santé de Sa Majesté Louis Napoleon, roi de Hollande, 1’a- 
mi des princes javans, le père de sonpeuple; aussi du peuple Javan.

Le salut fut de 45 coups de canon.
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2e k la santé de Sa Majesté, le grand et invincible Napoleon; 
PEmpcreur des Framjois, frere de Sa Majesté le Roi d’IIollande, 
45 coups de canon.

3e k la santé de Sa Majesté la Reine d’Hollande, 1’exemple de 
vertu et de bonté.

36 coups de canon.
4e k la santé de son altesse royale, le prince royal de Hollande 

PEspoir de tous ses bons et fidèles sujets.
36 coups de canon.
5e a la santé du Gouverneur General des Indes
28 coups de canon.
6e k la santé de Son eminence le Soesoehoenan, ou Sultan du 

Mataram
21 coups de canon.
De cette même journée j’ai profité Sire! pour donner aux fidèles 

serviteurs de Votre Majesté une marqué de Votre bonté pour eux, en 
créant parmi eux quelques chevaliers, dont Elle a bien voulu me 
donner le pouvoir. J'avois deja distribué auparavant cinq décorations; 
Votre chancelier de 1’ordre a qui je fais mon rapport en detail les 
mettra sour les yeux de Votre Majesté.

J'etois avec mon rapport avancé jusqu’ici a Buitenzorg lorsque je 
fus appellé a Bantam par un horrible assassinat, commis dans la 
personne du commandeur, d’un officier et de quelques soldats dans 
le chateau du Prince et sous ses yeux par le premier ministre, les 
frêres du Sultan et autres Princes. Dans quatre jours j’ai fait venir 
mille hommes de Batavia et entourer son chateau, fortifié d’un cordon 
Bastionné defendu par une artillerie nombreuse, et par trois milles 
hommes; mais qui 1’abandonnerent successivement, ainsi que la cour 
de maniere que lorsque nous cernames avant hier un soir le chateau, 
les restes de la cour et 800 hommes, qui lui restoient, 1’abandonne
rent, se sauvant 1’un apres 1'autre, et le Sultan fut trouvé seul 
dans le fort, entouré dc ses femmes, lorsque nous avions escaladé 
la muraille et forcé la porte du chateau.

Par un arreté d’hier j’ai joint ce Royaume üi la Couronne de Votre 
Majesté, proclamant cependant le demi frere lógitime du Sultan, lui 
même étant batard, comme Sultan, d’une partie du cidevant Royaume 
de Bantam, mais comme sujet de Votre Majesté et relevant les ordres 
du Prefet, que j’ai nommé k la place du Commandeur.

1
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Les Laropongs, qui forment Ia principale partie du $i-devant Royaume 
de Bantam, situées dans 1’Isle de Sumatra, de Tautre coté du détroit 
de la Sonde, sont mises sous une administration particuliere et une 
autre partie considérable du 9i-devant Royaume de Bantam, qui 
s’approche de quatre lieues et demi de Batavia, est jointe h la 
province de Batavia nommée Ommelanden, ce qui avoit été desiré 
depuis longtems, mais dont on n’avoit pas même pu réussir devenir 
locataire, avec droit d’y faire la police, qui y manqoit et inquiettoit 
trés souvent les environs de Batavia.

Telle est Sire! la vraie situation des possessions de VotreMajesté 
dans ces regions. Et le zèle pour le service de Votre Majesté, et 
1’espérance de mériter son approbation, me mettra i\ même de surmonter 
tous les obstacles, qui pouvoient se rencontrer.

Je ne demande de 1’Europe Sire! que des officiers, sous-officiers 
et soldats, car je n’ai plus d’Europeens. Les soldats qui portent ce 
nom sont des invalides; des mortiers-obusiers, et pieces de 6 de cam
pagne, avec leurs ammunitions, et rien de plus.

Que Votre Majesté donne seulement ses ordres de faire publier le 
véritable etat des choses dans cette Isle, el qu’on fasse connoitre, 
qu’on ait soin ici de la santé de chaque individu; — le chateau 
meurtrier de Batavia évacué par les Bureaux, qui sont etablis h 
une demi lieue hors la ville, dans un local trés sain: et alors un 
grand nombre de personnes estimables de toutes classes se presen- 
teront pour ètre employées ici.

J’ai 1’honneur d’etre avec le plus profond respect

Sire!
De Votre Majesté,
Le plus fidéle, 
le plus zèlé 
et le plus obéis- 
sant eervileur

Ceram, a deux 
Lieues de Bantam 

le 23 novembre 
1808.

et sujet
(si<jve) Daendels.

Brief van Van Polanen aan G o 1 d b a c h, 
1 Jan. 1809.

Las de lutter sans fin et la plupart de temps sans fruit contre

36.



107

la corruption, 1’inertie et Pindifference qui distinguent tant le gou
vernement de votre cousin et n’y voiant pas de fin j’ai quitté 
Batavia dans 1’intention de continuer mon voyage pour la patrie 
apres avoir executé une commission en Amerique, dont j’ai été 
chargé a cette occasion, mais k -mon arrivée i(?i j’ai appris celle de 
Monsieur Daendels a Batavia, et voyant par la que le sort de la 
colonie etait deja entre ses mains, j’ai prevu le pen d’utilité de 
mon projet d’ouvrir les yeux k eet egard au gouvernement dans la 
patrie. J’ai (jependant donné connaissance de ce projet au Ministre 
des colonies, de même que de mon intentior. de rester en Amerique, 
quoique me tenant toujours a sa disposition, si je ne recevais pas 
un ordre contraire; je n’ai pas encore retpi de reponse a eet egard. 
Cependant, Mon ami, j’ai appris avec grand plaisir de Monsieur 
van Alphen que Monsieur Daendels a rendu justice a vos merites 
en vous nomraant Pref'et de Samarang. Je n’ai pas osé 1’esperer. 
Dans les nominations a Batavia dont 1’influence de Siberg par 
Muntinghe sur le goneral Daendels est si manifeste, 1’ignorance et 
souvent 1’ignorainie ont été tellement des recommandations que j’ai 
du craindre qu’on vous aurait passé dans les nominations multipliées. 
J’espere de tout mon coeur que vous eprouverez plus dejouissances 
dans votre nouveau poste que dans votre precedente.

Brief van Van P o 1 a n e n aan D’ O z y , 24 
Jan. 1809.

[Verzonden mei de Mentor.]

De tijding jongst van Batavia hier aangebragt, oordeel ik van zo 
veel gewigt, dat ik niet kan nalaten Uw die te communiceeren, bij 
decze eerste gelegenheid die zich daartoe voordoed. liet volgende 
word mij in enen brief van de Ilr. van Alphen, gedagteekend Balti- 
more den 18 dezer voorl. maand, geschreeven: van de publieke 
zaken in Indië kan ik niets zeggen. Alle de plans van den Gen. 
Daendels zijn regt opposit aan alles wat het oude sijstema was. De 
Regimenten worden geformeerd — de Militie op 30000 gebragt — 
de Sullhan verneederd — de Keizer zeer geëstimeerd — de Iroupes 
waren in hei veld teegens den Sullhan, die meer en meer toegeeft — 
te Cheribon waren nieuwe onlusten gereezen, doch nu weeder gestild.

37.
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Op ene nadere brief aan de Heer van A. geschreeven, heb ik 
geen antwoord en dus kan ik Uw geene meerdere particulariteiten 
bedeelen: dan uit bet bovenstaande blijkt het, dat den Gen. D., in 
den reeds allesints precairen toestand waar in wij door het gebrek 

Europesche militairen en door den geheel uitgeputten staat onzer 
geldmiddelen, gebragt zijn, geene bedugting heeft voor enen oorlog 
op Java en om het thans bestaande evenwdgt tusschen den Keizer 
en Sulthan te verbreekeu. Uit een brief van New Jork ontfangen, 
verneem ik, dat men bij het vertrek van het laatste schip van 
Batavia, daar zeer geallarmeerd was voor de gevolgen van de toen 
plaats hebbende toestand op Java, en dat verscheide personen zich 
bij den Cap. vervoegd hadden om passage naar America — in enen 
anderen brief word mij gezegd: we liear that some unpleasant cir- 
cumstances have happened at Batavia, but we cannot discover of 
what nature they are.

Het vooruitzigt dat den invloed waaronder den Gen. D. handeld

aan

en waar door hij reeds zo veele misstappen heeft begaan, het oogmerk 
om zijne ongeschiktheid tot zijnen post aan den dag te brengen, zo 
verre zoude drijven, om hem in enen Javaschen oorlog te wikkelen, 
is nimmer in mij opgekoomen en kan nog bij mij niet ondersteld 
worden, wijl dit ene zo algemeene ramp zoude tengevolge hebben, 
waaraan niet dan met schrik te denken is. Hij moet dus geoordeeld 
worden, in dit geval, uit zich zelve te handelen en totdat wij den 
uitslag van deeze veel gewaagde onderneeming vernomen hebben, 
mogen wij ons met de hoop vleijen, dat het tot het uitterste niet zal 
zijn gekomen. In het Vaderland zal deeze tijding denkelijk geene 
groote ongeiustheid veroorzaken, wijl men daar zo weinig met den 
staat van zaken op Java bekend is. Ik zelf heb het moeijelijk ge
vonden, op Batavia zijnde, van de inwendige staatkundige gesteldheid 
van Java en van de relative macht, belangens en dispositien der 
vorsten meer dan ene oppervlakkige kennis te verkrijgen. He 
Memorie van den Gouvr Hartingh, in enen eenvoudigen stijl ge
schreven en daardoor te meer geloof verdienend, spreide een groot
licht over die onderwerpen in zijnen tijd, dan die van zijne opvolgers 
en wel voornamelijk die van Engelhard, zijn zoo volumineus en 
geextortilleerd, zo zeer van systhema en samenhang ontbloot, en veelal 
zo contradictoir door de zugt 
lingen van den dag in

om het geliefd oogmerk of de bedoe- 
een voordeelig licht te plaatsen, dat die
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geschikt zijn om liet oordeel te verbijsteren dan te verligtcn. 
Men heeft echter maar ene oppervlakkige kennis van Java nodig, 

overtuigd te weezen, van de waarheid der verklaring van den 
Gonv. H. dat alle oorlogen of wal er na zweemt of gelijkt, ene totale 
mine voor Land en Volk is. Een hongersnood is daarvan de eerste 
en geene der minste gevolgen.

De politieke situatie der Vereenigde Staten van America, ten 
aanzien van F. en E. is tot ene crisis gekomen, welke niet missen 
kan binnen weinige maanden aan den tegenswoordigen tusschenstaat 
van vreede en oorlog, een einde te maken. Wat daar van ook de 
uitkomst zijn zal, is het niet te voorzien, dat den vorigen handel 
van America op Batavia, op den vorigen uitgebreiden voet, gedurende 
deezen oorlog zal hernieuwd worden. Te veele zaken staan daar- 
meede in verband, dan dat ik in deezen uw die alle zoude open
leggen. Ten dien einde heb ik de Hr. Meijer bij herhaling uitge
nodigd mij een bezoek te geven, dan hij heeft het voor het belang 
van zijne commissie noodzakelijk geoordeeld, van zijn vertrek van 
hier, voor mij een geheim te maken. Men weet te wel op Batavia 
hoedanig ik de handelingen van den gen. D. zal beoordeelen, dan 
dat men niet zouden vreezen dat het Bewind dienaangaande de oogen 
zal worden geopend, voor het door de misrepresentatien van Meijer 
gebragt zal zijn die goed (te) keuren.

Een Huis van Commercie in New York, kennis dragende van de 
Commissie, waarmede ik hier van weegen het vorig gouvernement 
ben gechargeerd geweest, heeft met mij dienaangaande in onderhan- 
deling willen koomen dan ik heb mij niet gerechtigd geoordeeld, 
wijl die Commissie met het einde van dit Jaar geëxpireerd is, enige 
officiële verbintenis aan te gaan. De expeditie is dientengevolge op
gegeven en naar de Manillas bestemd, dan ik heb den supercarga 
die teevens voor een gedeelte daarin geïnteresseerd is, overgehaald 
om eene Javasche haven aan te doen, om te beproeven of hem daar 
voordeeliger uitzigtcn zullen worden aangeboden, liet schip heeft 
bij veele daar ook hoog benoodigde artikelen, 100000 Ds aan con
tanten ingeladen. Zo weinig kan het embargo, en alle de poenale 
wetten waarmeede het versterkt is, den Americaanschen handelgeest 
bedwingen. Men heeft mij afgevraagd, of bijaldien America in enen 
oorlog met F. zoude gewikkeld worden, Americaansche scheepeu bij 
het gouv1. op Java ten handel zouden worden geadmitteerd? Ik heb

meer

om
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niet anders kunnen doen, dan deeze vraag te renvoijeercn aan den 
Agent Ileinicken te Philadelpkia, die het vertrouwen van hot Be
wind over de Colonie bezit, en het zal in het vorenstaande geval 
van belang zijn, dat het Gouv. in Indie en de Kooplieden in America, 
met het goeddunken van het Bewind dienaangaande, bekend worden 
gemaakt.

In den laatst ontvangen Brief van Neef v. B. schrijft hij mij dat 
hij en anderen bedacht worden herwaarts te koomen. Daar hij door 
den gen. D. tot Sabaudbanr bevorderd, verkwistend is en ene Indische 
vrouw heeft, en dus niet denken kan om immer Indie te verlaten, 
moeten er beduchtingen bij hem plaats hebben, die hij niet geraden 
heeft geoordeeld mij te bedeelen.

Hoe het ook gelegen moge zijn, is uit het weinige dienaan
gaande mij bekend, blijkbaar, dat men zonder tijdverzuim be- 
dagt moet zijn om, is het enigsints mogelijk, hulp uit het vader
land, in manschappen en geld, naar Java te zenden. Nu men goed 
gedagt heeft een Militair een onbepaalde macht daar te geeven, 
moet men verwagten, gelijk dit reeds blijkt, dat hij zich door den 
militairen geest zal laten vervoeren en de zaaken van financiën 
zich niet zal aantrekken. De Heer IJsseldijck is geen financier; 
zijne goedwilligheid en zugt om een ieder genoegen te geeven, staan 
daarenboven altoos in den weg van zijn beeter oordeel. Van den 
Raad van Indie, zodanig die nu is te samengesteld, kan men niets 
verwagten.

Er zijn nog enige Americaansche Scheepen in Indie, welke men 
binnen weinige maanden te gemoed ziet, bij aldien ik daarmeede 
enige nadere berichten van daar zal bekoomen, kunt gij verzeekerd 
zijn, dat ik alle gelegenheeden zal waar neemen om die te be
deelen. Voor een mijner vrienden die ik van de Gaap verwacht, 
heb ik in deeze plaats een huis en thuin gekogt, waarin ik mijn 
verblijf heb genomen, en daar dit een van de goedkoopste plaatsen 
in America is, zullen wij hoogstwaarschijnlijk ons daartoe bepalen.

Ik geef de hoop nog niet ten enemale op dat men mij eens in 
myn Vaderland iecht zal laten weedervaren, en intusschen is mij 
geen ander middel tot verbeetering van mijn bekrompen bestaan 
hier te Lande over, dan met vertalingen uit het Hoogduitsch te 
onderneemen of in den politieken oorlog door het schrijven van Para- 
phletten deel te neemen.
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Ontfang mijne beste wenschen voor uw geluk en wees verzeekerd 
dat ik met alle hoogachting steeds blijve 

24 Jan« 1809. Uwe Vriend en Dienaar.

38. Brief van Minister Van der Heim aan 
Daendels, 24 Febr. 1809.

Op den 22 van Slagtmaand des voorgaanden jaars zijn bij mij 
ontvangen Uwe duplicaat Missive van de 10 en originele van den 
20 van Louwmaand deszelfden jaars.

Niet lange daarna wierd ik door particuliere berigten geïnformeerd 
van de aankomst in Noord-Amerika van den gewezen Eersten 
secretaris der Hoge Regering L. W. Meijer, belast met de over
brenging van depêches van Batavia herwaards; welke depêches ik 
met verlangen te gemoet zie, in vertrouwen van daarbij bevestigd 
te zullen vinden de voorloopige particuliere tijding, dat de funge
rende Directeur generaal van IJsseldijk door U tot die effectieve 
waardigheid is verheven; mitsgaders dat ook daarbij zullen voor
komen de redenen, die U hebben kunnen permoveren om aan den 
Schout bij nacht Buyskes, behalven het commando onder den titel 
van Lieutenant gouverneur generaal, ook op te dragen het presidie 
in Raden van Indiën, gedurende uw afwezen van de hoofdplaats.

Ene breedvoerige reseriplie dierhalve tot na de ontvangst dier 
depêches uitstellende bepaal ik mij thans voornamelijk om ter uwer 
kennisse te brengen eene Decisie van Zijne Majesteit in dato den 
12 van Louwmaand dezes jaars n°. 14, houdende dat de som van 
f 68000.— toegestaan om door Uwe gemagtigdens hier te Lande 
te worden ontvangen over het jaar 1810 en vervolgens alhier, niet 
verder kan worden uitbetaald, maar dat het bedragen daarvan voor
taan door U te Batavia zal kunnen worden getoucheerd en genoten, 
zijnde Zijne Majesteit daartoe bewogen door dc overweging eensdeels 
van de noodzakelijkheid het aan U toegelegd tractement tot het 
ophouden van deszelfs karakter en waardigheid in Indien zelve te 
besteden en anderdeels van dc bezwaarlijkheid om geduurende den 
zeeoorlog gelden of goederen uit Europa naar Batavia te kunnen 
overmaken.

Voorts captere ik deze gelegenheid om U te informeren dat het

I
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Zijne Majesteit heeft behaagd bij Decisie van den 16 dezer n°. 3 te ge
lasten om voortaan in alle rapporten en andere geschriften gebruik te 
maken van de Hollandsche benamingen der maanden van het Jaar, 
als Louwmaand, Sprokkelmaand, Lentemaand enz.

Waarmede ik de eer heb Uwe Excellentie van mijne hoogachting 
te verzekeren.

39. Brief van Van Po lanen aan D’Ozy, 6 Maart 
1809.

Bij mijne laatste van den 24 Janü. heb ik Uw toegezegt, Uw te 
zullen bedeelen de tijdingen, die ik in het vervolg van Batavia ont- 
fangen zoude, en het doed mij leed, dat ik, bij de aankomst van de 
Brick Resort, op den 13e der vorige maand te Newport, Rhode Island, 
geene brieven van Batavia heb ontfangen, nog door den verren af
stand van die haven van hier, geene mondelinge berichten van den 
Capk heb kunnen verkrijgen. Uit de nieuwspapieren zie ik enelijk, 
dat die Brik op den 18 Septr. a. p. Batavia heeft verlaten, alwaar 
zich toen bevonden drie Americaansche Scheepen, waarvan de zeil- 
dag naar herwaards onzeeker was. Een dier scheepen is van hier 
in het laatst van 1807 vertrokken zonder geld of koopgoederen 
in te hebben, dan wat de oorzaak is, dat de twee anderen geene 
lading in hadden in de maand September, na dat een groot gedeelte 
der koffijoogst reeds twee maanden in de Pakhuizen gemeenlijk is 
opgeslagen, kan ik niet gissen. De Americanen laten geen tijd ver
loren, om hunne lading in te neemen, en vertrekken veelal op den 
dag dat hunne scheepen volladen zijn.

De politieke situatie der Vereenigde Staten van America heeft 
geene verandering in de laatste zitting van liet Üongress ondergaan, 
dan in het volgende besluit is uilgedrukt: Resolved, that the several 
laws laying an embargo on all Ships and Vessels in the ports and 
harbors of the U. S. be repeated 
except as to great Britain and Francc and their dependencies; and 
that provision be made by law, for prohibiting all commercial inter- 
course with those nations and their dependencies, and the importa- 
tion of any article into the U. S., the growth, produce or manu- 
facture, of either of the said nations or of the dominions of either 
of them.

the 15th day of March next,on
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Deeze wet houd ook in, de nonadmissie in enige der americaansche 
havenen van oorlog- of gewapende scheepen, voerende de vlag van 
E. of F.

Het Congress vergaderd weeder den 22 Mey aanstaande, en zal 
in zitting blijven, totdat het antwoord, op het ultimatum van hier 

de Fransche en Engelsche Hoven afgezonden, zal zijn ontfangen.
Ik moet uw nogmaals herhalen, dat men ten u went, geene gunstige 

vooruitzigten zich vormen moet, dat den handel van hier op Batavia 
zal worden hervat, en dat men dit niet verwagten kan, alvorens de 
geschillen tusschen de V. S. v. A., en de beide oorlogende mogend- 
heeden zullen zijn bijgelegd. Batavia moet dus, uit het Vaderland, 
voor al met contanten, worden te hulp gekomen, en te meer daar 
het nieuwe bestuur allerkostbaarst is ingerigt, zonder den bekrompen 
staat der financiën in aanmerking te neemen, en de wisselvallige 
staat der tijden, die den verkoop der Producten zo onzeeker maakt 
en reeds heeft doen ophouden. Onder andere extravagantien van den 
Gen. D., is mij bedeeld, dat hij een nutteloos ambt voor den jongsten 
zoon van de Heer IJsseldijck, een onbekwamen losbol op Sourabaija, 
heeft gecreëerd, met een inkomen van Rd^. 12000 zilvergeld, en a*an 
den opziener van den weg tusschen Sourabaija en Samarang R. 6000 
zilvergeld heeft toegelegd.

Hij heeft, uijt het Vaderland, de stelling meedegebragt, dat de 
malversatiën der ambtenaren zouden ophouden, wanneer men hun 
hoge jaargelden zouden toeleggen. Zo verre dit door de vorige 
commissarissen generaal beproefd is, is dit reeds vrugteloos bevonden, 
en alle de regulatien, door die commissie vastgesteld, zijn reeds lang 
in onbruik gevallen.

Men sluit in het Vaderland de oogen, voor het eenige redmiddel 
om een einde aan alle de desordres in Indië te maken, waartoe niet 
anders nodig is, dan een eerlijk en doorzichtig Gouv. Gen., en eene 
beetere inrichting der Justitie. Men werpt schatten weg, om nutte- 
looze ambtenaren te verrijken en de Leeden van het hoogste college 
van Justitie, laat men in behoefte en afhankelijkheid leeven, en steld
hun nodeloos bloot, aan het ongezond climaat van Batavia................
Zo lange het Bewind in het Vaderland hiertoe niet zal besluiten, 
zal men in Indië, zooals men nu doed, te recht oordeelen, dat het 
geene ernstige begeerte heeft het diep verval te herstellen in alle 
onze bezittingen aldaar, ten grooten deele door de eerloosheid en

aan

8

i
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straffeloosheid der ambtenaren veroorzaakt. Nu ziet men ten klaarsten*. 
uit het gedrag van den Gen. D. dat al den ophef, die men zo veele 
jaaren in het vaderland gemaakt heeft, over het algemeen bederf in
de colonien, aan gantsch andere bedoelingen is toe te schrijven, dan- 

het oogmerk om daarteegens te voorzien en ene beetere orde 
zaken in te voeren. In een tijdstip waarin ’s Lands bezittingen

aan
van
in Indië aan gevaren van allerleijen aart zijn blootgesteld, zijn die
in handen gegeeven van een man, die zich door zijne militaire projecten 
geheel laat vervoeren, en in de civile administratie zich aan enen 
invloed onderwerpt, waar door de publieke belangens, tot den teegens- 
woordigen staat van veragtering gebragt zijn. Het is te beklagen, 
dat ’s Konings heilzame bedoelingen zo zeer te leur worden gesteld,, 
en dat dit niet ter zijner kennisse zal komen, dan wanneer de zaaken
mogelijk onherstelbaar zullen zijn geworden.

De laatste brief van de Hn. F. en St., bij mij ontvangen, was van, 
den 20 Julij 1808. Bijaldien mijn brief aan den Minister tot de 
Colonien, afgezonden onder bestelling van de Heeren Coster en 
Schuurman, ontfangen is, zal UwEd. mij verpligten mij dit te be- 
deelen. Ook zal ik met genoegen verneemen, dat mijne brieven aan 
den Heer Minister van oorlog Janssens, van hier gezonden, zijne 
E. ter hand zijn gekootnen. De tijd is mogelijk voorhanden, dat alle 
correspondentie tusschen America en Holland zal zijn afgesneeden.

Verzonden met
de Mentor, over 1’Orient.

40. Brief van Minister Van d e r II e i m aan- 
D a e n d e 1 s, 18 Maart 1809.

Eerst dezer dagen arriveert den door U afgezondenen Heer Meijer 
en brengt mij Uwe brieven over. Uit dezelve heb ik, met zeer 
veel genoegen, gezien Uw Excelies eerste verrlgtingen in Indien, 
en dat Uw Excellie, bij de noodige fermeteit, bedaardheid en een 
luisterend oor paart: de keuze van personen door Uw Excell® in 
Indien gedaan kan ook niet anders dan in het algemeen mijne 
goedkeuring weg dragen, en hetgeen Uw Excell10 niet minder aan
genaam zal zijn, is, dat ik Uw Excellie ook de goedkeuring van 
Z. M. mag verzekeren. Hoe gaarne ik den Heer Engelhard, als
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Hem een van de nuttigste Dienaren voor Z. Ms. dienst beschouwende, 
had geëmployeerd gezien, stem ik volmaakt in, dat geen kunde, 
hoe groot ook, van een stipte gehoorzaamheid en de noodige onder
geschiktheid mag ontslaan, en kan dus niet anders dan volkomen 
justificeeren, dat Uw Excelle, liever dan eenige tegenstand te laten 
veldwinnen, denzelven geheel hebt laten vallen. Op den grooten 
afstand van het Moederland en bij de onvolkomenheid van informa- 
tiën, is het niet mogelijk alle bijzondere daden juist le beoordeelen, 
anders zoude ik mij verwonderen, dat Uwe Excelle, tegens de teneur 
van deszelfs Instructie, eerst den Heer Engelhard en daar na 
den Heer Buyskes met zulk een ampele macht, boven den Direc
teur Generaal hebt voorzien, ofschoon, ten aanzien der laatstge- 
melden de aan Hem in het Moederland verleende qualificatie, daar 
toe, op zich zelf, veel aanleiding gaf. Dat de Heer Siberg Uw 
Excelle van zijne, aan mij, geschreven brief, visie heeft gegeven, 
is mij ten uitersten aangenaam geweest; hoe veel goeds ook dezelve 
in zich 'bevat, behoeft Uwe ExcelD zich niet te bekommeren, dat
ik onberaden, tot het laatste alternatief, door Hem voorgeslagen, 
noch zelfs eenige andere, zoude besluiten, en stem veel meer in, 
met Uwe Excellies denkbeelden, desaangaande. Zedert ruim vijf 
weken, aan hand en beenen, met de jicht, gekweld, zit ik aan mijn 
stoel gebonden, en buiten de mogelijkheid van eenige ernstige oc
cupatie, echter heb ik niet willen af zijn, bij voorraad, Uw Excelle eenig 
berigt van de aankomst der tijding uit Indiën, ook in mijn particu
lier te geven. Bij aldien deze Uwe ExcelD gewordt, hope ik, dat 
Uw Excell6. tevens zal ontvangen de publieke nieuws-tijdingen van 
de gebeurtenissen hier te Lande. Daaruit zal Dezelve ontwaren: 
de groote veranderingen bij het Ministerie voorgevallen: het verlies 
van den Heer Nederburg bij het zelve en de geheele veranderde 
form en inrigting; de gebeurtenissen in Spanje; de ramp der over- 
strooming en het, bij die gelegenheid verrigte, door Z. M. het welk 
zoodanig alle harten aan Iloogsldenzelven heeft verkleefd, dat de 
natie nu, naar waarheid, kan gezegd worden een hart en eene ziel
te zijn; het gevreesde onheil, dat de rust op het Vaste Land, op 
nieuws, worde gestoord; de staat der zaken in het Noorden; het 
sluiten der havenen van het Rijk en de daar mede aangroeijende 
moeijelijkheden om aan 
Iconen,

de Koloniën den noodigen bijstand te ver- 
zoo wel als het mislukken van vele der pogingen, daar toe,
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van tijd tot tijd, aangewend. De Heer Rouget is nog altoos krijgs
gevangen in Engeland, en de Heer Kok is aldaar overleden.

Mevrouw Daendels en haare familie geniet, bij aanhoudenheid, 
den volmaaksten welstand, terwijl Uwe oudste Dochter, naar ver
diensten, door een ieder hoog wordt geschat, het geen op zulk een 
afstand Uwe ExoelIie niet onaangenaam kan zijn te vernemen.

Uit mijne oflicieële zal UweExcell0 ontwaren, dat de aanhoudende 
penurie van ’sLands schatkist heeft doen besluiten, Uw ExcellIes 
tractementen in Indiën te laten voldoen, uitgezonderd dat gedeelte, 
het welk voor Mevrouw en hare familie, alhier, moet worden vol
daan. Ontfang de verzekering om mijne steeds toenemende hoog
achting en consideratie.

41. Brief van Van IJsseldijk aan Van Polanen, 
18 Maart 1809.

Wel Edele Gestrenge Heer!

Het vertrek van het Amerikaens schip Isis mij gelegenheid 
geevende te antwoorden op UEdGs. geeerde van de maend .... 
profiteere ik daer van, met denzelve aenvangkelijk te bedanken voor 
het nader daarbij genoteerde, omtrent den algemeene staat van zaken 
in Europa. — Het word maar al te zeer beweesen, dat UEdG. 
politique vooruitzigten op goede gronden steunden, daar wij steeds 
verstoken blijven van eenige toevoer hoegenaemt, een paer schepen 
waer onder ook de Isis, zijn hier aengekomen ter vereffening van 
noch eenige uitstaende zaeken, doch hebben even zo min geld als 
provisien aengebragt. Voorts komt er van tijd tot [tijd] eens een 
Fransch schip van de Eijlanden, en daar toe alleen bepaald zich 
de communicatie met andere natiën: zo dat UEdG. kan nagaen hoe 
het met de geld middelen gesteld is, echter heeft de scheppende 
geest van de Maerschalk ons tot noch toe voor de laetste verlegenheid 
bewaert: de quotisatie, eerst over de amptenaeren, en bemiddelde 
lieden en vervolgens over de Chineezen en Mooren, is met bereljd- 
willigheid doorgegaen, zo dat wij ons in dit lopende jaar noch 
kunnen redden, en waar toe niet wijnich contribueert, de organisatie, 
die bijzonder op Java is ingevoerd, daar een ijder een billijk middel 
van bestaan heeft, doch alle andere voordeelen in 's Lands kas
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vloeijen, waar door de Inkomsten van dat Gouvernement zeer impor
tant toegenomen en daar en tegen veele bezuini[gin]gen, zo wel daar 
als ter Hoofdplaetse ingevoerd zijn, die de politicque uitgaven meer 
als voor een Millioen vermindert hebben. — 'Den Militaire Staet is 
op eene zeer formidable voet gebragt, en gecommandeert wordende 
door een man, die alles zelve van nabij nagaet, zich dan op Batavia, 
en dan weer op Java bevind, werwaarts de verbeeterde publicque 
wegen de reijse zeer gemakkelijk maken, en in een woord, nagt en 
dach werkzaem is, mach men daar uit voorzien dat het den algemeen 
vijand apparent duur te staen zoude komen, als Hij Java wilde atta- 
queeren. — Met dat al blijven de vooi\uit]zichten steeds even kom
merlijk, als er niet spoedig verandering ten goede komt.

De Generaal Buijskes commandeert in den Oosthoek, alwaar een 
duijten munt, en constructie winkel &ca &ca zijn opgerigt, die beijde 
van veel nut zijn, en is dien oost door het erigeeren van een forti
ficatie werk, vlak in het naauw van Menahre! genoegzaam verzeekert 
voor den Insultes van den vijand. Bij de Regeering hebbe ik de Eere den 
perzoon van de Maerschalk te representeeren, daar bij gaat alles even 
vreedzaem en geregeld toe. Al die tegen werkingen, hatelijke aenteeke- 
ningen en tijd verspillende disputen, die het Gouvernement, onder 
de waerde Wiese zoo moeijelijk maektte hebben een eijnde genomen. 
De Gouverneur Generaal geeft aen de Regeering alle de éguards die 
zij pretendeeren kan, maer laet ook niets slippen van het houden 
der teugels van het oppergezach die bevorens wel eens wierden los 
gelaten. — Dit ondervond onlangs den H* v R. die meer uit gebrek 
aen doorzigt, als uit malice, den G. G. door eene onbedagte aentee- 
kening verre gaende beledigde, waar van de gevolgen, aller nadeeligst 
voor Zijn Ede zoude geweest zijn, indien niet begreepen had, dat 
eene satisfactoire reparatie te doen, het eenigste middel was ter 
redding..........................................................................................................

Mijn vrouw en ik, die steeds even welvarende zijn, leggen onze 
complimenten van respect verzeekering aen UEdG. en Mevrouw aff, 
en hebbe ik de Eer te zijn 

Batavia, 
den 18° Maart 

1809.

Wel Edele Gestrenge lieer! 
UWelEdele Gestr. Gehoorz. dienaer, 

Van IJsseldijk.

;
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Brief van Daendels aan den Koning, 19 
Maart 1809.

42.

Sire!

J’ai eu 1’honneur le 23 novembre passé, de faire mon dernier 
rapport k Votre Majesté du camp de Céram, prés de Bantam, dont 
je joins ici le duplicata.

Depuis ce tems la tranquillité la plus parfaite, règne dans ce pays, 
qui commence k se réorganiser, et dont les habitans scavent déja 
apprécier le bienfait d’ètre gouvernés comme sujets de Votre Majesté, 
d’apres des loix douces et humaines.

La réorganisation du pays de Cheribon s’est operée, et l’habitant 
est actuellement content; retourné sous 1’administration de ses Sultans, 
qui sont les sujets iimnediats de Votre Majesté et sous les ordres 
du Prefet.

Le plus grand ordre et la plus parfaite tranquillité regne aussi 
dans ce pays. La nouvelle organisation dans le ci devant gouverne
ment de Java est introduite; nous avons journellement des preuves 
qu’elle est conforme k 1’esprit du Javan, et qu’il scait apprecier 
tout le bien, qui en resulte pour lui; pendant que les finances de 
Votre Majesté se ressentent des avantages du changement opéré.

L’inspection sur les jardins a caffé a déja operé beaucoup de bien, 
dans le qidevant gouvernement de Java; et le pays de Cheribon 
repond k 1’attente, qu’on s’en etoit formé.

L’inspection et l’administration des forets Koyales, sont en pleine 
activité; et son utilité se manifeste de tous cotés.

Depuis le nouvel an une méthode plus simple et plus vraie, est 
introduite dans la tenue des livres; on trouve rccetle et cl open se au 
lieu de profil et porie, dont le secrèt consistoit *ï marquer les dila- 
pidations a Batavia, par des profite supposés, qu’on meltoit tous au 
profit de Batavia, et d’oii resultoit une perte énorme pour les comp- 
toirs extérieures.

Une chambre-generale des comptes, est établie a 1’instar de la 
mère patrie, et surveille scrupuleusement toutes les branches de 
1’administration. Et je suis actuellement occupé d’une revue générale 
des administrations de Batavia, dont le resultat sera une nouvelle 
economie de prés de six cent mille rixdales par an.

Depuis ce nouvel au 1'armée de Votre Majesté aux Indes Orientales



119

•est augmenté d’un bataillon de chasseurs, de deux bataillons de 
garnison; et de deux compagnies d’artillerie, qui manquèrent 
-au complet du 2e et 3me Battaillon, comme il paroitra a Votre 
Majesté par le tableau cy joint; Et malgré que le recrutement 
ne put se faire pendant cette mousson, je ne doute nulleraent 
que les Molucques, Macassar, Banjermassing et Bali fourniront sufli- 
samment des recrues, dans 2, 3 et 4 mois, pour completter tous les 
cadres, ce qui laissera disponible un corps de 7, 8, a 9000 hommes 
pour des expéditions hors Plsle de Java.

Les travaux dansle Meeuwenbaay, ou Plsle de Cantaye [?] n’avancent 
guère par les maladies, causées par Phumidité du terrain etPevapo- 
ration des bois abattus; mais il est a espérer que la mousson séclie 
fera avancer les travaux au point que Petablissement sera a Pabri 
d’insulte, si Pennemi nous en laisse le tems; Le colonel Cowell est 
succombé par cette insalubrité; le Lieut. colonel Schultus est retourné 
tres faible, et nous ne savons si le Lieut: col: Henriet, qui est relevé 
de même, retournera vivant. On fait 1’impossible d’apres mes ordres, 
pour rendre eet endroit salubre, et si on nous laisse tranquille, je 
suis assez sfir de réussir; mais dans cette incertitude, j’examinerai 
dans quelques jours par moi même, si dans le détroit de la Sonde, 
ii Pendroit marqué sur la carte, le 4e point, il ne sera pas plus facile 
de faire un port assuré, dans la riviere de Passang-Tenang, qui est 
profonde de 24 pieds, par une coupure et par deux jettées jusqu’a 
200 toises en mer. Pendant qu’on est occupé des travaux mentionés 
$i dessus dans cette partie de 1’isle, le general Buyskes est occupé a 
Sourabaya pour accélerer les travaux maritimes et autres etablisse- 
mens utiles.

Le fort de Menaré, honoré du nom de son prince (fort Lodewijk) 
etoit deja armé de 24 pieces de gros calibre, et de 4 mortiers il y 
a quinzejours; et sera sous peu en etat d’arreter une forte escadre 
de vaisseaux de Ligne suivant Popinion du Général Buyskes et du 
chef' de division Fran(;ois Bourayne, qui y a séjourné avec deux 
fregatten PranQoises.

Une des jettées, qui formeront le port intérieur Sourabaya est 
deja avancée jusqu’au fort qui en fait la tête, et se trouve entiere* 
ment armé; ce travail sera lini dans six mois.

Les autres travaux se poussent avec la même activité; et le 
general Buyskes est occupé a chercher le local pour un chantier
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Royal de construction, et en attendant 1’arrivée d’officiers construc
teurs, j’ai nommé un coramissaire général de la marine qui 
organize l’administration, et met le plus grand ordre dans les paye- 
mens et 1’emploi des magasins de la marine.

Je fais presser ces travaux maritimes avec d'autant plus d’activitè 
que nous nous flattons toujours de voir arriver i$i sous peu, quel- 
ques forces navales de Votre Majesté, qui trouveront un abri contre 
une force superieure ennemie; et notre esperance se fonde encore 
sur ce qu’il nom est connu, par les gazettes Européennes que mea 
premiers rapports sont arrivés jusqu’A. Votre Majesté, pendant que 
nous n’avons encore été si heureux de recevoir les ordres de Votre 
Majesté dans ces colonies, ni aucune nouvelle directe de la mère 
patrie, ce qui est d’autant plus douloureux, que frustrés des secours 
en argent et en marchandises par les Americains et Danois, nous 
voyons par nos rélations avec 1’Isle de Franco, que cette colonie, 
malgré son peu d’importance, reijoit successivement des batimens 
Fran$ois, soit de 1’etat, soit avonturiers, qui apportent des nouvelles, 
du vin, et d’autres denrées Europeennes, si nécessaires dans les 
colonies.

Je sgais que la frégate Gelderland est sortie avec le batiment de 
transport de Hoop, que la premiere apres s’etre bien battue est 
prise au nord de l’Ecosse, et que le navire de Hoop est pris et 
conduit au cap de Bonne Esperance, dont je tacherai de faire ar
river ici 1’équipage et les passagers, en echange des prisonniers 
Anglais, que le capitaine Bourayne a mis ii ma disposition. Mais 
il ne m’est pas connu que d’autres navires soient sortis et destinés 
pour iQi.

Si ce sont des menées de Tanden parti des Indes Orientales, qui 
croit que frustrée de tous secours de la mère patrie, cette colonie 
tombera dans une situation aussi penible, et dans la même confusion, 
oü elle avoit été pendant la possession de la cydevant compagnie 
des Indes, dans 1’esperance criminelle, que son systéme tel absurde 
qu’il est, profitera de cette calamité publique; mais Sire! jesupplie 
Votre Majesté d'avoir la confiance nécessaire en son serviteur; et 
son amour pour son Hoi, et son zèle pour son service sauront sur- 
monter les obstacles les plus difficiles, en depit de tous les amis 
de TAngleterre, habillés depuis deux ou trois ans a la fran^oise. 
J’ai les notions les plus certaines, que les Anglais ont une corres-
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pondance suivie dans cette Isle; qu’il a été fourni au contre amiral 
Pellew les plans des fortifications projettées pour le detroit de Ménarè, 
et que ce general, encouragé par la situation, oü il tronva Sourabaya il 
y a 16 raois, a proposé une attacque contre cette Isle, qui ti'a pas 
eu de suite, apres qu’ils ont connus nos dispositions militaires.

La santé delabrée de mon aidecamp le capitaine Cuneo d’Ornano, 
depuis 1’expedition de Bantam, me Ta fait choisir, pour porter ces 
depêches k Votre Majesté, espérant que ce voyage lui fera rétablir 
sa santé, et qne son caractére doux et aimable le fera placer aupres 
la personne sacrée de Votre Majesté.

Nos besoins sont ceux connus de Votre Majesté; nous ne les rappel- 
lerons k la mémoire de Votre Majesté, ni émettrons des plaintes, 
penetrés de la solicitude paternelle de Votre Majesté pour ses colonies, 
et pour celui, qui ne connoit d’autre bonheur, que de bien servir 
son Roi et sa patrie.

J’ai rhonneur d’etre avec le plus profond respect
Sire!

De Votre Majesté 
Le plus soumis 
le plus fidéle 
et le plus obeis- 
sant serviteur et sujet

(signé) Daendels

:

i

Batavia ce 19 Mars 1809.

Voordracht van Min. Van der Heim aan 
den K o n i n g , betreffende Van Polanen, 7 
April 1809.

43.

Sire!
En consequence de la proposition que V. M. a daigné agreer, le 

Ministre des affaires Etrangeres doit faiie les plus fortes instances 
aupres du gouvernement Americain pour que M. van Polanen, qui 
avait été envoyé de Batavia aux Etats Unis afin d’y arranger des 
expeditions mercantiles pour nos colonies, eprouve quelques facilités 
dans cette intéressante mission et pour que, notamment, la mesure de 
PEmbargo soit modifiée et adoucie k son egard. Personne n’est plus 
propre a réussir en Amerique que M. van Polanen; car il y a fait 
une longue residence et il y est fort estimé de tous les partis.

i
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Mais il serait egalement utile & Batavia ou il a été Vice President 
du Haut conseil de Justice. M. Schimmelpenninck van der Oije, 
qu'il a assisté en cette qualité, a confirmé par son temoignage, 
tous les rapports avantageux qui m’en avaient été faits prece- 
demment.

Je ne doute point que le Mareckal Daendels ne soit bien aise 
d’acquerir ud tel collaborateur, d’autant plus que le nombre des 
hommes ... ’) et probes diminuent journellement dans nos colonies. 
Mais M. van Polanen n’etant plu9 au service, ne se resoudra point 
k retourner k Batavia, sans avoir une connaissance positive de la 
maniere donl il y sera re911 et employé. C’est ce qui m’engage k 
proposer a Y. M. de lui conferer une place au conseil des Indes, en 
laissant au gouverneur general le soin et la faculté de lui attribuer 
les fonctions auxquelles il le jugera le plus propre.

Les appointemens en cette qualité, exclusivement payables a Batavia 
pourraient commencer du jour ou il s’embarquera en Amerique pour 
sa nouvelle destination & ce depart même ne devroit avoir lieu qu’apres 
<ju’il aurait tiré tout le part possible des demarches que V. M. a 
ordonnées aupres du gouvernement des Klats XJnis.

Le prochain retour des navires Americains offrirait une excellente 
occasion de faire repartir le sieur Meyer, qui & apporté les depêches 
du Marechal Daendels. Ce dernier paruit en faire un cas particulier; 
et cela est naturel puisque le sieur Meyer, quoique jeune encore, 
compte deja plusieurs annees de travail assidu et joint k beaucoup 
de zèle une grande connaissance des affaires commerciales Si V. M. 
consent a le laisser partir je demanderai egalement d’etre autorisé k 
lui payer une somme de six mille Florins, a compte sur les frais de 
sa mission qui seront réglés et liquidés k Batavia. II a d’autant plus 
de droit a un pareil secours qu’il n’a presque rien re(;u ason depart 
des Indes et qu'ainsi il a du trouvcr dans ces propres moyens de quoi 
faire face aux depenses tres considerables de son voyage. La somme 
de six Mille Florins, qui d’apres cela, doit paraitre tres modique, 
pourra être prise sur les cent mille que le Budget de 1809 accorde 
pour les assignations du gouvernement general des grandes Indes.

3) Onleesbaar.
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Brief van den Min. van Buitenlandsche 
Zaken aan James Madison, Staats-Secre- 
taris der Vereenigde Staten, 10 April 1809.

44.

Amsterdam le 10 Avril 1809.ZEER SECREET.

Monsieur.

Vers la tin de 1807 le gouvernement de Batavia fit partir pour 
PAmerique Air. van Polanen, afin d’y faire des arrangemens avec 
quelques maisons de commerce au sujet d'une expedition dedenrées 
et de marchandises pour les colonies Hollandaises. Mais a son 
arrivée il trouva Pembargo decrété et ne pouvant, è. cause de cette 
mesure, reussir dans sa mission, il s’empressa d’en rendre compte 
en Hollande. Be Roi, mon maitre a pendant longtems uourri l’espoir 
que les circonstances politiques deviendraient plus favorables, et 
permettraient au gouvernement des Etats Unis de rendre une entière 
liberlé a la navigation Americaine, si interessante sous tous les 
rapports pour les Nations commerQantes. Mais, plus Pembargo a 
pris un caractere marqué de stabilits et de permanence, plus Sa 
Majesté a du s’allarmer sur le sort de nos colonies orientales, qui, 
privées depuis plusieurs années de toute coramunication directe avec 
la Mêre Patrie, ont été reduites & se reposer principalement sur les 
secours, qu’y apportaient les navires Americaines. La suppression 
de ces secours, tolérable pendant un certain tems, ne pourrait, si elle 
se prolongeat, qu'entrainer les suites les plus lunestes; et d’apres 
cette consideration. Sa Majesté m’a prescrit de m'adresser a vous, 
Monsieur, et de vous témoigner, qu’en accordant a M. van Polanen 
la facullé d’expcdier pour les grandes ludes trois ou quatre navires 
sous pavillon Americaine avec des cargaisons de denrées permises, 
le gouvernement des Etats Unis rendroit a la Hollande un service 
extrémement important.

Le Roi a trouvé plusieurs motifs de croire que cette proposition 
sera accueillie par son Excellence le President, a qui je vous prie, 
Monsieur, de la soumettre et de la recommander. Mais la confiance 
de Sa Majesté & eet egard reposo principalement sur la connais- 
sance qu’ Elle a des rélations amicales et réciproquementables, qui 
ont toujours existé entre les Etats Unis et la Hollande, et sur la 
conviction oii Elle est d’avoir donné en toute occasion des preuves

i
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de 1’intéret avec lequel Elle envisage ces liaisons, ainsi que de 
son estime pour la Nation Americaine. Depuis même qne les circon- 
stances et la nécessilé de combattre un ennemi puissant avec ses 
propres armes, ont amené lacloture des ports du Royaume, Sa Majesté 
a favori6éplus d’une fois les navires Américains en leur permettant 
de mettre en mer et de retourner cliez eux. Je me persuade que 
M. Ie Consul general Booms n’aura pas manqué de vous en rendre 
compte, aiüsi que de rempressement de Sa Majesté a lever complet- 
tement 1’embargo Et apres avoir ainsi fait des exceptions aux lois 
les plus rigoureuses de ce pays en faveur d’une Nation amie, on 
peut, sans injustice, reclamer une exceptïon passagere aux mesures 
que cette Nation a prises cliez elles. M. van Polanen aura 1’honneur 
de se présenter chez Vous, Monsieur, pour vous entretenir plus 
amplement sur 1’objet mentionné ei dessus, et en le recommandant 
de nouveau k votre bienveillance et k celle de votre Gouvernement, 
je dois ajouter que le Hoi, mon Maitre, conservera une reconnais- 
sance particuliere du bon accueil qu’eprouveront les propositions et 
les instances de eet agent, et que Sa Majesté s’empressera de marquer 
cette reconnaissanee par des facilités reciproques en tout ce qui peut 
concerner les intéréts de la Nation Américaine. Je vous prie, Monsieur, 
d’égreer les assurances de mon haute consideration

Le Ministre des affaires Etrangères.

45. Rescript van den K o n i n g, 12 April 1809.

Monsieur van der Heim. J’approuve la proposition que vous 
m’avez faite d’envoyer Mr. van Polanen aux grandes Indes, mais 
plus sous le rapport ou avec la conditiën qu’il transportera ou fera 
arriver au Marecld Daandels tout ce qui lui est nécessaire & dont 
j’ai approuvé 1’expédition, que sous le rapport de 1’utilité dont ce 
Mr pourra être, quoique je sache que c’est un liomme de mérite, 
par la raison qu’il ne faut negliger aucun moyen de faire des eco- 
nomies & d’éviter les depenses, car loin de se relacher sur cela, il 
faut devenir de plus en plus striete, c’est par cette raison aussi que 
Je n’approuve pas le retour de Mr Meijer, puisque J’ai désigné nou- 
vellement, vous le savez un jeune homme pour faire ce voyage &
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officier supérieur, & que, sans faire tort k Mr Meijer, il n’est 
pas assez nécessaire, pour augmenter cette depense de tous les 
fraix qui lui seroient necessaires, & que vous savez mon intention 
de ne conserver k votre ministère aucun officier de terre, en en* 
voyant tout ce qui est utile k Batavia & en congediant les autres. 
Je désire qu’a ce sujet, vous vous entendiez avec le ministre de 
la guerre & me fassiez une proposition convenable le plustot pos- 
sible; mon intention étant que Mr de Mellet et 1’autre jeune homme 
partent le plus tot possible & par des voyes differentes, afin d’être 
sur qu’un des deux arrivé; occupez vous a rendre leur expedition 
la plus compléte en ordres, instructions & nouvelles, Je remettrai k 
chacun des dépêches pour le marechal et pour Mr Buyskes; il faut 
pour les instructions du marechal qu’il sache que Je suis content 
de ce qu’il a fait, principalement de ce qu'il s’est occupé d’ame- 
liorer la defense & des moyens de conserver la santé des Euro- 
péens: Vous pouvez lui dire que la chose k la quelle Je suis le 
plus sensible, c’est qu’il entretienne la bonDe harmonie avec les 
princes du Pays; Je désire surtout qu’il se garde bien de les 
mepriser, & qu’il continue le bon traitement & la loyauté que dans 
ces parages ont assuré aux ïïollandais une preference marquée sur 
toutes les autres nations. Je desire que vous fassiez 1’acquisition 
d’une douzaine de fusils de chasse a deux coups & d’autant de 
paires de pistolets garnis en argent & bien conditionnés, vous les 
enverrez au maréchal pour qu’il en fasse présent aux principaux 
des naturels du Pays, & bien entendre les meilleurs aux princes.

J’ai vu avec peine que votre indisposition se prolonge si long 
tems. J’espère vous trouver rétabli k mon retour.

Sur ce, Monsieur van der Ileim, Je prie Dieu qu’il vous ait en 
sa sainte garde.

Au Loo le 12 Avril 1809.

un

Louis.

46. Brief van Min. Van der Heim aan Daende 1 s, 
13 April 1809.

SECHEET.

Mijnheer de Maarschalk,

Na het schrijven mijner hiernevens gaande missive van den 24

I
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van Sprokk. j.1. n°. 26 is de Heer L. W. Meijer alhier aange
komen, en heeft mij ter hand gesteld de allezins belangrijke depeche^. 
welke Uwe Excellentie mij op den 20 Maart 1808 sub La D. heeft 
gelieven te adresseeren. Hoewel ik nog steeds bezig ben met den 
inhoud van dezelve bedaardelijk naar te gaan en te overwegen, kan 
ik echter niet afzijn van U reeds nu en in het algemeen mijn ge
noegen te kennen te geven over de meeste der dadelijk na Uwe 
aanvaarding van het Generalaat, daargestelde maatregelen met be> 
trekking tot de veiligheid en inwendige rust van het Eiland Java, 
tot de aanmoediging der cultures en de wegneming van alle bezwaren 
die derzelver bloei en voortgang hinderlijk zouden kunnen zijn; tot 
eene betere verdeeling eindelijk en eene naauwkeurige omschrijving 
van verschillende administratieve posten en eene meer behoorlijke 
wijziging van de verantwoordingen omtrent inkoopen, contracten enz. 
Ik zoude zelfs, al had een onpartijdig onderzoek bij mij omtrent de 
doelmatigheid en de uitvoerbaarheid der voorschrevene maatregelen 
eenige gewigtige bedenking of twijffeling doen ontstaan, ten gevolge 
van welke ik U tot eene verandering in dezelve moest inviteren, in 
dit geval zelfs, zeg ik, zoude ik vermeenen bij deze gelegenheid niet 
dan ter loops daarvan te mogen gewag maken en eene gedetailleerde 
rescriptie gevoegelijkst te moeten uitstellen tot dat en de corres
pondentie aan minder moeilijkheden onderhevig m de colonie zelve 
in zoo gunstige omstandigheden herplaatst ware dat men eene vrije 
keuze had omtrent de wijze van derzelver bestier, industrie en handel 
in te rigten en te bepalen. Immers zoo als de zaken nu staan be- 
grijpe ik ligtelijk dat veel al niets anders dan de nood des ogenbliks 
kan worden geraadpleegd en dat eene angstvallige verkleefdheid aan 
voorschriften die voor gewone, en dus voor geheel andere tijden dan 
de tegenwoordigen berekend waren, geen ander gevolg zoude hebben 
dan het verhaasten [van den] ondergang der volkplanting. En deze 
denkwijze uit ik met des te meer vertrouwen omdat het den Koning 
behaagd heeft die met Iioogstdeszelfs goedkeuring te vereeren; 
mogende ik U dus, als het ware, uit naam en op last van Z. M. te 
kennen geven dat, daar gedurende dit tijdperk van voorbeeldeloozen 
druk en bezwaar, de instandhouding en de redding onzer belangen 
in Oost Indien naauwelijks door iets anders worden gewaarborgd 
dan door uw beleid, standvastigheid en dévouement, en ook nimmer 
eenige questie zijn kan van maatregelen en schikkingen tot een zoo
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heilzaam en groot doeleinde strekkende aan onze begrippen of aan 
de handelingen uwer voorgangers te toetsen en dat hier, zoo immer, 
de middelen geoordeeld zullen worden geregtvaardigd te zijn door 
het oogmerk.

Op één point echter ben ik uitdrukkelijk gelast van U bij herhaling 
en ten overvloede te zeggen dat Z. M. een zeer hoogen prijs stelt: 
het voortduren namelijk der goede verstandhouding met den Inlander, 

de volharding in dat stelsel van billijkheid en loyauteit waar aan 
de Hollanders de achting en het vertrouwen der Javaansche vorsten 
en Regenten hebben te danken gehad, en hetwelk dus de sterkste 
zuil is van hunne magt op het geheele Eiland.

Het zal, hope ik, onnodig zijn U. Exc. te verzekeren, dat ik vooral 
zedert dat ik kennis heb bekomen van het algemeen embargo in 
Noord Amerika ernstiglijk ben bedagt geweest op eenen geschikten 
weg om Batavia in deszelfs bekommerenden toestand te hulp te 
komen, en eenen genoegzaraen toevoer der meest noodzakelijke be
hoeften derwaarts te bewerkstelligen of te bevorderen. Maar de Neutrale 
vaart, reeds door de politieke gebeurtenissen der twee voorgaande 
jaren zoo deerlijk gefnuikt, is door het evengemeld embargo zoo goed 
als geheel vernietigd; eene verandering des te beklagenswaardiger,, 
omdat het aan geen van ’s Konings vaartuigen laatstelijk naar de 
Oost Indien bestemd en werkelijk vertrokken geweest, heeft mogen 
gebeuren, die belangrijke reis te volvoeren. Het ongeluk heeft, ook 
in dit opzicht, de koninklijke Hollandsche Marine vervolgd; want het 
fregat Gelderland en het gewapend schip de Hoop waren in volle 
zee, en konden geacht worden het meest gevaarlijke deel van hunnen 
tocht achter den rug te hebben, toen zij door vijandelijke overmacht 
ontmoet en vermeesterd zijn, terwijl de Brik de Vlieg, ter onver
mijdelijke reparatie van bekomen schade, zich zoo lang heeft moeten 
ophouden in Brazilien totdat de aankomst van liet Portugeesche hof 
aldaar, en de misvatting, dat de Portugeesche eigendommen in dit 
Rijk verbeurd waren verklaard, aanleiding hebben kunnen geven tot 
de arrestatie van dat vaartuig, en tot ontscheeping van den Luitenant 
Colonel Kreekel en van des/.elfs equipage.

De zucht der particulieren, om voor eigen rekening eene mer
cantiele expeditie naar Batavia te doen is verflaauwd in dezelvde 
mate in welke de omstandigheden moeilijker zijn geworden. Nu 
zelfs ben ik deswege in onderhandeling, dog mag u niet ontveinzen,

en
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dat de voorwaarden welke mij tot dusverre voorgeslagen zijn mij 
toeschijnen buitensporig onereus te zijn, en zelvs in dezen nood, 
onaannemelijk; weshalven ik schier vreeze dat de gedeeltelijke op
heffing van het Embargo in Noord-Amerika, met welke men volgens 
de jongste berigten, meent zich te mogen vleijen, de eenige maat
regel is door welken aan den toestand onzer volksplantingen hulp 
en verligting kan worden toegebracht.

De onderhandelingen met particulieren, waarvan ik zooeven sprak, 
worden bijzonder moeijelijk gemaakt door mijne stellige begeerte dat 
de koopprijs der af te halen producten niet hier, maar te Batavia 
en. niet alleen in goederen, maar ook grootendeels en voornamelijk 
in piasters overgebragt en betaald worden.

Uwe Excellentie kan hieruit tot hare geruststelling ontwaren, dat 
het moederland, te vrede van zijne bezittingen gedurende den oorlog 
te behouden, ten eigenen behoeve niets zal onttrekken aan de res
sources dier Bezittingen en dezelve geheel en al laten ter beschik
king van het Ooloniaal Gouvernement, om, zoodoende deszelfs 
pogingen tot behoud en beveiliging te ondersteunen en te facili- 
teeren. Doch daarentegen moet ik even stellig aan Uwe Exc. 
'sKonings intentie en wil te kennen geven, dat, zoo lange het 
moederland geene voordeelen of inkomsten van het bezit der colonien 
trekken kan, door u geene assignatien ten laste der publieke schat
kist worden afgegeven, als zijnde dezelve, hoewel de Coloniale 
Kassen daarin zijn overgestort, geheel ontoereikende tot het dragen 
van buitengewone lasten van dien aard, en daarvoor zelvs op het 
zeer nauw berekende Budget van het lopende jaar geene noem- 
waardige somma uitgetrokken.

Ik meene thans genoegzaam te te hebben aangeduid de betrek
kingen die, in den tegenwoordigen stand van zaken, tusschen dit 
Rijk en deszelfs bezittingen in Oostlndien bestaan kunnen en 
moeten; en hieruit is gemakkelijk af te leiden hoe ik over de natuur 
mijner relatien tot Uwe Excellentie, als Oppergezaghebber in die 
bezittingen, oordeele.

Mijn vertrouwen in uw doorzicht en volhardende moed is steeds 
zeer groot geweest, en, zoo mogelijk, nog aangegroeid bij de lecture 
Uwer Bataviasche depeches. Gelief nu, van uwe zijde, overtuigd 
te zijn dat ik nimmer iets verzuimen zal van het geene bijdragen 
kan om uwe zorgen te verligten, en de gesteldheid van het Eiland
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Java te bevoordeelen ; maar de algeraeene omstandigheden welker 
loop geheel buiten mijne magt en buiten die van iemand onzer is, 
moeten, ik herhale liet, een gunstiger keer nemen, alvorens ik U 
of mij zelven eenige vrucht mijner welgemeende pogingen zoude 
durven voorspellen.

Uwe Excellentie gelieve inmiddels te agreeeeren de hernieuwde 
verzekering van mijne consideratie en bijzondere hoogachting.

Van der Heim aan VanMin.47. Brief van
Po lanen, 19 April 1809.

Secreet.

Mijn Heer!

Uwe belangrijke missive van den 12 van Hooijmaand des afge- 
lopenen jaars, gewierd mij eerst op den 16 van Lentemaand 11., 
en uit dezelve, en uit de Missive van den afgetredenen Gouverneur 
Generaal Wiese en den Directeur Generaal van IJsseldijk in dato 
Batavia den 15 Nov. 1807, daarnevens gevoegd, verkreeg ik voor 
het eerst, eene duidelijke opening van de Commissie, door deze Hooge 
Ambtenaren, aan UEd. opgedragen. Voorlopig had ik uit uwen brief 
aan den Hr IVO zij in d° 15 van Slagtmaand 1808, door zijn Ed. 
aan mij medegedeeld, kunnen opmaken dat Uw verblijf in America 
de uitvoering eener Commissie, van wegens het Bataviaseh Gouver
nement ten oogmerk liadt, welke met December 1808 stond te ein
digen; doch den aard daarvan niet kennende, koude ik geene dispo
sitie ten uwen aanzien neemen, en het is dus aan den laaten ontvangst 
van opgemelde Uwe Missive van den 12 van Hooijmaand 1808, ook 
alléén toe te schrijven, dat Uwe Commissie, niet in tijds is gepro
longeerd geworden.

De omstandigheden waarin wij leeven, gebieden maar al te dikwijls 
afwijkingen van maatregelen, aan welke men in gewone tijden onwrik
baar meende te moeten vasthouden. — Onder de zoodanige behoord 
zeker Uwen last, en het is mij dierhalvcn voorgekomen, dat, zonder mij 
intelaten over de beoordeeling derzelve, (waartoe ik ook door het 
gemis der calculative bereekening waarop het plan is gebaseerd, niet 
volkomen in staat ben), ik mij met opzigt tot de bepaling der mid-

9
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delen, welke de Hoöge Regeering tot öntzet der Oostersche Comp- 
toiren dienstig scheenen, op derzelver prudentie en doorzigt moest ver
laten, en daar in, en in hunnen iever voor’sLands belangen, genoeg- 
zaame waarborgen moest vinden, om met vertrouwen aan Z. M. 
voorstellingen te doen, strekkende om al nog de uitvoering uwer 
Commissie te bevorderen.

En daar UEd. zich aan den Gouverneur Generaal en Directeur 
Generaal in der tijd had verbonden, om ter mijner dispositie te 
blijven, heb ik tevens aan Z. M. voorgedragen, om door Uwe mede
werking, de middelen daartoe beraamd en nog te beramen, ten 
uitvoer te brengen. — lk heb dien ten gevolge het genoegen UEd. 
bij deeze namens Hoogstdezelve in Uwe Commissie te continueeren; 
en UEd. te autoriseeren, om, zo eene opheffing van het Embargo 
de verhinderingen mogte wegneemen, die UwE. in de executie van 
Uwen last hebben belet, als dan daarmede op nieuw voorttegaan.

Doch, daar het aangenomen systema bij het Gouvernement der 
Vereenigde Staten, dit, hoe wenschlijk ook, voor den Handel der O. 
I. Bezittingen, dit niet als waarschijnlijk doet aanzien, heeft Z. M. 
wel een stap verder willen gaan, door Hoogstdeszelfs Minister tot 
de Buitenlandsche Zaaken te beveelen, bij den Secretaris van Staat 
der Buitenlandsche Betrekkingen van het Amcricaansch Gouverne
ment aanzoek te doen, om, aangezien de faciliteit welke de Ameri- 
caansche onderdanen hier te Lande tot nu toe, en zelfs in oogenblikken 
dat de strengste maatregelen gehandhaaft moeten worden, hebben 
ondervonden, ook eenige verzagting te gedogen, op de bepalingen 
van het Embargo, en door het vrijstellen van d rie a 4 schepen al nog 
de uitvoering Uwer Commissie mogelijk te maken; en daartoe wel 
te willen aanneemen de voorstellingen, die door UEd. deswegens 
zullen worden gedaan.

Z. M. verlangd, dat die articulen die den Maarschalk Daendels 
mogt nodig hebben door Uwe bemiddeling worden geëxpedieerd. In 
de wijze op welke, wil ik UEd. door geene bepalingen belemmeren. — 
Alleen, moet UEd. daar bij in ’t oog houden, dat de betalingen 
voor dezelve op Batavia geschieden; de fondsen voor den dienst van 
dit jaar bestemd, gedogen niet, dat men daarop eenige dispositien 
make; en de omstandigheden gebieden meeren meer, dat de hoogst- 
mogelijke bezuiniging worde betracht, daar Z. M. van de aangeno- 
mene regelen, op het stuk derFinantien geene afwijkingen wil dulden.
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De verlegenheid waar in de H. R. zich zal bevinden, nu dat 
door het ophouden der Americaansche vaart, den afhaal van Pro
ducten, bijna onuitvoerbaar is geworden, gevoel ik op het levendigst. — 
Deze maatregel van het Americ. Gouvern* heeft de zending van 
den Hr Secs Meijer, die dit belangrijk point ten doel hadt, — en 
waarmede ik veronderstel dat UE. bekend is — zoowel als Uwe 
Commissie infructueus gemaakt. — De hulpmiddelen die van hier nog 
te bewerken zouden zijn, vrees ik dat niet genoegzaam zouden be
antwoorden, aan het hoofd oogmerk, om naamlijk klinkende specie 
aantevoeren; het gevaar van genomen te worden, schrikt de onder* 
neemzucht af: — en het is dus in dezen stand van zaaken, dat ik 
UEd. niet te sterk kan aanbeveelen, om ingeval het Americ. Gouvt. 
aan Uwe voorstellingen gehoor mogt willen verleenen, als dan te 
tragten, dat daaraan te gelijk alle mogelijke extensie gegeven worden.

Ten einde gepaste aanleiding te vinden, om den Secretaris van 
Staat ouvertures van uwe Commissie doen, gaat het Triplicaat der 
Depeche van Z.Exc. den Minister van Buitenlandsche Zaaken aan 
ZEd. hier nevens: — Hij wordt tot het onderhandelen met UEd. 
daarbij uitgenodigd.

Indien UEd. het van belang oordeelt, om bij reussite met een der 
schepen medetegaan, wordt zulks aan UEd. overgelaten; doch zoo 
UEd. beter keurt in America te verblijven, en aldaar de belangens 
der Colonien waarteneemen, en de betrekking tusschen dezelve en 
dit Land gadeteslaan en levendig te houden zijt gij daartoe volkomen 
geautoriseerd bij deeze, tot nader order.

De Gouverneur Gen1. Wiese nog niet hier te Lande zijnde, ben 
ik van veele dingen onkundig, die mogelijk over uwe zending meerder 
licht hadden kunnen verspreiden, onder anderen ook van den pecu- 
nieelen voet, op welke UEd. dezelve heeft aanvaard — met UEd. 
derhalven in Uwe Commissie te continueeren, wil ik het daar voor 
houden, dat ook de voorwaarden daarbij gestipuleerd in kracht blijven: 
zullende het Gouv1. te Batavia gelast worden, UEd. het effect daarvan 
te doen genieten.

Bovendien heb ik het genoegen UE. kennis te geven dat het Z. M. 
bij Kabinets order van den 12 dezer, heeft goedgedacht, te approu- 
veeren, mijn daartoe gedaan voorstel, om UE. te benoemen tot Raad 
Ordinair van Hollandsch Indien, van welke benoeming ik UE. bij 
deeze kennis geeve, gelijk ik zulks mede doe aan den Gouverneur
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Gem den Maarschalk Daendels, raet aanschrijving tevens, om zodanige 
emplooij van uwe erkende Talenten te maken, als ten beste voor ’s Lands 
dienst, en ter uwer satisfactie, zal bevonden worden te behooren.

Ik boude mij overtuigd, dat dit blijk van vertrouwen, bij UEd. zal 
uitwisschen de gedagte, als of uwen iever voor de belangens van den 
Lande zoude zijn miskent, en ik verlate mij volkomen daarop, dat 
UEd. door ecne gewillige aanvaardiging van de, U bij deeze opgedra- 
gene, belangrijke taak, mij in die opinie, niet zult te leur stellen.

De beste uitslag over uwe pogingen wenschende, onderschrijve ik 
mij overigens, met bijzondere consideratie

De Minister voornoemd 
Van der Heist.

Brief van Min. Van der Heim aan 
Daendels, 19 April 1809.

48.

U'we Excellentie zal gewisselijk kennis dragen van de maatregelen 
door Uwen Predecesseur en den Directeur Generaal van IJsseldijk 
genomen, tot ontzet der Bezittingen op de Moluccos, en van de 
daaruit gevloeide zending van den Heer van Polanen naar America. 
Dit Plan, dat mij uit eene Missive door opgemelde Ambtenaren 
aan mij geschreeven, in dato Batavia 15 Nov. 1807, eerst onlangs 
bekend wierd, zoude zonder de beletselen die het Embargo in 
America daaraan hadt toegebragt, zijn gereüsseerd. Daar het mij 
echter van belang toescheen, om te beproeven om het alsnog te 
bevorderen, heb ik den Heer van Polanen, blijkens de hiernevens 
gaande Copie Missive, in die Commissie gecontinueerd, op den voet, 
zo als hem dezelve was opgedragen, en tevens met continuatie van 
zodanige pecunieele onderhoud, defroyement, Tractement, of onder 
welke benaaming zulks in der tijd, zal zijn gestipuleerd; alles be
taalbaar uit de Bataviasche Kas, en in geen geval hier te Lande.

Ik heb geoordeelt Uwe Excel, hiervan behoorlijke kennis te moeten 
geven, alsmede dat het Zijne Majesteit heeft goedgedagt den voorm. 
heer Mr. R. G. van Polanen te benoemen tot Raad Ordinair van 
Ilollandsch Indien, en dat, in het vertrouwen, dat Uwe Excell. 
van dezen kundigen Ambtenaar een zeer nuttig employ zal 
kunnen maken ter bevordering van ’s Lands dienst, en Zijne
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eigene satisfactie, de bepaling van Zijne loekom9tige bestemming 
dan ook aan Uwe Excellentie is overgelaten.

Ik refereere mij overigens tot de brief aan den Heer Polanen 
terwijl ik Uwe Excell. van mijne bijzondere consideratie verzeekere.

49. Brief van D’ 0 z y aan Van Polanen, 
19 April 1809.

Amsterdam den 19 April 1809.

WelEdelGeboren Heer, HoogGeacht Vriend!

Het officieel aanschrijvens van ZExc. den Minister, hetgeen Uw 
EdG. nevens deze zult ontfangen, is reeds eene gedeeltelijke be
antwoording van Uwe Missive van den 25 Sept. 1808. UEd. zal daar 
uit ontwaren, dat dezelve hoewel tijdig ontvangen, echter onver
klaarbaar bleef tot aan het inkomen Uwer Missive aan ZExc. van 
den 18 Julij bevorens, als mede, dat ’er na het ontfangen van 
laatstgem. Uwe Letteren, geen ogenblik is verzuimd, om UEd. in 
uwe commissie te bevestigen. Dit vertrouw ik, zal dus het spreekendst 
bewijs zijn dat den invloed van een hoop elendelingen niet zo 
groot is, als misschien Uwe correspondenten UEd. dezelve, hoewel 
ter goeder trouw, of, vergun mij te zeggen, Uwe verbeelding, U 
die wel afschilderen. Onzen edelen vriend Janssens heeft er zelf 
de proef van genomen bij Z. Majt; de Koning kent Uwe verdiensten 
en bij den Minister, meene ik te mogen veronderstellen, dat de 
beginselen van eenen L. genoeg worden veracht, om eenigen in
vloed op zijne opinie te hebben.

Naar deze verzeekering dus te hebben ontfangen, boude ik mij 
overtuigd, dat Uw EdG. met nieuwen lust, de belangen onzer Co- 
lonien, zult gadeslaan: door geen bepalingen belemmert, zal Uw 
EdG., zo iemand, daar in gewisselijk slagen.

De Maarschalk D. ontvangt Copie van de Depeche aan UwEdG. 
Hij zal daar uit des Ministers denkwijze zien. — UEdG. weet, dat hij 
UwEdG. meer waardeert, dan UwEd. veronderstelde. Ook vallen 
veele maatregelen door hem genomen, boven verwachting, toe. — Zo 
dat in het geval, dat UwEdG. mogt naar Batavia overgaan, zal, 
de M. D. zekerlijk aan Uwe aanstelling tot ordinair Raad, niet die

j
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lijdelijke uitlegging geven, om UwEd. een plaats aan de Hooge 
Tafel te vergunnen; maar de Rang en het aanzien, UEdG. daar
door toekomende, verbinden, met het nuttigst emploij van Uwe pre- 
cieuse talenten te maken.

Uit hetgeen ik uit uw brief van den 28 Nov. 11. aan den Hr. T[emminck] 
mag opmaken, kan het UEd. niet onaangenaam zijn, dat UEd. met 
volle ruimte, in Uwe Commissie wordt gecontinueerd. — Onder het 
schrijven dezes verspreid zich het gerugt, dat het Embargo naar 
Oost & West is opgeheven. Dit zal zo het bewaarheid wordt de 
uitvoering veel faciliteeren.

R. Dozij.

Uittreksel uit een brief van P. W. Walbeek J) 
aan zijne kinderen, 20 April 1809.

50.

Men heeft mij gisteren verzekerd, dat Polanen wederom na 
Batavia vertrekt. Gisteren morgen was ik bij den Minister van 
der Ileim, die scheen zeer tevreede over de cappaciteiten van 
Meijer dog niet met al over ’t verrigte te Batavia en Samarang. 
Ik heb over ’t een en ander een ampel abouchement gehad, dog 
vond ’t best mij buiten die verwarde boel te houden. De komst 
van Meijer heeft veel goed aan de zaak van Daendels gedaan. Ik 
merk dat Meijer compleet aan de intentie voldaan heeft.

51 Uittreksel uit een brief van Umbgrove aan 
Min. Van der Ileim, 12 Mei 1809.

De ophef van het Embargo van Amerika heeft zulk eene ver
andering in den stand der zaak te weg gebragt, dat het groot 
belang bij dezelve schier verdwenen is, en wanneer, gelijk sommigen 
meenen, dit zich nog tot Europa mogt uitstrekken, zoude het nog 
minder worden. In alle gevallen is het fixeeren van prijzen voor 
het gouvernement geheel onraadzaam geworden, en misschien ook 
voor degenen die de entreprise zouden willen doen. Over de oude

1) Oud-geassumeerd Raad-extraordinaris van Hollands India, ia 1807 ge
repatrieerd.
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prijzen is zeker niet te denken, en om nieuwe te vinden zoude 
men niet alleen die van de coffij, maar ook der verdere artikelen 
moeten regelen en dit laatste vooral zoude voor de entreprise niet 
voordeelig zijn, maar de coffij zelf, zoude ik voor 5 stvs niet gaarne 
afstaan. Het komt mij dus voor dat de zaak althans provisioneel voor 
vervallen kan worden beschouwd.

52. Brief van Janssens aan Yan Polanen, 
27 Mei 1809.

Wel Edele Gestrenge Heer veel geachte Vriend!

Ik hoop dat mijn stilzwijgen op UEgst. geene ongunstige indruk 
zal hebben gemaakt, trouwens ik ondervinde het tegenovergestelde 
door UEG. zo belangrijke als minzaame brieven; mijne hoogachting 
Uwaards rust op de kennis die ik het geluk gehad te bekomen zo 
van UEGst. caraeter als kunde — een en ander maal ben ik in de 
gelegenheid geweest Z. M. onze Koning over UEGst. te kunnen 
onderhouden — uit officieele aanschrijvingen van den Minister der 
Marine en Colonien, uit de brieven van de Heeren Temminck, Dozij 
en anderen, zal UEGst. reeds weeten, dat men UEGst. meer recht 
doet wedervaaren, als UEG. scheen te veronderstellen, en het koomt 
mij voor, dat dit niet zal verminderen maar wel toeneemen.

Ik heb zeer veel geschrijf over onze Volkplantingen en buiten- 
landsche bezittingen geleezen — door in ééne geweest te zijn, gaat 
mij het Lot van alle ter harte — oprecht en zonder eenig vleien, 
moet ik verklaaren, niets over Indien gelezen te hebben, dat mij 
zo waar, zo onbevooroordeeld en zo helder voorkomt als het geen 
in UEGestr. berichten voorkoomt.............

Ik had gaarne na Indien gegaan, en heb niet opgehouden dat ver
langen te koesteren niet om er de eerste post te hebben, met een 
ondergeschikte graad zelve verlangde ik er te zijn en ik wil er wel 
in een vierde of vijfde betrekking na toe als UEGestr. het Hoogst 
gezag er uit oetTende en als dan zoude ik mij gaarne Uwaard ge
dragen zo als UEGe. het mijn waards gedaan hebt. Maar onder of, 
nevens D. verkies ik er aan geen prijs te zijn hier toe ken ik de 
persoon te veel — God geve dat niet alles wat met grond te vreezen

i
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is gebeure — De Koning wil het goede, heeft een allerjuist oor
deel, bijzonder veel tact, en steld het levendigste belang in Java, 
maar wie kan overtuigen wie en wat bij uitsluiting moet worden 
geloofd? — Als mijne verzwakte gezondheid zich hersteld, wenschte 
ik wel nog eens met UEGst. in amptsbetrekking in volkplantingen 
te staan. Ik ben verzeekerd dat wij ons voortaan nog beter, zo het 
mogelijk waare, als aan de Kaap zouden verstaan. De Meer Wiese 
is hier, het scbeind mij als mensch beschouwd een goed hubsch man 
te weesen, maar het moet een klein opperbevelhebber zijn en wel 
zeer klein. Omstandigheeden die UEG. straks zuid kunnen beoordeelen 
beletten mij over Indien uitteweiden, anders schreef ik er vellen 
papier over, meest alle vragen bevattende.

Ik beveel mij UEG. vriendschap en aandenken, en hernieuw de 
verzeekeringen van mijne waare Hoogachting.

J. W. Janssexs.

53. Brief van Min. Van der H e i m aan Van 
IJsseldijk, 27 Mei 1809.

Amsterdam, 27 Mey 1809.

Den Hr Directr Gen1, van IJsseldijk te Batavia.

Eerst heden ontfang ik de Uwe van de lle Mey 1808 en zie 
uit dezelve, dat de mijne van den 28 Novbr 1807. . . op dien tijd 
bij UwEdG. nog niet was ontfangen. Ook merk ik uit dezelve dat
mij een groot aantal van de Uwe moet hebben gemist.............Uwe
benoeming tot Directeur Generaal is onder de zaken, welke mij de 
gunstigste verwachtingen van de aanstaande verriglingen van Z. E. 
den Hr Gouverneur Gen1, hebben ingeboezemd, zoo wel als die van 
den Ilr Engelhard, welke mij spijt door zijn eige toedoen aanleiding 
te hebben gegeven, dat de Colonie van een man daar men zich 
veel van scheen te mogen belooven is gepriveerd.............De bezui
nigingen, door Z. E. geïntroduceerd, heb ik met het meeste genoegen 
gezien, en vleije mij, dat dezelve aan den anderen kant door geene 
vermeerderde uitgaven mogen worden vervangen. De ondervinding 
zal zijn Exc. de noodzakelijkheid bezuinigingen hebben doenvan
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zien, en de, door particuliere tijdingen, aangebragte informatie van 
de genomen maatregel omtrent de gelden onder de bijzondere ge- 
volmagtigde, overtuigen mij daar van ten volle: want niets dan de 
hooge nood kan zulk eene despolieke daad rechtvaardigen. Echter 
heeft mij dezelve niet verwonderd, daar ik bezig was, om de aller- 
drukkendste maatregelen te beproeven, tot ontzet van de Engte, 
waar in ik begreep dat Batavia gebragt moest zijn, door het Em
bargo der Amerikanen, maar met den ophef van dien zijn dezelve 
nog in tijds vervallen: en bij het ontzet vertrouw ik dat men be
dacht zal zijn om aanstonds tot de restitutie over te gaan; en 
misschien had men tot vermeerdering der securiteit voor de parti
culieren des noods product tot onderpand kunnen geven, mils 
den verkoop aan zich behoudende. Minder reden kan ik vinden 
voor den naam van Prefect over den Inlander, die een vreemdig- 
heid is, zonder iets eigenaardigs aan te duiden. De afgebroken 
correspondentie maakt het ondoenlijk de zaken uit het regte oog
punt te beschouwen, of van hier zich in détails in te laten; zoo 
geen grove abuizen plaats hebben en de zaken niet uit zijn geheel 
raken, is er alle reden om zich vergenoegd te houden en tot ge
lukkiger tijden uit te stellen, om zich over vele zaken uit te laten, 
wanneer men, door volledige berigten, oogmerken en omstandigheden 
kan kennen.... Ik zal. . de mijne bekorten, maar mag echter niet 
voorbij TJwEdGeb. de voortduring der Principes in de Uwe vermeldt, 
ten ernstigste aan te bevelen, mij verzekerd houdende, dat dezelve, bij 
de Hoofden der Regeering, bestaande, van de grootste invloed op 
de onderhorigen moeten zijn en dat bij een zuinige, verstandige en 
belanglooze administratie, Java nog eens het behoud en de redding 
van het Moederland kan worden.

Ontfang enz.

54. Brief van L. W. Meijer aan Min. Van der 
Ileim, 30 Mei 1809.

Volgens den teneur mijner commissie heb ik aan de Ileereu Dull, 
de Srneth en N. en I. R. van Staphorst de daarbij vervatte trans
actie voorgesteld en van hun Ed. ten antwoord ontvangen, dat zoo
danige negotiatie in de tegenwoordige omstandigheden onuitvoerlijk 
was, en dat hun Ed. bij eene schriftelijk onderteekende memorie
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derzelver reflectien ter mijner decharge zouden noteeren. Na best 
vermogen heb ik getracht Uwe Excellentie alle ouvertures omtrent 
den staat van Indien bij en na mijn vertrek te suppediteren en 
daardoor Uwer Exoellentie’s aandacht te vestigen op de noodzakelijk
heid om de colonie op de eene of andere wijze door een spoedig 
ontzet van contanten voor het moederland te behouden.

Ik kan dus hier van geen dienst meer zijn, en echter vereischt 
de staat van Indien het nemen en wel spoedig nemen van maatregelen, 
waardoor de Colonie secours en ontzet verschaft zouden kunnen worden. 
Ik ben dus zoo vrij geweest Uwe Excellentie door den Iir Secretaris 
generaal Falck mondeling te laten voorstellen, en gebruik de vrijheid 
om bij dezen in geschrifte nader aan Uwe Excellentie voor te stellen, 
ja zelfs eerbiedigst te solliciteeren om na ontvangst der rescriptie 
van Zijne Majesteit en Uwe Excellentie op de door mij overgebragte 
depêches, permissie te mogen erlangen om van de eerste gelegenheid 
gebruik te maken om langs zoodanigen weg als tijdsomstandigheden 
veroorloven zullen, naar America te vertrekken; om door Uwe Excel
lentie gequalificeerd te worden aldaar uit naam van het Ministerie 
alhier contracten en verbindtenissen aan te gaan om gelden en goederen 
naar Indiö te voeren en aldaar in betaling te ontvangen coloniale 
producten volgens de prijzen bij contract gestipuleerd, van mijne 
handelingen en verrichtingen verantwoording te doen aan het gouver
nement in Indie en gedetailleerd gemotiveerde communicatie aan 
Uwe Excellentie te geven en om voorts, zoodra hierin tot behoud 
der colonie voldoende zal zijn voorzien, naar Indie te zullen ver
trekken en aldaar van alle mijne handelingen en demarches in persoon 
verantwoording af te leggen. Met verzoek aan Uwe Excellentie om 
te mogen worden voorzien met Uwer Excellenties aanschrijvens aan 
het Gouvernement in Indie de door mij aangegane contracten te 
honoreeren en te erkennen, en een certificaat, dat de door mij inge
valle van noodzakelijkheid op de Hooge Indische Regecring getrokken 
wordende wisselbrieven tot een bedrag van vierduizend Spaansche 
matten in Indië in coloniale producten betaald zullen worden volgens 
de cours bij de contracten gestipuleerd.

Aannemende en verklarende om voor de kosten mijner reize her
waarde en retour uit mijne eigene gelden in voorschot te zullen zijn 
en op den Eed bij de aanvaarding mijner betrekking afgelegd 
klarende het gouvernement in Indie nimmer eenige buitengewone

ver-
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ongelden boven mijne bepaalde daggelden, voor mijne werkzaamheden 
in America in rekening te zullen brengen.

Na de obtineerde permissie van Zijne Majesteit en Uwe Excellentie 
te mogen vertrekken, gebruik {ik eerbiedigst de vrijheid Uwe 

Excellenties resolutie op den inhoud dezes te verzoeken en Uwer 
Excellenties gunstige intercessie te imploreren om voor mijn vertrek 
met eene afscheids audiëntie bij Zijne Majesteit begenadigd te mogen 
worden.

Ik heb de eer enz.

Amsterdam den 30 van Bloeimaand 1809.

om

55. Rescript van den Koning, 24 Juni 1809.

Monsieur van der Heim. Le maréchal Verhuell m’ayant annoncé 
qu’une expedition se préparait Bayonne par les soins des Frères 
Lorraguès, negocians de Bourdeaux, qui font équiper le navire La 
Nymphe, destiné pour L’isle de France & Batavia, Je désire que 
vous profitiez de cette occasion, pour faire parvenir au maréchal 
Daandels les choses les plus pressantes dont il a besoin & que vous 
ne laissiez pas échapper cette occasion lavorable, pour executer 
autant que possibles mes intentions & les faire connaïtre au Gou
verneur General. Je previens le ministre des affaires étrangères de 
cette expédition, Je vous autorise a vous arranger avec lui pour 
prendre les mesures les plus propres pour bien exécuter mes ordres.

Sur ce, Monsieur van der Heim, Je prie Dieu qu’il vous ait en 
sa Sainte Garde.

Au Loo le 24 Juin 1809. Louis.

50. Kabinets-schrijven van den Koning, 26 Juni 1809.

Cabinet du Itoi. Loo ce 26 Juin 1809.

Au Ministre de la Marine.

J’approuve entièrement le rapport que vous m’avez fait relativem1 
au contcnu de la Dépcche de la Haute Régence de 1’Inde, datée 
du 30 Novembre 1808; il faut non seulement annuller la dispo- 
sition irrégulière faite par cette Régence, mais je vous charge en



140

oulre de prendre les mesures nécessaires pour qu’ Elle ne s’avise 
plus k 1'avenir de s’arroger le droit de Souveraineté.

Vous ferez connaitre au Gouverneur Genéral, qu’elle a été ma 
surprise de le voir disposé k accepter, d’une autorité qui lui est 
entièrement subordonnée le Don d’une propriété, qui fait nécessaire* 
ment partie des Domaines de la Couronnc; vous lui témoignerez 
en même tems, ma satisfaction pour les cliverses améliorations, 
qu’il a introduites dans les principales branches de 1’administration 
de la Colonie; vous lui direz que j’ai vu avec plaisir le zêle et 
1’Energie avec lesquels il a su faire respecter la dignité du Gou
vernement, et qu’il ait mis les forces militaires sur un pied respec- 
table. Enfin vous 1’engagerez a continuer de maintenir 1’ordre et 
Ia tranquillité par tous les moyens en son pouvoir, et vous 1’assu- 
rerez que, malgré que j’ai désapprouvé la concession inconvenante, 
qu’on voullait lui faire, il doit être sans inquiétude sur son sort, 
s’il est persuadé, comme il doit 1’être, que je veux et saurai toujours 
recompenser dignement mes bons et fidèles serviteurs. Hecommande 
lui surtout de ne pas tirer plus de trois cent mille florins par an, 
sans quoi je laisserais protester ses Lettres de change.

Louis.

57. Brief van Min. Van der Heim aan Da en de ls, 
1 Juli 1809, met marginalia van Daendels.

Ik maak mij het aanstaand vertrek van den Heer Secretaris Meijer 
ten nutte om de depeehes welke ik van Uw Excellentie hebbe ont
vangen in dato 9 en 21 van Louwmaand 20 van Lentemaand en 
25 van Grasmaand 1808 meer opzettelijk te beantwoorden dan ik 
zulks voorloopig zooverre de twee eerstgem. betreft hebbe gedaan bij 
de mijne van den 24 van Sprokkelmaand dezes jaars.

Bij gemelde mijne missive gaf ik LJw Excellentie kennis van de 
berigten, welke ik ontvangen had van de aankomst van den Heer 
Meijer in Noord Amerika, alsmede van mijn verlangen naar des- 
zelvs overkomst en naar de depeehes, waarvan ik dagt dat hij brenger 
zijn zoude, om als dan een breedvoeriger rescriplie aan 
lentie te kunnen doen afgaan.

Uw Excel-
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Eenigsints moet het mij echter 
bevreemden, dat deze afgezon- 
denen niet het minste bewijs aan 
mij overbragt, het welk hem bij 
mij konde accrediteeren en dat ik 
den aart zijner commissie, alleen 
heb moeten leren kennen uit de 
vrijwillige opening die hij mij 
daarvan heeft gegeven.

Dit heeft dan ook ten gevolge 
moeten hebben, dat ik hem als 
een afgezant van Uw Excellentie, 
hetzij meer onmiddelijk aan Zijne 
Majesteit of ter verrigting van 
eenen bijzonderen last van Uw 
Excellentie aan zich zelve heb 

moeten overlaten en bijzonder ten aanzien van alle pecunieele arran
gementen tot Uw Excellentie en den Raad heb moeten overwijzen.

Om dan ter beantwoording van Uw Excellenties missives over te 
gaan zal ik daarin de van ouds gebruikelijke order volgen en de 
onderscheidene daarbij voorkomende pointen aanstippen.

§ 1. Het kort en voorloopig bericht dat Uw Excellentie mij bij 
missive van den 9 van Louwmaand omtrent eenige pointen van be
lang geeft was mij ten hoogste aangenaam.

§ 2. Bijzonder dat de rust op Java genoegzaam was hersteld, en 
dewijl de bevordering der cultuure en de daaruit belovende welvaart de 
colonie door de vermeerdering van derzelver resources daarvan zoo geheel 
dependcnt is, kan alles wat tot voortduuring en bevestiging van dien 
staat van rust dienen kan, niet dan ten hoogsten worden aanbevolen.

§ 3. De nadere verzekering dat er door den vijand niets tegen 
onze Oostersche possessicn zal zijn ondernomen, ben ik met ongeduld te 
gemoet ziende, daar de passage door de engte van Madura en de ver
nietiging onzer schepen de bedugtheid daarvoor niet gering maakte

§ 4. Ik approbeer dan zeer het uitzien naar een veilige wijkplaats 
voor gouvernements ongewapende schepen en particuliere vaartuigen.

§ 5. Ook draagt het mijne goedkeuring weg, dat men de kusten 
daartoe te impendeeren, in eene besparing op andere ter defensie 
min noodzakelijk gekeurde voorwerpen zoekt.

De Heer Meijer was gecliar- 
geert om V. E. opening te geven 

deszelfs commissie en de ap
probatie van Z. M. en van U. E. 
op dezelve te vragen, wanneer 
met de Heeren de Smeth, Dull 
en Staphorst zooverre geconveni- 
eerd was, dat U. E. de executie 
van het plan voor uitvoerlijk en 
als nuttig voor de kolonie zou 
kunnen beoordeelen, hetgeen we
gens de ongelukkige omstandig
heden der tijden niet heeft mogen 
gebeuren.

van

D.
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§ 6. En verlaat mij in de bepaling dier voorwerpen op de mili
taire kunde van Uw Excellentie, wijl de afstand mij belet van mij 
in de beoordeeling der plans van defensie vooralsnog in te laten.

§ 7. Het strekt den afgetreden gouverneur generaal Wiese tot
bijzondere eer, en mij tot veel 

dit heeft zich echter slechts be- satisfactie dat de goede inrigtingen 
paald tot Batavia. van het militaire wezen, ook zelfsD.

aan het kundig oog van Uwe Ex
cellentie hebben mogen gevallen, die in dezen zoo bevoegd richter is.

§ 8. Intusschen moet ik met Uw Excellentie betreuren, dat dezelve 
in het tegenwoordig moment niet kunnen worden versterkt, om 
redenen die den Secretaris Meijer door de eenvoudige mededeeling 
van den staat der zaken in Europa, aan Uw Excellentie zal kunnen 
doen gevoelen, en die ik bij deze voorzigtigheidshalve, niet zal be
hoeven te detailleeren; — Daar het gecommuniceerde met betrekking 
tot de rust op Java eenigzints strekt tot geruststelling, dat voor de 
binnenlandsche veiligheid de militaire magt niet anders behoeft te 
worden gebezigd, dan tot het onderhouden van het gezag en aaiizien 
van het Gouvernement en het gedrag van den algemeenen vijand geen 
vermoedens geeft dat eenige onderneming op Java ligtelijk zal plaats

hebben, meen ik dat de hoop niet 
God geve dat de pogingen, welke geheel ongegrond is, of het schade- 

thans worden aangewend om direct lijke dat ongetwijfeld uit gebrek 
van hier op Frankrijk de produc- van aankomend volk voor den 
ten te zenden, en Europesche be- militairen dienst moet ontstaan, 
noodigdheden en manschappen in zal nog wel eenigen tijd door het 
retour aan te voeren mogen reus- aanwenden van gepaste middelen 
seren, alzoo men zonder een zeker kunnen worden afgeweerd, 
getal Europezen in ieder corps, ten § 9. De Heer Meijer zal Uwe 
minste voor officieren en onder- Excellentie ten aanzien van mijne

pogingen om in het gebrek aan 
muntgezellen en geweermakers nit 
Amerika te voorzien verslag kun
nen doen.

§ 10. Daar men zich wel over- 
om tuigd houd dat het bestuur in de 

laatste tijden, eene verlamming 
heelt ondergaan, kan men niet dan

officieren, voor niets zou kunnen 
instaan, zoo van de kant van den 
Inlander als van eigen troepen, 
behalven dat ik voorzie dat er 
uit Europa van het Britsche Minis
terie orders zullen komen 
deze volkplanting te attacqueren, 
wanneer zij hunne troepen op het
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vaste land van Europa ,en in de ten hoogsten laudeeren de pogingen 
West Indien niet meer zullen kun- die Uw Excellentie beloofd aan te

employeren. En wie weet hoe wenden om daaraan de noodigenen
nabij dit tijdstip niet is! ofschoon veerkragt weder te geven en ik oor- 
ik vrij zeker ben dat zij thans niet deele met Uw Excellentie, dat het

bewerken van eensgezindheid daar

I
l

D.zullen reüsseren.
toe het beste middel zal bevonden

worden waarvan ik de heilzame gevolgen eerlang hope te vernemen.
§ 11. Van het gebruik dat Uw Excellentie van de mede gegevene 

decoratien van de Koning orde der Unie heeft gemaakt heb ik Zijne 
Majesteit gerapporteert, en ik vertrouwe -dat door den Groot Canselier 
hoogst deszelfs tevredenheid over die schikking van Uw Excellentie 
zal worden betuigd.

§ 12. Goedkeuring aan kundige en eerlijke, afkeuring aan on
kundige of kwaadwillige ambtenaren te betonen, moet steeds nuttig 
zijn, maar vooral in de colonien, — en uit hetgeen ik van de ge
dragingen van den secretaris Moorrces zoo uit officieele als bijzondere 
rapporten heb kunnen ontwaren kan ik zelfs de blijken van afkeu
ring die zijne handelingen hebben ontmoet, waarlijk niet te streng 
keuren.

§ 13. Uit uw Excellenties depeche van den 21 van Louwmaand 
heb ik Uw Excellenties installatie met al wat daarbij plaats heeft 
gehad ontwaard, en houde mij deswegens voor geinformeerd.

§ 14. Gelijk ik mij almede voor geinformeerd houde ten aanzien 
van al hetgeen Uw Excellentie mij bedeelt, met opzigt tot de ge
beurtenis in den Oosthoek. — Ik heb het lafhartig gedrag der

ambtenaren niet vernomen dan 
deze ambtenaren, volgens den geest met gelijk gevoelen van afkeu- 
van de vorige regering gehandelt ring en verontwaardiging, als 
hebbende konden niet gejugeert waarmede Uwe Excellentie des
worden na de beginselen van eer, wege is aangedaan geweest, en 
welke Z. M. door mij in deze ko- het ware wel te wenschen geweest, 
lonien liet introdueeeren en zou dat hunne zaak bij een behoorlijk 
het begin van mijn regering in rechterlijk onderzoek, ware geter- 
de oogen van het publiek voor mineerd; instede van de politieke 
hard, ja barbaars gehouden zijn, mesures, die men daarin heeft ge- 
indien ged. ambtenaren voor een nomen, wijl zulke maatregelen 
militaire commissie of hooge mili- veel al strekken om de zaken uit

)

|
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taire vierschaar betrokken en door haar geheel te brengen, 
dezelve ter dood veroordeelt waren. § 16. De voorzieningen door 

Uw Excellentie aan den Java- 
schen gouverneur voorgeschreven hoop ik dat efficacieus voor het 
vervolg zullen bevonden worden, als mede dat de gunstige wending 
welke de staat van zaken te Cheribon, wegens uwe missive van 
den 20 van Lentemaand (tot welker beantwoording ik nu overga) 
heeft genomen duurzaam toe bevonden worden.

§ 16. Ook moet ik mij ten aanzien van de genomene maatregelen 
en de verheffing van den Prins Radja Canoman tot derden sultan, 
tot den wensch bepalen, , dat dezelve mogen strekken tot eene ge- 
heele uitroeijing van den oorsprong der onlusten daar het niet moge- 
lijk is, op dezen afstand het doelmatige daarvan te beoordeelen, en 
het bovendien gewisselijk aan de ondervinding zal moeten worden

overgelaten, om op de plaats zelve 
Cheribon is thans compleet in het nuttige daarvan door de uit

rust en begint voor den Lande werkselen te leeren kennen, 
zeer voordeelig te worden.

D.

§ 17. Met meerder vertrou
wen hecht ik mijne goedkeuring 

aan de gestelde orders, omtrent het verwijderen van gehaatte per
sonen, het weeren van Chineezen uit de dessa's, het afschaflen of 
naauwer bepalen van het houden van verpandelingen, en welk een 
en ander als basis der verbeterde inrigtingen wordt opgegeven; En 
geheel in overeenstemming is met het 30 en 31 artikel Uwer Instructie.

§ 18. Het is mij niet wel mogelijk na te gaan hoeveel het in
komen van den Directeur generaal zal bedragen, na de veranderingen 
door Uwe Excellentie in de generale Directie gebragt veel min het

verschil op te maken tusschen 
refereere mij aan mijn voorgaande hetzelve en het vorige en het zal 
officieele en de beide laatste secrete mij dus niet onaangenaam zijn,

dienaangaande nader te worden 
ingeligt.

§ 19. omtrent de bezuiniging in de departementen der Marine 
en Artillerie moet ik Uwe Excellentie mijn genoegen betuigen.

§ 20. Ik ben verlangend om te vernemen, of de genomene proef 
met de afschaffing van het ambaclitsquartier over ’t geheel zal ge
lukken. In colonien, waar de mededinging gering is, kan 
van de aanbestedingen niet wel even als in 't vaderland verwachten,

D.

brieven. D.

men
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dat men daar door de zaken tot den minsten prijs heeft, diegeenen 
welken de aannemingen convenieeren, vereenigen zich spoedig en 
de concurrentie bestaat veelal in schijn, daar de laagste bieder, en 
de hoogste gelijkelijk deelen: zoo gaat het almede met daghuuren, 
in volksplantingen, men verhoogt naar willekeur en op de onbe- 
schaamste wijze de dagloonen en het gouvernement dat de handen 
niet ontbeeren kan, en er maar door weinige werkbazen meede ge
rieft kan worden, wordt de dupe van de cupiditeit der Eigenaars, 
die handwerkslieden onder hunne slaven hebben, of ook van andere 
particulieren.

Ik wil echter hiermede de ambachts quartieren niet aanprijzen,
ik weet dat dezelve moeijelijk te

De constructie winkel te Soera- bevrijden zijn van veelerlei abuizen, 
baya en den voet waar op dezelve maar het is in zommige colonien 
is ingerigt, strekt ten bewijze dat op de proef noodzakelijk bevonden 
het kwaad niet schuilt in de in derzelver plaats andere maat- 
ateliers zelve, maar in de samen- regelen te substitueeren en eigene 
stelling derzelve en in verouderde werksteden, op eenen zoo men 
misbruiken, welke van den eersten oordeelde beteren voet aan te 
tot den laatsten er van maakten, schaffen.

De meiden b. v. werden ge
bruikt tot het witten der huizen 
van G.-G. Raden, enz. en het wierd 
voor een zeer eerlijk man gerekend, 
die de kalk betaalde. Zoo was het 
mede gesteld met de timmerlieden, 
metselaars, smits, glazemakers, 
verwers, loodgieters enz, enz.

Het gewezen ambachtskwartier 
had nog een administratie en een 
omslag, als toen liet tienmaal 
grooter was. Het was gelegen op 
de ongezondste plaats binnen Ba
tavia en deszelfs totale vernieti
ging was het cenigsle middel om 
de delapidatien en de dood der 
nog resterende Europezen voor te 
komen. Over dit point zijn ook

Deze noodzakelijkheid zal mis
schien op Batavia minder gevoeld 
worden dan elders, omdat alle 
werk door de Ohineezen als vrije 
lieden wordt verricht, en niet door 
huurlingen, die het Eigendom of 
de slaven van particulieren zijn, 
en om dat dus de competitie 
aldaar grooter is dan in volks
plantingen, alwaar het laatste 
plaats heeft.

§ 21. De inkopen ouder be
hoorlijke surveillance te doen ge
schieden, kan niet dan bevorder
lijk zijn voor de zuinige admini
stratie, en het zal mij gewis aan
genaam zijn, nader te worden 
geinformeert iu hoeverre de ge-

10
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alle menschen het eens en het maakte schikkingen het daarvan
van verwacht nut en besparing zullen 

hebben aangébragt.
§ 22. De intrekking van de 

som van 6000 rijksd. voor den 
capitein chinees een gevolg zijnde 
van de afdanking der compagnie 

§ 21. Mijne vorige particuliere onder zijn bevel, evenals die van 
zullen U. E. over deze zaak vol- 45000 rijksd. bij de officieren dier 
komen hebben ingelicht. Ik ben natie uit het rendement der pach- 
altoos tevreden over den nieuwen ten genoten wordende, is mij deze

aanmerkelijke bezuiniging zeer 
gepast voorgekomen, vooral ten 

aanzien van het laatste, dat door de meerdere rendementen der 
pachten zedert de laatste jaren verre de oorspronkelijke palen der 
tegemoetkoming welke daarmee beoogd wierd, had overschreden.

§ 23. De verdere gemaakte schikkingen voor de huishoudelijke
administratie dezer Natie, hoop iky 

De rust en tevredenheid is onder dat de tevredenheid onder dezelve 
de chinezen op geheel Java nooit zal bewaard hebben, en dat dn 
grooter geweest als thans, worden- maatregelen tot weering de mis- 
de volkomen tegen de vorige vexa- bruiken efficacieus zullen bevonden 
tien gewaarborgt, gelijk U. E. in worden, 
het voorbeeld, aan den fiscaal van 
den Broek gesteld, zal zijn ge
bleken.

zou bij de verbeterde manier 
handelen, waarua men zijne dis- 
courssen moet rigten, thans een 
schande zijn het ambachtskwar- 
tier alhier thans in een enkel

D.punt te verdedigen.

Directeur generaal. D.

§ 24. Ik moet mijn genoegen 
betuigen over de energie met welke 
Uwe Excellentie de herstelling 
van het zoozeer vervallen crediet 

van het papiere geld heeft trachten te bewerken en reets dadelijk 
bewerkt heeft.

D.

§ 25. Ook moet ik Uw Excellentie, geluk wenschen van in het
gebrek aan Justitie en Politie in 

Deze is thans zoo goed als in de Bataviasche Bovenlanden te
hebben kunnen voorzien, waar
over zoo dikwijls en zoo dringend

Europa. D.

geklaagd is.
§ 26. Voor gecommuniceerd houdende de daargestelde inrig- 

tingen ter beheering der Jaccatrasche en Preanger Regentschappen, 
moet ik tevens opmerken, dat mij dezelve billijker doelmatiger en
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eenvoudiger voorkomen, dan de te voren bestaan hebbende, en zoo 
het nieuwe stelsel al meerdere kosten, zooals ik vreeze, zal na zich 
Bleepen, zal men zich dit daarom wel kunnen getroosten.

§ 27. Dat Uwe Excell. in persoon den Staat des Lands in 
oogenschijn heeft willen nemeu, kan niet anders dan nuttig geweest 
zijn, en ik behoude mij voor U over de resultaten dier reize, die 
mij onder het schrijven dezes door de aankomst van den Heer 
Giquel Destouches kenbaar geworden zijn, nader te onderhouden.

§ 28. Met stilzwijgen ga ik voorbij hetgeen Uw Excell. mij
bedeeld, nopens deszelfs voornemen 

Door mijne vorige particuliere om den Heer Engelhardt tot 
zal U. E. ook op dit punt, vol- president van de Hooge Regeering 
komen zijn ingelicht geworden te benoemen, alzoo ik uit latere 
en gelijk ik zeker vertrouw mijne ontvangene depêches gezien hebbe, 
determinatie gebillijkt hebben. dat zulks geen plaats heeft ge

vonden.D.
§ 29. Terwijl ik eindelijk voor communicatie aanneme, het be

deelde omtrent eenige Militaire Officieren, betrokken in de bewuste 
zaak van den Oosthoek.

§ 30. En hiermede overgaande ter beantwoording uwer missive 
van den 25 van grasmaand.
■ § 3J. Houde ik mij in de eerste plaats voor geinformeerd van 
de organisatie der Hoge Indiasche Regeering.

§ 32. Gelijk ik mede voor notificatie 'nebbe aangenomen het 
bedeelde omtrent het gedrag van den geweezen Javaaschen Gouver
neur, door Uw Excellentie aan Zijne Majesteit ingezonden.

§ 33. De aankomst van den Coll. Gordon en verdere officieren 
als ook die van den Raad van Indie [Justite ?] J. lCnibbe en de 
Roomsch Catolique Priesters was mij zeer aangenaam.

§ 34. Deeze laatste staan door twee andere, reeds door Zijne 
Majesteit benoemd, bij de eerste geschikte gelegenheid gevolgd te 
te worden.

§ 35. Ik heb de redenen, welke Uwe Excell. tegens het plan 
van den oud gouverneur generaal Siberg mij medegedeeld, bij mis
sive van den 20 Maart J808 aangevoerd, aller opmerkenswaardigst 
gevonden, en zal daarop het nodig reguard slaan, bij de regeling 
der betrekking tusschen Holland en Java, waaromtrent vooralsnog 
niets definitivelijk is bepaald, en ook niet bepaald kan worden, al-
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vorens de consideratie, welke Uw 
Excell. bij het 27 art. van des- 
zelfs Instructie verpligt is dien
aangaande te suppediteren, zul
len zijn ingekomen.

Ik moet echter hierbij aan
merken dat Zijne Majesteit hoopt 
en verlangt, dat de colonien niet 
alleen indirecte, maar ook dadelijke 
voordeelen aan het Moederland 
zullen toebrengen, en dat dus de 
plans, welke men in werking 
zoude willen brengen, ook altoos 
die strekking behooren te hebben.

§ 36. Met betrekking lot de 
voorstellingen omtrent de Landen 
van Weltevreden en Buitenzorg 
heb ik nog niet mogen vernemen, 
de intentie van Zijne Majesteit 
aan wien Uw Excellentie zich

Ik heb in een van mijne 
voorgaande officieele hieraan vol
daan. D.

Ik begrijp wel dat de ellendige 
situatie van de finantien dit doet 
wenschen, maar ook dat de be- 
belangens van Z. M. op den duur 
meer zullen worden bevoordeeld, 
door indirecte, dan door directe 
voordeelen, welke de ruine van 
deze kolonie zouden kunnen na 
zich sleepen, immers de massa der 
voordeelen zeer verminderen, wan
neer hier in niet met zeer veel 
overleg wordt gehandelt.

Het is nu eerst dat men hier 
een idee begint te krijgen van de 
sommen, welke de gerepatrieerden 
mede voeren en wanneer daar nog deswegens hadt geaddresseerd, 
bij komen aanmerkelijke remises alleenlijk heeft het hoogst den- 
voor het moederland, is het on- zelven behaagd, mij van het Be- 
mogelijk of de bronnen van wel- sluit van de IJooge Regeering 
vaart moeten door gebrek aan inzage te verleenen. 
circulatie opdroogen: Dat ik een- § 37. Van de uitwisseling 
maal het geluk hadde de balance der krijgsgevangene officieren van 
hieromtrent met U. E. op te ’s Konings Marine, is op de re-

D. gisters der Marine aantekening 
gehouden.

§ 38. De Schout bij Nacht Buyskes had mij reets zelve bij 
missive kennis gegeven, dat hij het hem opgedragen presidium had 
aanvaard en het schijnt mij op de door Uwe Excellentie voor die 
benoeming aangevoerde redenen toe, dat deze keuze moet worden 
gebillijkt.

En hiermede dan ook voor afgehandeld houdende de onderschei
dene pointen bij opgemelde Uwe missives voorkomende, zal ik deze

maken.
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besluiten onder verzekering dat ik met de meeste consideratie 
verblij ve

(was get.) Van der IIbim.

Brief van Van Polanen aan Min. Van 
der Iieim, 14 Juli 1809.

Ik heb gister de eer gehad te ontfangen U. E. gerespecteerde 
aanschrijving van den 19 van grasmaand deezes Jaars. Het was 
mij een waar genoegen in een tijd waarop ik beschouwde dat alle 
ambtsbetrekkingen tusschen mij en mijn Vaderland had opgehouden, 
mij weeder door U. E. tot den dienst daarvan geroepen te zien. 
Het word door sommigen in twijffel getrokken en is aan weinigen 
met mij gegeeven bij eene veeljarige bevinding te ontwaaren, hoe 
zeer een langdurig afweezen van het Land onzer geboorte ons 
daaraan te sterker verbind; dat wij dan eerst gevoelen hoezeer 
eerste indrukselen te diep geworteld zijn en door genoegelijke her
inneringen zich aan onzen geest voordoen, om immer te kunnen 
worden uitgewischt; dat veelal nog door andere gevoelens, andere 
gewaarwordingen en andere attachementen bezield worden dan de 
van ons ook daarin verschillende natie waaronder wij leeven, en dat 
ook wat eene moderne wijsbegeerte leeren moge, wij enelijk be
lmoren tot de maagschap van dat volk, waaronder wij gekooren en 
opgevoed zijn: ik dank dierhalve U. E. mij weeder aan mijn 
Vaderland, hoewel helaas! mijn zugtend Vaderland, verbonden te 
hebben.

Hoezeer de gedeeltelijke opheffing van het embargo den Ameri- 
caanschen Koophandel weeder vrijheid laat den vorigen handel met 
onze Oostersche bezittingen te hervatten, blijft dezelve echter weinig 
minder dan bevorens gestremd door de nog voortduurende onzeeker- 
heid der staatkundige betrekkingen van America, en de bekend
wording hier te Lande, van Zijne Majesteits Proclamatie van den 
4e van grasmaand deezes Jaars.

De Americaansche onderneemgeest en de groote hoeveelheid van 
Indische producten hier opgestapeld, heeft de kooplieden hier te 
Lande het niet te min doen waagen expeditien naar Holland te 
doen; van het gevolg daarvan zal het afhangen of den Ameri- 
caanschen handel op Java, weeder hervat, of zal blijven opgeschort.

58.

:
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De koffij en suiker voor de consumptie alhier, verkrijgen de 
Americanen in de West lndie en de peeper halen zij direct van 
Sumatra. Een algemeen verbod teegens den invoer van die Pro
ducten in Holland en in de havenen van het noordelijk gedeelte 
van Europa, staat dus, buiten de Engelsche blockades en Procla- 
matien, gelijk aan een verbod voor de Americanen om op onze O. I. 
bezittingen ten handel te vaaren; dit kan ten onzent niet onbe
kend zijn, en beklaaglijk is het dus, dat andere imperieuse reedenen 
van staat niet toelaaten de gewigtige belangens die door dit verbod 
in de waagschaal gesteld of opgeofferd worden, in dit noodlottig 
tijdstip in aanmerking te neemen.

Het is nu reeds bijna vier maanden geleeden, dat het embargo 
ten aanzien van onze colonien is opgeheeven en tot heeden zijn, 
om de voorschreve reedenen, geene andere scheepen naar Batavia 
vertrokken dan een schoener, een brik, en een schip van Phila- 
delphia; aan de eigenaars waarvan ik eene lijst heb afgegeeven van 
de articulen die ik oordeelde het meest op Batavia benodigd te 
zijn, dan in hoeverre daar aan voldaan is, is mij onbekend. Zo 
verre mij bewust is, zijn er van hier geen andere expeditien van 
scheepen naar Batavia voorhanden.

Ik heb echter reeds deezen ochtend, aan drie huizen van com
mercie in New-York, Philadelphia en Baltimore die van mijne vorige 
commissie kennis dragen, bekend gemaakt met de commissie, waar- 
meede ik door U. E. ben vereerd geworden. In de uitvoering daar
van, wanneer gunstiger tijdsomstandigheeden dit mij mogelijk maken, 
zal ik mij ten reegel doen strekken U. E. interdictie om in geen 
geval Zijn Majesteits gouvernement tot enige betaling te verbinden, 
en zonder de uitterste noodzakelijkheid, zal ik ook het gouverne
ment in Indie onder geene verbintenis brengen hetzij tot den aan
neem van goederen of den voet van betaling. Van alle mijne han
delingen en wat hier ten aanzien van den handel op onze bezittingen 
in Indie zal plaats hebben zal ik U. E. een omstandig bericht doen 
loekoomen, zo veel de onzeekerheid der correspondentie dit mij zal 
toelaten, thans is mij enelijk de tijd gelaten om U. E. kennis te 
geven van den ontfangst van U. E. gerespecteerde aanschrijving 
den 19 van grasmaand en van mijne bereidvaardigheid om daaraan 
te voldoen.

Den pecunielen voet waarop ik de Commissie van den Heer gouv.

van
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gen. Wiese en den Direct, gen. IJsseldijk, naar America heb aan
vaard, is door hun niet bepaald dan voor het eerste jaar, met over
lating aan U. E. bijaldien U. E. de voortduuring daarvan zoude nodig 
oordeelen, dienaangaande alsdan verder te bepalen. Ik leef thans op 
«en dorp 42 mijlen van Philadelphia en 40 mijlen van New York; 
dan het is noodwendig dat ik in de nabijheid van een dier zee- 
steeden mij etablisseere; en daar in de verteering hier te lande 

Dollar niet verder strekt dan een gulden in het Vaderland, 
vertrouw ik dat U. E. eene jaarlijksche toelage van vier Duizend 
Dollars, betaalbaar in Producten bij het Gouvernement te Batavia, 
eene matige compensatie zal oordeelen, wanneer ik eerbiedig ver
zoek dat U. E. het gouvernement te Batavia daartoe gelieve te 
qualificeeren, alsmeede, eventueel, tot de betaling van mijn passage
geld van hier naar derwaards. Ik heb reeds een mijner vrienden te 
New York verzogt voor mij na een verblijf bij die stad uit te zien. 
De Captains van Americaansche scheepen meerdere zorg dragende 
voor de brieven aan een voornaam huis van Commercie, scheeps
eigenaars zijnde, geaddresseerd, verzoeke ik U. E. order te willen 
geeven, dat U. E. nadere beveelen aan mij worden ingesloten aan 
het huis van Jacob le Roy & Son te New York.

De gratieuse voordragt van U. E. aan Zijne Majesteit, en de daar 
•op gevolgde aanstelling tot Raad ordinair van lndie, is mij het over
tuigendst bewijs, dat het vertrouwen van de hoogste macht in mijn 
vaderland, in mijne probiteit en ijver voor den publieken dienst, 
niettegenstaande de verzekeringen die ik ter contrarie heb ontvangen 
mij steeds — en mijn geweten zegt mij niet onverdiend — vergund 
word. Als zodanig en als zodanig alleen, beschouw ik die aanstel
ling voor mij als van de hoogste waarde, en ik verzoeke U. E. de 
betuiging van mijne levendige dankbaarheid daar voor aan te nemen, 
en mag het zijn, deze mijne gevoelens en die van mijne trouw en 
verkleefdheid aan Z. M. voor te dragen.

Aan een werkzaam leven gewoon en verbonden, en eerzugtig om 
onderscheiding te verdienen, zal ik bereid zijn den post, mij op 
Batavia opgedragen, le gaan aanvaarden, zodra mijn verblijf hier te 
lande niet meer noodzakelijk zal zijn, of U. E. dit stellig zal bevelen. 
De moeijelijke omstandigheden der tijden aldaar, zullen mij daar 
van niet terug houden, maar veeleer daartoe eene aansporing zijn. 
Het is vooral in zodanige omstandigheden, dat eene loflijke eerzucht,

een
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die nimmer aan liet behoud der publieke zaak wanhoopt, zich 
gevuurd vind, om alle hinderpalen te bestrijden en te boven te 
komen, en daar door die opmerking op zich te trekken, welke in 
gelukkiger tijden zo zelden kan verkregen worden.

Dan Hoog E. Gestr. Heer! vergun mij aan U. E. de bedenking 
voor te dragen, of zodanig het collegie der Hoge Regering nu ge
organiseerd is, daar van enig nut is te verwagten. Te recht is het 
verstaan, dat Z. E. den Maarschalk, zich aan geene besluiten of 
voordragten der Hoge Regering behoefd gebonden te rekenen: de 
grootste wijsheid moet zeeker niet gezogt worden in het grootste 
getal eener vergadering, en waar dit verondersteld word, is het zo 
zelden moeijelijk door wederkerige complaisances en ten kosten van 
het gemeen belang, eene meerderheid te verkrijgen. Dan wijl den 
Gouverneur Generaal nu alleen regeerd, en het college, hoe wel nog 
onder de naam van de Hoge Regering, niet anders kan beschouwd 
worden, dan als zijnen Raad, vermeen ik, dat wil het zelf aan dit 
meer bepaald oogmerk voldoen, het behoorde gecomposeerd tc zijn 
uit leden door voorbereidende kundigheden daar toe bekwaam; uit 
zelf denkende en werkende wezens, aan wien regeerkunde geene 
geheimnis is. De Heere Maarschalk heeft dit anders beoordeeld, en 
zijne compositie der Hoge Regering, is met eene zeer geringe uit
zondering, blijkbaar het resultaat van arrangement en compositie, 
waarin de vereischte qualificatien tot die posten, in geene aanmerking 
zijn gekoomen. Geen wonder is het dan ook, dat dit collegie in die 
algemeene minachting is gebleven, in vergelijk van de hoge waar
digheid daar aan in vroegere tijden, nog in mijn geheugen, toegekend, 
waar in de revolutionaire wargeesten, door hunne onberadene aan
stellingen, het hebben doen vervallen. Zodanig het nu bestaat, kan 
ik het mij geene eer rekenen, daar toe te behooren. Het is de voor- 
dragt en door mij of mijne vrienden ongevraagde voordragt van U. 
E. en Zijne Majesteits directe aanstelling, die de vernedering welke 
andersints daarin voor mij zoude gelegen zijn wegneemt; in die, 
voor mij zoo vereerende onderscheiding, legt mijnen roem en Z. E. 
de Maarschalk, zal bij aldien ik weder op Batavia zal aankomen, 
als den Representant van mijnen Koning, mijne hartelijke en ijverige 
dienst gebieden kunnen bij aldien Z. E. daar van zal willen gebruik 
maken, of mijn eerbiedig stilzwijgen en gewillige onderwerping, dan 
wanneer ik met hem niet zal kunnen instemmen. Het is, in veelen
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opzigte, gelukkig, dat eindelijk begrepen is, dat in een Coloniaal 
Gouvernement, een eenige gebieden en alle andere gehoorzamen 
moeten. Ook vertrouw ik, dat van mij niet verwagt word, dat ik 
in eenen Raad van enig nut zal kunnen zijn, welke uit de meest 
mogelijke incoherente en heterogene materialen is samengesteld en 
waar in de drie beruchtste en luidrugtigste wargeesten en drijvers 
om het meesterschap zullen dingen: het is een strijdperk, waaraan 
ik bij gebrek aan dispositie van krachten moet het zijn, niet zal 
intreden, dan om daar in een lijdelijk aanschouwer te zijn. Ik hoop 
mij dus niet te bedriegen in mijne interpretatie van die periode, 
waar in U. E. mij Zijne Majesteits goedgunstig appointement hebt 
gelieven te bedeelen, namelijk dat Z. E. de Maarschalk gequalificeerd 
is om van mijnen dienst een nuttiger gebruik te maken.

De Heer Meijer heeft zo veel hij konde, zijne aankomst in America, 
zijn vertrek van hier, en het oogmerk van zijne missie voor mij 
verborgen gehouden; aan de hem afgedwongen belofte om mij te 
koomen zien en onderrigt te worden onder welke volgende en raoge- 
lijke omstandigheeden en hoedanig dan, ik aan mijne commissie zoude 
kunnen voldoen, hetgeen ik hem ter verdere informatie aan U E. 
wenschte bedeeld te hebben, heeft hij niet voldaan, en is teegens 
zijne aan mij gegeven verzeekering, dat hij in lange niet meende 
dit Land te verlaten en eerst enige reizen binnen ’sLants zoude 
doen, onverwagts en zo hij meende, zonder mijne kennis, vertrokken. 
Met hem voorheen op eene gemeenzame en vriendschappelijke voet 
bekend zijnde geweest, heb ik deze verandering en zijne gedwongen 
houding te mij waards, aangezien als het gevolg van eene aan hem 
gegeeve order of van het gerucht op Batavia verspreid en uit Europa 
overgebragt, dat ik in de ongenade van U E. en van de Leeden 
van de Sectie tot de Colonien in den Staatsraad, was vervallen, en 
het is eenen vasten stelregel In de O. I. staatkunde, de besmetting 
van zodanige personen te vermijden. Koomt hij hier terug, zal ik 
hem weeder opzoeken, en waarschijnlijk dan minder huiverig vinden, 
en volgaarne mij met hem beraden. Hij is een man van oordeel en 
mot den staat onzer bezittingen en voornamelijk met het vak der 
financiën bekend. Hier zijnde zal hij te eerder kunnen bevatten, het
geen ik door hem als ook bij andere geleegenheeden, aan Z.E. den 
Maarschalk wensch te doen verstaan, dat de prijs der producten op 
Batavia, wil men die afgehaald zien, in geen geval, moet verhoogd
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■worden, maar ter contrarie, dat aan de Americanen hoop moet 
■worden gelaaten dat die zal verminderd worden in geval van de 
voortduuring der teegenswoordige laage prijzen in America en de 
onzeekere uitzigten bijaldien die blijven aanhouden, om daarvoor eene 
markt in Europa te vinden. Eene waarschijnlijke winst van 25 pet 
op eene zo langduurige expeditie als is die van hier naar Indie en van 
daar terug naar America, de uitlading en overscheep daarvan en de 
volgende overbreng naar Europa, word hier een zeer middelmatig 
handelvoordeel gereekend, zodanig zelf dat toen daar nog op koude 
gecalculeerd worden verscheidene huizen van commercie den handel 
op Java hebben opgegeeven. Spaansche Dollars zijn thans, in verge
lijk van vorige jaaren schaars, zo door den grooten uitvoer naar 
Engeland, den meer en meer uitgebreiden handel op China en de 
Engelsche possessien in Iudie, als door de onlusten in Spaansch 
Z. America. Ook dit heeft eenen directen invloed op den handel met 
Java, waarbij moet gevoegd worden, den algeineenen en onzeekeren 
staat van den bandel, en alle de événementen in Europa, die daar
op influenceren, buiten en behalve de precaire positie waarin de 
Verenigde Staten van America zich bevinden ten aanzien van 
Frankrijk en Engeland, en eene vrees die nog bestaat, dat enen 
oorlog of ten minsten eene staat van vijandelijkheid met een van 
beiden, zal kunnen plaats hebben, die eene verdere belemmering in 
den zeehandel zal veroorzaken.

Brief van Van P o 1 a n c n aan D ’ O z y, 14 
Juli 1809.

59.

Weledgeb. Heer, veel geachte Vriend.

Neevens de aanschrijving van Z. E. den Minister van Colonien, 
van den 19 April, had ik het genoegen te ontfangen Uwe Letteren 
van den 19 en 28 dier maand.

Aan uwe vriendelijke deelneeming in wat mij weederwaard, heb ik 
nimmer getwijffeld, en ik boude mij verzeekerd, dat ik ook daaraan, 
als aan de tusschenkomst van onzen waardigen vriend, den Minister 
Janssens, verschuldigd ben, dat men mij eindelijk in mijn vaderland, 
recht heeft laten weedervaren.
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Dusdanig beschouw ik de aanstellingen jongst van daar ontfangen, 
en als zodanig zijn die mij van de hoogste waarde.

De commissie die ik hier te Lande op mij genomen heb, nood
zaakt mij in of nabij eene der zeesteden mij te etablisseeren, en 
de toelage van Dr 4000, die ik daarvoor van den Minister gevraagd 
heb, is niet meer dan een dedommagement van de meerdere ver- 
teering waartoe ik genoodzaakt zal zijn.

Aan de post van ord. Raad van Indie is thans, zo ik wel ge
ïnformeerd ben, een inkomen van Rds 15000 gedeprecieerd papier geld 
verbonden. Dit is voor mij genoegsaam om daarvan fatsoenlijk, 
hoewel niet in den gewoonen stijl te leeven; dan de uitgaven tot 
een etablissement bij Batavia, in slaven, rijtuigen, paarden en meu
belen, kunnen niet minder zijn dan 25 a 30000 Rds en men is 
daarenboven genoodzaakt een thuin te koopen, die op eenen ge
zonder stand, tussehen Rijswijk en Weltevreeden ten minsten voor 
eene gelijke som moet gekogt worden. Ik heb daar gedurende mijn 
laatst verblijf, een klein bouwvallig huis gekogt voor 17000 Rds 
en weeder verkogt voor 25000 Rds.

Daar rijk te worden de minsten mijner zorgen en gedachten is, 
ben ik volkoomen te vreeden met hetgeen in het Vaderland voor 
mij bewerkt en gedaan is. Aan mij zelf, aan Z. E. den Minister 
van Colonien, die door zijne gunstige voordragt aan Z. M. zich, 
als het ware, voor mij verantwoordelijk heeft gesteld, en aan mijne 
vrienden die zich voor mij geïnteresseerd hebben, ben ik nu ver- 
pligt in de betrekking waarin ik geplaatst ben, mij nuttig te maaken.

Het is enelijk den tweeden dag sints ik mijne nieuwe Commissie 
ontfangen heb, en dus begrijpt Uw G. wel dat ik alsnog nopens 
de mogelijkheid nog de wijze der uitvoering, geene gedachte kan 
maaken, dan ik zal mij zonder tijdverlies daartoe bevlijtigen 
en den uitslag mijner werkzaamheeden aan Z. E. den Minister zoo 
spoedig mogclijk te bededen. Bijaldien mijne van hier te verzenden 
berichten niet of niet tijdig, zullen aankomen, hoop ik, dat het aan 
geene nalatigheid, maar aan den onzekeren staat der correspondentie, 
zal worden toegeschreven.

De aanschrijvingen die aan mij zullen verzonden worden, behooren, 
voor meerdere zeekerheid, onder eene enveloppe aan het Huis van 
Jacob le R. en S. New-York, gedepecheerd te worden: over Enge
land is wel de zeekerste weg. Ook wensche ik een adres te hebben
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waaronder ik mijne brieven van hier aan Z. E. den Minister ver
zenden kan, zodanig dat die den schijn van koopmansbrieven en 
niet van officieele depêches hebben.

Vergun mij bij U G. aan te dringen dat mij zo spoedig mogelijk 
de dispositie van Z. E. den Minister, nopens den pecunielen voet, 
waarop ik hier geëmployeerd ben, aan mij in triplicaat worde toe
toegezonden. Met van hier op te breeken, zal mijne aanstaande 
verteering, mijne bekrompene inkomsten reeds aanmerkelijk te 
boven gaan.

Met alle hoogachting en attacheraent heb ik de eer mij te 
noemen: W. G. Hr

Uw Gestr. onderd. Dr en Vd.
P. S. Tot het verzenden van dit Duplicaat nog enige uuren tijd 

hebbende, kan ik niet nalaten, hierbij nog het volgende te voegen.
In uwen brief van den 19 April, vinde ik, dat veele maatregelen 

door den G. G. D. genomen, boven verwachting toevallen.
• Bij aldien bet naschrift door mij bij het Duplicaat van mijne 
brief van den 25 Seplr gevoegd en mijne volgende brieven van den 
24 Janü en 6 Maart deezes jaars, bij UG. ontfangen zijn, zal daar
uit aan UG. bekend zijn hoedanig ik over liet bestuur van den g. g. D. 
zoo verre mij dat toen en nu bekend is, oordeele.

In mijnen brief van den 15 October 1805, aan den Heere toen 
Raadpensionaris Schimmelpenninck geschreeven, zal het gebleeken 
zijn in hoeverre ik een voorstander van het oude bestuur in Indie 
en van de huishoudelijke inrichtingen op Batavia ben. Sommigen 
der laatsten zijn bij eene langjarige bevinding, beweezen te zijn 
gebrekkig en vicieus, en anderen zijn, door de gewigtige veran
deringen in den staat van zaaken aldaar voorgevallen, van dien 
aart, dat die niet langer geduld konden worden te bestaan. Dan bij 
het invoeren zelf van hoog nodige en ontwijfelbaare verbeeteringen 
in het algemeen, behoord men zich ook af te vraagen of de omstan- 
digheeden van tijden, daartoe gunstig en eene hervorming mogelijk 
doen zijn. Wanneer eens in Indie, een weezenlijk toeverzigt over 
de handelingen der ambtenaren, zal plaats hebben, hetwelk daar 
niel gevonden word, dan zoude ik ten hoogsten goedkeuren, dat al 
die voordeelen, nu bekend onder de benaming van middelen van 
bestaan die tot de grootste malversatie noodwendig aanleiding geeven,
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werden afgeschaft, en dat de ambtenaren volstrekt geene andere 
voordeelen zullen genieten dan hunne jaargelden.

Dit echter kan niet geschieden dan met een important bezwaar 
de publieke schatkist, en dus behoord die daartoe eerst in staat 

te worden gesteld, en niettemin is dit door den g. g. D. ingevoerd, 
in een tijd dat die kas, genoegzaam tot op den bodem leedig was. 
In de bepaling der jaargelden, behoord ook in aanmerking genomen 
te worden de meerdere of mindere bekwaamheden tot de verscheidene 
posten vereischt, de werkzaamheid daaraan verbonden en de ge
zonde of ongezonde situatiën, waarin die uitgeoeffend worden: dit 
ook is door den g. g. D. uit het oog verlooren.

Niets is door hem gedaan, om de baldadige en verkwistende 
weelde der ambtenaren, die ogenschijnelijk niet dan door onbehoor
lijke geldwinningen van veelen hunner kunnen worden gaande ge
houden, teegen te gaan. Zijne Militaire ontwerpen, meen ik Uw ook 
in mijn naschrift bij mijnen brief v. d. 25 Septr. betoogd te hebben, 
te zijn onnodig, hoogstgevaarlijk, en boven het vermoogen van den 
teegenswoordigen staat der finantien. Zoo min als het rechtvaardig 
zoude zijn, zijne administratie geheel af te keuren, behoord men 
niet minder zich wel te wagten die goed te keuren, voor men bij 
bevinding zal ontwaard hebben of in de situatie waarin hij zich 
geplaatst vond, door hem niet onberaden en te voorbarig is gehan
deld, en of de verandering door hem ondernomen, weezenlijke en 
bestendige verbeeteringen zullen bevonden worden. Het Bewind 
over de Colonien in het Vaderland, is dienaangaande zoo dikmaals 
te leur gesteld, dat het te vertrouwen is, dat het zal geleerd hebben, 
niet voorbarig te zijn, om het zeegel van haare goedkeuring te 
hechten aan de handelingen van het bestuur in Irnlie. En ik vinde 
mij gerechtigd te verklaren, dat bijaldien dat Bewind zal goed
keuren, de overdragt door de Ilooge Regeering gedaan van het 
Landgoed Buitenzorg aan den G. G. D., dat hij dan geene zwarig
heid behoefd te maken in het amplecteeren van enige middelen 
om zich onwettig te verrijken; en de Regeering in den aanstaande 
niet beducht zal zijn om hem daar in ook verder van dienst 
te staan.

van
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60. Voordracht van Min. Van der Heim aan den 
Koning, 15 Juli 1809.

Sire!

Ik heb de eer bij deze te voldoen aan Uwer Majesteits geëerbiedigde 
last bij marginaal appointement van den 22 der gepasseerde maand 
n°. 1 gesteld op mijn rapport van den 14 daartevoren; en dientenge
volge bij deze op te geven mijn consideratien omtrent het Besluit der 
Hooge Indische Regeering van den 29 van Lentemaand 1808 bij 
hetwelk aan den Maarschalk Daendels in vrijen eigendom aan hem 
en zijn Erven is afgestaan het Landgoed Buitenzorg en voor rekening 
van den Lande is overgenomeu het gedeelte van het Landgoed Wel- 
tevreeden tot daartoe bij de successive gouverneurs generaal bezeeten.

Ik heb, om mij hiertoe in staat te stellen, mij bekend gemaakt 
met alle de stukken betrekkelijk tot de oorspronkelijke uitgifte van 
dat Land aan den gouverneur generaal Imho/J' in den Jare 1745 en 
de consecutive overgang van den eenen gouverneur generaal op den 
anderen, daarop nageslagen, naar aanleiding van het Rapport van 
den Directeur generaal van IJsscldijk, ten einde aan die bevinding 
te toetsen de gevolgtrekkingen in dat Rapport daaruit afgeleid, en 
de gronden op welke de Hooge Indische Regeering tot den afstand 
heeft besloten.

De oorspronkelijke uitgave van de plaats Buitenzorg is geschied 
aan den gouverneur generaal van Imhoff op een door hem in Raade 
gedaan voorstél na zijne terugkomst van een tocht door het Koning
rijk Jaccalra in den Jaare 1745 op approbatie van het Bewind hier 
te lande — het schriftuur waarbij dat voorstel geschiedde geeft 
daarvoor de navolgende drie motieven:

de eerste, de bevordering van den Landbouw, door het geven 
een goed voorbeeld aan den van den arbeid afkeerigen Javaan.

de Tweede, eene uitspanning voor den gouverneur, dat te gelijk 
diende als een ongevoelig middel om deszelfs aandacht op een der 
allerbelangrijkste takken van ’sLands welvaart, de culturenaamelijk 
te vestigen.

de derde, de Verbetering der Revenuen van de Hooge doch niet 
profijtelijke charge van gouverneur general, en alzoo niet om zich 
met deze acquisitie persoonlijk te verrijken; maar dat hetzelve stuk
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Lands voor hem in zijn ambt zou zijn gedespicieerd en om te zijn 
geaccrocheerd aan hem in officio en zijne opvolgers in der tijd.

De gouverneur generaal Imhoff bedong voor hem eene vergoeding 
der uitschotten die hij noodzakelijk moest impendeeren bij het defri- 
cheeren van het Land, de lielfte van de voordeelen, en dus de overige 
helft zoude blijven voor zijne successive opvolgers in officio; ofte, 
ingeval van desapprobatie, restitutie zijner deboursementen, waarvan 
de Commissaris over den Inlander inmiddels behoorlijk aantekening 
zoude houden.

Het Bewind schreef daarop bij Missive van den 15 September 
1747 dat het den gouverneur generaal van Imhoff gaarne het ge
noegen wilde geeven te bekrachtigen de uitgifte van een gedeelte 
van het Landschap Baroe, doch niet aan zijnen successeur in der tijd, 
onder zodanige conditiën als bij het boven aangehaald geschrift om
schreven en cedeerde bij nader schrijven van den 8 Sept. 1750 dit 
Land aan hem finaal tegens billijke taxatie geschikt naar de waarde 
tijdens de uitgifte in eigendom voor hem en zijne Erfgenamen op dien- 
zelven voet als alle andere Landen aan particuliere Bebouwers en be- 
planters, zodat de vruchten daarvan komende aan de Maatschappij 
moesten geleverd worden.

Op deze wijze wierd dan de generaal van Imhoff, voor zich en 
zijne Erven, in het bezit gesteld van het gedeelte van het Landgoed 
Baroe dat den naam van Buitenzorg verkreeg. Bij deszelfs overlijden 
ging het als een particulier Eigendom aan den gouverneur generaal 
Mossel over, en uit de Resolutien van 1776 blijkt dat de koopschat 
wierdt bepaalt op 41500 RDs voor welke de successieve gouverneurs 
het van de Erfgenamen van Hunne voorgangers in officio ook hebben 
blijven overneemen. Doch bij de overname in den Jaare 1780 door 
den gouverneur generaal Alling werd besloten om de goedkeuring 
van het Bewind alhier te verzoeken om als een vasten regel te be
palen dat het Landgoed Buitenzorg van den eenen gouverneur op den 
anderen moest overgaan, op deze Consideratie "dat om hetzelve be
hoorlijk te doen eultiveeren en niet weder te laaten vervallen, des
zelfs beheering, zo wegens de verre afgelegenheid als de groote 
omslag, die daar reeds was, niet voeglijk door een particulier kon 
worden waargenomen, en dat men buitendien ook steeds geoordeeld 
hadt, dat de possessie daarvan behoorde te blijven aan een Regeerend 
gouverneur generaal als mede dat de Voordeelen die hetzelve af.
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werpen daarenboven niet alleen moeten dienen, maar ook noodza
kelijk waren tot goedmaking van de zware kosten die een Regeerend 
gouverneur generaal verplicht is in die hoogaanzienlijke waardigheid 
te doen. De oorsprougelijke uitgifte van het Landgoed Buitenzorg 
hiermede aangetoond hebbende zal ik mede hier een woord zeggen 
van die van Weltevreden.

Dit Landgoed is in den Jare 1797 door den gouverneur generaal 
van Overstraten van den toenmaligen Eigenaar, den Heer Senn van 
Basel gekogt onder voorwaarde dat een gedeelte van hetzelve tegen 
taxatie zoude worden overgenomen door de Compagnie om te dienen 
tot een convenabel verblijf van den gouverneur generaal in der 
tijd, en tot een vaste verblijfplaats van de Troupes van het Bata- 
viasche garnizoen en dat het resteerende gedeelte met het daaraan 
gehechte Land Quitang telkens door den aankomenden gouverneur 
generaal van den afgaanden dan wel deszeivs Erven zou moeten 
worden overgenomen, ten welken einde de Weeskamer de gelden aan 
de respectieve gouverneurs zou voorschieten tot % pet ’s maands.

En liet is van dit resteerende gedeelte van welkers overneming 
in het onderhavig Besluit van de Hooge Indische Regeering van 
29 van Lentemaand wordt melding gemaakt.

De Directeur Generaal van IJsseldijk alle de stukken hiertoe be
trekkelijk in het breede bij zijn Rapport overgelegd hebbende is dus 
daarin terecht minder uitvoerig geweest, doch ik heb het daarom 
niet ongepast geoordeelt door deze uitweiding daaraan te suppleeren. 
En daarna alsnu overgaande tot de examinatie der gevolgtrek
kingen daaruit afgeleid en op welke de Ilooge Regeering genoeg
zame grond heeft gevonden om tot den afstand in vrijen Eigendom 
van liet Landgoed Buitenzorg en de overname van die van Welle- 
vreeden met het daaraan gehechte Land van Quitang te besluiten 
komen hier drie punten voor, uit welker oogpunt de Rapporteur de 
zaak voornamelijk beschouwd.

het eerste, de bevordering welko daardoor aan den Landbouw zal 
worden toegebragt, bijzonder de Rijstculture tot groot gerief 
de hoofdplaats.

HQt tweede de door den Maarschalk opgegevene teleurstelling in de toe- 
zegging aan den gouverneur generaal hier te lande geschied, om uit de 
inkomsten der Landen van Buitenzorg en Weltevreden zijne revenuen 
zoodanig aanzienlijk vermeerderd te zien, dat hij met het in Indien

s
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-uitbetaald wordende gedeelte van deszelfs Tractement zoude kunnen 
leeven overeenkomstig zijne Hooge Charge,

en het derde, dat dit ook niet kon worden gereekend ten prejudice 
te strekken van de opvolgende gouverneurs generaal.

De eerste consideratie, de bevordering der Rijstcultuur, komt in 
dezen het meest gewichtig voor. Het was datzelve oogmerk dat 
de generaal van lmhoff op de verkrijging van het Land deed aan
dringen en bij het Bewind hier te Lande ook genoegzame ingang 
vondt, om hetzelve toe te staan, ofschoon men toen reeds oordeelde 
dat men het effect van de daartoe voorgeslagene middelen van de 
tijd moest afwagten; van den goeden uitslag hiervan verkrijgt men 
echter geen al te gunstige denkbeelden uit het nazien der Retro- 
acta, en het schijnt, dat onder het lijdelijk bestier, waaronder die 
landen geweest zijn geduurende dat die bij opvolging door de gou
verneurs bezeten zijn, dezelve niet tot die trap van cultivatie zijn 
gekomen, waarvoor dezelve aangezien derzelver zo hoog opgegeeven 
vrugtbaarheid wel vatbaar ware», zodat ik mij dus met den Rap
porteur wel kan vereenigen in het bovendien algemeen aangenomen 
en door de ondervinding bevestigd sustenue, dat de eigendomlijke 
possessie van Land de grootste aanmoediging tot verbetering der 
grond en voortzetting der culture in zich bevat, en dat het precair 
bezit, dat de gouverneurs daarvan gehad hebben, de zorge om die 
tot eene grootere volmaaktheid te brengen, in den weg heeft gestaan. 
Of echter een gouverneur generaal, op wien zo veele andere zware 
ambtsverplichtingen rusten, zich daaraan in dien uitgestrekten zin 
als het bebouwen van een zoo considerabel goed als Ihiilenzorg is, 
veronderstelt, kan overgeven, is eene consideratie, die misschien in 
dezen wel in aanmerking had mogen komen, te meer daar het ge- 
heele Landgoed Weltevreden hem een nog vrij uitgestrekt Buiten
verblijf aanboodt, hetwelk in allen opzichte kan worden gereekend 
voldoende te zijn aan het oogmerk om den gouverneur eenig agre- 
ment en recreatie in den Landbouw te verschaffen, waarop door 
den gouverneur generaal van lmhoff bij zijn schriftuur zoozeer was 
geappuyeerd en dat bij het Bewind hier te Lande bijsonder schijnt 
in aanmerking genomen als een motif tot het doen der concessie 

Buitenzorg omdat er toen nog niets van dien aard bestond. 
Hierbij komt nog eene bedenking of een gouverneur wel landbezitter 
behoord te zijn, waarover men van ouds reeds in gevoelens schijnt
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te hebben gevacilleerd, gelijk men het dan ook dan eens verboden 
en dan weder toegestaan heeft zooals de Resolutien op dat stuk 
voor en tegen genomen zulks aantonen.

Hoe weinig het in dezen ter zaake doet, hetgeen de Rapporteur 
aanhaald dat hem nergens zoude gebleeken zijn dat de Heeren 
XVH zich over de dispositie bij de overgang van het Landgoed 
Buitenzorg op den gouverneur generaal Alling en het daarop ge
daan verzoek om ontheffing vaD de gewone ongelden, hebben ver
klaard, zal ik hier ter aanvulling van dat ontbreekende in zijn 
rapport aantekenen, dat de Heeren XVII bij brief van den 22 
November 1782 verklaard hebben, die vrijstelling van de ongelden 
te desapprobeeren omdat hun daartoe geen genoegzame gronden 
waren voorgekomen; in tegendeel dat daar dit Land wierd beschouwd 
als iets dat strekken moest om de revenuen van een gouverneur 
generaal te vermeerderen, dat daarin juist naar het inzien dier 
vergadering een bewijs lag opgesloten dat die revenuen van dat 
aanbelang moesten zijn dat de uitgaaf van de ongelden bij den 
koop nauwlijks in consideratie konden komen, en dat dus bij de 
alienatie van dit goed, hetzelve evenals andere vaste goederen aan. 
de gewone lasten onderhevig moest blijven.

Het aangehaald voorbeeld van den afstand van het Land van 
JSanquebar aan den Regent van Tjanjoer en vervolgens aan den 
Raad ordinair van Riemsdijk moge ten bewijze kunnen worden 
aangehaald van de bevoegdheid die de Hooge Regering voormaal» 
is toegekend om Landerijen uit te geven, maar men zal toch moeten 
erkennen, dat deze uitgifte van een andere natuur was geworden — 
geheel iets anders is het toch Land aan een lloofdgebieder af te 
staan; dan aan een Regent of particulier; — voor deze laatsten 
is de culture een hoofdbezigheid, voor de eerste een bij werk en 
bijzonder moest bij deze uitgifte in aanmerking komen al hetgeen 
omtrent deeze Landen met betrekking tot de successive gouverneurs 
generaal had plaats gehad en hetgeen hier voren beknoptelijk is^ 
opgegeven.

De bevoegdheid der H. Rg. tot het uitgeven van Landen met 
opzigt tot particulieren dus ook al niet in twijffel getrokken wor
dende, moet ik echter opmerken dat die aan gouverneurs of Raads
leden steeds is gesubordineerd geweest aan de approbatie van hoger 
gezag hier te Lande. En ofschoon die approbatie ook in dit geval
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wel is voorbehouden, meent men echter dat de Hoge Regering zich 
is te buiten gegaan door het in Deliberatie neemen zo als op het 
slot van haare Resolutien wordt gezegd, om het gedeelte van Welte- 
vreeden of het stuks Lands genaamd Quilanq en de Bazar te ver
kopen; want door dien verkoop wordt de zaak gebragt buiten haar 
geheel, ingeval de concessie hier te Lande wierd geimprobeerd, 
omdat daardoor de revenuen, die de gouverneurs tot nu toe daarvan 
trokken en in het verslag van commissarissen generaal worden be
groot op ruim 10 000 Rds voor altoos zouden wegvallen; men had 
dus met reden mogen verwachten, dat de Hoge Regering op het 
voetspoor van hunne Voorgangeren wijsselijk en voorzichtiglijk zo
danige bepalingen en voorzieningen zouden hebben gemaakt, dat de 
zaken altoos wederom te herstellen waren, hetgeen men in de 
suppositie dat tot dien verkoop besloten is, reeden heeft te vreezen 
dat niet gemaklijk zal zijn.

Het tweede punt waarop den Directeur generaal zijn advis grond, 
de toezegging namelijk aan den Maarschalk Daendels hier te lande 
gedaan, dat de inkomsten van Buitenzorg en Weltevrcdcn veel aan- 
merkelijker zouden zijn als bij die bevonden had, zal bij eene blote 
inzage van het 3© artikel van de Instructie van den gouverneur 
gi van alle kracht gedemunieerd bevonden worden; wijl aldaar 
wordt gezegd: //de Schikkingen omtrent de bewoning van Welte
vreden, mitsgaders omtrent het Landgoed Buitenzorg zullen blijven 
voortduuren gelijk zij op autorisatie van het vorig Bestuur over 
de Oost-Indische Bezittingen zijn vastgesteld geworden//.

Hier in wordt dus van geene bepaling gesproken. Doch het is 
bekend dat de Gouv. Gen1 de inkomsten van Buitenzorg hebben 
geschat op 17 000 rds waarbij gevoegd de 10 000 welke Weltevreden 
rendeerde, zal zulks nagenoeg de som uitmaken, op welke de 
Maarschalk opgeeft dat hem de inkomsten van die Landen waren 
voorgesteld. Dan hoe het er mede zij, dit is zeker, dat de bepaling 
bij de Instructie de eenigste is waarop konde gerekend worden en 
daaruit was niets af te leiden.

En wanneer ik nagaa Uwer Majesteit Decisie van den 12 van 
Louwmaand 11. n°. 14, waarbij Iioogstdezelve heeft bepaald, dat de 
uitbetaling der som van f 08 800 hier te lande met den Jare 1810 
zal ophouden, uit overweging dat de som van /'50 000 ontoereikende 
was om face te maken aan de noodzakelijke Depenses van den Maar-
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schalk in deszelfs Hooge betrekking, dan meen ik eerbiediglijk daaruit 
te mogen afleiden, dat Uwe Majesteit zelve niet bedoeld heeft, dat 
de Maarschalk door het bezit van die Landgoederen meerder zou 
bevoordeeld worden als zijn predecesseuren.

Ik erken dat de Directeur generaal hiervan bij het opmaken van 
zijn Rapport geen kennis droeg, wijl hij zulks alleen konde geweten 
hebben uit de Instructie waarvan hij ten dier tijd nog onkundig 
moet geweest zijn, en zelfs is het raogelijk dat de Maarschalk, ont
bloot van Zijne Instructie, welke men kan nagaan, dat llij eerst 
circa een maand nadat de zaak deszelfs beslag reeds had, moet 
ontvangen hebben met den Schout bij Nacht Buijskes, daardoor minder 
zeker is geweest in de opgave der toezeggingen omtrent de Inkomsten 
der meergenoemde Landgoederen. Maar indien de Hooge Regering 
met minder precipitance in deze was te werk gegaan en de decisie 
eenigeu tijd hadt vertraagd, zoude de aankomst van de S. B. N. 
Buijskes hebben gestrekt om dezelve omtrent de voorwaarde der 
benoeming van den Maarschalk Daendels tot gouv. g1 beter te zijn 
ingelicht en te kunrieir oordeelen, wijl zij tot nu den gouv. g1 blotelijk 
hadden erkend op de verzeekering, die de Maarschalk hun bij zijn 
arrirement bij monde had gedaan.

Het zou misschien opmerking verdienen, dat men bij de concessie 
geene som ter erkentenis had bepaald, waarop men anders wel had 
moeten veronderstellen, dal men van zelve zou bedacht geweest zijn 
omdat de gewoonte om Landen naar taxalie uit te geeven steeds 
was geobserveerd en ook zelfs bij de eerste uitgifte aan den gen1 
van Imkoff was in acht genomen; doch daar de vrijwillige afstand van 
het genieten van geschenken kan gereekend worden eene opoffering 
te zijn van de zijde van den Maarschalk, waardoor ’s Lands kas 
indirectelijk wordt gemenageerd doordien het geven van tegen presenten 
daardoor vervalt; kan men reekenen dat zulks enigermate daarvoor 
subintreerd en dus deze omissie met stilzwijgen voorbijgaan.

Het derde punt dat dit ook niet kan worden gerekent tot praeju- 
ditie van een opvolgend gouverneur, wordt slechts als in’t voorbijgaan 
aangestipt; dit toch had wel eenige meerdere overweging verdiend 
en indien men, zoals boven gezegd is, gewacht had tot men kennis 
zoude hebben gedragen van de Instructie van den generaal Daendels, 
zoude men gezien hebben, dat daarbij op het bewoonen en bezitten 
van die Landgoederen als op een toevoeglijk agrement en voordeel



165

was gerekend, en dat de bepaling daaromtrend op eene wijze was 
ingericht, waarin duidelijk doorstraalde dat men alhier in het begrip 
stond, dat het gebruik dier Landen accessoir was aan den post van 
Gouverneur gi.

Indien men nu al liet vorenstaande vergelijkt tegen het Rapport 
van den Directeur generaal, zal men daaruit dit Besluit moeten 
opmaken.

Dat men in deezen met te veel overhaasting is te werk gegaan, 
en men zig in geval van improbatie aan inconvenienten heeft bloot 
gesteld, die door een rijper overleg of wel door de zaak vooraf aan 
het oordeel van Uwe Majesteit te onderwerpen, alvorens die tot stand 
te brengen, ten minsten door voorzichtige maatregelen van voorziening 
waren te voorkomen geweest.

Het zijn gedeeltelijk deze inconvenienten, maar nog meer de moeilijke 
staat van afscheiding, waarin het Rijk zich niet hare Colonlen bevindt, 
Sire! die mij weerhouden, na de beschouwing van dit alles een 
voorstel te doen, hetgeen in ordinaire tijden gepaster zou voorkomen 
en ook beter strooken met de bedenkingen hier te voren opgegeven, 
dan dat waartoe ik mij bij het slot dezes zal verstouten.

Hoewel ik aan de eene zijde gemeend heb deze voor de zaak 
zelve zowel als voor de forrn, waarin die behandeld is, niet zeer 
gunstige reflectien voor Uwe Majesteit niet te mogen verbergen, 
schijnt het mij aan den anderen kant toe, dat men te verre ge- 
gevorderd is om in dit tijdstip op redres aan te dringen, hetgeen 
niet zonder het maken van veel ophefs zoude kunnen geschieden, 
die welligt voor de goede rust zeer gevaarlijk en voor de algemeene 
belangens zeer schadelijk konden uitlopen.

In dit oogenblik dat door de in werking gebragte nieuwe bestel
lingen en inrichtingen van Bestuur op Java, deze Colonie als het 
ware in eene crisis staat, welke zoals het zich tot nog toe laat 
aanzien ten goede kan uitvallen indien de verwondering, welke eene 
plotselinge overgang van een slap tot een krachtig Bestuur op den vad- 
sigen Inlander heeft moeten bewerken, tou eerbiedige vrees overgaat, 
en om welker indruk te behouden, men vooral den moed van den 
general Daendels niet zal belmoren uit te blusschen, maar hem tot 
volharding noopen, wijl het te vreezen is, dat moedeloosheid, eene 
tcrugkeering tot slapheid konde ten gevolge hebben, die zo als de 
zaken nu gespannen staan, van de veruitziendste gevolgen konde zijn.

£
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Ik zoude derhalve om deze gewichte consideratie allermeest, en 
ook als eene daarbij komende om de gewisselijk niet onverschillige 
uitwerking, welke de concessie van dit Vruchtbaar land kan hebben 
op de Rijstteelt, die aanmerkelijk kan contribueren om de Hoofd
plaats van dit onontbeerlijk artikel te voorzien, en tegens Hongers
nood te beveiligen, Uwe Majesteit eerbiedig durven voordragen

1°. De gedane concessie van het Landgoed Buitenzorg aan den 
Maarschalk Daendels voor hem en zijne Erfgenamen te approberen 
onder de bepalingen bij de Resolutie van de Hooge Regering van 
den 29e van Lentemaand 1808 gemaakt en hem in ’t bezit daarvan 
te confirmeren

2°. Te approberen de overname voor den Lande van het gedeelte 
van het Landgoed Weltevreden, met last om, indien de verkoop 
van hetzelve niet mogt zijn geschied, dezelve alsdan niet te doen 
voortgang hebben; maar dit Land gedurende het Bestuur van den 
generaal Daendels te doen administreren als een domein ten voor- 
deele van den Lande om indertijd wederom te worden gecedeerd 
aan deszelfs opvolgers in officio.

3°. Dientengevolge te verklaren, het derde artikel van de In
structie van den gouv. generaal te houden voor vervallen en in des
zelfs plaats te substitueren het navolgende

Artikel.
De tegenwoordige gouverneur generaal zal zich moeten tevreden 

houden met de bewoning van den Huize Weltevreden.
Hij zal zonder onze voorafgaande toestemming niet vermogen 

eenig meerder Land ie acquireeren als het aan hem geconcedeerd 
bij Resolutie van de Plooge Regering van den 29e van Lentemaand 
1808, gelijk ook des zelfs opvolgers in officio niet zullen vermogen 
eenige Landerijen in Eigendom te verkrijgen of daartoe eenige de
marches te doen, zonder vooraf daartoe onze speciale goedkeuring 
te hebben verzogt en geobtineerd, doch zullen deszelfs opvolgers 
wederom worden gesteld in het genot der Inkomsten van het Land 
Quitang en dat der Pedakke op de Bazaar, hetzij indien dezelve 
onverkogt zijn gebleven, door hem wederom te stellen in het bezit, 
zo als het tot nu toe heeft plaats gehad of zo dezelve mogten zijn 
veralieneerd, door alsdan 
Domeinen jaarlijks toe te leggen

aan denzelven uit de verpachting der 
10 000 Rds als zijndeeene som van
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die inkomsten nagenoeg primitivelijk door den Gouverneur generaal 
Overstraten op die somma geevalueerd.

Deze mijne consideratie aan de wijsheid van Uwe Majesteit op 
het nederigst onderwerpende heb ik de eer met den diepsten eerbied 
te zijn, enz. __________

van

Brief van Min. Van der Heim aan 
Daendels, 15 Juli 1809.

Mijnheer de Maarschalk!

Door de Hoge Regering aan mij gecommuniceerd zijnde, derz&lver 
dispositie van den 30 van Slagtmaand des gepasseerden jaars, waarbij 
dezelve aan Uwe Excellentie, als een bewijs harer erkentenis voor 
de reductie van het Bantamsche Rijk heeft aangeboden, het Land 
Jasinga, heb ik zulks aan Zijne Majesteit gerapporteerd, dewelke deze 
daad der Hoge Regering heeft gedesapproveerd en mij heeft gelast 
om aan Uwe Excellentie kennis te geven:

Dat het Hooggedachte Zijne Majesteit zoude bevreemden Uwe Excl- 
lentie gedisponeerd te vinden om van eene autoriteit, die U onder
geschikt is, eene gift aan te nemen van een Eigendom, dat uit deszelfs 
aard een gedeelte der Domeinen uitmaakt, en dat hoogst dezelve 
verlangd, dat die onregelmatige dispositie worde vernietigd.

Ik ben tegelijkertijd geautoriseerd Uwe Excellentie te betuigen de 
tevredenheid met welke Zijne Majesteit de onderscheidene verbete
ringen heeft vernomen, welke door Uwe Excellentie in de verschillende 
takken van Bestier zijn ingevoerd, en dat hoogst dezelve met het 
grootste genoegen heeft gezien, dat Uwe Excellentie de waardigheid 
van het gouvernement met zooveel ijver en energie heeft weten te 
handhaven en de Militaire Magt op een respectable voet heeft gesteld.

Ik ben verder gechargeerd Uwe Excellentie aan te moedigen om 
voort te gaan alle middelen onder uw bereik aan te wenden ter be
waring van de rust en goede orde en mag er bij voegen, dat, niet
tegenstaande Zijne Majesteit de ongepaste concessie, welke men aan 
Uwe Excellentie had willen doen, af keurt, Uwe Excellentie echter, 
zonder ongerustheid over haar lot behoord te zijn, zo zij slechts 
overtuigd is, gelijk Zijne Majesteit verwacht, dat zij zal moeten zijn, 
die hoogstdezelve steeds zijne getrouwe Dienaren op eene waardige 
wijze wil en zal weten te beloonen.

61.
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Eindelijk moet ik op streng bevel van Zijne Majesteit alsnog in
hameren, hetgeen ik de eer had bij mijne Missive van den 13 van 
Grasmaand te kennen te geven, dat Uwe Excellentie geene assig- 
natien ten laste der publieke schatkist moet afgeven, wijl daartoe 
geene naamwaardige sommen bij de begrooting der Staatsbehoeften 
is bepaald, en Zijne Majesteit verklaard heeft, alles wat dit geringe 
montant mogt te boven gaan, te zullen doen protesteren.

Ik heb de Eer Uwe Excellentie van mijne hoogachting te ver
zekeren.

62. Brief van Van Polanen aan Daendels,.
16 Juli 1809.

HoogEdel Gestrenge Heer!

Bij de aankomst van den Heer Reijser te Baltimore is mij van 
weegen Z. E. den Minister van Marine en Koloniën geworden de 
inliggende Missive aan U. E. geadresseerd, welke ik bij deeze eerste 
zich daartoe voordoende gelegenheid, de eer heb aan UE. te depe- 
cheeren.

Ingevolge van de particuliere aanschrijving tevens bij mij ontfangen 
van welgem. Heer Minister werd bij de voorschreeven Missive aan 
UE. kennis gegeeven, dat Z. E. goedgevonden heeft mij te continueeren 
in de commissie mij te Batavia den 15 Nov: 1807 opgedragen door 
den toenmaligen Heer Gouverneur Generaal en den tegemvoordigem 
Heer Directeur Generaal, ten einde des mogelijk de Oostersche Comp- 
toiren van hier direct van contanten en behoeften te voorzien.

Bij mijne aankomst in America vond ik de uitvoering van deeze 
commissie door het toen plaats hebbend algemeen embargo onmogelijk, 
en al de papieren daartoe betrekkelijk door mij aan hoogst gem. Heer 
Minister met een geleidende missive van den 12 Juli 1808 afgezonden 
zijn, doordien de persoon die ik daar meede gechargeerd had, in 
Engeland opgebragt aangehouden was, aan Z. E. niet ter hand ge
komen dan op den 15 Maart 1809, waar op dan vervolgens het 
besluit gevallen is van den 19 April daaraan, vermeld in de deezen 
ingesloten brief aan Uwe Excellentie.

Hoezeer ik heb moeten onderstellen, dat U. E. de commissie mij 
door de Heeren Wiese en IJsseldijk in hunne toenmalige qualiteit
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opgedragen niet heeft goedgekeurt, wijl de heer Meijer dienaangaande 
met geen naadere order van weegens U. E. aan mij is belast 
geweest vinde ik mij als nu door het stellig bevel van Z E. den 
Minister tot de Colonien tot de uitvoering daarvan, zal dit mogelijk 
bevonden worden, verpligt, dan, daar ik die niet dan op eergisteren 
heb ontfangen, is mij den tijd niet gelaten om antwoord te bekoomen 
op de brieven, welke ik reeds dien dag aan eenige huizen van Com
mercie op dit onderwerp heb laten afgaan. Het antwoord hetwelk ik 
daarop te gemoet zie, is echter niet moeijelijk te gissen, namelijk dat 
de hervatting van den Americaanschen handel op onze bezittingen 
in Indien geheel zal ai hangen van de admissie van Indische producten, 
nu geinterdiceerd, in de havens van Holland en die van het Noorden 
van Europa; dienaangaande ziet men dagelijks van daar tijdingen 
te gemoet.

Zo ongevraagt, als onverwagt, heb ik het berigt ontvangen, dat 
het Z. M. behaagd heeft mij op den 12 April dezes jaars te benoemen 
tot Raad Ordinair van Indië; eene benoeming die ik vertrouw niet 
te zullen zijn geschied, ware de intentie daar toe aan mijne vrienden 
in tijds bekend geweest. Hoedanig ik deze aanstelling beschouw zal 
Uwe Exc. des gelievende, blijken uit een extract van mijnen brief 
aan Z. E. den Minister van Colonien, welke ik de vrijheid gebruik e 
[bij] dezen in te sluiten en tevens aan Uwe Exc. te verklaren, dat 
ik te meer tot heden onbepaald ben, van deze aanstelling gebruik 
te maken, daar ik reden heb te twijfelen, of mijne komst op Batavia, 
in die qualiteit, aan Uwe Exc. aangenaam zal zijn. In de zonderlinge 
omstandigheid, waar in ik mij, gedurende mijn laatst verblijf te Batavia, 
geplaatst vond, heb ik de lafheid, het wanbestuur en de corruptie 
van het toenmalig Bestuur, somwijl en somwijlen met effect tegen 
gegaan, en mij daardoor in de hoogere rangen een aantal vijanden 
op den hals gehaald. Enige dezer, door hunnen stand en door Uwe 
Exc. gunst, en daar door alleen, aanzienelijke perzonen hebben het 
mogelijk van hun belang geoordeeld of zullen het nu verder hun 
belang oordeelen, Uwe Exc. tegens mij voor in te nemen en mij dat 
vertrouwen beroovcn, zonder het welk ik nog genoegen nog nut zoude 
kunnen vinden, in de waarneming van een post, die thans nog hono
rabel nog lucratief kan beschouwd worden, en ik verzoeke dierhalven 
Uwe Exc. en verwagte van Uwe eordaatheid mij te willen melden, 
of het oordeel van Uwe Exc. ten mijnen opzigte is vrij gelaten, om
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mij, in den aanstaande, uit mij zelve en mijne handelingen te be- 
oordeelen, dan of ik, in uwe opinie, reeds voorveroordeeld ben. Zonder 
eene nadere en stelligen last van Z. E. den Minister van de Colonien, 
zal ik de verklaring van Uwe Excellentie dienaangaande, het welk 
zo ik vertrouw, eene openhartige verklaring zijn zal, afwagten, alvorens 
ik besluiten zal den mij opgedragen post op Batavia te aanvaarden, 
en ik verzoeke Uwe Exc. eerbiedig mij daar mede te willen begun
stigen. Het is mij goed gunstig door Z. E. den Minister vrij gelaten, 
zonder het effect van Z. M. gratieuse nominatie te verbeuren, voor 
eerst hier te lande te verblijven en ik begeere geen ambt te aanvaarden 
zonder de hoop dat ik daar in, na mijn vermogen, zal kunnen nuttig zijn.

De tijd die mij lieden gelaten is, om deezen naar Newjork te 
verzenden, gebiedt mij dezen te bekorten, dan het zij mij vergunt aan 
Uwe Exc. eene zaak die mij na aan liet hart legd nog te mogen 
voordragen, en waar in het lot van een verdienstelijk man, mijn 
■schoonzoon de Marolles en dat van mijne dochter zo nauw betrokken 
is. Men schrijft mij, dat hij in de ongunst van Uwe Exc. is vervallen; 
heeft hij dit verdiend, kan hij in mij geen voorspraak vinden; dan, 
is het gevolg van eene bëdekte en aan Uwe Exc. onbekende wraak- 
zugt tegens mij of van anderen hunne vijandschap tegens hem, dan 
•smeek ik Uwe Exc. dezen braven man niet langer het smartelijk gevoel 
van uwe ongenade te doen ondervinden, zo hij daar onder niet 
reede, door mismoedigheid en wanhoop, bezweeken is.

Ik heb de eer mij met verschuldigde hoogachting en hoogste 
consideratie te noemen.

r

Hooggestrenge Heer, 
Uw onderdanige Dienaar, 

R. G. Van Polanen.
Princeton, Newjersey 

den 16 Julij 1809.

63. Brief van Min. Van der Ileim aan Da en de ls, 
16 Juli 1809.

Amsterdam, 16 Julij 1809.

Aan Z. E. den Gouverneur Gen1 Daendels te Batavia.

Schoon geene particuliere brieven van Uwe Exc. hebbende te be-
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antwoorden, wil ik echter, bij aldien de IIr Meijer, gelijk ik hoop 
eerstdaags vertrekt Hem een lettertje mede geven. Het publiek 
nieuws zal Uw Excell. beter blijken uit de Couranten, zoo wel als 
de voorgevallene veranderingen, dan ik in staat ben die te melden. 
Ik heb met veel genoegen gezien in een brief aan een ander 
geadresseerd, dat de verovering van Bantam de algemeene goed
keuring in Indiën wegdraagt. De Hr Siberg, schoon zomwijlen wat 
zeer ouderwetsch denkende, heeft zich daar zeer breedvoerig aan 
zijne vrienden over uitgelaten, echter kan ik Uw Exc. niet te sterk 
aanbeveelen den Inlander te menageeren en in een goede luim te 
houden. Z. M. heeft mij belast een present van Jagtgeweeren uit 
Zijn naam, voor den Keizer en Sultan over te zenden en Uw Exc. 
te bevelen, de hollandsche goede trouw, door welke die natiën op 
onze hand zijn, ten sterksten te maintineeren. Ik mag het genoegen 
hebben Uw Exc. te melden, dat Hoogstdezelve over het algemeen 
met deszelfs directie zeer te vreden is; dat ik favorabel heb gead
viseerd op de propositie om Uw Exc. het Land van Buitenzorg af 
te staan; doch nog de approbatie niet heb ontfangen; maar dat 
Z. M. ten hoogsten afkeurt de daad van de hooge Regeering om 
Uw Exc. een gedeelte van het Bantamsche Rijk aan te bieden, 
zoo als zulks uit mijne ofticieele, welke ik echter eenigzins heb ver
zacht, zal blijken. Ik mag ook niet nalaten Uw Exc. te herinneren aan 
de belofte, om Java voor het Moederland binnen korten een bron 
van inkomsten te maken. Uw Exc. weet dat Z. M. daar door directe 
inkomsten verstaat, en niettegenstaande verscheide nuttige veran
deringen en inrigtingen, vreze ik, dat de hooge Tractementen en 
geldspendatien, oorzaak zullen zijn, dat in lange geen remises uit 
Indiën te verwachten zijn, zoo maar de kas dezelve op den duur 
kan goed maken. Ofschoon ik niet, dan uit particuliere berigten, 
kennis drage, zoo van den opeisch der gelden van de gevol mag- 
tigden als van een geforceerden opbrengst, heb ik niet geaarzeld 
de eerste daad gunstig aan Z. M. voor te stellen, als het eenigst 
middel om U te redden; maar het tweede is wat kort daar op ge
volgd, en gaarne had ik gezien dat voor het eerst[e] eenige maanden 
zekerheid was gegeven, als een belofte van restitutie als de kas het 
zal gedogen. Zoo die belofte bij den eersten afhaal van Producten 
was gedaan, kon men, was het nood dezelve maatregel andermaal 
herhalen. De verzendingen uit het Moederland worden bezwaar-
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lijker als ooit, en het denkbeeld van Z. M. om Zijne uitgaven metr 
de inkomsten te vereffenen, maakt dat de zuinigheid geheel aan de 
order van den dag is, en dat bijaldien Uw Exc. zoo wel voor 
■s Lands Kas, als voor zich zelf eenige remise kan doen, dezelve 
bijzonder welkom zal zijn. Lk meen ook mij daar mede eenigzins 
te mogen vleijen, daar het overzenden van alle producten geheel 
onmogelijk wordt; echter is het behoud der Colonie de eerste zaak 
en had het Americaansch embargo langer moeten voortduren, was 
ik zelfs bedacht, om Uw Exc. over vijands land een ontzet van 
penningen te doen geworden, het geen ik nu vertrouw onnoodig te 
zijn. De Fransche Colouel ') alhier geairiveerd heeft Z. M. gunstig 
ontfangen, ofschoon ik vrees, dat hij maar matig tevreden zal zijn, 
daar hij in ’sKonings zeedienst niet kan overgaan en blootelijk 
zijne reiskosten en achterstallig tractement hier ontfangt. De Hr Wiese 
heeft Uw secreete brieven overgebragt, maar zonder dat ik mij, bij 
toeval, daar bevond zoude dezelve verloren zijn geraakt, en zoo Uw 
Excellie er eenige dispositie op verlangt, geloof ik, dat het altoos 
veiligst [is] den Minister tevens van den inhoud te informeeren. 
Lieberherr is nog niet aangekomen. De Ilr van Alphen verkiest de 
retraite en heeft zich niet laten presenteeren. Iioe staat het met 
den boedel van den Heer van Hogendorp? daar eenig legaal berigt 
van te hebben, zoude dien heer zoowel als mij, niet onaangenaam 
zijn. Hij is benoemd geweest voor de missie naar Berlijn in plaats 
van den Heer Goldberg: doch heeft zich geëxcuseerd en nu is de 
Heer Reijnolds benoemd. De Heer van Zuylen, daar Uw Excell. in 
Frankrijk kennis mede heeft gemaakt, gaat als Secretaris naar Peters- 
burg, dat met Napels nog al eenig onderscheid maakt. Ontfang enz.

64. Brief van Gicquel Destouches aan Fa lek, 
17 Juli 1809.

Mon respectable Monsieur falck.

Plusieurs personnes me font connaitre que 1 on croit generalement 
et peutetre dans le gouvernement, que je suis revenu de Batavia, 
Riclie et comblé des Bienfaits de S. E. Mr De Marechal Daendels:

1) Destouches.
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craigniant que ce soupgon qui offense ma Delicatesse en même tems 
quil n’est pas conforme aux vues qui ra’ont portées a Entreprendre 
de Conduire S. E. aux Indes, n’ait été une des principales causes 
pourquoi j’ai été remercié de mes services, m’engage aprendre la 
Liberté de vous adresser confidentiellement la présente afin que 
vous puissiez juger par vous même de ma conduite et de ma Loy- 
auté; je vous jure sur ma Parole D’honneur que je vais vous citer 
la verité de telle maniere, que Mr le Marechal ne pouvait en ré- 
cuser une Parole; pouvant en appeler a tous ceux de Teneriffe et 
de Batavia qui ont connu mes relations avec S. E. II n’y avait que 
15 jours que j étais reuni a ma familie après une absence de 3 ans 
et 3 jours, lorsque S. E. le Marechal Daendels arriva aux lies Canaries; 
peu de jours après ayant été informé que j avais fait 4 voyages 
dans Linde en qualité D’offr sur les Batimens de guerre frangais, 
S. E. rechercha ma connaissance et vient le premier me viaiter; a 
notre 3e Entrevue, S. E. se faisant connaitre a moi sous la promesse 
de garder le seeret, me proposa de le conduire a Batavia avec le 
Batiment même qu’on avait frété pour lui a Lisbonne, sur lequel S. E. 
Etait prévénu quil n’y avait personne qui Eusse été dans Linde; 
Mr le Marechal me promettait de me faire gagner 12 a 15,000 P. f. 
dans ce voyage; quil réexpedierait desuite ce navire pour 1’Europe, 
que je serais chargé de ces Paquets pour la cour et que je pouvais 
être de retour a Ténériffe dans 14 a 15 Mois au plus; il y avait 
trop peu de tems que j étais cliez moi, et j’entréprenais un commerce 
qui me promettait trop d’avantage pour me laisser tanter par l2ou 
15000 P. f.; mais S. E. ayant augmenté ses instances, me faisant 
connaitre que S. M. Exigeait quil Employat toutes sortes de Moyens 
pour se rendre a Java, ou sa présence etait d’une absolue nécéssité; 
me priait au Nom de S. M. de le servir dans cette occasion; qu’en 
cette consideration et sur le Desir que je manifestais dc vouloir rentrer 
dans 1’Etat Militaire, que je préferais a celui du commerce; il me 
renverrnit desuite sur le meme navire L’orosembo portant ces Dépêches 
pour le Gouvernement et une recommendation particuliere pour S. M. 
la priant de m'admetlre dans sa Marine Royale, en qualité de Colonel; 
pouvant par ce moyen révenir mettre ordre a mes affaires de familie 
dans 14 ou 15 Mois, corame je le Desirais. S. E. me promettait 
encore de me Donner avant le Depart un Ecrit pour ma Surrété et 
Celle de ma familie: je ne consultai plus des lors que mon Devoue-

i
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meut pour servir S. M. et promis a S. E. de faire tout ce qui Dépendrait 
de moi pour prouver mon zele et meriter la bienveillance de S. M. 
me resolvant au bout d’un mois de séjour, a abandonner encore une 
fois toute ma familie, alaquelle je suis tendrement attaché, autant 
par amitié que par reconnaissance; mais javais Tespoir de les revoir 
dans 14 ou 15 Mois.

Pen de tems se passa après eet arrangement, que nous sümes la 
capture du Nre Lorosembo; Mr le Mi en fut trés inquiet, particuliere- 
ment a cause de la Perte de ses instructions, car il ne lui restait alors 
qu’une lettre de S. M. qui pouvait servir a faire reconnaitre S. E. 
comme Gouverneur G1; je Connaissais le pays assez pour assurer S. E. que 
cette piece suffirait pr sa reception, ne présumant pas que la Regence 
aurait assez de force de Caractère pour le refuser; (ainsi que le fait 
la prouvé) S. E. se Decida alors a renvoyer son aide de Camp fontange 
avec des Dépêches pour la Cour, et L’ordre de faire fréter un autre 
navire de 400 tonnaux a Lisbonne. Aprés le Depart de Mr fontange 
S. E. voulut fréter un navire sous Pavillon araericain, ancré alors 
au Port de la Orotava, mais il a pu heureusement pour lui, Decouvrir 
que le Capne Etait Anglais et daprós ses procédés indiscrets, même a 
Teneriffe, n'aurait pas Manqué de Livrer S. E. aLennemi; il parvint 
aussi a notre connaissance que 1’on avait pu faire passer a L’Ennemi, 
des avis sur le sejour de S. E. dans les iles; quoi qu’inconnu il Etait 
soupeonné d’etre un personnage de grande importance. Tous les jours 
S. E. venait cliez moi plusieurs fois, et nrappelait autant de fois 
chez lui, tant pour me demander des renseigneraents sur les Indes 
que pour me communiquer ses inquietudes sur Ia crainte qu'il avait 
de Manquer sa Mission et de ne pouvoir Executer les ordres de 
S. M.; alors je déclarai a S. E. que je repondais sur ma téte de 
le conduire a bon Port, s’il voulait me Laisser le maitre du choix du 
navire et des Moyens que je jugeais nécéssaires pour sa sureté; 
S. E. m’accorda sa confiance et des ce moment la, je fus d’avantage 
occupé de son Départ; je negligeai mes propres intéréts pour 
cuper des siens, j’examinais avec soin tous les navires qui entraient 
a Sta Crux, jusqu’enfin que je rencontrai un petit Brick de 132 
Tonnaux qui me convenait; le Marché en fut conclu pour 11,500 
P. f., et je L’armai en 8 jours; mais craigniant des Lors d'être 
suspecté de ne chercher a obliger S. E. et servir sa Majesté que 
par interets; je ne voulus manipuler aucun fonds! je n’ai Eu en

m’oc-
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mains que 1000 P. f. dont je me chargeai pour payer la toile a 
voile, un peu de cordage et quelques Bagatelles qu’ avait fourni un 

tout le reste; navire, et autres fournitures furentvoisins;mes
payés par le Sr Armstrong, en qui S. E. mit sa confiance.

A L’achat du Brick nommé la Yirginie, je ne Demandai plus a
S. E. a faire avec moi ancuns arrangements, je comptais sur ceux 
quil m’avait promis et que j’avais acceptés, il me promit encore 
de nouveau de me renvoyer desuite en Europe car je ne pouvais- 
sortir de chez moi sans cette condition; je m’en rapportais toujours 
a sa parole, mais au moment de mettre a la voile le 15 Sept. 1807 
au matin, etant même rendu abord du navire, voyant que S. E. 
ne me remettait point 1’ecrit qu’il m’avait promis et proposé Lui- 
même pour ma Surété et celle de ma familie, je le pris a 1’ecart et le 
lui Demandai; S. E. me repondit, //je crains de compromettre ma 
//personne et ma mission en laissant quelques Ecrits: vous dévez 
//croire qu’un homme de ma classe ne manquera pas a sa parolle ‘r 
//ainsi soyez tranquille sur 1’avenir! je repondis, Mais Mr Colas 
/>(S. E. Etait alors sous ce nom) je ne sai ce que je dois croire,. 
//vous me 1 aviez promis de vous même! vous en avez Donné a deux 
//capitaines americains pour les Engager a aller a Batavia et ils 
//doivent vous être plus suspectes que moi! vous en avez laissè 
//un a la familie Armstrong pour des arrangements particuliers entre 
//vous, et moi qui abandonne mes interets et ce que jai de plus 
//cher au monde femme et Enfants, vous ne suivez pas les mêmes 
'inesures! Mr Colas m’observa encore que je devais etre plus tranquile 
//que les autres puisque je Laccompagnais; que je serais toujours 
//a lieu d’éxiger ce quil mc promettait, et les autres non, puisquils 
//s’en separait! je repondis Encore; ma familie est dans le même cas 
"elle reste! a volre recommcndation jai gardé le secret sur le lieu 
*de notre destination; je ne Iai pas mème dit a mon Epouse, par- 
//ceque je suis pcrsuadé que si elle avait su que cctait pour aller a 
"Batavia, elle aurait Employé le pouvoir de la justice pour m’obliger 
*a rester. Les Loix Espagnoles sont en sa faveur et nul personne 
//n’aurait pu les Enfreindre! je comptais le lui faire connaitre en lui 
//laissant votrc billet cacheté pour ouvrir seulement a une Epoque 
//determinée tel que vous me 1’aviez observé vous même; que pen- 
//sera telle de moi, si je part sans lui faire connaitre Le lieu de ma 
//Destination? elle aura tout motif de croire que je la trompe, et
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//cependant j’agis avec elle de bonne foi, corame avec tout le monde! 
//et si nous sommes pris et vous reconnu M* Cólas, que deviendraije 
//moi? R. alors vous serez le seul qui m’accompagnera, je vous ferai 
vpasser pour mon aide de Camp.

Tous ces arguments dans lesquels je ne Decouvrai rien de Loyal 
firent point de plaisir; si je n’avais pas Eu mon Bagage k 

bord et 15 Pipes de vin que S. E. m’avait Engagé d’Embarquer 
pour vendre a Batavia, je crois que je n’aurais pas parti: mais 
//j’avais Espéré trop tard! le Batiment Etait deja désamaré! je me 
«contentai d’aller a terre chez mon ami Padministrateur general des 
//Douanes, parrain de mon Epouse; je lui racontai ce qui me succe- 
//dait; il me conseilla de ne point partir et d’abandonner plütot ce que 
//j avais abord, que d être la Duppe de qui que ce soit et quil allait 
//a Pinstant me rembourser la valeur de mon vin et de mes.effets; 
je le remerciai de sa generosité, en lui observant que mon honneur 
etait compromis quoique je n’avais donné qu’une promesse verbale 
que je considerais comme sacrée; je me bornai a Lui laisser une 
Lettre cachetée pour rèmettre a mon Epouse 15 jours apres mon depart; 
je Pinstruisais du Lieu de ma Destination et du nom du personnage 
que jaccompagnais (car S. E. n’etait connu chez moi que sous le nom 
de Mr Bonjean et il prit celui de Mr Colas au moment du depart) 
je ne fut pas a ma majson et il m’a èté impossible de prendre 
aucuns arrangements avec ma familie; je laissais aussi mes interets 
entre les mains d’un ami, sans instructions ni conventions Positives, 
dans la persuasion ou jetais de retourner dans 14 ou 15 Mois. Je 
retournai donc abord, mais avec un pressentiment sinistre dans le 
coeur; je lis de suite mettre a la voile, quoi que je fusse instruit 
que la frégate anglaise L’argo éfait deja depuis 3 jours entre les iles; 
je fus assez heureux pour ne pas la rencontrer; et jai su depuis quelle 
setait presentée devant St Crux et parlemanté, deux jours après notrc 
départ. Notie traversée fut heureuse, le 107e jour, 1° Janvier 1808 
j’eus le plaisir de mettre S. E. a terre Sur Lile Java au villagc 
D’anniere, d’ou nous nous sommes rendus a Batavia.

Ce que j’avais prévu arriva! les personnes pusillanimes qui 
posaient la regence, admirent S. E. comme gouverneur general, sur 
la simple lettre de S. M. quil leur montra, sans Exiger Pexibition 
de Lettres de credit, d’instructions etc; indispensables dans une affaire 
de cette importance; Donc si S. M. Etait la cause premiere de la

ne me

com-
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fortune de S. E. j’etais la cause secondaire! j’avais lieu d’apres 
<jela d’en Esperer raccomplissement de sa parole, surtout pour raon 
prompt retour k une recommendation au prés de S. M. pour le prier 
de m’adraettre a son service, seule recompense a la quelle j’aspirais.

//mais je fus bientot desabusé sur mes Esperances; tres peu de 
'jours après notre arrivée, S. E. Etant informé que 1’Ennemi avait 
y/detruit toutes ces Embarcations de guerre du Pays, et prevenu 
«que la Virginie pouvait être utile pour la service, m’appela et me 
/dit quil lui etait irapossible d’expedier la Virginie en retour, puis- 
«quclle etait d'une indispensable nécessité dans la colonie, et que 
«puisque mon but etait d’entrer en service de S. M. il me proposait 
«des ce moment de me Donner en son Nom le Brevet de Colonel 
«de la Marine Royale et que je resterais aupres de lui en qualité 
'd’adjudant general, comme le colonel De Kort 1’etait aupres du 
//g! Wiese; quej’aurais sa table; les appointements comme les autres 
«Colonels et comme Eux le Rang de Conseiller des Indes. Lorsquil 
«reglerait les Rangs (voyez ce qui en a eté par le reglement des 
«Rangs!) et Enfin que je receverais 2000 P.f. pour mes frais de 
r/voyage depuis TeneritTe; qui D’après mon acceptation il Destinerait 
«Mr De Kort pour une autre place, et quil me donnait 24 lieures 
«pour me decider: je représentai a S. E. combien ces nouvelles 
«propositions que j’etais loin d’Esperer, derrangeait le plan de mes 
«affaires particulieres et d’interets avec ma familie, que ne sacliant 
'par d’ailleurs la Langue hollandaisc je préférais ne retirer aucun 
«fruit de mon voyage plutot que de manquer a mes Engagements 
«avec mes parents de qui je devais tout Esperer; au lieu que ce que 
«j’avais a gagncr a Batavia serait peut être bientot suivi d’un sort 
«funeste pour tous: S. E. me répéta encore de réflécbir a ses propo- 
«sitions et de lui rendre reponse dans 24 lieures.

«il y avait en rade un navire americain pret a partir; je fus trouver 
«le Capne pour lui demander passage; il s etait deja Engagé a prendre 
«le Capne de la Virginie son Equipage et autre et pour nulle 
«somme ne voulut me passer; il n’y avait pas d autres Batiments cn 
Expedition.

/ Le L’Endemain je Donnai une reponse négative a S. E. JNouvelles 
«instances dc sa part; Encore 24], de Delai; nouvelles demarches de 
rtma part pour Ellectuer mon retour, mais sans succes.

«Le Surlendemain je Donnai encore une reponse negative a S. E.
12



178

"Sts instances furent plus vives, jointes a de nouvelles Esperanccs^ 
//encore avec 24 deplus de Delai; a eela tous mes amis sereunirent 
pour me solliciter d’accepter et de ne pas refuser la protcction de 
S. E. on me fit voir un avenir si beau, qu’enfin je me Laissai seduire, 
et le 3o jour je declarai a S. E. que j’acceptais ses propositions,. 
dans 1’Esperance quil me renverrait aussitot que l’occasion se pre- 
senterait pour portel* ses Depeches a la Cour, afin d'etre confirmé- 
dans mon grade et que je puisse passer chez moi mettre ordre a. 
mes affaires. Cet Espoir me fut Donné.

Je reQUs Donc 2000 P. f. pour mes frais de voyage afin de m’equiper 
suivant mon rang: cette somme me tennit lïeu de 4 mois de solde a bord 
du Brick et deux mois de soins de Teneriffe: si donc depuis 6 Mois on- 
m’avait payé couime Colonel j’aurais du récévoir 2430 P. f. ou seulement 
comme Lt Coloncl 1980 P. f.: quelle faveur ma Donc fait Mr le Mi en 
me faisant compter 2000 P. f. ? mon commerce a Teneriffe me rap- 
portait plus de 1000 P. f. par mois; la somme que je recevais ne 
me dedommageait certainement pas de ceque j aurais gagné en restant, 
cliez moi! je n'en ïPai fait aucune observation a S. E.; ce n’est donc 
par 1’interêt qui me guidait pour entrer au service? Si j avais Eu des 
vues de cupidité j aurais eté en droit de faire des reclamations, puisque 
S. E. a accordé des gratifications a tous les officiers qui se sont 
rendus a Batavia, independamment de la solde de leurs appointements- 
et 1 augmentalion d’un grade; je crois que les Lts Colonels ont reijus 
800 P. f., ils ont donc été plus favorisés que moi.

en suivant la plus grande oeconomie il m’en couta 3000 P. f.. 
pour m’equiper convenablement, je fus donc obligé d’Kmprunter 1000- 
P. f. sur les 3500 que javais fait de la vente de mon vin.

quand S. E. fut en tournee a Java il me fut compté Egalement 
qu’au Brigadier, aux colonels franquemont et Gordon, 1500 P. f. puur 
frais de voyage et nos liabillements; jai depensé plus que cette 
somme pour me procurer tont ce qui m’etait préscrit.

Jai depensé 1500 P. f., tant pendant mon sejour a Chcribon pour 
1’Expedition d’Embarcations que j’envoyai en decouvertes et portel* 
des ordres aux 4 transports chargés de troupes se rendant de Batavia 
a Samarang, que Papparition de 1’Ennemi sur la Cote mettait en 
Banger, lesquels je suis parvenu a faire entrer a Cheribon, Taggal 
et Paccalongan; tant pour 1’Expedition du Convoy de ces 700 hommes 
que je pris sur moi de conduire a Samarang sur des Petits bateaux
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Pecheurs; tant enfin en objets que j ai achetés pour la flotille et argent 
compté de ma bourse aux Charpentiers et Matelots, afin d’accelerer 
la construction et Larmement: cette somrae ne me fut point rem- 
boursée paree que me trouvant malade lorsque les comptes furent 
régies a Saraarang, je ne put Donner le Mien, et S. E. ne put le 
comprendre dans les siens.

A la prise de Bantam jai regu pour ma part la valeur de 530 P. f. 
mais les Capitaines ont regus autant. Les Lieutenants Colonels 
Davantage; et quoique S. E. nait rien ganlé pour lui, MM. IJseldek, 
Chassé et le Commissaire Motmaan on re<jii chacun la valeur de 7000 
P. f. au moins, en Bijoux, en quoi aije donc été favorisé ? il est vrai 
que je ne voulais rien recevoir. Enfin lors de mon Expedition pour 
1’Europe son Exelence me fit rerabourser les 1500 P. f. que j avois 
deboursé pour la flotille et 2500 P. f. pour mes frais de voyage 
jusqu’a L’amerique, mais vu la pénurie de numeraire, jai ajouté 
2000 P. f. a cette somme et jai retiré une traite payable en caffé 
a 18 P. f. le Picle, et jai Depensé pour mes frais de voyage jus- 
qua l’amerique: pour le Nre seulement 1500 P. pr ma personne; 
pr celle de mon Domestique 250 P.; pour provisions 769 P. perte 
sur ma traite de cafte pour me procurer de quoi suivre mon voyage 
473 P. renvoy de mon Domestique 50 P. total 3042 P. f. perte, 
542 P. f. ou 1355 florins.

mes frais depuis l’amerique ne ra’ont coutés que 1089 florins 10s
D’apres un exposé si veridique vous voyez Mr que je n ais pa-; 

fait ma fortune pour avoir conduit S, E. dans linde comrae on le 
croit, et la preuve la plus convaincante est, qu’apres avoir Eu sa 
table et tenu la conduite la plus réguliere, je n’ai pu oeconoraiser mes 
appointements qui pendant 17 mois d’EmpIoi devraient se monter a 
18360 f. plus, la valeur d’un clieval d’ont on m’avait fait present 
ot que jai vendu 6u0 f. fait 18960 f. je n’avais en tout, Lorsque je 
suis arrivé i$i que: en Bijoux qui n’ont pas ici cette valeur, 
3250 f. — en traite 2790 f. en ce qui j'attend pour 6£ mois Dap- 
pointements et le remboursement de mes frais de voyage depuis 
l’amerique montent a 8109 f % ; total 14149 f Va: Eeficit 48101’ 10s.

Voyez donc Mr la belle fortune que 14149 florins pour un liomme 
comme moi, qui a perdu de gagner pendant 2 ans, 1 fois autant 
en restant chez Lui! combien cette somme diminuera-telle encore 
pendant mon sejour ici et avant de parvenir cliez moi ? quand surtout y
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parviendraije, dans ce tems de guerre et (le revolution de l’Espagne?
Si etant a Teneriffe on m’avait proposé d’aller a Batavia pr y rester 

un an et courir les risques d etre plus de 15 mois hors de cliez 
moi, je ne m’y serais pas Exposé pour 20000 P. f. outre mes frais 
de voyage parceque j’etais avec ma familie au dessus du Besoin et 
jouissant même d’une honnète aisance, faisant un commerce Lucratif 
qui ne m’incommodait pas et cependant jai abandonné tout, dans 
l’Espoir seul d’êlre admis dans la Marine de S. M. parceque je préfére 
1’Etat Militaire a Celui du commerce: tout a coup je me vois Déchu 
de mes Esperances, peut ètre par nne Perfidie.

Daprès les Dernieres informations que jai de Teneriffe, si mou 
ami a êté pillé comme tous les autres francais; j’aurai perdu les 
% de ce que je possedais: qui es ce qui m’en dédommagera? j aurais 
peut être evité ce Malheure en restant cliez moi.

jai tout Lieu de croire que si S. M. etait ir.formé de tous les 
Malheurs que ma oceasionné le voyage que jai fait aux Indes, dans 
la vue seule de la servir, si, surtout elle connaissait raon Devoue- 
ment pour sa personne, elle aurait la Bonté de me considerer avec 
plus de bienveillance.

Recevez mon respectable Monsieur, les salutations et les assurances 
de la plus haute consideration de Celui qui a L’honneur d être.

Votre trés humble serviteur, 
(signé). P. Gicqucl Deslouches

Amsterdam 17 Juillet 1809.

65. Brief van Min. Van der Heim aan Van 
Polanen, 18 Juli 1809.

Amsterdam den 18 van Jlooijmaand 1809.

De Minister van Marine & Colonien.
Aan den Heere Mr. 11. G. van Polanen be
noemd Raad van Ilollandsch Indiën in Com
missie le Princeton te Newyerseij.

Secreet.

Mijn Heer!
De geweze Secretaris der Ilooge Regering L. W. Meijer, thans 

wederom op deszelfs vertrek naar Batavia staande, had eene Commissie
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voornamelijk strekkende om door het aangaan van contracten den 
noodigen aanvoer van Goederen en Gelden naar Batavia te bewerken. 
Hij heeft mij gedurende zijn verblijf, te meermalen den noodzakelijk
heid van daar in te voorzien voorgesteld, & qualificatie gevraagd, om 
bij zijn retour over America in mijnen naam nader contracten te mogen 
aangaan. — Ik heb hem daarop opening gegeven van de Commissie 
aan U opgedragen, vertrouwende op uwe bereidwilligheid van die te 
hebben aanvaard hem doen opmerken, iets waarvan hij ook overtuigd 
bleek te zijn, dat het ongepast zijn zoude eenen anderen last aan 
hem te geven dan alleen om UEd. behulpzaam te wezen. Deze is 
vervat in mijne order van heden waarvan ik Extract hiernevens 
voege ter Uwer informatie.

Ik veronderstelle dat de adjunctie van den Secretaris Meijer UEd. 
aangenaam en nuttig zijn zal, wijl er op onderscheidene plaatsen of 
uit verschillende Havens eenige Expeditie geschiedende, hij U, waar 
U zelve niet kan tegenwoordig zijn voegzaam zal kunnen vervangen.

Ik voege hierbij Duplicaten van mijne vorenbedoelde depeches en 
blijve met consideratie.

De Minister voornoemd: 
Van der ÏÏEnr.

66. Brief van Min. Van der Ileim aan G. G. en 
Raden van Indië, 18 Juli 1809.

De geweezen Secretaris Meijer, welke door den Maarschalk Daendels 
in commissie naar Noord-America en herwaards was gezonden, de 
terugreize staande aan te nemen, heb ik aan denzelven niet kunnen 
weigeren, het getuigenis, dat Ilij met alle bereidwilligheid heeft vol
daan, met het geven van elucidatien, betrekkelijk den staat der 
kolonie, en haaren handel en particulieren toestand.

Ik heb in dezen ambtenaar met genoegen ontdekt dat de verkleefd
heid aan de belangen der volkplanting onder Uw bestier, hem de 
ieverigsle pogingen heeft doen aanwenden, om dezelve te bevorderen, 
en ik meen te mogen veronderstellen dat indien hij niet door onvoor
ziene hindernissen was buiten staat gesteld zijnen last uit te voeren, 
hij daarin, wel zoude zijn geslaagd. Omtrent de pecuniele belooning 
welke hij voor het aanvaarden der commissie zal dienen te erlangen, 
heb ik hier geene beschikking kunnen maken en ik renvoyere hem
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daarmede aan UEd. alleenlijk heb ik hem op zijn verzoek toegestaan 
om in cas van noodzakelijkheid uit Noord-America op UL. te mogen 
afgeeveu Wisselbrieven tot het beloop van vierduizend Spaansche 
matten betaalbaar in Producten tot de prijs, bepaald bij UL. Publi
catie van den 2 van grasmaand 1808.

Hetgeen hij op dien voet zal trekken verwacht ik, dat door UL. 
promptelijk zal worden voldaan, en het bedragen daarvan zal bij liet 
regelen van zijn dedommagement in aanmerking kunnen genomen 
worden.

Mondeling zal hij UL. verslag geeven van zijne verrichtingen de 
concert met den B> van Polanen, aan wien ik hem, in de uitvoering 
van de UL. bekende Commissie heb geadjungeerd en waarvan ik 
den besten uitslag hope. Ik verwacht, dat Gijl. bij het regelen der 
belooning van den geweezen L. W. Meijer, zult in ’t oog houden, 
dat hij aanspraak maken kan op eene convenable post, evenredig 
aan de door hem beldeeden changes: en naar den aanleg van zijne 
talenten en verkreegene kennis der Indische zaken, bereekend; ten 
welke einde ik hem aan ULieden op het gunstigst aanbevecle zul
lende het mij aangenaam zijn indertijd te verneemen dat hij geene 
reden heeft gevonden van zich te beklagen over de opofferingen die 
hij ten dienste van den Lande mag hebben gedaan en dat hij zich 
daardoor te meer aan de Javasche colonie verbonden reekenen zal.

Resolutie van Min. Van der Heim, 18 Juli 1809.67.

Secreet.
Litt. G. G. G.
3e Divisie 2 bureau.

Amsterdam den 18 van Jlooijmaand 1809.

De Minister van Marine en Colonien 
gehoord hebbende de voordragt van de op deszelfs vertrek naar 
Batavia staande gewezen Secretaris van I-Iollandsch Indie L. W. Meijer, 
houdende

1° om door den Minister te worden geautoriseerd tot het aangaan 
van contracten in Noord-America ten einde den afhaal van Producten 
van Batavia te verzekeren en om van daar in de behoeften voor 
Indien te voorzien 

2° om &a.
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En alsnu disponerende op de vorenstaande onderscheidene pointen 
heeft den Minister omtrent hel eerste goedgevonden den Secretaris 
Meijer voornoemd opening te geven van de Secrctc qualificatie op den 
in America aanwezigen Raad van Hollandsch Indien den lieer M* R. 
O. van Polanen, welke zicli thans te Princetown bevindt, verleend, 
houdende in het algemeen om voor den onderstand der Oost-Indische 
Oolonien alles te doen en te verrigten wat de omstandigheden zullen 
gedoogen en heeft daarbij aan denzelve doen opmerken, dat het ver
strekken van eenigen nieuwen of naderen last op een ander Persoon 
tot verwarring aanleiding zoude geven, doch dat het echter ten hoogsten 
nuttig konde zijn dat hij den Heer van Polanen in de uitvoering van 
deszelfs plan behulpzaam was.

Authoriseert dienvolgens den gew'ezen Secretaris L. W. Meijer bij 
aankomst in America zich te vervoegen bij opgemelden Raad van 
Indien van Polanen en denzelven te helpen beramen en uitvoeren 
•de middelen welke tot den aanvoer der behoeften naar, en den afhaal 
van Producten van de Oost Indische Bezittingen kunnen strekkeD, 
met dien verstande nogthans, dat indien door eene vrijwillige Vaart 
en Handel uit America evenals voorheen de gemelde Colonien toevoer 
van goederen en geld ontvangen, in consideratie zal behooren ge
nomen te worden of men van deze qualificatie wel eenige nadere 
•extensie zal behooren te geven, dan voor zooverre dezelve op bijzon
dere artikelen voor ’s Gouvernements dienst, geene gewone objecten van 
Handel zijnde betrekking heeft, wordende de beoordeeling des wegens 
van het of niet aangaan van eenige contracten even zoo als zulks 
bij Secreete Missive van den 19 van Grasmaand 1S09 reeds is geschied, 
•ook nu wederom bij herhaling geheel en alleen overgelaten aan de 
prudentie en de beoordeeling van den meergem. Raad Ordinair Mr. R. 
G. van Polanen, aan wien den Heer Meijer wordt geadjungeerd, om 
communicatief en met dcszells toestemming de uitvoering van alles wat 
ter voorziening in de behoeften dier colonien zal wezen of worden 
beraamd te faciliteeren &ft.

Informeert met toezending van extract dezer order voor zooveel het 
«erste lid betreft den Heer Mr. R. G. van Polanen bij Missive.

De Minister voornoemd
(W. g.) VAN 1)ER IlEIM.
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De Minister van Marine en Colonien certificeert bij deze aan alle- 
die zulks zoude mogen aangaan, Dat hij op last van Zijne Majesteit 
den Koning van Holland, uitgedrukt bij I-Ioogstdeszelfs Kabinetsorder 
van den 12 van Grasmaand 1809, bij officieele depêche van den 19- 
derzelve maand, heeft geautoriseerd den Heer R. G. van Polanen 
Raad van Ilollandsch Indien tot het aangaan van contracten ter voor
ziening van Zijner Majesteits Colonien op het Eiland Java en de 
Moluccos, tegens den verkoop van de voortbrengselen dier colonien, 
en dat den gouverneur generaal over die bezittingen is gelast om 
alle zodanige contracten te respecteren en na te komen — en dat 
wijders deze autorisatie alsnog bij voortduring in volle kracht blijft.

Amsterdam den 31 van Oogstmaand 1810.
De Minister voornoemd,

(W. g.) VAN DER HeIM.

68. Kabinetsorder van 19 Juli 1809.

Monsieur Van der Heim, j’écris aujourd’hui au Maréchal Daandels 
pour lui faire connaitre que j’ai re^u toutes ses lettres et notamment 
celle que le Colonel Destouches m’a apportée; je lui renouvelle mes 
instructions pour la conservation de la colonie, et je lui prescris 
surtout de n’introduire, (et encore avec beaucoup de prudence) que 
les améliorations qui ne peuvent indisposer les habitans, les indi- 
gènes, ni les Européens, en ajournant, jusqu’ a la paix, le s}rstème 
définitif que 1’expérience me mettra dans le cas d’adopter; je lui dis 
que j’ai jugé convenable qu’il touche son traiteraent ii Batavia, a 
Fexception des douze mille florins, par an; que Madame Daandels 
a demandé de pouvoir conserver, et qu’ainsi il doit toucher le roste 
k Batavia pour y vivre conformément a son rang, attendu qu’il 
doit être tranquille sur sa fortune et sur celle de sa familie, si, 
comme je Fespère, il continue a me conserver cctte Colonie jusqu* 
k la Paix, et a y faire aimer son administration; Enfin je lui fais 
connaitre que, malgré que je n’aye pu trouver régulier, ni sanctionner 
ce qu’a fait le Conseil des Indes, qui lui est entièrement subor- 
donné, relativement au pays de Jasinga, j’ai cependant approuvè 
les arrangements relaiifs aux campagnes de Wel-te-Vreden et de 
Buiten-Zorg. J’autorise en même tems le retour du Cénéral Buyskes-
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auquel j’écris aussi dans ce sens, ne pouvant pas prévoir 1’instant 
on il me sera possible d’envoyer une Escadre dans Einde; ainsi,. 
M. Bnyskes reviendra dès que sa santé et celle du Maréchal seront 
bien affermies.

Envoyez-moi le Rapport fait en 1802, sur 1’Isle de Java, par 
M. IJsseldijk, en réponse au Mémoire de M. de Hogendorp.

Sur ce, Monsieur Yan der Heim, je prie Dieu qu’il vous ait en- 
sa sainte garde.

Loo ce 19 Juiliet 1809.
Je lui renouveile la deffense de tirer plus de trois cents mille 

florins, par an, de Lettres de chauge; et je lui fais connattre que 
je ne veux rien changer au mode de la vente des productions 
de la colonie, corame il le propose, et que j’ajourne, jusquhY Ia 
Paix, tout changement a eet égard, en cas qu'il soit jugé nécessaire.

Louis.

i

Louis.

Brief van Min. Van der Heim aan Daendels, 
24 Juli 1809.

69.

Mijnheer de Maarschalk!
Nadat alle de onderscheidene Depêches, welke ik heden aan Uwe 

Excell. doe afgaan, reeds gereed waren, ontfang ik eene Cabinets 
order van Z. Maj1., waar bij mij wordt bedeeld, dat Iloogstdezelve 
op alle uwe brieven & bijzonder op die met den Colonel Deslouches 
ontfangen heeft geantwoord, dat Zijne Majesteit daarbij deszelfs orders 
heeft herhaald voor de bewaring der colonie, en aan Uwe Excellentie 
heeft voorgeschreven om vooral geene andere verbeteringen in te voeren 
dan diegenen welke de Ingezetenen noch de Naturellen noch de Euro- 
pesen konnen indisponeren, en zelfs in dat geval nog met de grootste 
voorzigtigheid; tot aan den vrede uitstellende het adopteren van zoodanig 
Systema als de ondervinding Zijne Majesteit het best zal doen keuren; 
wijders dat Zijne Majesteit het convenabel heeft geoordeeld dat Uwe 
Excellentie deszelfs Tractementen te Batavia toucheerde, uitgenomen 
Twaalf Duizend Guldens, welke Mevrouw Daendels heeft gevraagd te 
mogen behouden, en dat Uwe Exc. het overige te Batavia zal moeten 
ontvangen orn aldaar overeenkomstig Uwer Excell. hoogen Rang te 
leeven; kunnende Uwe Excell. over deszelfs Lot en dat van deszelfs-
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Familie gerust zijn zoo Uwe Excell. gelijk de Koning hoopt, voort
gaat de Colonie tot aan den vrede te bewaren en Uw bestier over 
•dezelve aangenaam te maken.

Dat niettegenstaande Z. Majk onregelmatig heeft beschouwd 
en daarom niet heeft kunnen sanctioneeren het geen den Raad van 
Indien, die aan Uwe Excell. ondergeschikt is, heeft gedaan, met 
■opzigt tot het Land van Jasinga, Hoogstdezelve echter de Schikkingen 
heeft geapprobeerd, betrekkelijk de Landgoederen Buitenzorg en 
Weltevreden.

Dat Zijne Majesteit het retour van den Schout bij Nacht Buijskes 
heeft toegestaan aan wien Hoogstdezelve daarvan ook kennis geeft, 
omdat het tijdstip niet vooruit te zien is, wanneer een Escadernaar 
Indien zal kunnen afgaan, zoodat de Heer Buijskes zal kunnen her- 
waard komen zoodra de Staat zijner gezondheid zulks zal toelaten 
en die van Uwe Excellentie zal blijven voortduren.

Dat Zijne Majesteit herhaald heeft hetgeen ik bij de mijne van den 
15 dezer n°. 15 reeds hebbe aangevoerd over liet trekken van 
wissels etc.

Eindelijk, dat Zijne Majesteit zooals zulks door Uwe Excellentie 
was voorgesteld geene verandering wil gebragt hebben in de wijze 
waarop de verkoop der producten tot nu toe plaats heeft gehad, maar 
dat Zijne Majesteit alle veranderingen ten dien aanzien in geval dat 
die al noodig moglen worden bevonden, verschuift tot aan den vrede.

Ik heb geoordeeld Uwe Excell. van deze communicatien opening te 
moeten geven en ten aanzien van de Traetementsbetaling Uwe 
Excellentie te moeten herinneren, dat dezelve kragtens Zijner Majesteits 
decisie van den 12 van Louwmaand n°. 14 (waarvan de inbond aan 
Uwe Excell. is kennelijk gemaakt bij mijne missive van den 24 van 
Sprokkelmaand n°. 26a) dezen Jare op den thans plaats hebbenden 
voet zal continueeren edoch dat met Louwmaand 1810 de door Zijne 
Majesteit gemaakte bepaling eenen aanvang zal nemen.

Voor zooveel betreft de approbatie der concessie van Buitenzorg 
en de schikkingen over Weltevreden zal Uwe Excell. van deze mijne 
kennisgeving het noodig gebruik kunnen maken ten einde dezelve 
voorloopig aan den Raad te communiceren, zullende ik aan Gouvern. 
en Raden mijne formeele dispositie op het bij hunne Raden des
wegens geresolveerd op den 29 Lentemaand 1808 toezenden.van
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zoodra ik op mijn rapport aan den Koning, Zijner Majestcits Decisie 
in de gewone form zal vernemen.

Ik ben met achting enz.

i 70. Brief van Min. Van der Heirn aan Daendels, 
24 Juli 1809.

Ik heb de Eer bij dezen te accuseren de receptie Uwer Missive, 
gedateerd Ceram boven Bantam, den 23 van Slagtmaand 1808, 
waarbij Uwe Exc. mij van de zending van den kollonel Destouches 
informatie geeft, en dezen verdienstelijken officier aan mij aanbeveeld.

Zijne Majesteit, die over den spoed waarmede hij deszelfs last 
had volbragt, zoowel als over de informatien die hij gesuppediteerd 
heeft hem herhaaldelijk hoogstdeszelfs genoegen heeft betuigd, 
heeft hem op eene honorabele wrijze uit den dienst ontslagen, en 
mij gereedelijk geauthoriseert om aan denzelven zijne Tractementen 
en reiskosten te doen uitbetalen.

Een ander gunstbewijs dat ik op de aanbeveeling aan Uwe Exc. 
voor hem had gevraagd heb ik niet kunnen verwerven. Ik hoope 
echter dat hij van mijne goede gezintheid zal overtuigd zijn en dat 
Uwe Excellentie mijne pogingen van aan deszelfs aanbevelingen 
gehoor te doen verleenen, voor aangenaam zal gelieven te houden, 
ofschoon die in dezen niet aan het oogmerk hebben mogen beant
woorden.

Ik heb de eer Uwe Excellentie van mijne bijzondere hoogachting 
te verzekeren.

Brief van Min. Van der Iieim aan Daendels, 
24 Juli 1809.

Bij mijne depeche van den (J) dezer gaf ik Uwe Excellentie mijne 
bijzondere goedkeuring te kennen over de vermindering der agio 
op liet papieren geld van 80 a 90 tot op 40 a 45 pet. En daar 
Uwe Excellentie ter zelfder lijd berigt had, dat er een plan was 
beraamd, waardoor men zich vleide die agio langzamerhand geheel 
te zullen kunnen bedwingen, doch hetwelk nog niet in werking was 
gebragt, uit vreeze dat eene te rasse daling tot ruine van veele

71.

(1) Vermocdclijk 1 Juli 1809. Bijlage.

J
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Ingezetenen zoude strekken, was ik zeer verlangende te vernemen, 
door welke middelen dit zoo zeer gewensckte doel, zoo spoedig 
zoude kunnen worden bereikt.

Uit bijzondere berichten ontwaard hebbende dat dit middel in de 
oprichting eener wisselbank zoude bestaan, informeerde ik mij des 
bij den gewezen secretaris Meijer, die dit ook bevestigde en op 
mijne aanvrage mij eene korte en beknopte schets van het plan 

te Batavia op te rigten gico-courant en wisselbank, in ge-eener
schrifte suppediteerde, dewelke, hoezeer naar zijn best geheugen 
opgesteld, echter een volledig denkbeeld van het plan konde geven, 
en waaruit mij is gebleken de hoofdtrekken hierop neder te 
komen.

Dat de Bank contanten zal verwisselen of uitgeven tegen papier 
crediet met de agio, zooals die bij de oprigting door de Tloge 

Regering zal worden bepaald.
dat dezelve ook papier zal uitgeven tegen inwisseling van con

tanten doch met ‘/2 pet. minder agio, dan waarvoor dezelve ver
wisselt dat de agio ’s maandelijks 1 pet. zal worden verminderd 
totdat dezelve op pari zal zijn gebragt.

dat do Bank gelden a deposito zal nemen op Bankobligatien 
tegen den intrest van 3 pet.

dat de Bank belening zal doen op vaste goederen tegen Bank- 
kennissen, mitsgaders gelden a deposito zal geven onder borgtogt;

dat het primitieve Fonds der Bank zal bestaan [uit] Rds 200 000 
in zilver en Rds 200 000 in papier door het gouvernement voor te 
schieten voor den lijd van drie jaren, en uit Rds 250 000 in zilver 
en Rds 250 000 in papier door de Hoofdparticipanten te tourneren.

dat de Bank ook Bankbrieven in circulatie zal kunnen brengen van 
Rds 500 tot Rds 25, betaalbaar bij presentatie in klinkende spetie 
met den intrest gerekend tegen 3 pet. in het jaar, doch dat de 
circulerende Bankbrieven het beloop van Rds 600 000 niet zullen 
mogen surpasscren, en dat deze Bankbrieven ten allen tijde in ’s 
Gouvernements kas zullen worden geaccepteerd.

dat de pachten, de amphioen en de Maccassaarsche pas zullen 
worden verkogt tegen papier van crediet.

dat het gouvernement nimmer eene willekeurige ligting van gelden 
uit de Bank zal doen: en niet alleen geen credietbrieven meer zal 
aanmaken, maar zelfs zich verbindt om uit het provenu van eenen

van
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geprojecteerden verkoop van Gouverneraents Landerijen, aan de Bank 
ten fine van ceremoniele publieke Roya af te geven

het eerste jaar
— tweede
— derde
— vierde

dat bij eene statutaire wet zal worden bepaald, dat alle Euro- 
peezeu, welke geconvinceerd zullen worden contanten of Papieren 
geld particulier te hebben verwisseld, zullen behandeld worden als 
smokkelaars, terwijl Chineezen of Javanen, die slegts daarvan ver- 
dagt worden gehouden, naar China of Ambon zullen worden gerelegeerd.

Gaarne wil ik erkennen, dat wanneer de Bank naar dat plan 
zal kunnen worden gevestigd, dezelve binnen zeer weinig jaren het 
papier van credit tot de representative waarde zal kunnen terug
brengen, en daardoor een van de wezenlijkste diensten aan ’s Lands 
Financiën in Indien zal zijn bewezen.

Er is echter bij mij bedenking ontstaan, of het primitive fonds 
der Bank toereikende zal zijn om aan alle de voorgestelde engage
menten te kunnen voldoen, en hieraan te kort schietende of dan het 
redmiddel de kwaal niet zal verergeren.

Deze bedenking rust op de onevenredigheid tussclien de som van 
450 000 Rds aan contanten, waarmede de Bank hare operatien zal 
aanvangen, en het aanzienlijk bedragen van ruim 4100 000 Rds aan 
papier van credit successive aangemaakt. Dit bedragen van het papier 
wordt bij de oprigting van de Bank wel verminderd door de 200 000 
Rds, welke het gouvernement aan de Bank zal voorschieten, en de 
250 000 Rds die de hoofdparticipanten moeten fourneren, doch dan 
resteren er nog ruim 8600 000 Rds en al stelt men zelfs nog, dat 
van dit bedragen gerekend kan worden de helft in de kassen zoo 
van het gouvernement als van eenige collegien en vermogende In
gezetenen buiten dadelijke circulatie te zijn, dan blijft er nog eene 
aanzienlijke som van ruim 1800 000 Rds in omloop, waarvoor con
tanten kunnen worden gevorderd, en tot welker verwisseling de 
Bank altoos gereed behoort te wezen.

Kan nu met enige grond worden verondersteld, dat het primitieve 
Fonds der Bank van 450 000 Rds aan specie suilicient zal wezen 
om aan de aanvrage om contanten aanhoudend te kunnen voldoen, 
ongeacht nog de aanvragen om contanten op belening of a deposito,

400 000 Rds
300 000 — 
200 000 - 
100 000 —

(
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op welker hoeveelheid geene bcgrooting is te maken? I)e Bank 
neemt wel is waar gelden a deposito op Bankobligatien, maar is 
het te presumeren, dat tot den geringen intrest van 3 pet. contanten 
a deposito zullen worden aangeboden, ten minsten in die hoeveel
heid, dat het Fonds der Bank daarmede genoegzaam zal worden 
gestijfd?

Indien al gelden tot dien intrest a deposito worden aangeboden 
zullen het zeer apparent alleen zijn de anderzins werkelooze kapi
talen in papier van credit, van vermogende bezitters, met oog
merk om die na verloop van vier jaren tot de nominale waarde 
te zien verbeterd, en tot zoolange, met voordeel voor toevallige 
schade te secureren.

Het creëren van Bankbrieven, betaalbaar bij preferentie in klin
kende specie met den intrest van 3 pet. in ’t jaar is naar mijn 
inzien mede geen hulpmiddel om aan de behoeften van specie te 
gemoet te komen; veeleer is het te vrezen, dat de daaraan toege
zegde preferentie, die behoefte zal vermeerderen, omdat de uitgifte 
daarvan de massa van het in omloop zijnde papier vermeerdert en 
gevolglijk ook de aanvrage van contanten voor papier van crediet 
moet doen toenemen.

Konde de Bank bij de oprigting van een toereikend fonds aan 
specie worden voorzien, om aan alle aanvragen te kunnen voldoen en 
daardoor haar credit vestigen, dan zouden de voorgestelde bepalingen 
tot employ van het papier van credit, ongetwijfeld zeer veel mede
werken om successive weder contanten naar de Bank te doen tce- 
vloeijen, en de waarde van het papier te maintineren.

Doch, daar ik vreeze, dat de Bank misschien al zeer kort na de oprig
ting, onvermogend zal zijn om aan alle de voorgestelde engagementen 
te voldoen, zal dit evenement te weeg brengen, dat de contanten, 
waarvan men zich door de Bank zal hebben meester gemaakt, vaster 
dan ooit zullen worden opgesloten, en de agio van het papier op 
nieuw doen stijgen tot een hoogte, waarvan dezelvcn alsdan zoo ge
maklijk niet zal kunnen teruggebragt worden.

Misschien zoude tot wegneming der zwarigheid wegens het te veel 
in omloop zijnde papier van credit, een kragtdadig middel wezen, 
wanneer vóór de oprigting der Bank, eene negotiatic konde worden tot 
stand gebragt, op en ten bedragen van de geprojecteerde amortisatie 
door den verkoop van Domein landen, door de deelnemers te tellen
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alleen n papier van credit, met een voordeel aanbiedende agio, van> 
eene weinige pret minder dan de cours van den dag der telling, om 
succe8sive te worden afgelost in specie uit het provenu van die 
Domeinlanden. Zodanig eene operatie zoude het plan der Bank in 
zooverre bevorderen, dat, ten minsten ruim een vierde der massa 
van het circulerend papier, dadelijk buiten roulering werd gebragt, 
hetgeen den aandrang tot verwisseling tegen contanten, aanmerkelijk 
zoude soulageren en de Bank gelegenheid geven om haar credit 
volkomen te kunnen vestigen.

Ik heb gemeend deze mijne bedenking ter kennisse van Uwe 
Excellentie te moeten brengen, geenszins met oogmerk om daardoor 
ann de waarde van het plan enigzints te kort te doen, het welk ik 
integendeel volkomen approbere en hartelijk wenscli dat hetzelve op 
dien voet met succes in werking zal kunnen worden gebragt, maar 
alleen om dezelve aan Uwe Excellenties oordeel en reeds verkregen 
locale kennis te onderwerpen, ten einde, indien dezelve niet ten 
eenemale ongegrond raogten zijn, alsdan zodanige maatregelen te 
kunnen beramen, waardoor de gevreesde zwarigheid zal kunnen
weggenomen worden.

Ik heb de Eer Uwe Excellentie van mijne bijzondere hoogachting 
te verzekeren.

72. Brief van Min. Van der Ileim aan Da end els,.
24 Juli 1809, met marginalia van Daendels.

§ 1. Ik heb met den Colonel Giquel Destouches den 13 van 
Zomermaand ontvangen uwe depêches van den 12 en 23 van Slagt- 
maand des gepasseerden Jaars.

§ 2. liet belangrijk verslag, mij daarbij gegeven, van Uwer 
Excellenties bevindingen en verrigtingen op deszelfs Landreijze, aan 
Zijne Majesteit in ’t algemeen medegedeeld zijnde, heeft hoogst den- 
zelve mij gelast u deswege zijne goedkeuring te betuigen, gelijk ik 
zulks ook bij mijne opzettelijke missive van heden heb gedaan, 
waartoe ik mij rcfercere.

§ 3. Ik zal dus bij deze overgaan tot het aanstippen der onder
scheiden pointen bij die depêches behandeld.

§ 4. De order op het Bestier der zaken gesteld in Uwer Excel-
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ïentie’s afwezigheid ten hoogsten laudeerende, heb ik het daarvan 
gegeven berigt aangenomen voor notificatie.

§ 5. Het bevestigend bericht van den staat der cofiijculture, is
ten hoogsten aangenaam, en het 

De brief der H. R. voor gras- is bijzonder te wenschen, dat alle 
maand aanstaande, zal U E. een de aansporingen tot den afhaal 
volkomen idee geven van de im- van dat voordeel aanbrengende 
portante verbeteringen, welke aan product, dezerzijdscli gegeven, het 
deze culture toegebragt zijn en nog gewenscht gevolg zullen hebben, 
dagelijks toegebragt worden. § 6. dat de welvaart der bin

nenlanden noodzakelijk bevorderd 
wordt door eene geregelde communicatie, is te tastbaar, om de ver
betering der wegen niet als een hoogst nuttig werk te beschouwen, 
dan ik geve in bedenking of de tijdsomstandigheden, bij het invoeren 
van zoodanige verbeteringen niet behoren te worden in aanmerking 
genomen, en of liet niet beter ware met sommige, hoewel erkende 
amelioratien te temporiseren, totdat een sterk vertier van producten 
de kassa zal stijven en tot het doen van zulke enorme uitgaven 
als deze zijn in staat stellen.

Daar nu dit werk echter als reeds bijna voltooid wordt opgegeven
zal het mij bijzonder aangenaam 

§ 6. Na de introductie van zijn te vernemen, dat op de daar
liet nieuwe postreglement met den voor geassigncerde somma van 
eersten van Zomermaand aanstaan- 30 000 rds nog iets naamwaardigs 
de, worden de wegen overal door zal hebben kunnen worden be
de ingezetenen onderhonden, met spaard, en bijzonder, dat de instand- 
uitzonderingalleen van de weg door houding der wegen geen al te 
de ommelanden van Batavia, waar- aanmerkelijke kosten zal 
van de kosten begroot zijn op eischen. 
rd. 4000 papieren geld of rds 2000 
zilveren munt, doch dit wordt ruim gecompenseerd door de geïntro
duceerde heffing van 1/2 percent van de waarde der in gen. omme
landen gelegen landerijen, jaarlijks, zoo tot onderhoud van deze weg, 
de administratie der ommelanden en andere nuttige eindens, zijnde 
hierin gevolgt hetgeen ten aanzien van de huizen en tuinen buiten 
de stad van Batavia reeds plaats vond.

De rds. 30 000 zullen, denk ik, in de Jaccatrasche en Preanger

D.

ver-
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bovenlanden ten naasten bij besteed zijn, hebbende de Prefekt Tes- 
•seire zijn rekening nog niet overgegeven.

§ 7. l)e bevordering der com
municatie mede geschikt geoor
deeld wordende, om aan de ge
durige vernieuwing der onlusten 
in het Cheribonsche perk te stellen, 
vinde ik daarin eene bijkomende 
grond, om de gestelde maatregelen 
goed te keuren, en vertrouwe, dat 
de verwoestingen, welke de rove
rijen dier woelzieke natie, ons 
herhaaldelijk hebben veroorzaakt, 
daardoor vóórgekomen wordende, 
men zig hierdoor in de gevolgen 
zal schadeloos gesteld vinden, voor 
de gemaakte onkosten, En dat de 
beraeestering der hoofden, de re
bellie voor het vervolg zal hebben 
gefnuikt.

§ 8. De splitsing van het Cheri
bonsche Rijk in twee prefectures 
voor gecommuniceerd houdende, 
moet ik echter opmerken, dat ik 
wel gewenschthad, dat Uwe Excel
lentie aan deeze onderdeelen hol-

§ 7. Het transport van alle 
koopwaren met karren met breede 
wielen, welke ik geintroduceert 
•heb, wordt bevordert door de nieu
we wegen, ’t welk te voren onmo
gelijk was, wanneer men verpligt 
was de Javanen als lastdieren te 
gebruiken en aan de cultures te 
onttrekken. Van Samarang tot 
Soerabaya wordt ten dienste van 
den Lande geen eene Javaan meer 
gebruikt om te piekelen of te tor- 
schen, maar honderd duizenden 
.ponden ijzer, koper, zwavel, sal
peter, buskruit, zeildoek enz. enz. 
•door de gemaakte vaarten en door 
karren met breede wielen getrans
porteerd en binnen kort zullen 
■deze karren algemeen in gebruik 
zijn, even als de blokwagens, mal
lejans en ordinaire houtwagens 
voor het transport der houtwerken.

Bij een landing van den vijand 
zullen de goede wegen ons nog 
van meer nut zijn en den vijand 
•minder, welke wij zullen zorgen 
dat gebrek heeft aan trok en 
draogbeeslcn.

§ 8. De verandering van de 
namen van prefectures in drost
ambten en van de onderprefecten 
in drosten, zal ik overmorgen aan 
den II. R. proponeren, zijnde mij 
bij het organiseren der prefectures 
de intentie van Z. M. in deze 
onbekend geweest.

landsche benaming had gegeven, 
als waarop Zijne Majesteit zeer 
gezet schijnt en waarvan het be
noemen van Landdrosten bij de 
organisatie der departementen, ten 
voorbeeld kan strekken, deeze 
gezetheid is zelfs, ja onlangs door 
de order van aan de maanden des 
Jaars, in ofliciele stukken de hol- 
landsche namen te geven duidelijk 
betoond.

D.

D. 13
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§ 9. Dc wederuitbarsting der 
onlusten in het Cheribonsche, heeft 
mijns inziens niet zoo geheel 
al beweezen, dat de stelling van 
den Javaansche gouverneur En
gelhard (dat namelijk de terug
roeping van Radja Canonmn het 
eerste en voornaamste middel zou 
zijn om de rust te herstellen) ge
heel erroneus was, wijl volgens 

de vorige berigten nog altoos 
eenige hoofden der muitelingen 
bestonden, die men niet had kun 
nen achterhalen, gelijk dit ook door 
de uitkomst is bevestigd. En zelfs 
is het gevaar, dat men na het 
dempen van den eersten en groten, 
opstand, op gaf, alsnog te bestaan,, 
hoewel men het zekerlijk niet 
groot stelde om een aanhang te 
maken, gebleken niet ongegrond 
te zijn, alzoo Kiay Koeloer en 
Drachman hebben gereüsseerd.

Dat zoude even zoo zeer hebben

§ 9. Deze reflectie komt van 
den heer van Middelkoop, die de 
secretaris was van den heer En
gelhard en present te Cheribon, 
en als zijn vriend hem nog in alle 
zaken, die billijk zijn, voorspreekt. 
De hoofden, door U E. bedoelt, 
waren van de zoogenaamde partij 

Kanoman waarvan Bagoes 
Itam het hoofd was en welke zich 
echter nooit hebben willen onder
werpen noch het aangeboden par
don aannemen. Bagoes Rangsen 
exteert nog maar de goede be
handeling der Ingezetenen, een 
goede politie en een goed corps 
strikrniters, maakt dat Cheribon 
compleet in rust is.

en

van

D.

Deze periode is mij wat duister, 
maar kan Uwe Exc. verzekeren, 
dat de organisatie ten volle be
antwoord aan de verwachting. kunnen gebeuren, indien Uwe Ex

cellentie liet plan van den Heer 
Engelhard niet had gevolgd, en de tegenwoordige inrigling dadelijk 
had daargesteld. Zonder dat het een bewijs zijn zoude dat de inrichting 
der prefectures niet beantwoorden aan het oogmerk der instelling.

Ik zal mij dus in geene beoordeeling inlaten, die als voorbarig 
kan worden beschouwd, maar van den tijd afwachten, of deze concen
tratie van het Bestuur, het gewenschte effect zal hebben.

Het Tafereel der plaats gehad hebbende misbruiken op Java is 
zekerlijk ten uitersten schrikbarend, doch daar Uwe Excellentie die 
beschouwd als gevolgen der gebrekkige inrichtingen en niet als per-

D.

soonlijke misdrijven en dezelve 
De Heer Engelhard is, buiten daarom ook niet ten lasten 

de verwaarlozing
van

van de koffij den Gouverneur Engelhard! brengt,.
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culture, in sommige opzichten een moet men hopen, dat de door Uwe 
minder drukkend Gouverneur ge- Excellentie daargestelde verbete- 
weest dan eenige zijner voorgan- ringen zullen strekken om dit

kwaad met wortel en tak uit te 
roeijen.

§ 10. Intusschen méén ik, dat men bij de beoordeeling van het 
gedrag van den Heere Engelhardt wel eenigzins zal moeten in het 
oog houden, dat hij aan de plaats gehad hebbende inrigtingen door 
eene langdurige gewoonte, verkleefd, bevreest is geweest voor nadelige 
uitwerkselen, die soms eene plotselinge afschaffing van dezelve konden 
hebben, en dat, in dien hij niet dadelijk met Uwe Excellentie in
stemde, zijne oppositie eerder aan deeze huiverigheid, dan wel aan 
eene opzettelijke tegenstreving, tegens de bevelen van Uwe Excellentie 
kan zijn toe te schrijven.

§ 11. En zonder hiermede verstaan te willen worden van dc 
verdediging van den lieer Engelhardt op mij te nemen, acht ik het

onder de mogelijkheden, dat de
§ 11. De sententie van den verwaarlozing der koffijculture ook 

opziender jtCoch is geweest, dat hij niet uit wandirectie, maar door 
zijn pligt gedaan heeft, wijl hij andere bijkomende omstandighe- 
aan den gouverneur kennis heeft den is veroorzaakt, want doch het 
gegeven van het omhakken van een is overbekend, dat het eigenlijk 
nieuwe tuin en nooit in het straffen zoogenaamde Java, op veele plaat- 
der hoofden, wegens verzuim in sen ongeschikt tot den teelt der 
het schoonhouden der tuinen, is koffij is, en dat men in den aanleg 
gemaintineerd geworden. Deze van onderscheidene plantagien niet 
nieuwe tuin was gelegen in het met oordeel was te werk gegaan 
district Jamboe vier uren van Sa- als het ware om slechts aan de

orders te voldoen, bomen had ge
plant zonder de geschiktheid van 
den grond in aanmerking te nemen, 
en ofschoon dus de culture aldaar 
geene gr, te vorderingen heeft 
gemaakt, schijnt dezelve echter 
allengskens te zijn toegenomen 
zooals mij zulks uit de successive 
Rapporten is gebleken. Dan daar 
Uwe Excellentie den opziener van

D.gers.

marang en als onder het oog van 
den Gouverneur, welke district zoo 
uitmuntend vruchtbaar en voor de 
koffijculture geschikt is, dat nu 
reeds de recolte vier maal meer 
bedraagt, als in 1808, en dit hoofd- 
zakelijk door de zorg die thans 
voor deze culture gedragen wordt 
wijl de nieuwe aanplantingen nog 
geen vruchten hebben kunnen
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eenige plantagien voor de verwaar
lozing derzelve heeft ter verant

woording geroepen, zal uit dit onderzoek zoo ik vertrouvre, de ware 
reden van den veraclilerden staat dezer belangrijke zaak, aan het 
licht komen, en tot dat ik met den uitslag daarvan zal bekend zijn, 
zal ik mijn oordeel opschorten.

§ 12. Ik zal insgelijks afwachten Uwer Excellenties nadere in- 
formatien over de beweegredenen welke den Heer Engel hardt heeft 
kunnen hebben, om het gedrag der bedienden in den Oosthoek bij 
de verschijning van het Eseader van den Engelschen Admiraal

Pellew goed te keuren, alvorens 
§ 12. Hare gehecle defensie mij in eene beoordeeling daar over 

is geweest, dat zoo zij anders uit te laten, omdat ik met grond 
gehandelt hadden, hun dit onder vermeene te mogen veronderstel- 
het vorige bestuur tot misdaad len, dal deze Bediendens zich nader 
zou zijn toegerekend, ’t welk den aan Uwe Excellentie zullen heb- 
Heer van Alphen aan Uwe Excel- ben verantwoord, 
lentie zal kunnen repeteeren.

L).geven.

D.
§ 13. Ik bedank Uwe Excellentie voor de provisioneel medege

deelde schets der nieuwe inrichtingen en verwagte het daarvan be
loofd nader en omstandiger Rap- 

§i 13. Het recueil,’t geen eers- port — gelijk het met alle nieuwe 
daags het licht zal zien en gedrukt inrichtingen is, zoo is liet ook met 
zal worden, zal mij in staat stel- deze gelegen, de tijd zal alleen 
len Uwe Exc. de differente orga- beslissen, of dezelve beantwoor- 
nisatien tot in hare minste details den, aan het heilzaam doel Uwer 
te doen kennen, ’t geen anders Excellentie, 
wegens den omslag van het schrijf
werk en andere bezigheden, nog de Tractements betaling der Indi- 
vooreerst onmogelijk zou zijn ge- sche Ambtenaren te gering was

D. en de stille winsten, aan dezelve 
gepermitteerd, en door het heften 

van een ambtgeld als het ware gesanctioneerd, de deur tot veele 
misbruiken openstelden, en dat hier in verandering diende te weeg 
gebragt tc worden, scheen bij allen, die over die materie geschreven 
hebben, buiten kijf, alleen is het mij voorgekomen, of in een tijd 
als deeze, waarin het klinkend geld bijna onverkrijgbaar is, het wel

liet is algemeen toegestaan, dat

v/eest.
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het gunstigste moment was, de behoefte aan spetie, door de verhooging 
dier Tractementen te vergrooten, want hoezeer liet wel waar is, dat

thans alles wat voormaals de 
ambtenaren voor zich genoten, 
tot 's Lands kas toevloeit, vrees 
ik echter dat de uitgaven in 
zilver groter zijn zullen, dan het 
meerder rendement der Domeinen 
en de directe of indirecte hier- 
voren bedoelde vermeerdering van 
Inkomsten, zullen bedragen.

Ik gronde deze bedenking ten 
opzichte van Java, op de bere
keningen van den Directeur gene
raal van IJsseldijk zelven, bij 
zijne consideratien over dat gou
vernement gesuppediteerd en voor 
zooverre als ik in staat ben de 
vaste uitgaven aan zilvergeld na 
te gaan zal die som enorm sur- 
passeeren, de geene welke men 
voorheen daarvoor stelde en die 
volgens de daarvan door den 
secretaris Meyer aan mij opge- 
gevene calculatie 700000 Rds be
droeg.

§ 14. Van de schikkingen tot verbetering van het lot van den 
gemeenen Javaan, hoop ik den besten uitslag te zullen vernemen, 
en het is mij aangenaam, dat de zaraenkomst der Regenten daartoe 
zoowel geslaagd is.

§ 15. De voortduring der contingenten en verpligte leverantien 
rekene ik niet alleen ten hoogsten nuttig, maar liet invoeren van 
eenige andere belasting zoude mijns inziens de zaken ook te verre 
buiten haar geheel gebragt hebben, en daardoor illusoir zijn ge
worden de precautie bij het 28 art. van Uwe Excellenties Instructie 
gemaakt.

§ 16. Reeds hiervoren onder § 13 de beduchting te kennen ge
geven hebbende, of de nieuwe inrichtingen niet veel meer geld

De Directeur generaal van IJs
seldijk heeft nooit Java gekend. 
Mijne brieven zullen U. E. des
wegens reeds gerust gesteld en 
doen zien hebben dat Java thans 
honderd duizenden Rijksdaalders 
minder noodig heeft dan te voren, 
niettegenstaande de groote wer
ken in den Oosthoek, het ver
meerderde militaire weezen en dat 
Samarang en de Hoven ons leveren 
de complete kleding, equipering en 
alle de paarden voor de armee. 
Den Oosthoek fourneert gelden 
aan Samarang en de groote Oost, 
terwijl van Batavia dit jaar aan 
specie niet meer naar Samarang 
is gezonden als Rd 40000 en naar 
de groote Oost van Rd 50000 
zonder dat ik geloove dat men 
dit jaar een penning meer der
waarts zal behoeven te zenden.

D.

.
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zullen doen uitgeven, dan men door het tot zig trekken der voor-
deelen, welke de ambtenaren genoten, terug ontvangen zal, is het 
mij aangenaam hier de geruststelling te vinden, dat de bezolding

der civile Dienaren op Java, met 
§ 16, Dit wordt door de on- voordeel voor ’s Lands kas, daar 

dervinding compleet bevestigd en uit zal te vinden wezen: welk 
is op § 13 beantwoordt. vooruitzigt ik hoope dat door de 

uitkomst zal bevestigd worden.
§ 17. De verligting welke den Javaan door de afschaffing der 

Heerendienstcn zal genieten en de ontheffing van veele andere be
zwaren zal, hoop ik, strekken om hem de verbetering van zijn lot 
te doen erkennen en hem van ’s Konings gematigde Regering gun
stige indrukken te geven, en Uwer Excellenties Bestier volgens 
Zijner Majesteit’s verlangen te doen beminnen.

§ 18. Hier omtrent kan UE. 
volkomen gerust wezen, dragende 
ik boven alles zorg voor goede 
prefecten, waardoor ik alsnog word 
teruggehouden aan de H. R. de 
vervulling voor te dragen van de 
vacante post van Prefect te Tagal, 
zijnde den jongsten Prefect F. 
van Braam voor eenige dagen 
overleden.

D.

§ 18. Vooral is het te hopen, 
dat de Regenten, welke daar mede 
schijnen ingenomen, oprecht zijn 
in de betoning hunner verkleefd
heid en ondergeschiktheid; welke 
ook hunne houding zij, het zoude 
onraadzaam zijn af te gaan van 
de waakzaamheid en van het
scherpe toezicht, waartoe ons hun 
geveinsde aard, tot dusverre ver
plicht heeft.

§ 19. De verandering der Regtspleging wensch ik dat aan liet 
oogmerk zal beantwoorden.

§ 20. Terwijl ik tevens hartelijk verlange dat de vermeerdering 
van Inkomsten, welke Uwe Excellentie uit dc nieuwe gemaakte schik
kingen verwagt daarvan het onfeilbaar gevolg zal zijn. Bijzonder is 
mijn aandacht gevallen op de gemaakte schikkingen omtrent den 
Rijsthandel. Zoo als die uit de opgave, die Uwe Excellentie mij daar 
van doet, voorkomt zoude het schijnen, dat de Leverantie der meerdere 
rijst, dan het contingent, een vrijwillige daad is van de zijde 
den planter, en dat deze dusdanig geleverde Rijst, de eenige is, 
voor welke den uitvoer is opengesteld, zonder dat het echter blijke, 
dat de uitvoer van rijst, welke de planter voor zich behoud, ver
boden zij.

van
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Ik kan hieruit nu niet afleiden welke redenen er kunnen bestaan, 
die den planter zoude bewegen om de Rijst die hij meer dan zijn con
tingent inoogst aan den Lande te leveren, tot eenen bepaalden prijs,

liever dan dezelve tot de meest 
voordeeligen aan particulieren te 
verkoopen, daar het toch altoos 
moeilijk zijn zal, om (gesteld dat 
den uitvoer van de particulier 
verhandelde rijst verboden is) 
zulks te beletten, als er eens een 
uitvoer is toegestaan.

Ik veronderstelle wel, dat door 
een kenbaar teken, aan de embal- 
lagie van de ten uitvoer vrijge
stelde te doen, hieraan kan worden 

te gemoet gekomen, doch dan noch zal het altoos moeilijk zijn, dat 
strikt te doen observeeren, en eene ongepermitteerde uitvoer zoude 
de wet illusoir kunnen maken en de hoop veriedelen, die men 
daar op voor de vermeerdering van ’sLands Inkomsten had gebouwd.

Hoe het er mede gelegen zij, het ware wel te wenschen geweest, dat 
het placaat door Uwe Excellentie geëmaneerd ’), bij uwe missive ware 
gevoegd geworden om deze schikking beter te kunnen beoordeelen, 
•dewijl de zaak door mij van het uiterste aanbelang gerekend wordt.

Intusschen hoop ik mij hier in 
De geforceerde leverantie vindt niet te bedriegen, dat de woorden 

geen plaats, maar was het geval des verkiezende aantonen, dat 
onder den gouverneur van Java, de Leverantie vrijwillig is daar 
toen niemand koopen mogt en Mij dwang in dezen zoo zeer strijdig 
al de rijst uit het Demaksche al- is met de Javaansche constitutie, 
<3aar door zijn Boekhouder tot een en van ver nitziende gevolgen 
willekeurige prijs liet opkoopen, koude wezen, 
die zelfs door zijn knevelen in
twee en drie jaren een som van 25 a 30 000 Rd zilver geld kon bij
eenbrengen, zooals het geval was met den laatsten Boekhouder Atera, 
welke drie jaren voor mijn komst hier te lande nog was ordonnance.

Daendels.
§ 21. Als een allergewenschte zaak, heb ik de voortgang der 

1) NI. van 25 Mei 1803; zie Plakkaatboek XIV', bl 759.

§ 20. Dit moet worden ver
staan indien de markt te laag 
liep of dat zij dezelve niet konden 
kwijt worden, waartegen nu is 
voorzien door den planter de gele
genheid te laten dezelve aan den 
Lande tegen Rd 17 de koyang te 
kunnen verkoopen, ’t geen een 
sterke teugel is voor de opkoo- 
pingen tegen spotprijzen. D.

f
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duiteiimunterij op Java vernomen, hetwelk ik vertrouwe dat alle- 
ongelegenheden uit gebrek aan die munt, waarover zoo dikwijls is-- 
geklaagd zal hebben weggenomen.

§ 22. Het bedeelde omtrent de oprichting der posterijen voor ge
communiceerd houdende inhereer ik slechts het hierboven § 6 ge
avanceerde gevoelen, omtrent de verbetering der wegen.

§ 23. Insgelijks voor notificatie aannemende het berigt van de- 
versterking van straat Menaro.

§ 24. En dat der oprichting van een Atelier, over de noodzake
lijkheid waarvan ik bij § 20 mijner vorige missive over de Ambachts~ 
quartieren sprekende, eenige denkbeelden in het midden bragt.

§ 25. Zou mij alleen overblijven met den wensch te besluiten,, 
dat de goede verstandhouding met den Keizer en Sulthan, bij voort
during zal worden bewaard, als de gewigtigste van alle belangens-

§ 26. Indien niet de aangename taak mij overbleef, Uwe Excel
lentie geluk te wenschen met den goeden uitslag der onderneming 
tegen het Bantamscbe Rijk, waarvan met grond de heilzaamste ge
volgen kunnen worden te gemoet gezien. Zijne Majesteit heeft Uwe 
Excellentie reeds daarover door mij hoogst deszelvs tevredenheid 
doen betuigen, doch ik heb mij het genoegen bij deze niet willen- 
ontzeggen, die verzekering te herhalen, waartoe mij het naschrift 
van uwe missive gedateerd 23 van slachtmaand eene gepaste aan
leiding gaf.

Ik heb de eer Uwe Excellentie van mijne bijzondere hoogachting 
te verzekeren.

73. Brief van Min. Van der Ileim aan Daendels,.
14 Aug. 1809.

Schoon ik op dit oogenblik zeer bezet ben en weinig zakelijksch- 
te melden heb, wil ik de gelegenheid, welke zich waarschijnlijk 
opdoet ter verzending dezes, niet laten voorbijgaan zonder met 
woord UwExcelle te melden de tegenwoordigen toestand

De bloedige toneelen in Oostenrijk voorgevallen, het succes der 
Fransche wapenen, de daarop getroffen wapenstilstand, en de hoop- 
op eene daar op volgende vrede zullen Uw Excell. uit de nieuws
papieren bekend zijn: maar waarschijnlijk nog niet dat de Vijand 
eene onderneming op dit Land heeft beproefd, en in Zeeland met de

een- 
van zaken.
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grootste magt, welke zij zeggen immer te hebben uitgezonden, in
geland; en dat op het tijdstip op hetwelk onze troupes in Spanje,, 
en in Uuitschland de gemeene zaak met roem helpen voorstaan, en 
Vrankrijk deszelfs grootste magt over den Donau heeft zamenge- 
trokken. Echter zoo veel wij weeten houd Vlissingen nog vol, is de 
Fransche vloot, daar het bijzonder op schijnt te zijn gemunt, de 
Schelde op achter de Forten van Lillo en Liefkenshoek, en door een 
aantal Peniches en klein vaartuig bevestigd, en zijn wij niet zonder 
veel hoop deze expeditie, evenals die in den Jaare 1799 te zien afloopen. 
Als altoos, daar het Vaderland in gevaar is, bevind zich den Koning. 
De geestdrift der Natie neemt hand over hand toe; de middelen van 
defensie vermeerderen dagelijksch, en de van buiten aankomende 
hulp mag men vertrouwen dat meer en meer zal toeneemen. In 
Walcheren en Zuijdbeveland heeft de vijand zijn meeste magt; 
Schouwen dat onbezet was, is in zijn magt, -en de Zeeuwsche wateren 
met zijn schepen bedekt. De zeemagt schijnt zich wel te houden en- 
met den besten geest bezield tc zijn, dit verzoek ik Uwe Excell. aan 
den Heer Buijskes te bedeelen. De Maarschalk de Winter bevind- 
zich aan deszelfs hoofd; De Schout bij nagt nu Vice admiraal Bloys 
is bij den Koning. De Schout bij nagt Ruijscli commandeerd op de 
stroomen. De aide de Camp Melvill; de adjudant Twent, de Colonel 
Rijsterborch en veele anderen, zijn allen aan de hand, en alles word 
door den Koning, die de gecombineerde magt in peisoon commandeerd, 
bezield.

Onder dit alles gevoelt Uwe Excelle hoe de schatkist lijdt, en hoe 
meer dan ooit al mijn vorig geschrevene ten dien opzigte van volle 
kragt is, en al gelukt het mij, gelijk ik hoop Uwe Excelle per mijn 
eerstvolgende onze bevrijding te melden, hoe aangenaam het zal 
zijn, als de Colonie iets tot steun van dezelve zal kunnen bijdragen. 
Dit brengt mij van zelve op de maatregelen door Uwe Excelle ge
bezigd wordende, en de noodzakelijkheid om de oogenblikkelijke 
uitgaven in contanten zoo veel doenlijk te besnoeijen, voor al daar 
het niet is door te zien welke maatregelen America voor het ver
volg zal daar stellen en of het Embargo niet zal worden vernieuwd 
of den uitvoer zoodanig belemmerd dat den afhaal der Producten 
daar door verflauwt. De IJ1' Meijer die op zijn vertrek stond en van 
alle depeches was voorzien, wordt nu op nieuw door het Embargo- 
terug gehouden en alle hoop op eenige expeditie van hier meer en
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meer onmogelijk gemaakt. Omzigtigheid, spaarzaamheid en berusten 
•op eige middelen en kragt kan ik Uw Excelle niet te veel aanraden ; 
terwijl ik mij daar op verlatende de eer heb Uw Exc. van mijne 
ware hoogachting te verzekeren.

74. Brief van Van P o 1 a n e n aan D a e n d e I s, 
20 Aug. 1809

New York, 20 Aug. 1809.

Hoog Edel Gestrenge Heer.

Bij de aanschrijving van Z. E. den Minister van Marine en Colo- 
■niën van den 19 April deczes Jaars, bij welke mij is kennis gegeven, 
dat het Z. M. behaagd had, my te continueeren in de Commissie 
mij op den 15 November 1807, door de toenmalige heeren gouver
neur generaal en Directeur generaal te Batavia, in America opge
dragen, is de volgende periode betreffende den pecunieelen voet, op 
welke ik die commissie heb aanvaard.

"De Gouverneur Generaal Wiese, nog niet hier te lande zijnde, 
ben ik van vele dingen onkundig, die mogelijk over uwe zen
ding meerder licht hadden kunnen verspreiden, — onder anderen 
ook van den pecunieelen voet, op welke UwEd. dezelve heeft aan
vaard. Met UE. dierhalve in Uwe Commissie te continueeren 
wil ik het daarvoor houden, dat ook de voorwaarden daarbij 
gestipuleerd, in kracht blijven, zullende liet Gouvernt. te Batavia 
gelast worden UE. het effect daarvan te doen genieten."

Bij de voorz. Commissie is mij toegelegd 10 000 Sp. Drs voor de 
reis en het verblijf van een jaar hier te Lande, en daar het voorzien 
was, dat binnen dien tijd, het welbehagen van Z. E. den Minister 
van Koloniën mij zoude kunnen geworden nopens de continuatie in 
die Commissie, was het meede aan Z. E. gedefereerd gelaten alsdan 
den pecunieelen voet verder te bepalen. Uit de vorenstaande periode 
uit Z. E. Missive blijkt het dat Z. E. dit niet ingezien heeft, maar 
zich laat welgevallen hetgeen bij het Gouvernt. te Batavia dien
aangaande zou vastgesteld zijn. En daar dit bij liet vorig Gouvernt. 
niet geschied is, moet ik besluiten dat Z. E. dit aan UE. niet minder 
verstaat gedefereerd te laten.



203

De nieuwe werkzaamheden mijner Commissie laaten mij niet toe 
in Princetown, een inlandsch dorp, met er woon te verblijven, maar 
verpligt mij in of bij New York mij te etablisseeren, hetgeen den 
bekrompen staat mijner finantiën mij niet toelaat. Ik vertrouw dus, 
dat L'E. mijne pretensie om daarvoor met een Jaargeld van Ds 4000 
geremunereerd te worden, niet dan een matig dedommagement zal 
gelieven te reekenen, in aanmerking van de kostbare levenswijze in 
of bij een der zeesteeden hier te Lande, de reizen, die ik naar 
andere zeesteeden genoodzaakt ben te doen, en de hooge brievporten 
die ik betaalen moet; en ik verzoek U. E. eerbiedig den Cap1. of 
Supercargo van de boot Goldsearcher die som, als waare die bij hun 
aangebragt, op den voet van het contract van den 20 Augustus te 
laaten valideeren, in welk geval die aan mij door de eigenaars van 
dat Vaartuig zal worden uitbetaald. U, E. gelieve verder daarbij te 
bepaalen of het Jaargeld aan mijne tegenwoordige Commissie geat
tacheerd, zal zijn ingegaan met den 13 Maart, den dag wanneer de 
vorige toelage heeft opgehouden of wel van den 19 April deezes 
Jaars, op welke Z. E. den Minister mijn Commissie heeft vernieuwd 
of op den 13 Julij daaraan, wanneer de aanschrijving daartoe bij 
mij is ontfangen.

Ik heb de eer mij met alle hoogachting te noemen

Hoog Edel Gestrenge lieer 
U. E. onderdanige Dienaar.

Naschrift met de Alert en Batavian verzonden.
Bijaldien de Brik Goldsearcher niet behouden mogt aangekomen zijn, 

zij het mij vergund, U. E. te verzoeken aan den bevelhebber van de 
Schoener Alert of van de Brik Batavian, voor reekening van de 
eigenaars die dezelve zijn als die van de Brik Goldsearcher, de 
waarde van Ds 4000 in producten op den voet van hunne contracten 
van den 28 October 1809 te laten afgeven, in welk geval de eige
naars zich verbonden hebben mij die som te zullen betaalen, zoodra 
zij daarvan bericht hebben ontfangen.
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75. Brief van Daeadels aan den K o n i n g, 
26 Aug. 1809.

Sire!

Vos Colonies dans les grandes Indes se trouvent dans un état 
plus heureux, que les circonstances faisaient prévoir k ma dernièro 
du 19 Mars passé, dont j’ai 1’honneur de joindre ici le duplicata, 
ainsi que le triplicata de mon rapport du 13 Novembre 1808, non 
obstant que la recolte de riz n’est pas abandonnante cette année, et 
que les productions de la Colonie restent en magasin, ou sont troc- 
quées contre des toiles ou autres marchandises, dont la Colonie a 
besoin; mais sans qu’il entre des espèces sonnantes.

Depuis trois semaines il nous sont arrivés trois avanturiers Arae- 
ricains, amenant du vin et d’autres articles, mais point d’espèces 
sonnantes, neanmoins nous pourrons nous flatter d’en recevoir par 
les navires, qui suivront oü les circonstances, dans les quelles se 
trouvent la plus grande partie des negocians de la Nord Amerique.

Le vin venait pourtant trés & propos, car la bouteille de vin rouge 
de Bordeaux, d’une qualité inferieure coütait deja sept rixdales. 
L’organisation de cette Isle, et de toutes les administrations est 
achevée et repond entiereraent au but proposé.

Je rends compte au Ministre de Votre Majesté dans le plus grand 
détail dc la situation de la Colonie et je le prie de porter au pieds 
de Votre Majesté mes voeux, qu’il vous plaise, Sire! de m’envoyer 
un successeur, avec les raisons, qui me font croire, que les interets 
de la Colonie, et la confiance, que Votre Majesté et son Ministre 
peuvent avoir dans les changemens, que j’ai opéres, les commandent.

Mais il faut, Sire! que mon successeur soit envoyé de 1’Europe et 
que Votre Majesté le fasse accompagner de quelques persoi.nes probes, 
quiont des réputations a perdre, et qui ont des talens administratives 
et financières, car la Colonie en a besoin et quoiqu’il s’y trouve des 
gens probes et de bonne foi, ils en manquent entièrement les talens 
pour gouverner et administrer la Colonie.

La santé du Contre Amiral Buyskes me faisant craindre pour sa 
vie et les travaux imporlans dont il a ete chargé a Sourabaya, des Fort 
Louis et autres étant presqu’ achevés, je n’ai osé lui refuser de re- 
tourner en Europe, ce qu’il efïecluera sous pcu et apportera k Votre 
Majesté de nouveaux desseins de ces forts, qui ont surpassé mon attente,
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et m’ont rempli de surprise, lorsque je les ai visité dans les mois 
de Juin et de Juillet: Le Fort Louis surpassant en force, grandeur 
-et exeeution, tout ce que j’avais oui jusqu’ i(ji. II etait dejh armé de 
83 pièces et mortiers de gros calibre.

Ce Géneral apportera en même tems üi Votre Majesté les desseins 
des Hotels 'k Weltevreden, Buitenzorg, Bodjong prés de Samarang, 
et de Simphang prés de Sourabaija, ce dernier bati par Mr. D. van 
Hogendorp. Les quatre Hotels seront tres necessaires pour loger Ie 
Gouverneur Général, s'il veut entreprendre annuellement le voyage 
jusqu’ & Sourabaija, ce que j’ai trouvé par moi même, être de la plus 
haute importance, car le projet seulement de son voyage fait remplir 
les devoirs h tout le monde.

Je me flatte, Sire! que Votre Majesté aura sanctionné les arran- 
gemens, prises par le Conseil des Indes rélatifs les biens de Wel
tevreden et de Buitenzorg: Le premier est vendu avec son Passer, 
et la caisse de 1’etat y gagne a peu pres ceut cinquante mille 
rixdales.

J’ai trouvé sous 1’approbation de Votre Majesté un moyen pour 
dédommager les Gouverneurs Généraux dans le tems, non seulement 
des pertes supposées des revenues de ces deux biens; mais encore de 
tous les voyages, présens et dépenses, qui en dependent, en leur per- 
mettant de partager pour la moitié dans 1’achat des niz d’oiseaux, 
que les deux Ministres aux cours de l’Empereur et du Sulthan de 
Mataram ont en achat perpétuel, et qui peuvent lui rendre au moins 
un bénéBce annucl de cinquante mille Rixdales en espèces: Ce qui 
fut autrefois un des émolumens des Gouverneurs de Java. Les cliemins 
sont achevés a peu dc chose prés et surpassent beaucoup ceux de 
la Hollandc. J’ai fait trente six lieues par jour, et on peut faire 
le chemin d’i^i a Sourabava en cinq jours. La diligence marche deja 
sur différents points et dans quelques mois la poste et les relais 
seront établis üi l’instar de la France.

L’attélier de conslruction iï Sourabaija travaille avec sept cent 
cinquante ouvriers pour 1’armée et pour la marine, et rivalise avec 
le plus beau attélicr en Lurope.

Les llopitaux sont dans un tres bon état et pour les soins des 
malades et pour radministration. On compte qu’il ne meure, dansles 
mois les plus malsains, que cinq sur cent, tandis qu’il en meure en 
Zelande sept sur le même nombre; Mais il nous manque des Mede-

l
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eins et des chirurgiens, que nous attendons de la bonté paternelle de 
Votre Majesté.

Les salpètrières nouvellement établies suffisent déjrï aux besoins 
de la Colonie.

Les magasins d’artillerie sont mis sur un bon pied et son admi- 
nistration est purgée des défauts, qui rivalisaient avec les fautes des 
autres administrations.

A Batavia sont introrluites les améliorations et épargnes, que 
j’avais 1’honneur d’annoncer k Votre Majesté dans ma précedente, 
et le resultat répond entierement i\ rattente.

3)es casernes sont preparés k Molenvliet a une demi lieue de la 
ville, pour recevoir le malheureux garnison, qui fut exposé jusqu’ 151 
a son elimat pernicieux.

Weltevreden s’embellit des débris des Hotels du chateau et de la 
ville. On y construit des chemins, des ponts, des balustrades, on 
applane une plaine considerable d’exercice ou champ de Mars.

Les raaisons, qui, il y a six mois, ne trouvaient de locataires, et 
donl la valeur était baissée de la moitié, sont montées au delè. des 
prix primitifs et ne suffisent au nombre des personnes qui en de- 
mandent; dont la eause est que j’ai fait arriver a Weltevreden et 
dans les environs les troupes, que je tiens prêtes k s’embarquer s’il 
nous arrivé des vaisseaux et des ordres de Votre Majesté, consistant en:

6 Bataillons d'lnfanterie 
de chasseurs

2 Esquadrons de Cavallerie 
2 compagnies d’artillerie légère

de ligne.
et que j’espère porter sous peu a un nombre de buit a neuf mille 
hommes, les recrues venant en force.

Votre Majesté me dispensera d’ajouter ici les tableaux des troupes, 
puisque je n’ose arrêter davantage le batiment araericain, qui se 
chargera de oette dépêche, et que le départ prochain du General 
Buyskes me mettra a rnême de Penvoyer a Votre Majesté. Je 11e 
puis cependant m’empécher d’assurer Votre Majesté que les troupes 
de toutes les armes surpassent beaucoup ropinion, que je ra'y avais 
formée et je me croirai heureux de conduire la division surditte en 
rase campagne, contre une division Anglaise de la rnême foiaje, con
sistant toutes en troupes Europeen nes.

2 d°

2 d" d°
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L’esprit du Militaire est excellent et pour attacher de plus en plus 
1’officier au service de Votre Majesié, j’ai creé de riouveaux trois 
Brigadiers, dont chacun commande une division permanente & Batavia, 
a Snmarang en a Sourabaija; pendant que les deux au tres sont le 
clief de 1’Etat Major et le commandant de la division mobile.

L’ambition de raériter 1’approbation du gouvernement et les déco- 
rations de 1’ordre Royal de Hollande surpasse même 1’Europe. Pour 
ne pas les éteindre et pour suivre entierement les intentions et les 
intéréts de Votre Majesté, je me seus autorisé d’en decorer plusieurs,. 
ainsi que des emploiés civils au jour prochain de la naissance de 
Votre Majesté, malgré qu’il me manque des décorations rnais que 
1’orfèvre Javan imite déja tres bien, et j’ose piier Votre Majesté 
pour le bien de son service de m’envoyer ou de charger mon succes- 
seur de trente décorations de chevalier et de cinq décorations de 
commandeur, pour les distribucr a d’autres occasions et a remplacer 
ceux qui sont faites ici.

Je ne fatiguerai pas Votre Majesté des ménées et de la corres- 
pondance coupable que les Anglais entretiennent dans cette colonie. 
J’ai cru de mon devoir d’en instruire le Ministre et je reponds a 
Votre Majesté de la Colonie sur ma tête, et en même tems, que ces 
malheureuses machinations ne sont punies qu’en donnant le conseil a 
ces coupables personnes de quiter la colonie.

J’ai reQU la premiere lettre de mon Epouse par le Beaufrere du 
General Buyskes, Monsieur B. Blok, i\ qui j’ai contié leposte degrif- 
fier de mes Bureaux établis a 1’instar de la secretarie de Votre 
Majesté, dont Monsieur Dassevael fut le griffier, et je suis trés con
tent de son travail et assiduité. La lettre de mon Epouse m’a rempli 
de joie, et puisque ma familie se trouvait en bonne santé, et que 
Votre Majesté la comblait de ses bontés. Je prends la libcrté de la 
recommauder dans la continuaticn des bonnes graces de Votre Majesté. 
J’ai l'honneur d’être avec le plus profond respect

Sire!
De Votre Majesté

Le plus soomis le plus fidele et ie plus 
obeissant serviteur et sujet. 

Daenjdels.

Buitenzorg 
ce 26 Aout 1809
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76. Brief van D a e n d e 1 s aan den K o n i n g, 
7 Sopt. 1809.

Sire!

La situation de cetle colonie est changée depuis mon dernier 
rapport du 26 aout, dont j’ai 1’honnenr de joindre ici le duplicata, 
ainsi que le triplicata de mon rapport du 19 Mars.

L’amiral anglais Drury ayant declaré eet isle ainsi que les Mo- 
lucces en état de blocus, dont j’ai 1’lionneur de joindre i^i la decla- 
ration, eet amiral a envoyé en même tous différentes fregattes pour 
•éxecuter eet ordre, de manière qu’a présent ni les Maures, Arabes et 
Armeniens ni les Nord Americains pouront apporter les articles né
cessaires pour la colonie, ni prendre de nos productions.

Votre Majesté sera convaincu que la colonie a besoin d’un prompt 
secours en vaisseaux, pour faire lever le blocus, et voudra en même 
tems donner ses ordres pour que eet Escadre nous améne un appro- 
visionnement complet d’articles dont la colonie a besoin, ainsi que 
des administrateurs que j’ai demandé dans ma precedente, des officiers 
et sous officiers, des medecins et chirurgiens et des rainistres des 

•cultes chrétiennes et des armes a feu et pierres a fusils.
Je fais part du notre situation au ministre, et entre en quelques 

•details qu’il mettra sous les yeux de Votre Majesté.
J’ai etc.

Weltevreden ce 7 Septerobre 1809

Brief van L. W. Meyer aan G. G. Daen- 
dels, Buyskes en Van IJ sse 1 cl ijk, 9 Sept. 
1809.

77.

Tonningcn.

Is ook al mijne zending in commissie vruchteloos en de mij opge
dragen last onuitvoerlijk geweest, zoo is daarentegen mijn verblijf in 
Holland dienstig geweest om het Ministerie aldaar van de situatie 
der kolonie te onderrichten en UwIIoogKdelheden personeele belan
gd pligtmatig bevorderlijk te zijn, zooals ik dan ook, tegen de 
schriftelijke consideratien van den Minister, eindelijk en na veel 
moeite van Zijne Majesteit de approbatie van den afstand van het
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landgoed Buitenzorg heb weten te verkrijgen. Hoezeer het Ministerie 
tegens Uw HoogEd. zendelingen ingenomen is, heb ik ten volle onder
vonden en blijkt daaruit, dat men den Collonel Gicquel Destouches 
den dag na zijne aankomst ontslagen heeft.

De Handel is in alle weerelddeelen gestremd, de Amerikanen worden 
noch in Frankrijk noch in Holland of Duitschland geadmitteerd, 
vinden dus geen débouchees voor hunne koloniale goederen en alzoo 
ook geen aanmoediging om den handel op Batavia voort te zetten, 
te meer noch daar de prijs van 18 Spm. voor de pikol koffij niet 
geëvenreedigd is aan de risico van dien handel en de prijs daarvan 
in Amerika, ’t welk een ende ik de vrijheid gebruik Uw HoogEd, 
eerbiedigst in consideratie te geeven zoowel als de noodzakelijkheid, 
van die scheepen, welke noch ten handel komen, zoowel bij den 
inkoop hunner factuures als het afstaan van retourladingen te favori- 
seeren en daardoor den handel aan te moedigen............................

Uw HoogEdelhcdcn zullen moogelijk minder zwarigheid in eene 
vermindering van Prijs der koffij vinden, nadat ik de eer gehad heb 
Uw HoogEd. te melden, dat ik ’s Ministers volle en bepaalde quali- 
ficatie heb om bij mijne aankomst in Amerika, de Amerikanen on- 
geneegen vindende op Batavia te handelen, in naam des Ministers 
contracten aan te gaan en daarbij de prijzen der producten naar 
tijdsomstandigheden te verminderen.

Brief van A. Faure aan Van P o 1 a n e n, 
15 Sept. 1809.

78.

Kaap de Goede Hoop den 15 Septbr. 1809.

Hooggeachte Vriend!

Door de bloccado van Isle de france, en een aantal prijzen, die 
ons successi vel ijk van daar aankomen, krijgen wij alhier ook nu en 
dan tijding van het Eijland Java. De rust hecrschte aldaar tot laat 
in Maart van dit jaar. De Maarschalk was van zijn Javase reis terug 
en resideerde op Buijtenzorg. De L. G1. Buijskes was met de Marine 
c.a. na Sourabaija, alwaar de Coll. de Cock liet militair gezach voerd. 
De charlatan en Prefect du Puy was in de Bantamsche Dalem wre-

14
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delijk vermoord door zijn B. Majesteits Minister van b. z. Deezen 
was wegens disobedientie door de Maarschalk opgecijscht, en is na 
dat de G1. zich aan het hoofd van een vliegend leger had geplaatst 
met den Koning gevangen genomen en gcfusileerd, intusschen dat 
den Koning is afgezet en na Madura verbannen geworden. Het zal 
moeijlijk te bepalen zijn hoe lang de IIr D. zich zal kunnen mainc- 
tineeren, en wat de uitkomst zal weczen van zijne violente hande
lingen en bedrijven, die zo zeer schijnen aftewijken van de oude 
politie. Vooral nu men weet dat Java en de Moluccos ook begreepen
zijn onder het Decreet eener even strenge bloccade als de fransche 
Eijlanden in de O.-I.

A. Faure.

Brief van Van Po lanen aan Min. Van der 
Heim, 18 Sept. 1809.

79.

New-York, 18 Sept. 1809.

Ik heb de eer, deezen ingeslooten, aan U. E. te laaten toekoomen 
een afschrift van mijnen brief aan den Maarschalk Daendels van den 
20 der vorige maand, aan welkers inhoud ik de vrijheid gebruike 
mij eerbiedig te refereeren.

De politieke relatien der Vereenigde Staten van America zijn tans 
tot dezen stand gekoomen dat liet meer dan bevorens bedenkelijk 
is geworden of het aan deeze zijde mogelijk zal zijn met Fr. en 
Eng. den vreede te onderhouden. In zooverre de gebeurtenissen op 
het vaste Land van Europa een invloed hebben op het Systheina 
van F. en E. ten aanzien van America, verwagt men dat de jongste 
decisieve actie van den Franschen Keizer met den aartshertog Karei, 
waarvan men na die van den 21 en 22 Meij bevorens, eenen ande
ren uitslag gehoopt had, het ICngelsclie Kabinet lot meer gematigde 
gevoelens (en aanzien van America brengen zal, en men ziet het dus 
niet als onmogelijk aan, dat de teegens woord ig hangende negotiatien 
met Engeland, een gunstig uiteinde zullen necnien. Wat dit ten 
gevolge zal hebben ten aanzien van Frankrijk, meent men te kunnen 
voorzien, zo uit vorige verklaringen als ook uit twee brieven in de 
maand Meij in Parijs door den druk gemeen gemaakt, en daar 
openlijk en dus met het consent van het Gouvernement verkogt, en 
hier in het begin der voorl: maand onlfangen, vertaald en uitgegee-
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ven. Deeze brieven, gedagteekend Parijs 19 en 20 Mei 1809, getee- 
kend D. C. en gerigt h Monsr le Comte de XXX, houden in, zeer 
uitgewerkte aanmerkingen over de vorige opheffing van het embargo 
ten aanzien van Engeland, en eene stellige verklaring dat Frankrijk 
niet dulden kan en zal, dat de Americanen den handel in eoloniale 
Producten met het vaste Land van Europa zullen drijven, doordien 
den Engelschen handel daardoor indirectelijk gebenificieerd zoude 
worden. Die publicatien zijn, wel is waar, in Parijs door de politie 
opgehaald, toen men daar de tijding had ontfangen, dat het provi
sioneel arrangement tusschen Engeland en America door het Engelsch 
Gouvernement was vernietigd, dan dit meent men hier niet minder 
als een bewijs te moeten aanzien, wat men van de zijde van Frank
rijk te wagtcn heeft, bijaldien America haare geschillen met Engeland 
zal bijleggen.

Het kan, vertrouw ik, nog aan U.E. nog aan het bestuur in 
Indië onverschillig zijn van hier geïnformeerd te worden, wat er te 
hoopcn is ten aanzien van den Americaansehen handel op Java en 
ik mag niet nalaaten, ook aan U.E. mijne vaste overtuiging te be
deden, dat den aanbreng van contanten van hier naar Batavia niet 
op den vorigen voet zal plaats hebben tenzij de prijs der ko.ffij 
aanmerkelijk laager word gesteld.

In eene bij mij ontfangen particuliere brief van den Heer Direc
teur Generaal van IJsseldijk van den 18 Maart 1809 bericht hij mij 
dat de Quotisatie eerst over de ambtenaren en bemiddelde Lieden 
en vervolgens over de Chineesen en Mooren, het Gouvernement op 
Batavia in staat had gesteld zich voor dit loopend Jaar te redden, 
dan dat de vooruit&igten voor het vervolg, aller kommerlijkst zijn 
bijaldien de Amerikaansche vaart niet weeder hervat wordt. Bijal
dien U.E. daaraan ook dat groot gewigt zal hechten, zoude hierop 
te spoediger te hoopcn wcezen, bijaldien U.E. mogt goedvinden mij 
te qualifieoeren tot eene prijsverlaaging der koffij op Batavia, en 
hoe ongaarne ik mij dienaangaande meer stellig verklaare zij het mij 
vergund als mijn gevoelen aan U.E. voor te draagen, dal tenzij de 
prijs der koflij op Ds 14 de Picol gesteld word, er geen hoop is, 
zelfs onder gunstiger omstandigheden dan de tegenwoordige, dat den 
vorigen handel op Batavia van hier zal hervat worden.

Ik heb de eer mij met alle hoogachting en verschuldigde consi
deraties te noemen.
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Afgezonden over Tonningen.

P. S. Javakoffij word heeden nog aangebooden voor 24 
k 25 cents, met het recht van drawback en op lang crediet, 
hetwelk de prijs op 19 a,20 cents het Pond brengt, betaal
baar 3, 4 en 6 maanden, dan hiervoor worden geene koopers 
gevonden. De Brik Goldsearcher zal niet van hier vertrekken 
dan op den 26 aanstaande; bijaldien die niet te lang op 
Sourabaija word opgehouden kan ik over ses maanden een 
antwoord van den Maarschalk Daendels te gemoet zien.

Brief van Min. Van der Ileim aan den G. G. 
Daendels en de Raden van Indië, 21 Sept. 1809.

80.

Mijne Heeren!

Hiernevens doe ik U toekome» de factuur van de goederen 
geladen in het Amerikaansche schip Urania, kapitein J. M. Peck 
ter waarde van ƒ 47400.— welke ik naar luid van een op heden 
met hem gesloten contract, aan hem hebbe verkogt met 50 pet. 
advans en du3 voor eene somma van ƒ 71100: zegge eenenzeven
tig duizend een honderd guldens om door UI. te worden betaald 
in eene retourlading ten belope van evengem. sommen, ter keuze 
van den Kapitein uit de volgende Producten, hetzij uit een der zelve 
artikelen of uit sommige of allen te zamen, te weeten: uit koffij, 
zuiker, peper, specerijen, zoo nogtans dat wanneer hij geheel of ten 
deele specerijen verkiest hij niet anders dan de gewone proportie in 
de onderscheidene artikelen der specerijen zal kunnen vorderen: 
en Drogerijen, zoo dezelve aanhanden zijn, alles tegens den gewonen 
Marktprijs, de.Piaster gerekend a 50 Slrs llollandsehe Courant, zul
lende de kapitein door U moeten worden voorzien met een certificaat 
dat de goederen op Batavia zijn ingenomen teneinde hij daarvan kan 
doen consteeren, waar zulks zou kunnen behoren of gevorderd worden.

De Kapitein beeft mij doen blijken dat hij wel genegenheid zoude 
hebben deze lading naar Japan over te brengen en ik heb op zijn 
verzoek niet willen afzijn U hem daartoe aan te bevelen, indien het 
schip U geschikt voorkomt.
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81. Brief van Min. Van der Heim aan den G. G. 
Da end els, en de Raden van Indië, 21 Sept. 1809.

Mijne Heeren!

Ik heb de Eer UE. kennis te geven
§ 1. dat ik op den 29 van Zomermaand 11. aan den Heer C. L. 

de Veije op dcszelfs verzoek toegestaan heb om zig met zijne huis
vrouw en kinderen na Batavia te mogen begeven, mits ten zijnen 
koste en buiten bezwaar van den Lande, dat ik echter bij mijn 
secreet besluit van den 25 van Oogstmaand daaraan volgende Lett. 
Z.Z.Z. den gewezen secretaris van de Hoge Regering L. W. Meijer 
geauthoriseerd heb om aan gen. Heer de Veije in America, wanneer 
dezelve zulks tot de verdere voortzetting zijner reize mogte noodig 
hebben te mogen voorschieten tot een somma van Een duizend 
Spaansche matten en daarvoor op denzelfden voel als zulks bij 
Secreete order van den 18 van Ilooijmaand Letter G.G.G., van welke 
order ik uL. bij mijne aanschr. van denzelfden datum heb kennis 
gegeven is bepaald op uL. te mogen trekken wisselbrieven welke 
de Heer de Veije zich verbinden zal aan ;s Gouvernements kassa te 
voldoen uit het beloop der geldcu te ontvangen uit eene aan zijne 
huisvrouw te beurt gevallen erfenis van wijlen den Baron van Nij- 
venheim onder berusting van de Heeren Hemert en Blanke, doch 
tot welker overname aan den Heer Vogelaar te Batavia volraagt 
was gepasseert.

§ 2. dat ik bij order van den 7 van Hooijmaand 11. n°. 26 tot 
klerk voor Indië aangesteld heb den persoon van Jan Hendrik 
Christoffel Scliroder onder voorwaarde dat hij de reis naar Indië zal 
doen op eigen kosten zonder eenig bezwaar voor den Lande doch 
met vergunning om bij zijn arrivement te Batavia dadelijk te kun
nen ontvangen de gagie die hij gedurende de reize zal hebben te 
goed gemaakt; waartoe hij zal moeten overleggen zodanig bewijs 
wegens den dag van zijn vertrek uit dit Rijk als waarmede gijl. 
genoegen zult kunnen nemen en onder uitdrukkelijke verplichting 
van de reize te aanvaarden uiterlijk binnen drie maanden na de 
dagtekening van gem. Besluit op verbeurte van het effect dezer zijner 
aanstelling.

§ 3. de Heer M. D. Popkcns zich bij"requeste aan mij geadres
seerd hebbende om naar Batavia te mogen vertrekken en aldaar in
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liet Justitieele of in het politieke vak gebruikt te worden, heb ik 
hem zulks bij order van den 25 van Hooimaand 11. n°. 17 toege
staan en verzoeke uL., cm van den Kequestrant, hetzij in het poli
tieke hetzij in het justitieele zodanig gebruik te maken als uL. naar 
male zijner bekwaamheden nuttig zulks zal toeschijnen.

§ 4. Nadat ik met den Heer gew. Secretaris L. W. Meijer ge
sproken had, had ik bij order van den 28 van Hooimaand n°. 38 
bepaald dat de door Z.ijne Majesteit benoemde 3e en 4e Missiona
rissen Henricus Waarden en Philippus Widding, de reize naar Noord- 
America zouden aannemen onder toezigt van gem. Heer Meijer en 
dat voor hunne alhier gecontracteerde passage (voor zoo verre zulks 
strekken kan) zoude worden besteed het montant van ƒ 800, aan 
hem meerder dan aan de eerste Missionarissen toegestaan, zijnde 
de Heeren van Polanen en Meijer geauthoriseerd voor hunne verdere 
passage na Batavia te contracteren en daar voor wissels op uL. af 
te geven betaalbaar in producten tegen de vastgestelde prijzen, doch 
dat geene betaling aan voorn. Missionarissen voor hunne verteering 
iu America zal worden gevalideerd tenzij hun verblijf buiten hunne 
schuld buitengewoon mogt worden* uilgerekt, dan naderhand bevon
den zijnde dat de Heer Meijer er niet had kunnen slagen, om deeze 
Heeren van dezelfde gelegenheid als waarmede hij overvoer te doen 
profiteren hebben zij sedert op denzclfden voet en voorwaarden, doch 
bij eene andere gelegenheid de reize ondernomen.

§ 5. Voorts heb ik bij de opgedagte order van den 28 van 
Hooijmd n°. 38 gemelde Heeren van Polanen en Meijer geauthoriseerd 
om op den voorschr. voet van betaling in Indië de expeditie te be
vorderen van de officieren welke op de Corvet de Vlieg zijn ge- 
embarqueerd geweest en die in America mogt en aanlanden en aldaar 
onderstand zouden kunnen nodig hebben alsmede van eenige geëm
ployeerden, die zig misschien aldaar nog ophouden met verstande 
echter dat zij zig derzelve acten van aanstelling zullen moeten doen 
produceeren ten einde duidelijk blijke of zij dezelve ook hebben 
verbonden, om zonder eenig bezwaar voor den Lande de reize te 
doen daar sints eenigen tijd verscheide aanstellingen op dien voet 
gedaan zijn.

§ 6. De solliciteur Militair I. van Alphen heeft mij te kennen 
gegeven, dat het hem niet mogelijk was te voldoen aan eene door 
mij gegeven ordre, om de onkostrekening van wijlen den Capitein
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ter zee Zegers in te zenden alzoo alle de papieren van wijlen gem. 
Capitein met ’s Konings schip de Selirikverwekker zijn verongelukt 

daar die onkostrekening vooral dienen moet om daaruit te kunnen 
nagaan welke gelden aan dien Capitein door uL. zijn verstrekt 
geworden ten einde deszelfs Declaratie wegens overbrenging van 
Troepen naar de Kaap de Goede Hoop te kunnen liquideeren ont- 
biede ik uL. om mij per eerste gelegenheid gem. onkostrekening te 
doen geworden.

§ 7. Bij order van den 20 dezer heb ik tot klerk aangesteld Mr. 
Frederik George van Ilolmberg de Bekfelt en aan denzelven voor 
defroyement en reiskosten verstrekt de somma van ƒ 1200 mitsga
ders aan voorschot op zijn Tractement cene somma van 400 guldens 
in te gaan van den dag van zyn vertrek waarvan bij uL. door 
een certificaat van den Capitein. . ,

Ik heb hierboven reeds gezegd en het zal uL. ook uit verschei
dene aanstellingen gebleken zijn dat ik sints eenigen tijd geene 
andere aanstellingen tot klerken heb gedaan als van personen welke 
aannamen zich op eigene kosten naar lndie te begeven omdat de 
reizen thans over America moetende gedaan worden, het onzeker is 
hoe lange aangestelde personen zich in America moeten blijven ont
houden, waar uit notoir veel onkosten ontstaan en om welke goed 
te maken zijL. op het Ministerie dikwijls wissels afgegeven waarvan 
de betaling niet of ten minste niet gemakkelijk kan geschieden om 
de beperktheid der sommen tof den dienst voor lndie bij de jaar- 
lijksche begrootingen aangewezen.

Daar nu de gelegenheid tot eene directe overvaart zig aanbood, heb 
ik mij in dezen daaraan niet gehouden, maar de reiskosten voor den 
overtogt goed gemaakt te meer wijl het niet altoos het geval is van 
jonge lieden van dien aanleg als de aangestelde is gedisponeerd te 
vinden om zich naar de C'olonien te begeven. Ook had deze wel 
aanspraak op eenig meer dan gewoon gunstbewijs voor het uitne
mend gedrag bij den jongsten watersnood gehouden in welke om
standigheid hij verscheidene menschen van het oogschijnlijk doods 
gevaar heeft geret, waarvoor en indien hij zich door applicatie zulks 
zal noodig maken het mij aangenaam zftl zijn, dat hij door een 
goede plaatsing in den kolonialen dienst beloning mogt vinden en 
daardoor worden aangemoedigd om zijne werkelijk verkregene kun
digheden uit te breiden en dus doende een nuttig ambtenaar in die

en
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gewesten te worden waarin zijn vader ook reeds met lof heeft gediend.
§ 8. Ik voege hiernevens nog eene copy van eene order van den 

27 van Hooimd 11. n°. 27 betrekkelijk den missionaris H. Waarden, 
waarvan ik uL. bij mijn missive van dien datum heb kennis gegeven. 

Ik heb de Eer uL. van mijne achting te verzekeren.

S2. Brief van Min. Van der Ileim aan Daendels, 
21 Sept. 1809.

Mijnheer de Maarschalk!

Ik heb tot mijn innig leedwezen uil de jongst ontvangene berichten 
lopende tot Zomermaand dezes jaars uit America gezien, dat de 
afhaal der Producten, ook na het ophetfen van het Embargo, met 
geen de minste vigueur is geëntameerd. Dit brengt mij in veele 
bekommering over den toestand der volkplanting onder Uw bestier, 
te meer, wijl ik vreeze, dat alle de door Uwe Excellentie genomene 
maatregelen, om in de behoefte van contante specie te voorzien, 
niet meer dan kortstondige redmiddelen zullen zijn, waartoe men 
slechts maar één toevlucht kan neemen.

Deze hulpmiddelen, welke ik bedoelde, zijn de door Uwe Excell. 
gedane opeisching der contanten van Gerepatrieerden onder hunne 
gemachtigden te Batavia liggende & de geforceerde ieening bij Uwe 
Excell. Secreet Besluit van den 2 van Wijnmaand gearresteerd — 
operalien, waarvan ik had mogen verwachten, dat de mededeeling 
van derzelver daarstelling mij op eene officieele wijze en niet door 
de overzending der authentieke stukken, zoo van Gemachtigden 
als van Gerepatrieerden zou zijn geschied.

Ik mag Uwe Excell. niet verbergen dat het mij ten tiillerslen 
bevreemdt, dat de Col. Destouches die eerst in Wintermaand van het 
afgelopen jaar, & dus verscheidene maanden na het noemen der 
differente besluiten tot deze Geldlichtingen, vertrokken is, geen 
het minste bericht van die besluiten, zoo min als van de uitwerking 
die dezelve hadden gehad of beloofden, heeft overgebiacht: daar liet 
immers van het hoogste belang was, dat Z. M. daar van kennis 
droeg, & dat ik mij ook daarna in de eventuecle beroekeningen 
van het nodig secours koude richten.

Indien men op de calculative bereekeningen staal maken kan,
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welke som men van de opbrengst der Geldlichting van de Ge- 
repatrieerden zou kunnen verwachten, was dit zo gering, dat het 
wel te voorzien was, dat zonder het gewoon on 1 zet, door den af
haal der Producten, deze opera!ie door andere middelen zou moeten 
worden opgevolgd; en hoe verre deze laatsten als dan zouden kunnen 
strekken gereekend op de volle Som der Leening van Rd. 600,000, 
ben ik niet in staat te bepalen, daar ik de Jaarlijksche behoefte 
van contanten, ten gevolge der door Uwe Excell. gemaakte inrig- 
tingen, niet kan nagaan.

Het is dus blijkbaar, dat dit een zeer belangrijk point was, 
waarvan men zich mijns inziens niet onthouden mogt, met de eerste 
gelegenheid communicatie te doen; alware het ook dat men in 
ogenblikken van eenen algemeenen stilstand van den gewonen loop 
der zaken hier te lande niet genoegzaam in staat mogt geacht 
worden om in eene beoordeeling van dezelve te treeden.

Ik heb de Eer Uwe Excell. van mijne consideratie te verzeekeren.

83- Brief van Min. Van der Pleim aan Daendels, 
2-1 Sept. 1809.

Z. E. den Maarschalk Daendels.

Daar ik niet gaarne eenige gelegenheid Iaat voor bij gaan, om Uw 
Excell. de bewijzen mijner achting te geven, maak ik gebruik van 
het vertrek van dc Heer Ilolmbcrg van Beckfelt, om Uw Excell.

Mijne berigten uit America zijn mede 
niet gunstig, en volgends dezelve moet Uw Kxcell. van die kant 
weinig toevoer hebben bekomen. Ik boude mij bezig, om Uw Excell. 
zoo mogelijk eenige kundige lieden in liet vak van Medicijnen toe 
te zenden, maar alles is zoo kostbaar, zoo moeijelijk, en zoo ge
waagd, dat er schier geen doen racer aan is. Daar bij komt de 
noodzakelijkheid van bezuiniging, welke het zelfs onmooglijk maakt 
dc drie Ton aan adsignatien, welke Z. M. als het ultimatum had 
bepaald, tc voldoen, alzoo dezelve niet in liet Budget hebben kunnen 
worden begrepen. De Meer Meijer is over America weder vertrokken, 
doch zijne betaling is geheel aan Uw Excell. over gewezen, echter 
zal die ten declen ten minsten in een goed emp'.oy, en uitziften 
kunnen beslaan.

deze te adressceren
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Volgens ingelope berigten, welke echter niet bepaald genoeg zijn, 
om er mijne gedachten op te fixeeren, zoude Uw Excell. de stands
verwisselingen zeer kort op den anderen doen volgen. Bijaldien dit 
te vermijden is, houde ik zulks om meer dan cene reden verkieslijk, 
voor eerst omdat, als men cenigen tijd in dezelfde post blijft, men 
er zich meer in bekwaamt, en er meer liefde voor krijgt, ten anderen 
omdat men minder in verzoeking is, zich te zegenen en te verrijken, 
als men geen staat kan maken te blijven die men is. . . . Ik miste 
zederd een geruime tijd alle berigten van Uw kant, en hoop dat 
de mijne gelukkiger in hunne aankomst moge zijn. ITet is mij 
aangenaam Uw Excell. van de aanhoudende welwillendheid van 
Z. M. en mijne bijzondere consideratie te mogen verzekeren.

P. S. Zoo veel mij bekend is, bevind Mevrouw Daendels en hare 
familie zich in de voimaakste welstand, Mevrouw Janssens daaren
tegen.zegt men in facheuse omstandigheden te zijn............

84. Brief van Min. Van der Heim aan Daendels, 
1 Oct. 1809.

Hoog Edel Gestrenge Heer!

Pas weinige dagen geleden had ik de gelegenheid Uw Excell. 
met de Heer Holmberg te schrijven, en de tevredenheid van zijn 
Majesteit te kennen te geven, deze in dus eeniglijk dienende aan 
Uw Excell. den Brenger ernstig aan te bevelen. De Heer Cluver, 
reeds voor veele jaaren tot Predikant voor Jndien benoemd. Zijne 
bereidvaardigheid, tevredenheid om alle schikkingen zich te laten 
welgevallen, en zagt voorkomen maken het mij tot een pligt hem 
dit getuigenis te geven.

Hij is bijzonder sober uitgerust en vergenoegd zich met het voor- 
uitzigt van een gunstig onthaal in Indien, zich daarvoor alle ver
loochening getroostende. Het gebrek aan leeraars in de Colonie maakt 
mij deze afzending belangrijk, schoon liet mij voorkomt, dat Ilij de 
taal maar matig mngtig is en nog veel van zijn Moedertaal, het 
Hoogduitscbe daar onder mengt. Hartelijk wenseh ik dat Hij 
behouden re ijs mag hebben, Uw Excell. in goede welstand mag 
aantreffen, veel goeds mag stichten en een nuttig leeraar voor de

een
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Indische kerk mag zijn. Hij heeft een broeder Predikant op Ceylon 
gehad, doch is onbewust van zijn wedervaren. Wij hebben zulk 

ongunstig saijzoen, dat er nauwlijks voorbeeld van is. Bij aan
houdende stormen zijn de Plasregens onafgebroken, de rivieren 
zijn hoog gezwollen, het vee op veele plaatsen reeds op stal en de 
koude als in Slagtmaand. Verder zijn in de omstandigheden geen 
aanmerkelijke veranderingen. De Heer Wiese schijnt zich te Haarlem 
te willen nederzetten. Ontfang de herhaaling van mijne oprechte 
hoogachting.

een

85. Uittreksel uit een brief van Van Polanen 
aan Min. Van der Heim, 16 Oct. 1809.

Ik heb bevonden dat waare ik geautoriseerd de prijs der koffij 
op 12 dis de picol op Batavia te bepaalen, dit de onderneemings- 
geest van enige kooplieden zoude opwekken, in de hoop dat binnen 
den tijd die verloopen moet alvorens een expeditie van hier naar 
Batavia kan volbragt zijn, de tans zoo geheel ontmoedigende voor- 
uitzigten enigsints ten beste zullen zijn veranderd. Hiertoe echter 
vinde ik mij niet gemagtigd bij UE Missive van den 19 April 
dezes jaars, welke ik beschouw als de commissie, waarna ik mijne 
handelingen regelen moet.

(Uit brieven is gebleken) dat de Hr Secrets Meijer, mij in 
mijne commissie is toegeveegd en met een ampele Instructie voor
zien, . . . Hij word dienvolgens hier dagelijks te gemoed gezien, 
en bijaldien zijne aankomst niet te lang verschoven blijft, zal ik 
tot niets van belang besluiten, en niet dan provisioneele engage
menten aangaan.

80. Brief van Daendels aan Min. Van der Ileim, 
16 Oct. 1809.

Hoog Edele Gestrenge Heer.

Ik heb de Eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een 
door mij opgemaakte rekening van het gelv nik der 25 000 Spaansehc 
daalders, welke ik gedurende mijn aanwezen te St Croix op de Ka
narische Eilanden op Uwe Excellentie getrokken heb, tot inkoop, 
equipering en uitrusting van het Amerikaansche schip Virginia, en
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het aanschaffen van de nodige kajuitsprovisien, waar uit Uwe Excel
lentie ontwaren zal dat door mij 551 Spaansche daalders meerder 
zijn uitgegeven, dan het bedragen van de voormelde wissels.

Ik zoude reeds lange het gebruik dier gelden onder hel oog Uwer 
Excellentie gebragt hebben ware het niet, dat ik de gcwigtige bezig
heden in den dienst van Zijne Majesteit niet aan mijne eigene zaken 
had voorgetrokken, en indien ik had kunnen vooruitzien, dat deze 
rekening zoowel als de reeds bevorens gedane tot een montant van 
ƒ 13000 hollands, zoo uit Cadix als Tanger ter goedmaking van 
mijn extra ordinaire reiskosten door Spanje en Afrika naar de Kana
rische Eilanden enige zwarigheid zoude hebben opgeleverd tot de 
uitbetaling van mijn tractement aan mijne gemagtigden te Amster
dam; als hebbende • ik onlangs bij missive van den 16 Julij 1808 
van mijne vrouw vernomen, dat zij buiten mijn tractement als Maar
schalk van Holland en ’t surplus a ƒ 3000 van dat gedeelte van 
mijn tractement als Gouverneur-Generaal, hetwelk ik, ten behoeve 
van mijne vrouw en kinderen in Hol Hand staan laat, om die reden 
weinig ontvangen had.

Deze tijding heeft mij zeer gesmart, daar mijne vrouw, verstoken 
zijnde van Haren echtgenoot, nog dit grievende moet ondervinden 
'tgeen ik mij vleije dat ophouder, zal na de ontvangst der voor
melde rekening en bijlagen beslaande in:

A. het transport van het Brikschip de Virginia, voor den Fran- 
schen Consul-Generaal Cuneo Dornano, op den 8 September 1807, 
gepasseerd a 12000 Spaansche daalders, doch in het Kegister op 
11000 Spaansche daalders gesteld om den Kapitein, welke partici
panten in liet schip had, met 1000 Spaansche daalders te bcvoordeelen.

B. De Engelsehe quitanlie van den Kapitein II. Davis.
C. Besluit van de Hooge Indische Regering van den 8 Januanj 

1808 waar bij consteert, dat het Brikschip Virginia voor rekening 
van dit gouvernement overgenomen is.

D. Declaratoir van den Directeur Generaal Van IJsseldijk van den 
30 September 1809 tot bewijs dat voor hetzelve door het Gouverne
ment in Indien niets is betaald geworden.

E. Declaratoir van den Kolonel en Commandant der Ilaven te 
Batavia Van Hek, mede van den 30 September 1809, tot bewijs, 
dat het bovengen. Brikschip, na de overname van hetzelve in dienst 
is gesteld geworden.
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En dat mijne vrouw Eal jouisseeren van de volle aomrae, welke 
mij sedert mijn vertrek uit Holland, op den 20 Februari 1807 wettig 
toekomt, na aftrek echter van 1000 Spaansche daalders die ik op de 
Kanarische Eilanden voor mijn priverekcning getrokken heb, en nog 
eenig geld in Frankrijk ’t geen uit mijn brieven consteren zal, als 
Uwe Excellentie met de Heeren Jacob Dull en Zoonen te Amster
dam deze zaak zult gelieven te terminceren, en Uw Ed. boven de 
f 25000 bij Perigaud en Comp. te Parijs voor rekening van het 
Gouvernement op order van Zijne Majesteit voor mijne reiskosten 
getrokken, en de bovengera. ƒ 13000; als mede mijne dispositie voor 
reiskosten van mijn aide de Camp van de Kanarische eilanden naar 
Holland, te vertoonen de verder voor mij betaalde wissels, welke 
echter niet meer zijn dan de genen van welke hierboven gewaagd is.

Ik heb de eer met bijzondere consideratie te zijn.

87. Brief van Daendels aan den K o n i n g, 
16 Oct. 1809.

Sire!

La santé diminuante du general Buijskes, neeessitant son retour 
en Europe, apres avoir rendu de tres grands services je profite de 
son depart par faire parvenir & votre Majesté le duplicata de mon 
rapport du 7 Septembre, le triplicata de celui du 26 aout, le qua- 
druplicata de celui du 19 Mars envoyé par mon Aide de Camp 
Cuneo d’Ornano, ct lc quintuplicata de celui du 23 Novembre 1808 
envoyé par 1’adjudant general Gicquel Destouches, qui formcnt Ben- 
semble des changemens introduits dans cette colonie depuis mon 
arrivée.

Le general Buijskes aura 1’honneur de remettre a votre Majesté 
les dcsseins du nouveau Hotel gouvernemental Weltevrede, des 
maisons dc Buitenzorg, de Budjong et de Simpang, trois desscins du 
fort Louis et un de la baic Merak, ainsi que le tableau de 1’armée 
de votre Majesté aux grandes Indes.

Le general sc trouve a mèmc de rapporter a Votre Majesté tout 
ce qu’Elle desire de savoir et il connoit nos besoins que nous 
attendons de la sollicitude p;Uornelle de Votre Majesté.
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Je profite de cette occasion d’envoyer au ministro de Votre Majesté 
les copies de mes dépêches depuis le depart du colonel Gricquel, 
et je rends compte a Son Excellence, dans le plus grand détail, 
des changemens opérés dans la Cour de Justice, dont j’ai fait 
mer President mon secretaire general Muntinghe, qui est tres favo- 
rablement connu en Hollaude, que j’ai remplacé, comme mon secre
taire general, par le ministre aupres TEmpereur de Souracarta 
J. A. van Bi aam; mais tel est le denuement cl’hommes h, talens 
dans cette colonie, que je ne saurois remplacer Monsieur van Braam 
apres le depart du general Buijskes; me trouvant alors dans la 
necessilé de le nommer President du Conseil des lndes et mon suc- 
cesseur provisoire, car je ne dois cacher a Votre Alajesté que sans 
cette precaution la colonie, si je venois a mourir, se trouveroit en 
irois mois dans un danger imminent de tomber au pouvoir des An- 
glais, etant certain que le plan de neutraliser cette colonie existe 
toujours et auroit été executé sans mon arrivée en cette colonie, 
dont les preuves sont encore augmentés depuis mon dernier rapport. 
Mais je puis donner l’assurance posilive a Votre Majesté que par 
ces mesures ses colonies se trouveront hors de tout danger, jusqu’a 
1’arrivée des personnes de marqué, civils et militaires ainsi que d’un 
escadre que je ne cesse de solliciter a Votre Majesté et dont le be- 
soin devient de jour en jour plus urgent.

Je prends aussi la liberté de reïterer ma priere, qu’il plaise a 
Votre Majesté de m’envoyer un successeur, dont les raisons, que 
j’ai pris la liberté d'enoncer a Votre Majesté, sont encore augmentées 
par le delabrement de ma santé, causé par trop de travail et d'in* 
quietude, comme attestera le genera! Buijskes.

Nous nous trouvons Sire! toujours sans des ordres de Votre 
Majesté, et de son Ministre, ce qui est d’aulant plus douloureux,
qu’il arrivé par chaque batiment americain unc quantité de lettres
pour des individus ici et que rien au monde ne me ooulageroit plus,
dans ma carrière penible que de savoir si mes travaux ont obtenu
Tapprobation de V. M.

Je me flatte, que puisque nous avons a oflrir un post assuré et 
a 1’abri des ennemis aux ilottes combinées Fraw;aises et Ilollan- 
daises et qu’aucune partie du monde otfre 1’oceasion favorable de 
porter des coups decidés aux Anglais que cette partie du globe, 
ouh Sire! je me flatte, que le moment n’est pas eloigué, qu’il

nom-
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arrivera une flotte assez considerable et de troupes de terrenous 
Européennes.

J’ai etc.
Batavia ce 16 Octobre 1809.

88. Brief van Van Polanen aan Daendels, 
1 Nov. 1809.

Hoog Edel Gestreng Heer!
Bij mijne Missive van den 16 Julij deezes Jaars heb ik de eer 

gehad aan U.E. ingesloten te doen toekoomen eene Missive van 
Z. E. den Minister van Marine en Koloniën, in welke zo Z. E. mij 
meld, aan U.E. is kennis gegeeven, dat het Z. M. behaagd had, 
mij op den 12 April bevorens te benoemen tot Kaad ordinair van 
Hollands Indien en tevens te continueeren in de Commissie mij op 
den 15 Novr 1807 op Batavia opgedragen door den toenmaligen Heer 
gouverneur generaal en den tegenwoordigen Heer Directeur Generaal, 
ten einde, des mogelijk, de Oostersche Koraptoiren van hier direct van 
contanten en behoeften te voorzien, met deeze verdere extensie dier 
Commissie.

„dat Z. M. verlangd, dat die articulen, die den Maarschalk 
Daandels mogt nodig hebben, door mijne bemiddeling zullen 
worden geëxpedieerd; dat in de wijze op welke Z. E. mij 
door geene bepalingen wilde belemmeren, uitgenomen dat ik 
in het oog zoude houden dat de betalingen voor dezelve op 
Batavia zullen geschieden.”

In mijne Missive onder dagleekening van den 20 Augustus daar
aanvolgende heb ik aan U.E. in het breede mijne bedenkingen 
voorgedraagen over den staat der politieke relaticn der Vereenigde 
Staten van America, en den invloed daarvan op den handel iu O. I. 
producten; waarbij ik de stellige verklaring gevoegd heb, dat den 
vorigen handel van hier op Java niet zoude worden hervat, zo lang 
de koflij aldaar op 18 Ds de Picol zoude gehouden worden; zo als 
ik ook aan het ourdcel van ÜE. heb overgelaaten aan deeze mijne 
verklaring en de gronden en bercekoningen waarop die bij mij 
gedaan is, dat gewicht te hechten en die besluiten te neemen en 
mij te doen toekomen als UE. in derzelver wijsheid raadzaam 
zoude oordeelen.

J
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Hierbij bedeelde ik UE. wijders dat het contract met de Reeders ' 
van de Brik Goldsearcher geslooten, waarbij niet dan ten deele 
aan dc behoeften van de Oostersche Komptoiren werd voorzien, 
ook voornamelijk was aangegaan om UE. au fait te stellen 
den teegenwoordigen staat van zaaken, met relatie tot den O. I. 
handel, en om UE. gelegenheid te geeven mij uwe ordres te doen 
toekomen: teevens UE. mijne determinatie bedoelende om alvorens 
die bij mij zouden zijn ontfangen, den aanvoer van noodwendig- 
heeden naar Java, wel te zullen aanbcveelen, maar UE. tot den 
aanneem daarvan niet te verbinden.

Voor die Brik zeilvaardig was, namelijk op den 25 September 
waren de uitzigten ten aanzien van den Americaansehen zeehandel 
reeds verslimmerd, en liet was met moeijle dat ik de Reeders 
heb kunnen overhaaien hun contract van den 20 Augts te extendeereu 
tot dat van den 22 September daaraan.

Ma dien tijd zijn hier uit Europa ontfangen de berichten, met 
welke moeijelijkheden zijn verzeld gegaan de landing in Hollandsche 
havenen van enige ladingen Javasche Producten, niettegenstaande 
den invoer daarvan bij Publicatie van den 30 Junij was vrijgesteld; — 
dat op den 29 Julij, die vergunning weeder bij Decreet van dien 
dag was ingetrokken; — dat den keizer Napoleon op den 30 Julij 
had herroepen, zijn Decreet van den 4 Juni bevorens, cn bij ver
nieuwing van dat van den 16 Sepi1' 1808 had gestatueerd, dat geene 
koloniale Producten in Holland op het Fransch territoir zullen 
worden toegelaten, om het even hoedanig die mogen zijn geimporteerd 
of met welke certificaten voorzien; en dat alle schoepen met Colo- 
niale Producten geladen, welke de Elbe, de Weezer en de Jade 
zouden binnen komen, in beslag zullen worden genomen.

De uitvaardiging van deeze Decreeten strekt ten bewijze van het
geen ik reeds UE. heb verzeekerd bij mijne missive van den 20 
Augustus deezes Jaars, dat men reeden heeft in den geest, die tans 
de oorlogende Mogendheeden bezield, geduurende doezen oorlog tel
kens te vreezen eene plotselijke vernieuwing van de vorige gewel
dige en willekeurige Decreeten teegens den invoer van Koloniale pro
ducten zo wel in Holland als in Frankrijk en de Landen daaraan 
onderworpen. En het zal U E. niet verwonderen dat men die 
Decreeten hier te Lande met den naarn van geweldig en willekeurig 
bestempeld, wijl die in Europa worden geproinulgeeid zonder in

van
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merking te neemen, dat op grond van vorige Decreeten, Americaan- 
sche handelaaren Hollandsche en Fransche coloniale Producten hier 
ingekocht en naar Hollandsche en Fransche havenen hebben verzon
den, alwaar hun in plaatse van de toegezegde vrijheid tot verkoop, 
confiscatie of sequestratie, plotselijk werd aangekondigd; of alwaar 
zij bij weegen van gratie, werden afgeweezen, zonder te weeten naar 
welke andere haven zij zich met veiligheid wenden kunnen. Ik zoude 
hieraan geen meerder gewicht hechten dan aan andere der menig
vuldige evenementen van deczen tijd, nog mij veroorloven daarover 
enige aanmerkingen te maaken, waare het niet dat ik diep getroffen 
ben door het gevoel hoezeer hierdoor alle vertrouwen op de plaatse
lijke handelwetten in Europa word vernietigd, en de Engelschen 
word in de hand gewerkt om de Americanen te doen afzien van den 
handel in Hollandsche Koloniale Producten. En ik zoude onwaardig 
zijn de dubbele betrekkingen te behouden, die mij aan Z. M. Kolo
niën in de Oost Indien verbinden, bijaldien ik onbedacht of onver
schillig was aan de noodlottige gevolgen, waarmeede hierdoor die 
belangrijke bezittingen worden bedreigd.

Sints het vertrek van de Brik Goldsearcher van New York heb 
ik enige dagen in Philadelphia en Baltimore doorgebragt, en in 
mijnen omgang met kooplieden voorheen op Java handelende, ont
waard, dat alle gedagten daarop bij hun, zoowel als in New York 
geheel is opgegeeven, tenzij de kofiij op Java voor 10 en volgens 
enige weinige hoogstens voor 12 Drs de Picol zal verkrijgbaar zijn, 
in welk geval zij van oordeel waaren (en dit voor Z. M. Decreet 
van den 29 Julij hier te Lande was bekend geworden) dat dien 
handel nog met een zeer onzecker vooruitzigt op voordeel zoude 
gedreeven worden, dan hun echter in de verzoeking zouden brengen, 
op hoop van eene verbeetering in den staat van dien handel in 
Europa, in den tijd die verloopen moet, alvorens eene expeditie van 
hier naar Batavia kan zijn volbragt.

Deeze prijsverlaging in het algemeen, niet in de termen mijner 
Commissie zijnde, moet ik afwagten, totdat UE. of ZE. den Minister 
zich dienaangaande zal hebben geëxpliceerd; dan tot dien tijd 
den handel van hier op Batavia als opgeschort beschouwende, heb 
ik mij zelf afgevraagd of ik aan het oogmerk van mijne aanstelling 
als agent voor de O. I. Koloniën in Amerika zoude beantwoorden 
met dien tusschcntijd, geheel en al, lijdelijk en werkeloos af te
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wagten, hoezeer, sints het afzenden van mijne Missive aan U E. 
van den 20 Augs de uitzigten op eene verbeetering in den staat van 
den Kolonialen handel aanmerkelijk verergerd zijn?

De uitdrukkingen door Z. E. den Minister van Koloniën gebeezigd, 
qualificceren mij, tot het expedieeren van die articulen, die U E. 
mag nodig hebben, zonder mij in de wijze door enige bepalingen te 
belemmeren dan dat de betalingen niet in Holland maar op Batavia 
zullen geschieden.

Ingeval van de voortduring van het Americaansch embargo ben 
ik speciaal gequalificeerd drie k vier schoepen van hier te depécheeren 
bijaldien ik daartoe het consent van het Gouvernement zoude kun
nen erlangen; dit embargo is wel I's waar sints opgeheeven, dan den 
handel op Java heeft niet te min opgehouden en decze opschorting 
van den handel, hoezeer aan andere oorzaken toe te schrijven, 
heeft aldaar dezelfde uitwerking als waare het embargo niet opge
heeven, en ik vertrouw daarop het besluit te moeten opmaken, dat 
alsnog van mij verwagt word drie k vier scheepen naar Z. M. Oost 
Indische Koloniën, des mogelijk, van hier te depecheeren.

Met die scheepen was aan mij overgelaten al- of niet naar Batavia 
over te gaan, maar bij aldien ik het beeter keurde in America te 
verblijven, om aldaar de belangcns der Koloniën waar te neemen ben 
ik daartoe geautoriseerd, tot nader order. Zo ik den aart en werking 
van het teegenwoordig Gouvernement in het Vaderland ten rechte 
beoordeele, is mij uit het weinige dat mij dienaangaande is voorge- 
koomen, gebleeken, dat Z. M. van Zijne ambtenaaren eene ijverige 
en geene flauwe of lijdelijke behartiging van de belangens hun toe
vertrouwd verwagt en vorderd.

Aan mij zijn de waarneeming der belangens der O. I. Koloniën 
in America opgedragen, en te meer ik mijne gedagten laat gaan op 
de plichten die mij daarbij zijn opgelegd, op de verwagting die men 
daarvan in het Vaderland heeft, en daarbij in aanmerking neem, 
dat eene voortduurende opschorting van den Americaanschen handel 
op Batavia, niet bij Z. E. den Minister heeft kunnen zijn voorzien, 
en Z. E. aanschrijving aan mij en de qualiiicatien daarin vervat, deeze 
omstandigheid niet in aanmerking heeft kunnen neemen; dat echter 
bij den geest en letter van die aanschrijvinge veel aan mijn oordeel 
en discretie is overgelaaten, en voornamelijk dat de politieke situatie 
van ons Vaderland sints de Engelschen het Eiland Walcheren in
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bezit hebben, het uitzenden van enige hulp naar lndie, meer dan 
bevorens ondoenlijk maakt, en die der Vercenigde Staten van America, 
tot dat pas zijn gekomen, dat eene open staat van vijandelijkheid 
met Frankrijk of Engeland, onder de hoogstwaarschijnlijke vooruit- 
zigten gereekend word; na deeze samenloop van omstandigheeden 

ik mij verantwoordelijk te zullen maaken, bijaldien ik den 
tusschentijd, die mij nog gegund word, zoude laaten voorbijgaan 
zonder eene poging te doen om IJ E. nog enigen bijstand van hier 
te doen toekoomen, alvoorens dit mogelijk te laat zal zijn.

Dan diezelfde reedenen en bedugtingen die mij daartoe aanspooren, 
hebben eene teegenwerkende invloed op hun, door wien ik dit 
moet bewerkstelligen. De tegenswoordige en aanstaande gevaaren, 
en de kansreekeningen van winst en verlies, worden door geen 
koopman in het ontwerpen van eene handelsexpeditie een oogenblik 
uit het oog verboren.

Dit heb ik niet dan te zeer bevonden op alle mijne voorstellen, 
ten oogmerk hebbende om U E. van eene somme in contante spe- 

■ cien te voorzien. De propositien mij daartoe gedaan, zijn zo extra
vagant geweest, dat ik die in geeue bedenking heb kunnen neemen.

Ik heb dus weeder terug moeten keeren tot de huizen van com
mercie welke in de expeditie van de Brik Goldsearcher deel hebben 
genomen.

Deezen, hoewel niet minder goede bereekenaars en bedagt op 
voordeel, bezitten groote kapitalen, en eigenaars van verscheide 
scheepcn zijnde, waarvoor tans geen gebruik is in den beperkten 
handel van dit Land, verklaarden zich te zullen vergenoegen met 
eene speculatie waarop zij zouden kunnen bereekenen de gewone 
intrest van de som daar in belegd, en de ordinaire vragtloon voor 
hunne scheepcn; dan zij ook hebben van de hand geweezen mijn 
voorslag aan hun gedaan om 
zenden en daarvoor in betaling te neemen koffij teegen 12 Ds de 
Picol.

Equipage goederen, schoenen voor de Militairen en zoolleer, alle 
thans als contrabande articulen gereekend, zijn bij mij als ten 
hoogsien op Java benodigd, vervolgens in aanmerking gekoomen én 
daar deeze articulen in een zeer klein snel bezeild vaartuig kunnen 
verzonden worden, ben ik met hun dienaangaande overeengekomen 
als bij het hierin gesloot en contract uitvoerig is uitgedrukt.

f
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Een vaartuig in eene zodanige expeditie gebruikt niet dan met 
verdubbeld gevaar kunnende terugkomen, heb ik besloten de 

Brik Batavian voor den dienst van Z. M. in Indien in te koopeii, 
waartoe ik te meer vrijheid gevonden heb, na mij gebleeken is, dat 
de Heer Schout bij Nacht Buiskes hier te Lande zijnde, aan een der 
geïnteresseerde huizen heeft voorgeslagen het uitzenden van twee 
a drie dusdanig snelbezeilde gewapende vaartuigen, voor reekening 
en den dienst van Z. M. Marine in Indien, en bij Missive van den 
13 November 1807 heeft aangenomen die te zullen accepteeren met 
50 pct advance op het vaartuig en 150 pct op het cargasoen. Ik 
heb 100 p°l advance op beiden toegestaan, dewijl dit voordeeliger 
was, daar het cargasoen in inkoopswaarde de prijs van de Brik 
overtreft.

Den 20 Maart 1807 is bij het toenmalig gouvernement te Batavia 
een contract aangegaan met I. S. Coates qq tot het leeveren van 5 
of 6000 soldaten geweeren, teegeus 15 Sp. Ds het stuk. Bij mijne 
commissie van den 15 Novr daaraan, is mij opgedragen, na mijne 
aankomst in America mij te informeeren, of daaraan voldaan was, 
en zoo niet, daartoe bij de Principalen van Mr Coates, of anderen 
nader aanzoek te doen. Mr Coates heeft mij, bij afvragen, verklaard 
dat zijne Principalen geweigerd hadden aan dit contract te voldoen, 
doordien de daarbij bepaalde prijs voor de geweeren te laag was, 
en de Producten die daarvoor in betaling zouden worden aange
nomen, teegens den couranten prijs, te hoog waren: dezelfde teegen- 
werping is mij door anderen ook gemaakt.

In de Geweerfabriek te Newhaven in Connecticut, is mij door 
den Directeur aangetoond, dat het Gouvernement der Vereenigde 
Staten 14 Drs voor een geweer en bajonet bij contract betaald, en 
dit zo verre boven den prijs zijnde welke daarvoor in Europa ge- 
geeven word, heb ik niet mogen besluiten voor de op Batavia be
nodigde 6000 geweeren te contracteeren, dan de Reeders van een 
Schoener overgehaald daarvan 150 stuks tot eene proeve in te 
koopen, zo als zij ook vervolgens gedaan hebben met 250 Euro- 
peesche geweeren, zoodanig die hier bij de Militie in gebruik zijn 
en welke partijen bij het cargasoen zijn gevoegd. U. E. gelieve, na 
gedane inspectie, mij des noodig oordeelende, Uwe ordres dienaan
gaande te doen toekoomen.

In zo verre ik tot hoeden gehandeld heb op de Algemeene In

een
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structie van Z. E. den Minister van Marine en Koloniën en dit na 
mijn beste oordeel en met het oogmerk om aan Z. M. Bezittingen 
in Indien nuttig te zijn, waarop ik mij dan ook vlïje met de goed
keuring van welgemelde Z. E., gevoel ik echter, dat in den verlatene 
staat waarin die bezittingen zich reeds tans bevinden en de ge
gronde vreesc voor een erger toekomende, te resulteeren uit de 
politieke relatien van dit Land met Frankrijk en Engeland, de hoop 
van U E. echter zal blijven gevestigd op de hulp in benodigdheeden 
en geldspecie, welke niet dan van hier kunnen verkreegen worden.

Dat die onzeekere staat van den Amerieaanschen handel in O. I. 
producten met Europa, wel de voorname, maar niet de enige reden 
is waarom de Americaansche vaart op Java blijft opgeschort, is U E. 
uit mijne voorige communicatien van hier gebleeken, en ik vertrouw 
dat U E. zal overtuigd zijn, dat dien handel niet zal worden hervat, 
alvorens den prijs der Producten op Java geëvenreedigd zullen zijn 
aan de marktprijzen daarvan hier te Lande, en het is zeeker onnodig 
daarbij te betoogen, dat hoop op voordeel de enige aanmoediging 
daartoe kan zijn. In betaling van de kleine expeditien naar Ambon 
en Java, waartoe ik overgegaan ben, vind ik mij gerechtigd de 
prijzen hier te bepaalen, dewijl die andersints ouuitvoerlijk zonden 
zijn, dan hiermeede word aan de algemeene behoeften, vooral in geld
speciën niet voorzien, en echter mag ik mij niet gemagtigd oordeelen 
verder te gaan.

Met de expeditie van de Brik Goldsearcher beoogde ik dierhalve, 
zo wed aan de behoefte van Ambon enigsints te gemoet te koomen 
als U E. in de geleegenheid te stellen mij üwe determinatie ter 
mijner instructie te doen toekomen; dan de hoop op eene behouden 
terugkomst van die Brik in America, is tans bij mij genoegzaam 
opgegeeven, sints hier is bekend geworden, dat drie Americaansche 
scheepen, The Jeflerson, Jenny en Derby, jongst in de Indische Zee 
door de Engelschen zijn genomen, weeder op grond, dat den handel 
op de Manilhas en van daar naar eene andere haven gereekend word 
onder de verbodenen bij de Engelsche admiraliteit, als den ameri- 
canen ongeoorloofd zijnde in vreedenstijd, hetwelk op Ambon en van 
daar naar China niet minder toepasselijk is. Ik heb dus, onder dit 
vooruitzigt, bij de eigenaars van de Goldsearcher aangehouden op 
het uitzenden van een ander snelbezeild vaartuig naar Sourabaija, 
met een cargasoen, zodanig te samengesteld, dat die met de meest

c
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mogelijke extensie aan het woord contraband, niet onder die termen 
kan vallen en hieruit is geresulteerd het contract van den 28 Oc- 
tober laatstleeden, waarbij bepaald is, dat zodra de Schoener 
Alert weeder zal geladen zijn, die met U E. Depeches aan mij 
regtstreeks naar eene Americaansche. haven zal terugkeeren.

En hoezeer ik tot die expeditie beslooten heb om U E. bij de 
terugkomst van dit vaartuig eene zeekerder en spoediger geleegenheid 
te geeven mij Uwe ordres te doen toekoomen, vertrouw ik echter, 
dat de opium daarin gelaaden met voordeel zal kunnen worden 
van de hand gezet en dienen zal om het gebrek eenigsints te ver
vullen, hetwelk ik onderstel dat door de nu geinterrumpeerde vaart 
der Deenen, waarmeede die voorheen wierd aangebragt zal zijn 
ontstaan.

De gemeene prijs der opium is van 5 tot 7 Ds het pond, dan de 
schaarschheid daarvan heeft de prijs tot 10 Ds gebragt en niet lang 
geleeden is die geweest op 20 Ds het Pond waarop die binnen kort wee
der koomen zal, wijl alle Americaansche Scheepen, door Fransche 
kapers in de Middelandsche Zee ontmoet wordende, worden genomen 
en opgebragt, waardoor men van hier de vaart op Smirna ook heeft 
moeten opgeeven.

De politieke relatien van de Verenigde Staten van Amerika met 
Frankrijk en Engeland, hebben geene verandering ondergaan, sints 
ik de eer gehad heb U E. die te beschrijven bij mijne Letteren van 
den 20 Augustus deezes Jaars. De geruchten, die dienaangaande ter 
contrarie verspreid worden, zijn zonder grond, hoezeer de onderstel
lingen kunnen bewaarheid worden, waaronder niet de minst waar
schijnlijke is, dat de Americanen geduurende deezen oorlog den 
handel in koloniale producten met Europa geheel zullen opgeeven, 
hetwelk eene zeer geringe opoffering tot het bijleggen der geschillen 
met Engeland zijn zoude, doordien Holland en Frankrijk, welkers 
koloniën door dien handel zo zeer bevoordeeld worden, door het 
verbod van invoer van die Producten in hunne eigene Koloniën 
gewassen, het gewicht hetwelk de Americanen daarin andersints 
zouden blijven stellen, hebben verminderd, zo niet geheel hebben 
doen ophouden. De conneetien door mijne vorige diplomatieke relatien 
tot dit gouvernement geformeerd, stellen mij nog in de geleegenheid, 
dienaangaande onder de hand, representatien te doen, en ik zal, 
geduurende de naaste zitting van het Congress, wanneer men tot de
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voorschrceve renunciatie geneigd zal zijn te besluiten, cenc poging 
doen om eene middenweg dienaangaande in bedenking te doen 
koomen.

Ik mag UE. niet ontveinsen, dat die waarschijnelijken keer der 
zaaken, zo verre die betrekking op den Americaanschen handel met 
Java hebben, uit welk oogpunt beschouwd, niet dan een donker voor- 
uitzigt uitleeveren. Bijaldien de uitzigten dienaangaande verergeren, 
of de teegenswoordige prohibitieve wetten in Holland en Frankrijk, 
teegen den invoer van koloniale producten blijven voortduuren, is er 
geene de minste hoop dat den voorraad vjm koffij op Java aanhanden 
tot enigen prijs, hoe laag ook, zal worden afgehaald. Is echter de 
noodzakelijkheid en het gebrek aan contanten zo groot als ik die 
onderstel te zijn, en zodanig dat die enige opoffering gebieden om 
van hier 2 a 300 000 Spaansdie Dollars te verkrijgen, zal ik, wan
neer UE. het nodig oordeeld mij daartoe te qualificeeren en den prijs 
der Producten daarvoor te ontfangen aan mij over te laaten, daar
toe trachten te contracteeren. Bijaldien UE. daartoe zal besluiten 
mag UE. van mij verwagten, dat ik daarvan geen gebruik zal 
maaken, bijaldien den staat van zaaken dit niet volkoomen wettigen 
zal, zo als ik ook niet dan in een zodanig geval, mij zal bedienen 
van eene qualifiratie van den prijs der producten in het algemeen, 
zodanig die door UE. zullen mogen worden verlaagt, bekend te 
maaken. Mijne bedugting nopens de verlecgenheid waarin UE. zal 
zijn gebragt door de voortduurende interruptie van den Americaan
schen handel met Java, heeft mij aangezet UE. niet onkundig te 
laaten welke daarvan de reedenen zijn en mijne vooruitzigten voor 
den aanstaanden, zo verre die tot heeden kunnen gevormd worden, 
te bedoelen. Zo dienaangaande teegens mijne en de algemeene ver- 
wagting, enige verandering ten beste zich moge voordoen, zal ik mij 
beijveren, UE. daarmeede ten spoedigste bekend te maaken, om UE. 
in geenen staat van onzeckerheid en bekommering te laaten. Deeze 
mijne Missive aan UE. laat ik ook, in copie, binnen korte daagen, 
aan Z.E. den Minister afgaan, en niets zal mij aangenaamer zijn 
dan den ontfangst van positive aanschrijvingen van Z.E. en UE. 
bercekend naar de mogelijlic voorlduuring of verandering in don slaat 
van den Americaanschen handel in koloniale producten, ten einde een 
voorschrift te hebben, waarna ik mij in den vervolge zal kunnen 
gedragen.

I
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Het doet mij leed te moeten obscrveeren, dat zij aan wien, ten 
onzent, de expeditie der Depeches over zee zijn toe vertrouwt, zo wel 
nu als geduurende mijn vorig zeevenjarig Ministerie hier te Lande, 
onkundig schijnen te zijn van de gewoone omweegen waarvan de 
kooplieden zich, niet tegenstaande alle belemmeringen, weeten te be
dienen om de correspondentie met dit Land gaande te houden. De 
vaart van hier op Holland is nu geheel opgegeeven, en het zal dus 
niet dan door eenen veelal kostbaaren omweg zijn, dat mij de ordres 
van Z. E. den Minister zullen kunnen ter hand koomen.

Dit schrijvende word mij bericht, dat verscheidene Depêches van 
weegens Z. E. den Minister aan mij zijn afgegaan, dan uitgenomen 
die van den 19 April, zijn mij geen andere ter hand gekoomen, 
hoewel verscheidene particuliere brieven uit Holland, bij mij zijn 
ontfangen. Mij is ook voorgekoomen, dat de Americaansche hande- 
laaren op China wel zouden inclineeren hunne scheepen naar China 
bestemd, Batavia te laaten aandoen, om voor Spaansche Dollars, 
Bloktin en peeper in te neemen, bijaldien den prijs van die articulen 
ten minsten 25 pet. laager op Batavia zouden te bekoomen zijn, 
hetgeen vereiseht word om het gevaar dat daarraeede zoude verzeld 
gaan te vergoeden. Hierdoor zoude Batavia jaarlijks met 100 & 150 
duizend Sp. Dollars kunnen voorzien worden. Den handel op China 
zal, zelfs ingeval van eenen oorlog met Frankrijk of Engeland niet 
door de Americanen worden opgegeeven.

Ook zoude het in de teegenswoordige ten hoogsten critique om
standigheid, geene geringe aanmoediging voor den Amcricaanschen 
vaart op Java zijn, bijaldien de Producten in de haven van Soura- 
baija zouden te bekomen zijn, alwaar zij in veiligheid zouden kunnen 
inladen.

Sints het Decreet van Z. M. van den 29 Juiij hier te Lande is 
bekend geworden, is den prijs der Javasche koflij, waarvan nog 
eene groote voorraad aan handen is, van 23 op 20 cents het Pond, 
met het recht van drawback, gevallen; dat is, op 15 cents het Pond, 
en daarvoor zijn geene koopers te vinden.

Ik heb de eer mij met alle hoogachting te noemen,
IIoogEdelGeslreng Heer 

Uw Excellenties onderdanige Dienaar.
New York,

den 1 November 1809.
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Eenen Heer L. Top van Rotterdam, sints bijna drie Jaaren hier te 
Lande aangekoomen met oogmerk om zijne destinatie naar Delmina 
te vervolgen, en geene scheepsgelegenheid daartoe hebbende kannen 
bekoomen, waardoor liij in de grootste verleegenheid is gebragt, heeft 
zich aan mij geadresseerd om naar Batavia over te gaan, ten einde 
daar in den dienst aangenomen te worden. Ik heb gemeend hierin 
te moeten bewilligen, wijl mij gebleeken is, dat hij een man van 
goed gedrag en fatsoenlijke connectien is, en in Indien, op een der 
comptoiren zal kunnen nuttig zijn. Hij gaat over met de Brik Batavian, 
waarvan de eigenaai’3 hem, zooveel hun betreft, vrije passage hebben 
gegeeven ; dan daar de Capt altoos zijn aandeel in het passagegeld 
heeft, hebben zij daarover niet kunnen disponeeren. Zijn passagegeld 
is dus van Ds 500 op Ds 200 verminderd, die den Cap1 door mij 
zijn toegezegd in Producten, en ik late het aan UE. over te bepalen 
of, en hoedanig die som door den voormelden L. Top zal worden 
gerembourseerd.

Het schip Thames is van hier aangelegd naar Batavia, enelijk 
met het oogmerk, om het beloop van de lading van de Schoener 
Nimrod en van de Schoener zelve, bijaldien die aan het Gouverne
ment zal zijn verkogt, af te haaien. Ik ben sints enige dagen met 
de eigenaars van dat schip in onderhandeling, over het verzenden 
van enige nood wend igheedens naar Batavia, waartoe zij tot lieeden 
niet hebben kunnen besluiten.

89. Brief van Min. Van der Heim aan Van 
Polanen, 1 Nov. 1809.

Amsterdam, 1 van Slagtmaand 1809.

De Minister van Marine & Colonien aan den 
Raad Ordinair van Hollandsch Indien Mr. R. G. 
van Polanen, resideerende in Noord America 
(adres: Mess™ Jacob Le Roy & Son. Newyork).

Mijnheer!

liet was mij ten hoogste aangenaam door Uwe Missive van den 
14 van Ilooijraaand 11. in antwoord op de mijne van den 19 van gras
maand daar te voren bevestigd te worden in de denkbeelden die ik 
van Uwe bereidvaardigheid had gevormd om U op nieuw aan den

;
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dienst van Uw vaderland te verbinden en de belangen van deszelfs 
colonien te helpen bevorderen. Trouwens, dat ik daaraan gecnsints 
liebbe getwijfeld zullen de successivelijk aan U toegezondene orders 
bewijzen, welke in die volkomene overtuiging zijn afgevaardigd. 
Intusschen stelt mij de ontvangst der stellige verzekering daarvan 
in staat mij nader ten aanzien van Uwe bestemming te verklaren.

Ik ben het volkomen mei U eens, dat het van het grootste be
lang is, dat het Gouvernement te Batavia van den algcheelen staat 
der zaken, zoo ten aanzien van Europa, als Amerika, op den handel 
betrekking hebbende, nauwkeurig geïnformeerd zij, en ik ben daar
om van oordeel, dat gedurende dat de zaken in den tegenswoordigen 
stand blijven, gij in America zult dienen te vertoeven om aldaar 
tusschen het gouvernement hier te Lande en dat van Batavia de 
wederzijdsche communicatien te bevorderen.

Hoezeer ik de noodzakelijkheid van Uw verblijf in America wel 
vooruit zag toen ik U in Uwe commissie continueerde, meende ik 
echter dat ter bevordering daarvan koude strekken, dat Gij Lid 
waart van het Hoogst Collegie in Indie, omdat dit collegie moet 
verondersteld worden het diepst vertrouwen van den gouverneur 
generaal te bezitten, en er dus geene schroomvalligheid bij den 
Maarschalk konde overblijven om U zijn geheimste oogmerken 
te openbaren en Uwe voorstellingen als van een der gouvernements- 
leeden met fiducie aan te nemen, terwijl ik er tevens mede beoogde 
om bij eene evenlueele terugkomst op Batavia daardoor allen twijflfel 
weg te nemen omtrent den Rang in welke ik liet dienstig oordeelde, 
dat iemand die het vertrouwen der wederzijdsche adrainistratien in 
dien hoogen graad had bezeeten, aldaar behoorde erkend te worden.

Deze explicatie, vertrouw ik, zal u doen zien, dat wat betreft de 
benoeming tot ordinair Raad, dezelve is geschied met de vereerendste 
oogmerken ten Uwen aanzien. Ik ben gcconvinceerd, dat het ont
vangen van de verzekering daarvan, dezelve eene verhoogde waarde 
bij U zal geven, en in die overtuiging belaste ik mij dan ook gaarne 
met de zorg om bij de eerste gepaste gelegenheid aan Zijne Majesteit 
de uitdrukkingen van Uwe dankbaarheid en verkleefdheid aan 
Hoogst deszelfs dienst over te brengen.

Indien Uwe aanmerkingen op dit onderwerp mij geene aanleiding 
hadden gegeven hierover uit te weiden, zoude ik deze opheldering 
overtoliig hebben geacht. Evenzoozeer had ik mij voorgesteld te
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kunnen berusten wat betreft den pecunieelen voet op welke uwe 
aanstelling is geschied en mijne aanschrijving van den 19 van 
grasmaand 11.

Ik ben door den oud gouverneur gen1 Winse geïnformeerd, dat 
UE. had aangenomen de u opgedragene Commissie te volvoeren op 
een inkomen van 8000 Rx zilver voor het eerste jaar. Deze be
paling niet alleen voor het verstreeken jaar van 1808 geapprobcerd 
hebbende maar ook aan den Maarschalk en gouverneur gen1 aange
schreven hebbende dat dezelve aan U zoude worden gecontinueerd, 
meen ik het als nog daarvoor te mogen houden, dat de pecunieele 
voet, op welke UE. in Uwe commissie is bevestigd ook daarbij 
finaal is bepaald.

Intusschen schrijve ik de Hoge Regeering bij de inliggende 
Missive nader aan om U die betaling te continueren, met kennis
geving dat indien door eene nadeelige wisselkoers de som van 
8000 Rx zilver geen 4000 Americ. Dollars mogten rendeeren, gij 
bevoegd zijt om voor het mindere rendement tot de volle 4000 Dollars 
toe jaarlijks te traceeren ; welke als het minimum van uwe bezoldiging 
worden gefixeerd; alsmede wordt de Hooge Regecriug geautoriseerd 
om eventueel uwe passnge uit America naar Batavia te betalen.

Met verlangen zie ik de nadere rapporten yan Uwe verrichtingen 
te gemoet. Hoezeer ik hoop dat dezelve tot ontzet van Java zullen 
strekken, kan ik U echter niet verbergen, dat de zwarigheden die 
gij mij opgeeft den afhaal der Producten uit America in den weg 
te staan, mij onoverkomelijk voorkomen, omdat de groote belangen 
van Europa de vasthouding der geadopteerde strenge maatregelen ge
bieden, waartoe dit land, uithoofde van deszelfs verbindtenis verplicht 
is te concurreren, met opoffering van deszelfs commercieele belangen, 
en die van deszelfs Colonicn. Men zal zich dus op den onderneem- 
geest der speculanten moeten verlaten. Ik gevoele te wel, dat de 
hoop, die daarop kan gebouwd worden niet zeer groot zijn kan, zo 
lange men hier de belofte niet kan geven om de Producten in onze 
of andere havens van het Vaste land te mogen aanvoeren, en dat 
deze verzekering niet kan gegeven worden, zal U zijn gebleken uit 
de missive van den Minister van Buifenlandsche zaken van Frank
rijk aan den generaal Armstrong, welke aan het publiek in de Nieuws
papieren is medegedeeld, en waarin de redenen die de voortduring 
van dit systhema eischen in ’t breede zijn ontvouwd. Indien dit

:
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doel dus door een hoop op vermindering in de prijzen kon worden 
bereikt, vertrouw ik dat de Ilooge Regering op Uwe voorstellingen 
daartoe wel eenige aanmoediging aan de Americanen zal willen geven.

Van liet bepalen van voorschriften daartoe heb ik mij altijd zorg
vuldig onthouden, en het is mij aangenaam dat gij insgelijks wilt 
vermijdeu de Regering aan eenige bepalingen te binden. Toch wil 
ik gaarne erkennen dat de prijzen der producten op den duur niet 
op die hoogte kunnen blijven. Dit is mij in alle onderhandelingen 
welke ik met speculanten hier te Lande heb gehouden, om staande 
het Embargo in America, den afhaal van hier te beproeven, klaarlijk 
gebleken, en de lieer Meijer, daarover geconsulteerd, moest ook zelve 
advizeren, dat door eene matige vermindering van den prijs, expe- 
ditien kunnende bewerkt worden, men daarop uit hoofde der groote 
schaarsheid aan geld, welke er noodwendig te Batavia door den 
stilstand der vaart uit America moest plaats hebben, niet al te zeer 
moest blijven staan.

Dan wat betreft de bedenkingen die gij ten aanzien van den
afneem der consumlien van coloniale voortbrengselen opgeeft, zoude 
ik vermeenen, dat men vooreerst geene groote beduchting behoeft 
te hebben voor de vermindering van het gebruik der koffij in Europa, 
wanneer men in aanmerking neemt, dat sedert dc ongewone duurte 
van dit artikel, men door de bereiding van allerlei kunst-koffij 
aan die behoefte heeft zoeken te gemoet te komen, welke hulpmid
delen veel spoediger bij een daling der echte koffij worden geaban
donneerd dan daartoe bij de ongehoorde stijging van den prijs waren 
bij de hand genomen.

_En wat betreft het geavanceerde omtrent de extensie der koffij- 
culluur, hierop moet ik repliceeren, dat dezelve volgens de jongste 
berigten zeker op veele plaatsen zeer is uitgebreid doch op andere 
zeer is verminderd, hetzij dan, dat dit aan verwaarlozing of aan 
de ongeschiktheid der gronden waarop dc aanplantingen waren ge
schied, moet toegeschreven worden, zoodat de vermeerdering van den 
inzaam niet aanmerkelijk veel de daarvoor door Commissarissen 
generaal bepaalde hoeveelheid zal surpasseren. Het zal dus mijns 
inziens niet nodig zijn om de culture vooralsnog te beperken. Bij 
eene gewenschte vreede zullen de kosten op den af haal zeer ver
minderen en dus zal eene mindere prijsbepaling alsdan door de 
grootere hoeveelheid der afhaal de rendementen der producten gelijk
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stellen aan de welke men van eene mindere quantiteit tot hoogere 
prijzen bekomt. Voor den staat der meerdere aan te voerene koffij 
zal men in 7t vooruitzicht zich minder behoeven te bekommeren, 
daar de verwoestingen der Plantagien op St. Domingo ten gevolge zullen 
blijven hebben eene aanzienlijke minderheid in de aanvoer der 
W.-I. koffij aan de Europecsche markt, waarvoor de Javasche (die, 
dat zij in ?t voorbijgaan gezegd, vooral in Duitschland het meest 
begeerd wordt) zal kunnen subintreeren.

Ik heb onlangs middel gevonden op eene directe wijze aan den 
Eisch voor Japan gedeeltelijk te voldoen, en ik vleije mij dat de 
daarvoor geschikte goederen reeds haare bestemming zullen bereikt 
hebben, wanneer U deze zal geworden. Het heeft mij gesmert, dat 
de expeditie geene meerdere extensie gedoogde, en gaarne had ik 
het overschot der voor dien handel gereed gemaakte goederen aan 
U geconsigneerd, doch geene der Americaansche schepen wilde zich 
daarmede belasten.

De Vreede tusschen Frankrijk en Oostenrijk eindelijk tot stand 
gebracht zijnde, sluite ik eene Koninklijke Courant hierin, waarin 
de voorwaarden zijn vervat.

En hiermede sluitende heb ik de eer UE. van mijne achting te 
verzekeren.

f

(W. g.) VAN DER HeIM.

Brief van Min. Van der Heim aan den G. 
G. Da en de ls en de Raden van In dien, 
1 Nov. 1809.

90.

Bij secreete Missive van den 19 van grasmaand 11. gaf ik aan 
den Maarschalk en gouv1' generaal afzonderlijk kennis dat het Zijne 
Majesteit bij kabinetsorder van den 12 bevorens had goedgedacht 
op mijn daartoe gedaan voorstel te benoemen tot Raad van Ilollandsch 
Indien den Heer li. (i. van Polanen, zich bevindende in America 
en dat in den gede Heer van Polancn had gecontinueerd in de 
hem opgedragen commissie door den afgetredenen gouverneur generaal 
IKie.se en den toenmaligcn Directeur generaal van IJsseldijk met 
continuatie van zoodanig Tractement als hem bij de eerste benoeming 
was toegelegd.
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Thans is deze dienende om U te informeercn, dat op het inkomen 
der tijding dat vorenstaande order bij opgemelden Raad Ords Mr R. 
0. van Polanen wel was ontvangen, ik denzelven alsnu aanschrijve, 
om zich tot nader order in America te blijven onthouden, om aldaar 
tusschen dit Ministerie en de Oostersche Colonien de correspon
dentie levendig te houden en de wederzijdsche belangen te surveil- 
leeren.

En daar het dierhalven noodig is, dat zijne subsistentie aldaar op 
eene betamelijken voet en overeenkomstig zijnen rang worde ver- 
zeekerd, geve ik UL. kennis, dat hoezeer persisteerende bij mijne 
aanschrijving van den 19 van grasmaand waarbij ik had verklaard, 
dat de pecunicele voet op welken den Raad Ords van Polanen in 
deszelfs commissie wierd gecontinueerd, dezelfde zoude zijn, waarop 
hij door den oud-gouverneur generaal Wiese daartoe was geëngageerd, 
ik het daarvoor wil gehouden hebben, dat de door evengenoemde 
oud gouverneur generaal Wiese gefixeerde som in geen geval minder 
zal moeten reudeeren dan 4000 Americaansche Dollars. Ik heb hem 
dienovereenkomstig bij mijne Missive van heden, geautoriseerd wissels 
op UL. af te geven, ter somma van het hem toegelegde jaarlijksche 
Tractement door den gouv^gen1 Wiese (zijnde zooals deze mij ge
ïnformeerd heeft acht duizend Rijksds Zilver; betaalbaar in producten, 
welke hij in geval van een nadeeligen wisselkoers, zoodat dezelve 
geen vierduizend Americaansche Dollars mogten rendeeren, zal 
mogen te boven gaan tot het volle rendement van 4000 Americ. 
Dolls toe, als zijnde het bepaald minimum waarop hij wordt verstaan 
te zijn aangesteld.

Ik verwachte dus dat Gijl. zijne traittes behoorlijk zuid honoreeren, 
en wensche dat zijn verblijf aan de belangen der Colonien hoogst 
dienstbaar zal bevonden worden.

Alvcrder autoriseer ik ULen. om eventueel de kosten zijner 
terugreize naar Balavia, wanneer door verandering van omstandig
heden zijn verblijf in America van geen noodzakelijkheid meer be
vonden mogt worden, te voldoen.

De vreede enz.

91. Rescript van den Koning, 9 Nov. 1809. 

Mijn Heer Van der Ileim. Ik begeer dat Gij aan den Majoor Van
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Braam, de nodige order zende, ten einde de twee eerst gemelde 
schepen vermeld op den staat bij deszelfs missive in dato 25e van 
Hooi maand 1809 alsnu finaal voor mijne rekening aan te koopen.. .

Dezelve schepen zullen met alle spoed afgetimmert en in zijl- 
vaardigen staad gebragt worden, ten einde in het begin van het 
aanstaande jaar zee te kiezen. De goederen door den Maarschalk 
Daandels gevraagd, bestaanden in 10,000 geweren, 5,000 losse pan
deksels en een genoegzaam aantal vuurstenen, moeten te Bordeaux 
worden aangekogt en met dezelve schepen vervoert worden. Als- 
meden zullen alle de door den Maarschalk Daandels gevraagde 
personen door U aan mij worden voorgedragen terwijl voor aan het 
hooft der Finantien, kan genoemd worden de heer Bosveld zig thans 
in Oostvrieslaiul bevindende. Den Majoor van Braam zal U met 
allen spoed melden wanneer de schepen zoover gevordert kunne 
zijn om hunne Equipage aan boord tenemen, de manschappen welke 
deze Equipages uitmaken zullen in Détachementen naar Frankrijk 
rijzen en niet anders met zig nemen als de benodigde klederen, 
terwijl hunne Hangmatten, en toebehoren en verdere klederen voor 
de rijs in Bourdeaux kunne worden aangekogt.

Loduwijk.
Loo 9 Novembre 1809.

Brief van Daendels aan den Koning, 
.30 Nov. 1809.

1)2.

Sire!

J'ai eu le bonheur de recevoir avanthier les premieres depeches 
du Ministro de Votre Majcsté pour la Marine et les Colonies et en 
meme temps Tapprobalion gracieuse de Votre Majesté sur le com- 
mencémont de mes Iravaux dans ces colonies, dans la quclle je met 
plus de prix que dans tous les grades et tous les trósors du monde.

Depuis raon dernier rapport avec le General Buyskes, qui fut 
en meme tems porleur des Cartes, Plans et tableaux qui peuvent 
interesser Votre Majesté.

Je me suis occupó de nommcr un President et un Successeur pro
visoire, en cas que je venois a mourir, d’organiser les Moluccos et 
la Direction des Finauces et Domaines avec un succes complet; dont
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j’ai l’honneur de rendre compte dans tous les details au Ministre 
de Votre Majesté.

Les Domaines, droits et impositions out été aloués a Samarang 
pour 1’annêc suivante, non obstmt la situation penible de cette 
colonie, et quoique le district de Touban est placé dans 1’adinini- 
stration de Sourabaya, 107000 Rxds en especes au delA. de ceux 
de 1’année passée, ce qui tient au prodige, et prouve sous quelles 
énormes charges vivaient les fermiers du tems passé. Nous nous 
flattons aussi Sire! que ceux de Sourabaya monteront dans la même 
proportion, dont j’aurai 1’honneur de rendre compte a Votre Majesté 
dans mon prochain rapport. La garnison de la Ville de Batavia a 
occupé le nouveau etablissement sur le Molenvliet, dans le voisinage 
de la maison Gouvernementale ou sont placés tous les Bnreaux de 
1’administration. Le cimetière des Chinois occupant, dans les plus 
beaux environs de Batavia, un terrain tres etendu, fut consideré 
comme une des causes de 1’insalubrité, a été condamné et transferé 
dans un terrain eloigné de la ville ou 1’evaporation des morts ne 
peut nuire a la santé des habitans. Le cimetiere des esclaves est 
changé en même tems, et on est occupé de preparer un nouveau 
cimetiere pour les Europeens: pendant qu’on prepare les chefs et 
les Prêtres Javans pour les engager de se defaire de leurs habitudcs 
d’ensevelir leurs morts, aux portes de leurs cabanes.

Les travaux publiés Sire! rapportés dans mes precedentes con- 
tinuent avec la même activité.

D’autres travaux pas moins utiles, comme un canal de Samarang 
et de Japara jusqu’a Rembang sont commencés, et deja 700 Poutres 
ont passé par ce canal de la rivière de Joana, jusqu’a Japara.

Et Je projette actuellement un autre canal de Cheribon jusqu’a 
Batavia, qui serait dans tous les tems, mais principalement en tems 
de gucrre, d’une grande utilité.

J’expedie cette depêche par le General Major Sandol Roy, qui 
ayant obtenu son congé, il y a deux ans, et une somrne de 8000 
Rxs pour son passage, ra’a cru la personne la plus propre pour 
porter cette depêche a Votre Majesté et nu Ministre, étant trés 
agé et hors d’etat d’etre employé utilement dans cette colonie.

Ma santé diminuant journellement, je supplie Votre Majesté de 
m’envoyer un successeur, ayant organisé actuellement toutes les 
branches de Tadministration, et achevé differens travaux utiles,
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craignaut, que ma maladie, ou des causes Etrangeres a moi, ponr- 
raient nuire au bien du Service de Votre Majesté dans ses colonics, 

qui cesserait peut ètre apres mon depart, et je pourrais alors, 
inconvenient, montrer mon amour, mon zêle et mon devouement

ce
sans
a Votre Majesté dans d’autres relations.

Veuillez aussi Sire 1 continuer vos bontés pour ma familie en 
Europe, qui pleurent continuellement mon absence et qu’il plaise a 
Votre Majesté de sanctionner les arrangements pris par le Gouver
nement 191, pour la terre de Buitenzorg, qui par mes soins et arae- 
liorations est devenue tres productive et par la d’un grand prix 
ce qui mettrait ma familie dans le cas de tenir le rang, auquel les 
bontés de Votre Majesté les a élêvés, par ma nomination au grade 
eminente de Marechal de Votre Royaume d’Hollande et de Gouver
neur General de ses In des Orientales.

J’ai 1’honneur etc.

Batavia ce 30 Novembre 1809. Da END ELS.

93. Rapport van Van IJsseldijk aan Daen- 
d e 1 s, 30 Nov. 1809.

Aan Zijn Excellentie H. W. Daendels 
Maarschalk van Holland en Gouver
neur Generaal van Indie etc. etc.

Hoog Edele Gestrenge Heer
In voldoening aan liet verlangen van Uw Excellentie dezen morgen 

aan de Hoogc Regering te kennen gegeven, dat ik aan Hoogst den- 
zelve nadere opening zoude suppediteeren nopens de commissie 
waarmeedc den Heer Mr. R. G. van Polanen door Zijn Excellentie 
den voornialigcn gouverneur generaal Wiese en mij, destijds als 
waarnemend Directeur generaal is gechargeert geworden,

Vereere ik mij hierbij te notecren, dat vermits van de papieren 
relatief dier commissie op het speciaal verzoek van Ilooggem. Zijn 
Excellentie Wiese door mij geen copie gehouden is, ik mij daarom 
op dit oogenblik alleen in staat bevinde, daaromtrent die opening te 
geeven, die de herinnering dier zaken gedoogd. Na mijn best ont
houd, daarin bestaande, dat gemelde van Polanen is gechargeert ge
worden met de commissie om in Amerika komende een of meer

16
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Huijzen van commercie, des doenelijk te persuadeeren om de Mo- 
luccos of liever Zijner Majesteits Bezittingen in dien Oost, direct 
van daar van liet nodige te voorzien, zo wel ten aanzien van con
tanten als goederen, en dat de quantiteit derzelve, benevens de con
ditiën die daaromtrent konden worden gemaakt, aan denzelven zijn 
opgegeven

Dat een van de speciale voorwaarden in dezen is geweest, dat 
ingevalle de opgem. contanten en goederen niet voor ultimo Augustus 
1808 aldaar konden worden bezorgd, die commissie alsdan beschouwd 
zoude worden als vervallen

Dat meermelde Heer van Polanen, voor zooverre ik mij zulks kan 
herinneren, voor die commissie is bevoordeelt met een bedragen van 
10 000 Sp. matten voor eens, door denzelven in producten genoten 
en aan hem de vrijheid gelaten is zonder daartoe last ontvangen te 
hebben, vooreerst in Amerika te blijven en de Hooge bevelen van 
Zijne Excellentie den Minister van Marine en Colonien af te wachten, 
hetwelk een en ander zo ik meen ook zal bekend zijn aan den 
tegenwoordigen Heer President der Hooge Regering van Braam den- 
welke in het in gereedheid brengen der papieren daartoe relatief, 
meede is geemployeerd geworden.

Dit het alles zijnde wat ik mij van die zaak herinner, zij het 
mij vergund nog aan te merken, dat, vermits er zo min in de be
paalde tijd als naderhand aan het eerste oogmerk is kunnen voldaan 
worden, en onlangs op de voorstellen van Uw Excellentie, ten aan
zien van de Groote Oost in de organisatie derzelve zodanige arran
gementen zijn gemaakt, dat men zich voor het aanstaande jaar zo 
wel in contanten als goederen niet alleen zal kunnen redden, maar 
dat die maatregelen daar heenen strekkende zijn, dat de verzending 
derwaarts aan contante specien voortaan geheel zal kunnen v/orden 
geexcuseerd — daar door het eerste oogmerk is komen te vervallen; 
en er apparentie is dat wij de benodigde goederen voor die bezit
tingen door andere wegen en canalen zullen machtig worden.

Hier ten slotte bij voegende dat het, na de tegenwoordige staat 
van zaken, den Lande niet meer zoude conveniëren dat dergelijke 
expeditien uit Amerika na de Moluccos wierden gedaan, maar wel 
dezulken, dat de scheepen alvorens met gelden en goederen hier ter 
Hoofdplaatse aankomen en van daar Hunne verdere Expeditie erlangen, 
hetzij om van hier of Java direct beladen te worden dan wel des-
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verkiezende na de Moluccos te steevenen ter af haal van hier be
taalde specerijen.

Hiermede verhopende aan de Hoge Intentie voldaan te hebben, 
vereere ik mij met de meeste eerbied te zijn

HoogEdele gestrenge Heer.
Uw HoogEd. gestr. onderdanige en gehoor

zame dienaar,
(W.g.) W. H. VAN IJSSELDIJK.

Batavia den 
30 November 1809.

94. Brief van Daendels aan Min. Van der 
H e i m, 7 Dec. 1809.

Hoog Edele Gestrenge Heer!
Onder toezending van een duplicaat en triplicaat van mijne vorige 

depêches van den 16 October en 7 September jl. alsmede van een 
duplicaat over de geimpendeerde kosten over de Brik de Virginia 
laat ik deze vooinamelijk dienen om Uwe Excellentie, zo spoedig 
mogelijk, te accuseren den ontvangst van Hoogst deszelfs depêches 
met de Amerikaausche schoenjer de Nimroth, onder bestelling van 
den Heer Mr. H. G. Nahuijs, op den 28e dezer alhier aangebragt, 
bestaande in

een missive van Uwe Excellentie gedagteekend Amsterdam 24 
van Sprokkelmaand 1809 n°. 26, 3e divisie 2e bureau, 

eene missive van Uwe Excellentie, gedagteekend Amsterdam den 
13 van grasmaand 1809, gemerkt La. D D 

eene missive van Uwe Excellentie van denzelfden datum, gemerkt 
La. E. E.

eene missive van Uwe Excellentie gedagteekend Amsterdam den 
27 van grasmaand 1809 n°. 2 3e divisie 2e bureau 

en eene besloten pacquet, allen gesuperscribeert aau den gouver
neur generaal van Ilollandsch Indien. 

benevens nog
eene missive van Uwe Excellentie, gedagteekend Amsterdam 26 

van Sprokkelmaand 1809 n°. 26 3e divisie 2e bureau, waarbij inge
sloten kopijen authentiek van de twee navolgende Decreten van 
Zijne Majesteit als
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in dato 31 Moi 1808 n°. 5 bepalende de wijze van schade
loosstelling voor de bijzondere dassen van ambtenaren in de benoe
ming zo wel als de terugroeping der gewezen commissarissen gene
raal Grasveld en Elout betrokken geweest

en het andere in dato 28 Juni 1808 n°. 1 houdende benoeming 
den Brigadier de San dol Roij te Batavia tot generaal Majoor 

missive van Uwe Excellentie gedagteekend Amsterdam den

een

van
en eene
4 van Bloeimaand 1809 n°. 7 3e divisie en 4e Bureau

beiden gesuperscribeert aan den gouverneur generaal en de Raden 
van Hollandsch Indien.

Deze twee laatstgemelde depêches ter zitting van den 30e dezer 
door mij aan H H. Edelheden zijnde overgelegd, zij liet mij geoor
loofd Uwe Excellentie in de eerste plaats en in het algemeen te 
rapporteeren, dat alle de daarbij zo wel als bij de afzonderlijk aan 
mij gerichte missives voorkomende decreten en orders van Zijne 
Majesteit en van Uwe Excellentie in schuldplichtige observantie 
zullen worden gehouden en voorts mijn bijzonder genoegen te be
tuigen, dat die depêches, welke sedert mijne komst in deze Kolonie, 
de eerste waren, welke mij door Uwe Excellentie zijn geadresseerd, 
mij tevens de onwaardeerbare blijken der liooge goedkeuring van 
Zijne Majesteit onzen Koning en van Uwe Excellentie op mijne aan
vankelijke verrigtingen in Indien hebben mogen aanbrengen.

Mij vleiende, dat de oogmerken, welke Uwe Excellentie in mijne 
eerste operatien kan ontdekt hebben, cn welke voornamelijk daar 
toe strekten, om alle nodeloze en verspillende uitgaven, zoo veel 
mogelijk, te besnoeien en daar en tegen alle middelen cn ressources 
der Kolonie, tot dc inwendige kragt en uitwendige zekerheid van 
Zijne Majesteits bezittingen, te vereenigen en in te spannen, in mijne 
volgende verrigtingen, nog meer en meer zullen doorstralen, zo vlei 
ik mij tevens, dat de rapporten daar van, successivelijk met den 
Kol1. Gicquel Destouchcs, den Kapitein aide de camp Ouneo d'Ornano 
en laatstelijk met den Schout bij Nacht Buijskes, aan Uwe Excel
lentie afgevaardigd, mij de Hooge gunst en approbatie van Zijne 
Majesteit en van Uwe Excellentie niet zullen doen verbeuren.

Het is deze liooge gunst en approbatie, waar op ik steeds mijn 
oog gevestigd boude; en waarin ik, vertrouwende op de zuiverheid 
mijner bedoelingen, en op mijne onwankelbare trouw aan den dienst 
van Zijne Majesteit, de eenige steun vinde, die mij in den geiso-
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eerden toestand van deze Kolonie, van buiten overblijft, en de kragt, 
zoo lang de Hemel mij het leven spaart, onbezweken in mijnen 

loopbaan voort te gaan, en met de innerlijke vermogens der volk
planting alleen, tot mijnen laatsten ademtocht voor Haar behoud, 
rust en veiligheid, te durven instaan.

Dan daar niettegenstaande de opbeuring, welke ik van deze hoop 
ontleene, de invloed van het climaat, met de onophoudelijke werk
zaamheid en inspanning, welke de voorbeeldeloze situatie der Ko
lonie van mij vordert, blijft samenwerken, om mijne gezondheid en 
ligchaamskragten meer en meer te ondermijnen, zo heb ik mij, na 
die verrigtingen, waar van ik Uwe Excellentie bij mijne vorige 
depêches heb verslag- gedaan, in de eerste plaats verpligt gerekend, 
die voorzieningen te maken, welke de dienst van Zijne Majesteit 
vorderde, bij aldien ik voor de aankomst in deze Kolonie van eenen 
opvolger, door Hoogstdenzelven benoemd, onder den invloed van dit 
climaat mogt komen te bezwijken.

Ten dezen opzichte heb ik twee voorzieningen waarvan ik Uwe Excel
lentie bij dezen rapport doe, noodzakelijk en toereikend geoordeeld, — 
de eerste betreffende de generale Directie en de andere de keuze van 
den persoon, aan wien bij mijn overlijden, en zoolang mijn opvolger 
van wegens Zijne Majesteit zal zijn benoemd, het opperste gezag 
met gerustheid koude worden toevertrouwd. Tot mijn leedwezen 
ondervonden hebbende, gelijk Uwe Excellentie zulks uit mijne con- 
iidentieele van heden nader zal blijken, dat de maatregelen welke 
ik bereids genomen had, zoo ten aanzien van het doen van publieke 
in- en verkoopingen, aanbestedingen enz. als ook tot eene ruimere 
bezoldiging van den post van den Directeur generaal en de verdere 
ambtenaren aan de generale Directie verknocht, nog ontoereikend

om

waren om de zaken bij dit departement, anders dan met mijn be
stendig op- en toezicht in het regie spoor te houden, zoo heb ik 
mij voor het vervolg en bijzonder in geval van mijn overlijden geen 
gerustheid voor do goede behartiging van dat gedeelte van Zijne 
Majesteits dienst kunnen bezorgen dan door zoodanige schikkingen 
als Uwe Excellentie uit de hiernevensgaande Instructien voor den 
Directeur generaal over 's Konings Finautien en domeinen in Asia, — 
voor een administrateur generaal, — voor den Hoofdadministrateur 
van het departement der grootc Oost en Buitenkantoren 
den hoofdadministrateur

voor
van hot departement Batavia en voor do
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Hoofdadministrateurs van Samarang en Soerabaja, mitsgaders uit 
mijn schriftelijk voorstel tot vaststelling dezer Instructien aan de 
Hooge Regering gedaan, zullen kenbaar worden, en van welke stukken 
sub Litt. F—M ik derhalve ook verzoek mij onder welduiding 
Uwe Excellentie ten dezen opzichte te mogen refereren.

Eenlijk zij het mij vergunt Uwe Excellentie te doen opmerken, 
dat mijn oogmerk bij het ontwerpen van dezelve Instructien hoofd
zakelijk geweest is, van door de nieuwe form, welke daarbij 
de generale Directie gegeven wordt, een beter ensemble in de 
werkzaamheden en een meerdere verantwoordelijkheid tusschen de 
verschillende ambtenaren van dit departement in te voeren, en wel 
voornamelijk om door de verantwoordelijkheid van den administateur 
generaal, den post van Directeur generaal minder gevaarlijk te 
doen zijn.

Dan de keuze vooral, welke ik tot vervulling van den post van 
administrateur generaal heb gedaan in den persoon van den gew. 
majoor titulair C. W. Thalman, in wien ik vertrouw daartoe de 
noodige kunde, probiteit en fermiteit van caracter te hebben aange
troffen, stelt mij gerust, dat, met de tegenwoordige inrigtingen, ook 
bij mijn overlijden, de belangens van Zijner Majesteits dienst ten 
dezen opzichte, genoegzaam zullen zijn gewaarborgd. Na mij deze 
gerustheid, ten aanzien der zaken van de generale Directie, te 
hebben verschaft was vooral bij het vertrek van den Schout bij Nacht 
en aide de camp van Zijne Majesteit A. A. Buijskes, mijne tweede 
zorg, dat bij mijn overlijden en tot zoo lang mij door Zijne Majesteit 
den Koning eenen opvolger waren gegeven, het roer van zaken 
niet mogt vallen in handen die of te zwak of onbekwaam waren 
om hetzelve te bestieren.

Vermeenende, dat hier het behoud en de welvaart van Zijne 
Majesteits Bezittingen, mijne eenige en suprème wil was, heb ik 
ook vermeend onafhankelijk van alle andere bedenkingen, doch 
zonder daardoor aan de verdiensten of trouw van andere dienaren 
te willen te kort doen, mijne keuze te moeten vestigen op dien 
persoon, welke mij boven alle andere alleen voorkwam daartoe het 
nodige beleid, caracter, trouw en doorzicht te bezitten.

Deze hoedanigheden van nabij in onderscheidene betrekkingen zo 
politique finantiéle als administrative, hebbende leeren kennen, in den 
Heer J. A. van Braam, heb ik ook niet geaarseld denzelven terstond

van

aan
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na het vertrek uit deze Kolonie van den Schout bij Nacht Buyskes, 
eerst te benoemen in deszelfs plaats tot President bij de Hooge 
Indiasche regering en vervolgens te despicieren tot mijnen provisio- 
nelen opvolger, onder zodanige restrictien en bepalingen als Uwe 
Excellentie uit de hiernevens gevoegde extracten uit het register 
mijner besluiten van den 25 October j.1. sub Litt. N en het daarop 
gevolgde voorstel aan de Hooge Regeering van den 26 October 
daaraan sub Litt. N. nader zal blijken, aan welke stukken ik mij 
deswegens verzoek te mogen refereeren.

Ik vleie mij dat deze maatregelen tot zekerheid van Zijne Majes- 
teits Bezittingen, in cas van mijn overlijden genomen de goedkeuring 
van Uwe Excellentie niet minder mogen wegdragen dan zij door de 
algemeene opinie van alle weldenkenden in deze kolonie gesterkt 
en onderschraagt worden.

De gerustheid, welke mij deze maatregel, nopens het toekomstig 
lot van Zijne Majesteits bezittingen inboezemde, heeft mijmeteenen 
nieuwen lust en met eenen vasteren tred doen voortgaan in den 
loopbaan, welke mij tot reorganisatie, van het geheele indische 
Bestier, was voorgesteld.

Het noodlottig uiteinde van den geachten Prefect van Amboina 
C. L. Wieling, waardoor hij zo wel mijn op hem gesteld vertrouwen 
als de hoop van alle de zijnen te leur stelde, maakte tevens en voor 
dat dezelve tot zijne kennis kwam vrugteloos, de last welke ik hem 
blijkens mijne depeche aan Uwe Excellentie van den 23 Augs 11. 
had opgedragen, om dit gouvernement te dienen van zijne considera
tie nopens eene reductie, welke in de huishouding van Amboina 
en Banda met in het ooghouding van het belang der cultures aldaar 
zouden kunnen worden daargestcld, en om te gelijkertijd naar zijn 
oordeel en bevinding, op Ternate eene vermindering in den omslag 
te bewerkstelligen, evenredig aan die welke op het voormalig gou
vernement in Macassar was ingevoerd.

Geene ambtenaren na het verlies van den Prefect Wieling in de 
Groote Oost aanwezig zijnde, van welke ik de uitvoering van de 
voorschreven last koude verwagten, noch aan wien ik dezelve konde 
toevertrouwen, heb ik gebruik makende van de verkregene kennis 
van sommige leden der Hoge Regering met bijvoeging van den ge- 
eligeerden Prefect van Amboina L. Heukervlugt, welke in onderschei
dene bezittingen in de Groote Oost en laatstelijk als gezaghebber

;

i
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van Banda aldaar was geëmploycerd geweest, best geoordeeld aan 
de Hooge Regering te proponeren liet benoemen eener commissie 
tot het ontwerpen van een plan van reorganisatie van onze Ooster- 
sche Bezittingen, in liet rapport van welke commissie ik uit hoofde 

de compositie der commissie niet minder fiducie vermeende te 
mogen stellen dan in de consideratien, welke door eenen enkelen 
ambtenaar in de Moluccos zouden zijn uitgebragt.

Het rapport van de gedachte commissie bij mij zijnde ingediend 
heb ik na redactie van hetzelve dien conform eene reorganisatie 
onzer Oostersche Bezittingen aan de Hooge Indische regering 
geproponeerd in dier voege als dezelve aan Uwe Excellentie uit 
mijn op den 22 November jl. gedane voorstellen en de daarop ge
nomen besluiten der H. R. met derzelver bijlagen, aan dezen annex 
van Litt. O. tot I.I. kennelijk zal kunnen worden en waaraan ik 
mij mede tot bekorting dezer depêche eerbiedig verzoek te mogen 
refereren.

Na eene resumtie van deze stukken zal Uwe Excellentie gewis
selijk hebben opgemerkt dat daarbij schikkingen zijn beraamd dat 
men zich over het aanstaande jaar niet alleen in contanten en goe
deren zal kunnen redden, maar dat die maatregelen ook eene strek
king hebben om de verzending derwaarts van contante specien 
geheel te kunnen excuseeren.

De maatregelen, welke ik hier bedoelde, zijn deze, dat de in 
de Moluccos in omgang zijnde credicl Papiereny zonder eenige be
paling van som door de Prefecten aldaar in cas zullen mogen wor
den geaccepteerd, tegens wissels, betaalbaar ter dezer Iioofdplaats in 
zilver of in papieren geld, met de bepaalde agio.

Dat daarentegen geene Oostersche Crediet Papieren van daar zullen 
mogen worden uitgevoerd, nog eenige kopcre munt anders dan van 
gouvernementswege aldaar worden ingevoerd.

Van het doelmatige van deze schikkingen, en zoo niet van het 
zekere, althans van het waarschijnlijke van derzelver reussite zal 
Uwe Excellentie overtuigd zijn, wanneer ik IJoogstdenzelven her
inner dat in de groote Oost op Ambon, Banda en Ternaten gang
baar was, een afzonderlijke Papiere munt, onderscheiden van dien, 
welke ter hoofdplaats Batavia in omloop is, en dat niet alleen den 
uitvoer van deze papieren munt, uit de groote Oost zonder eenige 
restrictie was, maar dat zelfs bij besluit der voorin. II. I. R. deze

van
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crediet papieren in ’sgouvernements cas te Batavia tegen zilver 
moesten worden ontvangen en nitbetaald.

Dat te gelijkertijd op deze credit-Papieren geene agio, zo min 
tegens het koper als liet zilvergeld, aldaar in omwandeling wierd 
gevalideerd, — en dat te gelijkertijd geene prohibitie tegen den par
ticulieren invoer van koperen munt in de groote oost bestond, niet
tegenstaande deze ltopere munt den meesten tijd op Java, gelijk
staande ongeveer met de Papieren munt tegens het zilver aan agio 
leed van 50 tot 100 Pet, zoo als de cours in de twee of drie laatste 
jaren meestal, heeft gevarieerd, en het dus klaarblijkelijk was, dat 
een ieder, die kopere munt van de Hoofdplaats Batavia of van Java, 
naar de groote Oost vervoerde en aldaar tegens de Molucsche credit- 
Papieren verwisselde, op deze wisseling het volle montant der agio 
tusschen de kopere en zilvere munt, zo als dezelve ter hoofdplaats 
Batavia geëstimeerd werd, konde profiteren.

Dan na dat door de aangehaalde bepalingen alle uitvoer van 
Oostersche crediet-Papiercn van daar is verboden — de particuliere 
invoer levens van kopere munt op de strengste straffen geprohibeerd, 
— en de uitweg niettemin over de rendementen van alle der aldaar 
aangebragt wordende cargasoenen verzekerd, door de onbepaalde 
qualificatie, welke aan de Prefecten in de groote Oost is verleend 
om, zonder onderscheid Papiere, Kopere en Zilvere munt in cas te 
accepteeren op wissels, ten laste van deze Hoofdplaats, betaalbaar 
in zilver of in papier, met de bepaalde agio — na deze schikkingen 
herzeg ik, dat het dan ook notoir is, dat de eenmaal van gouver- 
nementswege aldaar in omloop gebragle Papiere, Kopere en Zilvere 
munt, in die gewesten zal moeten verblyven, en dat daardoor, alle 
aanvoer van contante specien vau buiten geheel onnoodig kan worden 
geoordeeld.

En deze reflectie brengt mij van zei ven op den inhoud van het 
pacquet hiervoren, gementioneerd sub n°. 5, waarin

lmo. eene missive van den Heer Mr. R. G. van Polanen, aan mij 
gerigt de dato 16 Juli 1809;

eene extract missive van denzelven van Polanen, aan Uwe 
Excellentie gericht dd°. 14 Juli 1800, waar van copien hiernevens;

eene missive van Uwe Excellentie aan mij gerigt, gedagtee- 
kend Amsterdam den 19 van grasmaand 1809; 

en 4t0. eene secrete copie van Uwe Excellentie’s missive, gerigt

2’.

3^0.

.
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aan den evengedachten R. Gr. van Polanen, te Prince Town, New- 
Yersey in Noord-Amerika.

Zonder onmiddelijk te treeden tot het point, ’t welk ik mij voor
stelde te behandelen, zij het mij geoorloofd Uwe Excellentie te pre- 
adverteren, dat ik bij het openen van dit pacquet verbaasd en 
geergerd, over de hoonende en indelicate expressien, welke de Heer 
Mr. R. G. Van Polanen zich bij zijne daarin vervatte missives, zo 
wel ten laste van de zamenstelling, als van de individuele ver
diensten, van het Ligchaam der Hooge Regering veroorloofde, ver
meend heb, na den inhoud van Uwe Excellentie’s missive van den 
19 van grasmaand 1809 ten zijnen opzichte te hebben begrepen, 
personeel verantwoordelijk te zullen worden, voor de gevolgen, welke 
de verschijning van dezen man, in de hoedanigheid van Raad ordi
nair van Indien zoude kunnen na zich sleepeu, wanneer ik niet, 
terstond na ontvangst dezer missives, daar van secrete ouverture 
en communicatie aan het Ligchaam der Hooge Regering kadde ge- 
gegeven, met overlating aan Hoogstdezelve cn aan de posteriteit, om 
zo wel derzelver inhoud, als ’smans voorige gedragingen in deze 
Kolonie, onpartijdig te beoordeelen.

Dan ongeacht welke stilzwijgende beoordeeling ik vermeend heb, 
om in stricte obediëntie aan Uwe Excellentie's bevelen, aan Hun 
Hoog Edelheden te moeten voorstellen om den ged: Yan Polanen, 
bij extract resolutie door den Secretaris te communiceren, dat van 
zijne aanstelling tot Raad ordinair van Indien aanteekening bij de 
resolutie van Haar Hoog Edelen is gehouden, en dat gemelde n. 
H. E. zich dezelve tot naricht en observantie zullen laten strekken.

En ter aanzien der Commissie, door den gew. Gouverneur Gene
raal Wiese, benevens den Directeur Generaal Van IJsseldijk, aan 
gedachten Van Polanen opgedragen, om zo mogelijk de Groote Oost, 
directelijk, uit Amerika, van contanten & behoeften te voorzien; hier 
op heb ik vermeend voor en al eer ik mij positief verklaarde, de 
nadere illucidaticn van den Directeur Generaal nog te moeten in
nemen, van wiens rapport ik de eer heb Uwe Excellentie hiernevens 
copie.. . aan te bieden, terwijl ik dien conform bij eene voordragt 
aan de Hooge Regeering... heb geproponeerd, om, ofschoon de 
commissie van den Meer Van Polanen met Aug8. 1808 voor ver
vallen en zijne transactiën, zo uit hoofde van de onmogelijkheid, 

zich daar op te kunnen verlaten, als uit hoofde van de voor-om
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zieningen bij besluit dor Ilooge Regeering van 22 Nov., als een ge
volg van de organisatie der Molucco's daargesteld voor geheel nut
teloos konden gerekend worden, de door Uwe Excellentie aan hem 
Van Polanen opgedragene Commissie niettemin te respecteren door 

den meerverra. Van Polanen te kennen te geven, dat het de 
Kolonie niet meer convenieerde, om zodanige expeditien directelijk 
uit Amerika naar de Groote Oost te laten geschieden, maar wel, dat 
de schepen, met gelden en goederen, alvorens hier ter Hoofdplaatse 
aankwamen, en daar hunne verdere expeditie erlangden, het zij om 
van hier of Java direct beladen te worden, dan wel, om des ver
kiezende, naar de Molucco’s te stevenen, ter afhaal van hier be
taalde specerijen met een advance van 25 pret. op de koopprijs te 
Batavia.

Even als door deze maatregelen, ten aanzien van den Heer van 
Polanen, vertrouw ik ook aan de intentie yan Uwe Excellentie ten 
aauzien van de benoeming van den Brigadier de Sandol Roy tot 
Generaal Majoor, ten vollen te hebben beantwoord, door aan denzelven 
onmiddellijk na den ontvangst, het decreet van Zijne Majesteit, hou
dende zijne benoeming te expedieeren — de orders van Zijne Ma
jesteit aldus uit te voeren, — doch hem te gelijkertijd te chargeren 
om deze depêches aan Uwe Excellentie, in persoon te overhandigen, 
als kunnende hij noch om Zijne hooge jaren, noch om gepasseerde 
zaken met nut in deze Kolonie worden geëmployeerd.

Zoals ik Uwe Excellentie bij mijne confidentieele van heden nader 
zal detailleeren. b

Op welke gronden ik dan ook hoop, dat mijne vis-a-vis aan den 
Generaal Majoor de Sandol Roy gehoudene directie aan Uwe Excel
lentie niet onaangenaam zijn zal, al zo ik daarin eene volkomene 
obediëntie aan de orders van Zijne Majesteit den Koning gepaard 
heb, met het geene de representant van Zijne Majesteit zich zelven 
verschuldigd was, en met hetgeen de rust en veiligheid der kolonie 
bij onvoorzien overlijden van mij vorderde.

De gen. Brigadier de Sandol Roy bij het obtincren van zijne 
demissie in hot begin van Januarij 1808 eene som van rds. 8000 
tot goedmaking van Zijne thuis reize op voorstel van den Gouverneur 
Generaal Wiese genoten hebbende, heb ik vermeend den zelven 
geene verdere uitbetalingen te mogen accorderen, alzo Uwe Excel
lentie daaromtrent een volkomen stilzwijgen had geobserveerd.

aan

.
)
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In antwoord op Uwe Excellentie’s gerespecteerde van den 13 van 
Grasmaand dezes jaars voeg ik hierbij drie missives van den Keizer 
en Sulthan van den Mataram, waaruit Uwe Excellentie zal ontwaren 
den voet waarop wij met deze Hoven thans staan, terwijl Uwe 
Excellentie eindelijk uit onze vorige mede reeds zal gezien hebben 
dat wij, beseffende de omstandigheden vau de kas in het Moederland, 
geheel afgezien hebben iets op dezelve te trekken, terwijl de gevoelens 

Uwe Excellentie om de Kolonie niet te belasten met ordres om 
producten af te geven, zonder dezelve te betalen, ons ten hoogste 
heeft verblijd en gerustgesteld tegeus maatregelen, welke de val der 
Kolonie ten gevolge zouden kunnen hebben.

Voor en aleer ik deze mijne officieele besluite, moet ik Uwe Ex
cellentie nog mededeelen dat op den 2 September j.1. ’s Konings 
geboortedag op alle de plaatsen en prefectures van het eiland Java 
zoo mede aan de Hoven van de Mataram met de meest mogelijke 
solemniteiten is gecelebreert, bij welke gelegenheid ieder onderdaan 
en ingezetenen, zoo ook de Javasche Vorsten de hartelijkste blijken 
van devouement en verkleefdheid voor Zijne Koninklijke Majesteit 
hebben aan den dag gelegd.

Terwijl ik U IioogEdGestr. nog berigte dat de jongste verpach
tingen op Samarang op nieuw hebben gehaald eene somma van nog 
een honderd duizend rijksdaalders zilvergeld boven het rendement 
van het vorige jaar ofschoon het regentschap Toeban thans onder 
de Samarangsche verpagtingen niet begrepen maar bij den Oosthoek 
gevoegd is, van waar het rapport wegens de gehouden verpachting 
aldaar nog wordt ingewacht.

Ik heb overigens de eer met alle consideratie te verblijven 
IloogEdel Gestrenge Heer 

Uwe Excellentie zeer onderdanige en geh. Dienaar 
Daekjoels.

vau

95. Brief van Van Polanen aan D’Ozy, 15 Dec. 1809.

WelE.geb. Heer veel geachte Vriend.

Voorlopig heb ik Uw, na het ontf'angen van uwe Letteren van den 
24 Augs op den 3 Novr, den G daaraan mijn antwoord toegezonden, 
hoofdzakelijk hierin bestaande, dat ik de officieele brieven die succes-
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sive aan mij zijn afgegeven, niet heb ontfangen; zo als mij, tot 
heeden 15 December geene andere is toegekomen dan die van den 
19 April deezes jaars. Verscheide zeekere geleegenhecden om mij 
die te doen toekoomen, hebben zich geduurende dit jaar opgedaan 
en onder anderen, in de maand October met de oorlogsloep der 
lo Statie Entreprise, en de schoener Urania; de eerste aan geene 
visitatie of oponthoud onderhevig en de laatste zoo snelbezeild, dat 
die, als gebleken is, met een volle lading, in het gezicht van En- 
gelsche scheepen van oorlog, uit Texel is geloopen.

De R. C. Priesters, hebben ook geene officieele, wel particuliere 
brieven voor mij meedegebragt, en de Hu. Le Roy & Son schrijven 
mij, een brief van Uw ontfangen te hebben, waarin gezegd werd, 
dat van mij verwagt word, dat ik voor hun zorgen en eene passage 
naar Batavia zal bewerken.

Die eerwaarde Vaders hebben zich dan ook bij mij om onderstand 
vervoegd, en ik heb hun ten antwoord geschreeven dat mijne be
krompen finantien mij daartoe buiten staat stelden, dan dat ik, op 
grond van uwe aanschrijving aan het huis van I. ie Roy & Son, 
bereid ben wanneer zich eene scheepsgelegenheid naar Batavia 
opdoed, voor hunne passage, betaalbaar aldaar te contracteeren en 
dan te beproeven of de Reeder van liet schip, mijn wissel op het 
Gouvernement te Batavia zal willen aanneinen voor zodanige somme, 
als zij hier te Lande, voor hun vertrek zullen nodig hebben; meer
der dan dit, vertrouw ik, kan van mij niet verwagt worden.

Zodanig zal ik ook bandelen met den 3en chirurgijn Reinecke, 
en den lc apotheker Ponsen, ingevolge de aanschrijving van de 
Heer Secretaris Generaal Falck.

Bijaldien Z. IC. den Minister goedgunstig zal disponeren op mijn 
verzoek bij missive van den 14 Julij deezes jaars gedaan om een 
salaris van DH 4000, betaalbaar in Producten te Batavia, hoe veel 
tijd zal er zelf dan nog vcrloopen, alvorens ik daarvan het effect 
zal kunnen genieten! Zo voelen omstandigheeden kunnen dit ver- 
traagen, dat ik daarop als nog geen de minste reekening maken kan.

Intusschen ben ik door mijne reizen sints mijne aanstelling, mijn 
lang verbiijf in New York en de liooge en veelvuldige betaalde 
brieveporten, reeds in voor mij considerable uitgaven gevallen, 
waarbij ik geen voorschotten of personele verbintenis voor naar Indie 
uitgaande persoonen voegen kan,
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Het doed mij te meer leed dat de officieele brieven aau mij afge
zonden, zijn vermist wijl ik daar door verstooken ben van een beeter 
inzigt in de teegenwoordige Indische inrichtingen, welke ik, uit uwen 
brief van den 24 Aug8 reeden meen te hebben, daarin te zullen 
hebben gevonden.

Kortelijk heb ik uw in mijne vorige reeds doen verstaan, boe 
zeer ik afkeure dat bij de nieuwe inrichting van het bestuur in
Indie, aan den G. G. geene volkoome macht is gegeeven. Kortelijk 
moet ik uw hier weeder herhaalen want de onzeekerheid der 
correspondentie is te ontmoedigend, om die en andere zaken enig- 
sints uitgebreid te behandelen, welke bedenking de enige is die aan 
mijne schrijflust paaien kan zetten; — dat de ondervinding, (en ik kenne 
geene andere leiddraad in de wetgeeving) reeds niet dan te klaar 
geleerd heeft, dat eene regeering bij meerderheid van stemmen uit 
allen de slechtste is, en dat dit, boven enige bedenking op die van 
Indië toepasselijk moet worden gemaakt. Het beneemt den systema- 
tischen gang van een bestuur, maakt besluiten langwijlig en nood
zaakt een G. G. zowel in loflijke als misdadige oogmerken zijn toe- 
vlugt tot corruptie te neemen.

Met eene geringe maate schranderheid en beleid, kan een g. g. 
altoos eene meerderheid gebieden, met dit voordeel daarenboven voor 
hem, dat hij zich als het waare daar door laat dwingen en over
haaien en zijne verantwoordelijkheid verminderd. Wij zijn geleerd 
dat in de veelheid der Raadslieden, wijsheid gevonden word, cn deeze 
stelreegel rust ook op bevinding, maar men is gewoon dit zodanig 
te verdraaijen alsof niet in dat is onder, maar collectivelijk bij de 
meerderheid van een gegeeven getal van Raadslieden de hoogste 
wijsheid zoude gevonden worden. Ik kan niet beeter doen om de 
waarde van deeze stelling handtastclijk te doen gevoelen, dan te 
doen opmerken, dat de teegenswoordige meerderheid der Illuslre 
Hooge Regeering van Hollands Indien gevonden word in de persoo- 

Riemsdijck, Van Iloesen, Wardenaar, Romswinkel ennen van
Hartsinck!

Waar was de hooge wijsheid dier Regeering toen zij uit’s Konings 
Domeinen aan den Maarschalk een geschenk hebben gedaan? Ik 
antwoorde die wijsheid, zo verre die daar in te vinden is, heeft 
plaats gemaakt voor de zugt om aan den M. te behagen, ten einde 
voor nabestaanden en vrienden, voordeelige ambten te verkrijgen.
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Deeze zugt is de teugel waardoor een g. g. de meerderheid in be
dwang houd. Over het totaal gebrek van eene dadelijke verantwoor
delijkheid in het systhema zal ik hier niet spreken; dit zoude mij 
mij te ver leiden.

Ten hoogsten nadeelig voor den dienst en beklaaglijk voor de 
ambtenaaren is het ook, daarenboven, wanneer niet de g. g. alleen, 

de H. R. over de begeeving van ambten beschikt. Nadeelig,maar
dewijl aan ieder Lid der Vergadering beurtelings genoegen moet 
worden gegeeven, zal de g. g. voor zijne vrienden geen oppositie 
vinden, en dus word het begeeven van ambten een handel, waarbij 
den publieken dienst onmisbaar lijden moet; en beklaaglijk, dewijl 
de ambtenaaren daar door afhankelijk worden gemaakt van niet één
maar een tiental meesters, en het dus hunne opzettelijke studie 
moeten maaken geene deezer nog hunne nabestaanden en gunste
lingen enig ongenoegen te geeven. Van daar dien slaafschen geest 
en kruipende laagheid, die onze natie in Indie kenmerkt en waar
door alle zelfgevoel en eigen waarde word uitgedoofd, en welke in 
die eerst vertrapte en verneederde schepselen, wanneer zij eens tot 
hoogen stand geraaken, de ondraagelijkste en grofste insolentie doed 
ontstaan. In ondergeschiktheid opgevoed, heeft die mij nimmer hard 
gevallen, dan het is mij gebeurd dat wijl ik niet konde besluiten te 
kruipen en mij te verueederen voor eenen Jan Greevc een slechte, 
gemeene, maar schrandere knaap en niet minder algemeen veracht 
als gevreesd, ik in de aanstelling tot Secretaris van den Raad van 
Justitie in 1782 ben voorbij gegaan, hoe zeer de GG. kort te vooren 
had verklaard, dat mijne optrecding tot dien post buiten enige be
denking zoude plaats hebben. Thans ken ik op Batavia waardige 
Persooncn, die enelijk aan de vijandschap van den elendigen Ridder 
van Hoezen te danken hebben, dat zij bij zo veele gedane 
aanstellingen zijn voorbijgegaan. liet is meestal mogelijk eenen 
opperheerscher te ontzien en hem uit den weg te blijven, maar 
tien Dwingelanden en hunne bijzondere aanhangers altoos te 
ontgaan, is onmogelijk en aan zoo veelen eene lage onderwerping 
te betoonen, dat is meer dan men van een rechtschapen Man 
verwagten kan.

Hoe zeer ik ongevoelig verder uitgeweid ben dan ik mij voor
stelde, besef ik te wel, dat het thans geen tijd is, om particuliere 
belangens en gewaarwordingen in aanmerking te neemen, of aan ver-
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beeteriugen in het Indisch bestuur te denken, in zo verre dit niet 
rechtstreeks met het behoud dier Bezittingen verbonden is. De M. 
heeft reeds genoeg doen blijken dat de meerderheid der Regeering 
hem in niets verhinderd, en in het Vaderland heeft men het ge
noegen, om de begunstigde theorie, van eene regeering bij meerder
heid te hebben doen voortduuren.

Voor het behoud onzer O. I. Bezittingen heeft men meer en meer 
reeden beducht te worden na mate de beduchting hier grond wind, 
dat America in eenen oorlog met Engeland zal gewikkeld worden; 
of wel zal afzien van den handel op de Koloniën, behoorende aan 
de oorlogende Mogendheeden, waar toe eene propositie in het 
Huis der Representanten reeds gedaan is.

Wat van de teegenswoordige deliberatien van het Congres is te 
verwagten, is, onder eene regeeringsvorm als die der V. S. v. America, 
niet voor uit te zien, dan dat is zeeker, dat eindelijk den staat van 
zaaken met Engeland hiertoe zijn gekoomen dat die eene allerge- 
wigtigste verandering zou moeten ondergaan, die het te duchten is, 
dat in de gevolgen voor de koloniën in de O. Indien, hoogst na- 
deelig zal zijn. Wat ik hier ten voordeele dier koloniën aanvanke
lijk heb gedaan, en wat men verder van mij dienaangaande ver
wagten kan, zal aan Z. E. den Minister uit mijnen brief van den 18 
September en het daarbij gevoegde afschrift van die aan den M. D. 
van den 20 Aug. gebleeken zijn. Van mijne verdere jongste 
verrigtingen mag ik in deeze geen gewag inaaken, daar ik in 
het zeekere geïnformeerd ben, dat in E. de paquetten naar II. 
bestemd, op het postkomtoir geopend worden. Deezen moet ik echter 
weedcr bij dien weg verzenden.

Uit mijnen vorigen brief zal het, vertrouw ik, blijkbaar zijn, dat 
wil men mij in staat stellen, B. van het nodige te voorzien, ik be- 
hoore gequalificeerd te worden en de betaling aldaar in Producten 
te contracteeren, bereekend naar de prijzen in America, die der 
assurantie en een voordeel op de expeditie van ten minsten
25 prct.

Bij eene schoener te Philadelphia in 78 dagen van B. aangeko
men, zijn berichten ontfangen, dat de goederen die ik in 3 s. derwaards

men het grootstegezonden heb, juist de zodanige zijn, waaraan 
gebrek had. Ik heb een der snelbezeildste vaartuigen van dit Land
gebruikt om van den M. D. eene speciale authorisatie te vraagen, voor
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het aangaan van volgende contracten, ten einde men hier zeeker- 
heid zal hebben, dat daaraan door hem zal worden voldaan.

Wanneer mij de macht zal zijn gegeeven, om den prijs der pro
ducten in betaling van de van hier te verzendene goederen, te ree
gelen, heb ik geene beduchting, dat zelf in geval van eenen oorlog 
met E., B. daarvan zal worden voorzien. De onderneemzugt van 
deeze Natie, laat zich door niets bedwingen, wanneer de mogelijke 
voordeelen aan de gevaaren eener expeditie gelijk staan. Den E. 
handel zal, in eenen oorlog met A. eenen formidablen vijand vinden 
in de meenigte Kaperscheepen, die nu reeds aanwezig zijn, en tot 
duizenden in getal kunnen vermeerderd worden. Men kan zich in 
Europa geen begrip maken van de macht die door America op zee 
kan gedeployeerd worden.

Ik bid UwEG., laat het depecheeren van de aanschrijvingen van 
Z. E. den Minr., aan andere handen toevertrouwd worden. Het is 
eeven zo gegaan met de correspondentie van den Minister van buit. 
Zaaken, geduurende mijn 8 jarig Ministerie hier te Lande.

Wees verzeekerd van de voortdurende hoogachting en attachement
Uwen onderd. IXvan

Princeton N. I. 
Dec. 15 1809.

Ileeden den 1G Dec., wordt mij door de R. C. Priesters, toege
zonden de Missive van Z. E. den Mr. van den 15 Septr., die zij in 
het doorzoeken hunner Papieren jongst gevonden hebben. Zij schrijven 
mij, dat zij door hunne geestelijke gaaven geen bestaan kunnen 
vinden. Ik hoop hun binnen een maand te depecheeren en zal trach
ten op de manier, hiervoren vermeld in hunne behoeften te voorzien.

Met het uitterst leedweezen, zie ik, dat Z. E. een antwoord ver- 
wagt, O]) de onderscheiden (jemigle. depêches, die aan mij zijn afge
gaan. Het verdriet mij ten sterkste, aan die verwagting niet te 
kunnen voldoen, en ik hoop van de rechtvaerdigheid van Z. E. dat 
dit aan de waarc oorzaak zal worden tocgeschreeven Het huis van 
J. L. R[oy] & S. vermist geene enige brief van hunne correspondenten 
in Holland. Van mijne particuliere brieven gaan, zo veel ik ontdek
ken kan, geene verloeren, en ik heb er, jongst ontfangen van de 
maanden Sept. en Oet. uit Gelderland.

Het schip Henry, waarmeede de Hr. Mjeijcr] overkomt, is nog niet

17
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koomen opdagen; met hem, hoop ik, dat afschriften van de aan mij 
toegezonden depêches zijn meedegcgeeven. Dat schip heeft reeds, 
lang geleeden, moeten binnen zijn. De zeerampen van dit najaar, 
op en bij de kust, zijn zonder voorbeeld.

Bij de schoener van B[atavia] te Philad. aangekomen, heeft een huis 
commercie te New York, op aanbeveeling van Meijer, van den 

M. D. eene onbepaalde qualificatie gekreegen, tot het uitzenden van 
noodwendigheeden naar B., met toezegging dat de Producten in retour 
te ontfangen, op zodanige prijzen zullen gesteld worden, dat daarop 
een goed voordeel (a handsome profit) zal te behaalen zijn. Meijer 
heeft, hierop reekenende, aan dat Huis, van Tonningen, geschreeven, 
om hem bij zijne aankomst te Philadelphia, onder het adres van 
B. & I. Bohlen, te berichten, welken afsclieep, zij ingevolge die qua
lificatie, reeds naar B. zullen gedaan hebben. Dit word mij door 
I. Be R. & S. geschreeven, en heeft een einde gemaakt aan de 
onderhandeling, welke ik met lmn begonnen had. Daar mijne com
missie hier te Lande aan M. niet kan onbekend zijn, is dit eene 
tusschenkomst die I. Le R. & S. in de gedachten bevestigt, dat het 
voorgeeven van Meijer, hun en aan anderen uit Amsterdam over- 
geschreeven, dat hij mij hier zoude vervangen, of aan mij is toege
voegd, waarlijk zo is. Ik zelf weet niet wat ik daarvan gelooven moet.

van

9G. Brief van L. W. M e ij e r aan Van Polanen, 
23 Dec. 1809.

De Heer & Mr. R. G. 
van Polanen, Princeton. Philadelphia de 23 Deer 1809.

WelEdel Gestrenge Heer!

Den 22 dezer behouden alhier gearriveerd zijnde, maak ik van 
de eerste oogenblikken gebruik, om zoo wel, UEd. daar van te ver
wittigen, als dat ik gechargeerd ben met brieven van het Ministerie 
van Koloniën in Holland voor UEd. en dat ik UEd. geadjungeerd 
ben in de Commissie, om Kontraclen aantegaan, ter voorziening 
van spetie en noodwendigheeden voor het Gouvernement in Indiën. 
De wijze, waarop ik mijne papieren heb gesecretcerd, is oorzaak, dat 
ik de bezorging van de uwen uitstellen moet, tot dat ik op mijne
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iiier naar N. York Princeton passeer, ’twclk zonder ver-reijze van
hindering over 6 i\ 7 dagen zijn zal, ten zij ik omtrend de bezor
ging dier papieren en het houden eener conferentie met UEd. nadere 

UEd. mogt ontvangen. Zoo UEd. informatie mogtaanwijzing
hebben van evenementen, welke op de publieke bclangens der Ko-

van

lonie influentie hebben, zoude UEd. mij door de bedeeling----- ten
hoogst en verplichten.

Ik zal mij door UEd. antwoord op dezen bijzonder vereerd achten, 
en heb de Eer mij met de meeste consideratie te onderschrijven.

WelEdelGestrenge Heer!
UwelEdele Gestr. 
Onderd. dienaar,

L. W. Mktjeii.

Brief van Van Polancn aan D’Ozy, 3 Jan. 
1810.

Bij mijne vorige brieven, in datis 6 November en 15 Decr. des 
vorigen jaars, heb ik Uweg. bedeeld, dat de officieclc brieven die 
successive aan mij zijn afgegaan, uitgenomen die van den 19 April 

. 1809, (vermeld in Uwe Missive van den 24 Augs.) van dat jaar, 
bij mij niet zijn ontfangen. Ik was echter in de hoop, dat de !Ir. 
M. met Duplicaten of afschriften van die brieven zoude zijn belast 
geweest, maar met hem is mij geene anderen geworden dan eeno 
aanschrijving van Z. E. den Minister tot de Koloniën, en eene order 
van Z. E., beiden van den 18 Julij 1809, en bevattende de verleende 
autorisatie op hem Meijer, om mij in de uitvoering mijner commissie 
hier te Lande behulpzaam te weezen.

De IIr. M. heeft zich al aanstonds na zijne aankomst bij mij ver
voegd, wanneer ik hem eene volkome opening heb gegeeven van 
alles wat door mij voor den dienst der O. I. Koloniën is verrigt, 
waarover hij zich bijzonder voldaan heeft betoond; ook heb ik hem 
lccture gegeeven van alle mijne brieven aan. den Maarschalk afge
zonden, in welken ik getracht heb, Z. E. bekend te maaken met 
den staat der publieke relaticn.der Y. S. v. A. ten aanzien van de 
oorlogende Mogendheeden, zo verre dit op den zeehandel betrekking 
heeft, als meedc onder anderen, ook met den algemeenen staat van

97.
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dc Koflij cultuur en Koffij handel met de W. I. en Z. America. Op 
de uitgedrukte begeerte van de Hr. M., om die brieven over te leezen 
die hij zo gewichtig vond, om het Indisch bestuur een algemeen 
inzigt te geeven in den handel en de waarde der O. I. Producten, 
heb ik hem alle die brieven meeae gegeoven ten einde daar van ... 
afschriften te laten nemen ....

Zijne vorige agterhoudenheid is nu geheel afgelegd. Mij nu be
schouwende als een lid der I. H. I. Regeering, heeft hij mij de ge
heimnissen van het I. bestuur opengelegd, hoofdzakelijk hierop uit 
komende: dat men in Indie begrijpt en het hem gebleeken is, in 
drie gesprekken gehouden met Z. M., dat den M. het volkomen 
vertrouwen van den K. bezit; dat Z. M. hem zal beschermen en 
soutineeren teegens de woelingen, in het vaderland van hen die Zijne 
daden afkeuren en zoeken te misrepresenteeren; dat het gezach en 
den invloed van den Minister over de Koloniën, van geene beduidenis 
is; en de Sectie in den Staatsraad voor de Koloniën zich die niet 
aantrekt; dat de ïï. R. dus maar te zorgen heeft op eenen goeden 
voet met den Mk. te blijven, dewijl zijne verklaring, dal /lij alles 
hij den K. kan goed manken en daarenboven op de protectie van den 
Fr. K. reekenen kan, hem Meijer volkomen gebleeken is; dat de 
Leeden der II. R. dus te recht begrijpen, dat zij den M. niet moeten 
teegengaan, dewijl zij daar door niets anders uitwerken, dan zich' 
nutteloos zijnen haat op den hals te haaien en hunne vrienden le 
benadeelen.

Hij heeft mij wijders gezegt, dat de Hr. S. G. hem uit naam van 
Z. E. den Mr., eene bevordering in den dienst heeft aangeboden; 
dat hij dit beleefdelijk had van dc hand geweezen, om den Mk. niet 
te raishagen, van wien hij het recht heeft het voordeeligst avance- 
ment te verwagten, dewijl den Mk. aan hem alleen te danken heeft 
dat den verkoop van B. niettegenstaande de oppositie van Z. E. den 
Minister door den K. is goedgekeurd.

Wat ik van dit alles denke, kan Uedg. licht bevroeden. Het minste 
dat ik daar van zeggen kan is, dat ik zo mij nu blijkt te veel ge
hoopt heb van de nieuwe orde van zaaken in het Vaderland ten 
aanzien van het Bewind aldaar over de Koloniën. Ik heb mij ver
heugd dat Bewind de alverdervende handen der Jacobijnen ontno
men te zien en overgebragt in een Minister, uit het achtbaar bloed 
van Ilollandsch oude Regenten gesprooien en niet loffelijke personeelc
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qualiteiten begaafd, op wie» het Bestuur in Indië met ontzacli en 
eerbied zoude opzien en van wien den geringste onder de ambte- 

in Indië de aloude vaderlijke zorge en bescherming weedernaaren
zoude kunnen venvagten. In plaatse van deeze blijde hoop, word 
mij nu aangekondigd, dat het hoogst Gezag in Indië geheel in den 
Mk. gevestigd is, dat hij geene banden erkend en zijne zendeling 
hem de verzeekering overbrengt van eene volkoome straffeloosheid. 
In deezen stand van zaaken, heb ik alle gedachten laaten vaaren,

al ware mijn verblijf hier niet noodzakelijk,- mij naar Indië te 
begeeven. Daar, waar geldzugt en willekeur in één persoon verbon
den zijn, heeft men alle uittersten te verwagten.

om

98- Brief van L. W. Meijer aan Van Polanen, 
7 Jan. 1810.

De Heer & Mr. R. G. van Polanen 
te Princeton. New York den 7 Januarij 1810.

WelEdel Gestrenge Heer!

Ik vinde mij niet alleen vereerd, door UEd. letteren van den 5° 
deezer, maar dezelven zouden mij ook in allen deele, ten hoogsten 
aangenaam zijn, zoo ik niet regretteerde, door UEd. in ’t schrijven 
voorgekomen te zijn ; ik hoop echter, dat UEd. van mijne egards 
overtuigd zal zijn, en de uitstelling van mijn schrijven attribuëeren 
aan cenige beezigheeden, die ik hier bij mijne aankomst gevonden 
heb, de zorgen voor de mij aanvertrouwde Ileeren van IJsseldijken 
de ongewisheid der zaak waarover ik wenschte UEd. te schrijven.

Direct na mijne aankomst alhier hebben zich bij mij vervoegd 
de twee R. K. Missionarissen, een apothecar en derde chirurgijn, 
welke ik allen uit UEd. naam beloofd heb eene passage naar Batavia 
te zullen bezorgen; de twee eerste heb ik toegezegd, dat-de onkosten 
van hunne boarding door de Ileeren I. Le Roy & Son betaald zou
den worden zonder meer en den laatste», geheel onvoorzien van 
eenige middelen zijn door dat Huis Sp. 100 afgegeeven. Vervolgens 
heeft zich de Hr. Martheze 
gerenvoijeerd heb, en voor wiens passage als nu volgens Uwe quali- 
ficatio meede gezorgd zal worden, het is echter zijne intentie, om 
zonder zijne vrouw & kinderen te vertrekken, daarentegen smeekt

mij g’addrcsseerd, wien ik aan UEd.aan



262

hij om onderstand, hier omtrend verwachte ik UEd. orders en de 
bepaaling van de som.

De Heer de Veije met voorKennis van den Minister van Koloniën 
naar Indien vertrekkende en voorzien van Zijn Exc. aanschrijvens aan 
ons, is benevens zijne vrouw, dochter en twee kinderen te Salem 
g’arriveerd, ik heb hem direkt geschreeven, ingevalle zijne intentie 
was om naar Indien te vertrekken, op den ontfangst van mijne brief 
herwaards over te koomen.

De Heeren I. Le Roy & g’interesscerdens hebben beslooten het 
schip Télégraaph binnen 3 weeken onder kontract naar Batavia te 
zenden; — aangemoedigd door UEd. gunstige ja vleijende brieven 

die Ileeren, heb ik geene zwarigheid gemaakt, provisioneel des 
wegens met die Heeren in onderhaudeling te treeden.

Geconsidereerd de toegenomene critique situatie van den Ameri- 
kaanschen handel, de stijging der assurantie zeedert het laatste 
kontract van 25 tot 33 en meer pr ets en de weinige hoop die er 
is, op eene spoedige verbeetering van zaaken, heb ik onder Uwe 
approbatie aan hun Eds. beloofd, 50 pcs. advans, op de goederen, 
welke daarin afgelaaden zoude worden, betaalbaar in Koloniale pro- 
dukten, ter hunner verkiezing, volgens de prijzen bij voorgaande 
kontracten gestipuleerd

voor ieder passagier op Batavia bij aankomst te betaalen 1000 Spcn
kinderen beneeden de 14 jaar 3331 j z
Domestieken 200 Sp. m. ieder.
alles benevens de alhier aan die lieden op Uwe qualificatie door 

de Heeren I. Le Roy voorgeschooten en voor te schieten gelden, 
betaalbaar in koloniale, produkten ter hunner keuze en volgens de 
prijzen bij kontrakt gestipuleerd.

Daarentegen zullen die Ileeren moeten zorgen voor goede acconi- 
modatien in de kajuit en Stuage, de kapiteinstafel, vrij bier en 
brandewijn.

Mij vleijende dat door UEd. geene zwarigheid gemaakt zal worden, 
ook indiervoege de passage te engageeren voor de familie van de 
Veije, de Heeren Popkens en Van IJsseldijk, welke, hoewel in 
dienst aangenomen hebben op hunne eijgen kosten naar Indien te 
zullen vertrekken, zal ik, in gevalle van Uwe approbatie, hunne 
passage engageeren en van hun ten onzen behoeve requireeren, eene 
acte van verbindtenis om het betaald passagegeld 14 dagen na aan-

aan
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komst te zullen rembourseeren tegens zodanige termen en bereke
ningen als het Gouvernement in Indien zal goedvinden te bepalen. 
Gemelde Heeren Le Roy en geinteresseerdens zijn van mecning om 
vervolgens liet schip de Governor Strong naar Batavia te zenden 
doch daarmeede geen passagiers te laten vertrekken, zoodat alle 

Indien bestemd met de Telegraaf zullen dienen tePersonen.
vertrekken; ik zelfs en de Hr. Gicquel des Touches zullen met de 
schoener gaan, welke later zeijld.

voor

Op verzoek der geinteresseerde Huizen heb ik een project lading 
de Telegraaph tot een bedraage van Spm. 30.000 geformeerd 

kopia hiernevens gaat en welke ik morgen ochtend aan
voor
waarvan
die Heeren zal overgeeven en solliciteeren met Uw goedvinden des
wegens gemunieerd te worden en of UEd. verkiest dat daarbij nog 
eenige andere artikelen gevoegd worden. Zoo ik wel heb zijn er 
buiten de opium, bier, papier en penneschachten geene van die 
artikelen verzonden en UEd. is doch van de benoodigdheid daarvan
ten volle overtuigd. Lood, blik in blaaden, kardoes papier en garen 
zullen als contrabande goederen benevens andere met de schoener 
verzonden worden.

Volgaarne wil ik meede werken, tot het plan ter verzending van 
(een) schoener en eene lading amunitie, équipagie en andere kontra- 
bande goederen, doch in allen gevalle met UEd. te zamen. Zoude 
UEd. niet denken dat 100 pc0, op zoodanig vaartuig en eene op 
Batavia ten hoogsten benoodigde lading Equipage, en ammunitie goe
deren, reedelijk, en voor den intrest onzer committenten is, betaal
baar op den voet der voorige kontracten?

Ik solliciteer te mogen weeten, of UEd. goedvindt, dat ik op 
fundament der qualificatie van Zijne Excellentie den Minister van 
Koloniën bij de kontracten, zal paraisseeren, als meede kontractant 
en als aan UEd. in de agencij g’adjungeerd, en onder welke be- 
naaming; inzelvcr voegen bij de kontracten voor de passagiers.

Ik heb noch brieven noch nieuws pr. de Roxana bekoomen, eenlijk 
heb ik gehoord, dat de IIr. Prediger & vrouw daar meede overge- 
koomen zijn
UEd. zich te Princeton bevindt, en verlangende is zijn Ed°. te zien, 
ofte het bataviasche nieuws van hem te liooren.

De kopijen der brieven zijn noch niet af; de nota’s van het 
naamboekje bekomt UEd. hiernevens.

wien ik direct geschreeven en gemeld heb, dataa n
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In afwachting Uwer Ordres en ecne rescriptie op dcczcn heb ik, 
na aflegging van mijn respect aan Mevrouw, de Eer met de gedis- 
tingueerdste Hoogachting te zijn

WelEdel Gestrenge Heer
U E. Ge8tr. Üw. Dienaar 

L. W. Meijer.
P. S. De Heer Ricketts is gechargeerd geweest met eene ordre 

van den Marschalk aan dc Heeren Le Roij, Bayard & Mr. Evers 
om bij de Hr. Smissaert te informeeren, na de onder zijne berusting 
zijnde, voor Batavia ge[des]tincerde duiten en drukletters, en ingevalle 
die noch niet verzonden waaren, de verzending daarvan te willen 
bevorderen. Ik vermeen, dat alleen UEd. uit krachte van Uwe 
qualiteit als ’s Konings Agent voor de Indiesche Koloniën, zoodanige 
informatie kan verlangen, en die goederen reclaraeeren, doch refereere 
zulks volmaakt aan UEd. prudentie. 1)

99. Uittreksel uit een brief van A. Fa ure aan 
Van Po lanen, 10 Jan. 1810.

Onzó berigten [van Batavia] lopen tot de Maand September. Ze 
bevestigen de penurie die daar plaats heeft en het despotisme van 
den Maarschalk. Van Braam dc sabandhar speeld daarin een zeer 
strafbare rol, hij was in blakende gunst, en buijten zijne commissie 
bij den Keijser nog aangesteld tot Secretaris, en instede van IJssel- 
dijk, tot directeur generaal. Van Riemsdijk geprotesteerd hebbende 
tegens zeker besluit had twee weken arrest doorgestaan en daarop 
zijn demissie bekomen. De president Maurisse was met den toen* 
maligen II. Raad verjaagd en nevens Predigcr met hunne vrouwen 
vertrokken. 2) De prefect van Cheribon ridder Gerlach was gestorven.

1) Hieronder slaat de volgende eigenhandige aanteekeuing van VauPolancn. 
„Ik vind het in allen deele gepast, dat de contracten voor het Gouvcrn. te

Batavia aantegaan, gedurende UG. verblijf in America door ons beiden worden 
onderteekend.”

2) In een duplicaat van dezen brief staat: „Onder het voorzitterschap van 
Muntiughe is een nieuwe raad gecreëerd, waarin den gekken onderkoopman, 
die op zekere partij bij den Gouverneur Janssens in de vijver is gesprongen, 
en zich op Batavia de geringste bediening onwaardig maakte, sessie heeft als 
eerste Lid.”
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Van Naerssen had binnen de 12 uur de Colonie moeten ruijmen 
alles. Garrisen had hem op een cartel vanmet agterlating van 

Tranquebar waarmeede Cuperus en zijne familie was ovcrgebragt op 
die reijs verzeld en bevind zich taiis aan de Caap. De L. G. Buijskes 
heeft ook reeds de vlugt van dat Eijland genomen !) met een vaar
tuig onder zijn opzigt aldaar gebouwd. Fraaije toestand! . . . .

100. Extract uit de Resolutien genomen in Kaden 
van Indiën op den 19den January 1810.

Op een rapport van den Heer Directeur generaal van IJsseldijk 
en de Hecren Kaden ordinair Chassé, van Iloesen en Parvé, benoemd 
bij Besluit dezer Tafel van den I2deu dezer om van Z. Ex. den 
Heer Maarschalk en gouverneur generaal opening te ontvangen van 
den voet en wijze, waarop den Heere gouverneur generaal zich in 
der tijd zal zien geplaatst ten aanzien van dcszelfs financieel bestaan, 
met de huishoudelijke schikkingen daar aan verbonden alsmede 
nopens de daar mede direct in verband staande omstandigheden dezer 
kolonie en met de middelen die Zijne Excellentie zich heeft voor
behouden om ter bestrijding van het tekort in de uitgaven voor dit 
Jaar aan deze Regering voor te stellen etc.

Zoo als dit nader consteert uit het voors. rapport zelve bij deze 
geinsereerd.

Hoog Edele Heeren!

Ingevolge de op ons gedecerneerde commissie bij Besluit van den 
12eQ dezer, hebben wij ons op den 16cu dezer na het Landgoed 
Buitenzorg begeven ten einde van Z. Exc. den Maarschalk en gou
verneur generaal ouverturen te ontvangen over den voet of wijze 
waarop Hoogstdenzelve vermeend dat de Heer gouverneur generaal 
zich in der tijd zal zien geplaatst ten aanzien van deszelfs Finan
cieel bestaan; met de huishoudelijke schikkingen daaraan verbonden, 
als mede de daarmede direct in verband staande omstandigheden 
dezer kolonie en met de middelen die zijne Exc. zich heeft voorbe
houden om ter bestrijding van de uitgaven van dit Jaar aan deze 
Regering voortestellen.

1) In liet geuoemde duplicaat heet het „het overhaastend vertrek van den 
Schout bij Nagt 13.”
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Bij die gelegenheid heeft vermelde Z. Exc. ons bekend gemankt 
met de uittreksels uit lloogstdeszelfs brieven zoo aan Z. M. den 
Koning als aan Z. Exc. den Minister van Koophandel en Koloniën, 
waarbij Hoogstdenzelve voordraagt, dat vermits de luister en het 
aanzien van een gouverneur generaal zeer aanzienlijke depenses 
vorderden, zoodat de gewone inkomsten voor die eminente waardig
heid bepaald daarmede meerendeels zouden worden geabsorbeerd, 
indien de Revenuen van de goederen van Weltevreden en Buitenzorg 
niet werden gecompenseerd door aan een gouverneur generaal te 
laten de helft der Pagt van de in der Vorslen Landen, den Soesoe- 
hoenang en Sultan vallende vogelnestjes, dewelke door die Vorsten aan 
de Ministers aan hunne Hoven in pagt worden afgestaan, en waarvan 
de opgem. helft bevorens door den Gouverneur op Java werd genoten, 
waardoor Hoogstdenzelve vermeende dat de gouverneur generaal 
meer als schadeloos zoude- worden gesteld van het gemis van opge
melde revenuen van Buitenzorg en Weltevreden en in staat gesteld 
alle reiskosten, geschenken, festiviteiten etc. buiten eenig bezwaar 
van den Lande te bestrijden, gevende lloogstdeszelfs verlangen te 
kennen dat hiervan aanteekening zal gehouden worden ter Vergadering 
inmiddels dat de finale dispositie van Zijne Maj. daarop zal worden 
afgewagt, terwijl den tegenwoordigen gouverneur generaal inmiddels 
die pagt zal blijven aanhouden, om bovenstaande onkosten goed te 
maken.

Verder communiceerde Z. Exc. ons uit gemelde Brieven aan Hoogst- 
gemelde Zijne Majesteit en Minister te hebben onder het oog gebragt, 
het belang en het voordeel dat er voor den dienst van Zijne Majes
teit in gelegen is, dat een gouverneur generaal, even zoo als zulks 
door Zijne Excellentie wierd gedaan, zelve in persoon van tijd tot 
tijd langs Java reisde, ten einde zelve te onderzoeken en van nabij 
te doen nagaan of de orders van het gouvernement worden nageko
men en alle zaken ten meesten voordeele van Zijner Majesteits dienst 
ter harte worden genomen, hetwelk Hoogstdenzelve betuigde te 
beschouwen als het eenige middel en waarborg van dien: Dat het 
daarom nodig was er voor het verblijf van een gouverneur generaal 
zoowel te Samarang als te Sourabaja hotels voorhanden waren en 
voorts dat vermits een gezond verblijf in de nabijheid van Batavia 
voor een uitkomend gouverneur generaal als een der eerste ver- 
eischten moest worden geconsidereerd, en waartoe de behuizingen
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Buitenzorg in een behoorlijke staat was gebragt, dat voorts 
Zijne Excellentie vermeende dat in navolging van de aangenomene 
cynosure in Europa, bij alle gouvernementen een zoodanig Ambtenaar 
niet dient bezwaard te zijn met het ameublement, zoo min van het 
het gemelde huis te Buitenzorg als de voornoemde Hotels te Sama- 
rang en te Soerabaya.

Na welke communicatie Zijne Excellentie den Maarschalk en gou
verneur generaal ons in consideratie gaf:

1°. Om het Huis Buitenzorg met dat gedeelte van Baloeboer, 
hetwelk tusschen de Rivier Tjidanie en de groote rivier boven het 
Huis en tusschen de groote rivier en de Slokkan beneden hetzelve 
gelegen is, met uitzondering van een kleine strook gronds boven de 
passer gelegen tusschen de groote weg en de groote Rivier, hetwelk 
is afgestaan aan 
voor de somma welke de verbeteringen, navolgens daarvan over te 
geven Rekening aan de nieuwe gebouwen en reparatien zullen komen 
te kosten, gecalculeerd cc. op Rijksds. 100.000 zonder voor den hier- 
voren genoemden grond, ofschoon meer als Rds. 50.000 waardig 
geschat, zoo min als voor oude gebouwen iets te pretenderen.

2°. Om de vaste huismeubelen van Buitenzorg en Bodjong almede 
over te nemen na de daarvan geformeerde Inventarissen en over te 
leggen bewijzen en waarvan het bedragen gecalculeerd wordt op 
circa Rijksds. 100.000.

Om de Basaar of markt van gemeld Landgoed, voor den 
Lande over te nemen voor Rds. 200.000, zoo omdat dezelve in liet' 
gemeld Domein van Buitenzorg gelegen is als omdat de inkomsten 
die van die markt thans bereids getrokken worden, ruim toereiken 
ter dedommagement voor het onderhoud van opgenoemde gebouwen en 
de renten van het Capitaal.

OlTrerende Zijne Excellentie om gedurende Hoogstdeszelfs aan
wezen in deze kolonie de gebouwen van Buitenzorg zonder bezwaar 
van den Lande te zullen onderhouden en voorts om van opgenoemd 
400.000 Rds. de somma van Rds 300.000 zonder eenig hypotheek 
a ^ pet. 's maands, en de overige Rs. 100.000 to laten voortlopen 
zonder intrest tot tijd en wijle liet Zijne Excellentie zal conveniëren 
om de aan Iloogstdenzelve bij Besluit van den 
geschoten Rds. 50.000 zilver aan den Lande te restitueren met 
verklaring wijders, dat ’s Lands kassa daardoor met eene somma cir-

van

over te nemen voor den Lande en zulks

3°.

voor-
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cum circa van Rds. 400.000 zoude kunnen worden gestijft, als deze 
penningen onder eene groote somma op Hypotheek aan de Weeskamer 
worden opgenomen.

4°. Om de revenuen van de Rijstvelden, behoorende tot de hier- 
voren vermelde gedeelte van het Landgoed Buitenzorg, dewelke be
reids meer dan 12.000 Akkers of zoogenaamde Petaks bedragen te 
laten strekken tot een permanent inkomen voor den Inlandsche Regent 
van dat district, zonder daarvoor iets te betalen of uit te keeren, 
trekkende integendeel van de Velden enz. van de Javanen in dit gedeelte 
van Buitenzorg, hetgeen anders den Eigenaar zoude genoten hebben.

Alle welke artikelen den Maarschalk en gouverneur generaal 
aan onze overweging gedefereerd gelaten hebbende, is daarvan het 
gevolg geweest dat wij Uw IIoogEdelheden gerustelijk durven voor
stellen om in de door Zijne Excellentie aan ons gedane propositie 
te treden, en op grond van de volgende redenen:

Dat vermits een gezond verblijf voor een aankomenden gouverneur 
generaal boven alles influeerd op de waarneming van die Eminente 
waardigheid, en de presentie van tijd tot tijd van dien hoogen 
Ambtenaar op het oostelijk gedeelte van Java ten hoogsten nuttig 
en noodig is om de tegenwoordige orde van zaken te observeren, 
het dus van zelven spreekt, dat daartoe de Locaien met het daartoe 
behorende ameublement aan een gouverneur generaal dienen bezorgd 
te worden.

Dat de Bazaar van Buitenzorg die thans bereids een inkomen 
' heeft van Rds. 18.000 half koper en half zilver, en waarvoor dezelve 

nog in dit en het volgende jaar verhuurd is, door de vermindering 
der Lasten, dewelke door denzelve in het verleden Jaar ten onregte 
gedragen zijn, is vatbaar geworden voor aanmerkelijke verhooging, 
die men in der tijd kan rekenen op Rds. 30.000, door welk inkomen 
zoowel het onderhoud der gebouwen als de van het capitaal betaald 
wordende renten, ruim kunnen worden goedgemaakt, en Eindelijk dat 
het zoowel voor de veiligheid van Buitenzorg zelve als dier 
liggende Landen van belang is, dat daarin gevonden wordt een 
Regent, die door een ruim middel van bestaan te eerder in staat 
gesteld worde aan Zijne verplichtingen, waaraan hij voornamelijk 
met opzicht tot de kofiij culture aan het gouvernement verbonden 
is, te voldoen en waardoor hij ook te meer aan deszelfs belangens 
verbonden zal worden.

om-
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Om alle welke redenen wij dan ook voorstellen om Conform het 
in deze gedetailleerde te besluiten.

Batavia den 16 van Louwmaand 1810.
W. H. VAN IJSSELDIJK. 
P. T. CiiASstó.
Mr. W. van Hoesbn.
H. A. Paryé.

Brief van Van Po lanen aan Min. Van 
der Hei ra, 22 Jan. 1810.

101

Over Engeland verzonden.
'Aan den Minister van Marine en Koloniën.

Hoog Edel Gestreng Heer.

. De tijdingen jongst van Batavia aangebragt, zijn zo gewichtig en 
allarmant, dat ik mij verpligt vinde, voorlopig en kortelijk, door ge
brek aan genoegsaamen tijd, U.E. daarmeede bekend te maken.

Na herhaalde inbreuken op de integriteit en de onafhankelijkheid 
van de Justitie, heeft den Maarschalk het geheele college van den 
Hogen Laad golicentieerd, en eenen nieuwen Raad aangesteld, waartoe 
speciaal heeft aanleiding gegeeven, eene eerbiedige representatie van 
den Hogen Raad, teegens het onttrekken van drie van diefstal be
schuldigde persoonen aan de Justitie, teegens wien do enquesten nog 
niet waren afgeloopen, en die met geweld uit ’s Raads Boeijen zijn 
afgehaald, en ter order van den Maarschalk, aan een ten dien einde 
opgerichten galg, op het jaagpad, zijn opgehangen.

Het Kasteel, de wallen der stad en alle de buitenposten op de 
aaiïgangen der stad, zijn geraseerd, waardoor alle bescherming der 
Ingezeetenen teegens eenen oploop hunner slaven, of eenen opstand 
der Inboorlingen, hun is ontnomen; en dit op een tijdstip, waar in 
daar voor eene welgegronde vrees is ontstaan, door eene buitenge
wone schaarsheid en hoogen prijs dor Rijst, veroorzaakt door de 
duizende Javanen die op gantsch Java, van den akkerbouw worden 
afgetrokken, tot het maken van weegen, die zodanig moeten ingerigt 
zijn, dat den Maarschalk met Zijne Koets van het eene tot het 
andere gedeelte van het Eiland, zal kunnen rijden.

!
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Do geweldige mishandelingen die de Bantammers hebben onder
gaan, na de depositie van hunnen Koning, heeft daar weeder een op
stand doen ontstaan. De Prefect Moorrees, is, na zwaar gekwetst 
te zijn, van daar gevlugt, en de troupes zijn weeder in aantogt 
het Bantamsche.

Door alle de marschen en contramarschen versmelt het reeds klein 
getal der Europeaansche soldaaten. De Fransche anxiliairen zijn, 
teegens hun wil, de Fransche cocarde ontnomen, en ingelijfd in de 
nationale Bataillons.

Aan de Hoge Kegeering is allen invloed, zowel als enig dadelijk 
deel in liet politiek bestuur ontnomen. Den Raad ordinair van Riemsdijk, 
na zich te hebben verzet teegens den afstand, in eigendom, van het 
Regentschap Bandong, aan den Maarschalk, in verwisseling van de 
Landen in het Bantamsche aan hem geschonken, is in arrest genomen, 
heeft militaire inkwartiering ondergaan, en zich daar van bevrijd, 
door zijne demissie te neemen. De Heer van IJsseldijck is bedreigd 
hetzelve lot te zullen ondergaan zo dra hij de minste oorzaak van 
ongenoegen aan den M. geeft.

Den Gouverneur op Arabon Wieling, 11a eene bedreigende en in- 
sulteerende brief van den Maarschalk te hebben ontfangen, heeft 
zich in wanhoop door het hoofd geschooten.

De Beer Schout bij nacht Buijskens, stond op zijn vertrek naar 
Europa, met een ingekogt schip, dat daarfoe in gereedheid wierd 
gemaakt.

Het bevoorens onregelmatig en willekeurig bestuur van den Maar
schalk, is in een dadelijk schrikbewind overgegaan ; niemand is zeeker 
in ambt, persoon of leeven.

Het militaire weezen is onvergenoegd, van weegen de brutale in- 
solentien, die zo wel hooge als lage officieren ondergaan. Den Inlander 
wordt gevexeerd en mishandeld, en is rijp tot eenen opstand: dit 
kan de Engelschen niet onbekend blijven, en het is niet dan te zeer 
te vreezen dat zij daar van gebruik zullen maaken.

In deezen staat van zaaken, kan het behoud van het Eiland Java, 
niet anders gereekend worden, dan in het eminentste gevaar gesteld 
te zijn, en het is de gegrondheid van decze beduchting, die het mij 
een plicht maakt, hier voor onbewimpeld aan U.E. uit te koomen, 
in de hoop, dat deezen ramp, nog tijdig door Z. M. tusschenkomst 
zal kunnen worden afgewend.

naar
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Ik heb van hier reeds vijf expeditien naar Java gedaan, en raet 
concurrentie van Meijer sfond ik die ie vervolgen, dan de rapporten 
door den Cap1. van het Amerikaanscli schip Iioxana, laatst van 
Batavia aangebragt, en hier te Lande verspreid, maken dit nu on- 
uitvoerlijk. In deeze stad worden dien ten gevolge, twee scheepcn 
raet allen spoed in gereedheid gebragt, om den Americaanschen 
eigendom van Batavia af te haaien.

De Heeren Maurisse en Prediger, respcctivelijk President en Lid 
den voorigen Raad van Justitie, zijn met de Roxana overgekomen, 

en ik zal mij beijveren hunne overgang naar eene haven in Europa, 
te bespoedigen.

Ik heb de eer mij met de meeste hoogachting te noemen.
NewYork, 22 Jan. 1810.

van

Brief van Min. Van der Heim aan den 
Koning, 23 Jan. 1810.

Sire!
Ik heb de Eer bij deze wederom eene Missive van den G.G. van 

Uoll. Indien Daendcls aan Uwer Majesteits adres af te zenden en 
tevens ter kennis van floogstdezelve te brengen den hoofdzakelijkcn 
inhoud van twee brieven, welke ik van den gemelden Gouverneur 
Generaal heb ontvangen, de eerste in dato 23 van Oogstmaand en 
de tweede gedateerd den 7 van Herfstmd beide van het afgelopen Jaar.

102.

Bij het overzien van dit Verslag, strekt het mij tot genoegen Uwe 
Majt te betuigen, dat in ’t algemeen al het geen daar in voorkomt
het Vak van Bestier betreffende, mij ten hoogsten voldo.et..............

Ik ben met den diepsten eerbied.

Brief van Min. Van der Ileim aan Daendcls, 
20 Jan. 1810.

103.

26 van Louwmaand 1810.
Aan den Gouverneur Generaal van 
Hollandsch Indien Daendcls.

Ik heb het genoegen Uwe Excell. kennis te geven van den ont
vangst van het Duplicaat der belangrijke Dépêche van den 19 van
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Lentemaand [zie dl. XIII, p. 341], op den 27 der afgeweken maand, en 
van het Orig1. en Dupl*. van den 23 van Oogstm^. [ibid. p. 386] & Origi. 
van den 7 van Herfstm(1. [ibid. p. 419], allen van bet afgelopene Jaar 
met de daarbij gevoegde duplicaten van vorigen, op den 20sten dezer.

De spoed waarmede deze brieven zijn overgekomen, was mij ten 
uitersten welgevallig & ik moet Uwe Excell. mijne te vredenheid

overbetuigen zoo over de wijze der verzending, als in bet algemeen 
de gemaakte Schikkingen in bet Bestier.

Noch de tijd, die mij ter verzending dezer overschiet, noch de 
omstandigheden gedogeD, dat ik thands in eene gedetailleerde be
antwoording trede.

Dit tot eene andere gelegenheid uitstellende voege ik hier alleenlijk 
bij de begeerde authentieke copien der Instructien voor den gouverneur 
generaal en de Raden van Indien.

De absentie des Konings laat niet toe voor de tegenwoordige 
expeditie van dezelve over de door Uwe Excellentie daarin verlangde 
alteratien de nodige voorstellen aan Zijne Majesteit te doen en zijn 
dezelve dus volkomen gelijk aan die door den Schout bij Nacht 
Buyskes overgebragt. Ik weet slechts door particuliere brieven het 
behouden arrivement van den Raad van Justitie Blok.

Het zal mij bijzonder aangenaam en voor den dienst in veele op- 
zigten bevorderlijk zijn, dat in Uwe depeches opgave geschiede van 
de aankomst der successi vel ijk van hier uitgezondene personen of ten 
minste dat wanneer men omtrend personen geene andere berigten over
zendt) de uitzending der gewone naamboekjes niet worde geomitteerd. 
Het laatste dat ik ontvangen hebbe, is van het jaar 1807.

Ik wensche hartelijk, dat alle Uwe pogingen voor het behoud der 
rust en veiligheid der Colonie met den gelukkigsten uitslag mogen 
bekroond worden, en dat die volstandigheid en energie, welke door 
U in het bestier zijn gedeployeerd, U.E. ook onder de moeilijkere 
gesteldheid van zaken, zullen blijven ondersteunen. Wat ter verligting 
daarvan met mogelijkheid van hier te bewerken is, zal door mij niet 
onbetracht blijven, doch ik mag U.E. niet verbergen, dat, naar onzen 
tegenwoordigen toestand te oordeclen, er weinig hoop is, dat dit aan 
Uwe verwagting kan beantwoorden.

Eene uitvoerige mededeeling der bijzonderheden tot dien toestand 
betrekkelijk zoude niet raadzaam zijn bij eene zoo onzekere brief
wisseling als de onze, hoewel ik dezelve voor ten uiterste wenschelijk
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en nuttig lioude, ora de vooruitzichten van liet Indiesch Bestuur op 
de hulp uit het Vaderland te wijzigen en te matigen. Het zij dus 
genoeg hier met een woord gewag te maken van de telkens ver
minderende ressources der Publieke Schatkist, die naauwelijks meer 
de hoogstnodige kosten bestrijden kan, en onlangs, ten gevolge der 
Engelsche expeditie tegen Zeeland nog geheel onverwacht gedrukt 
is geworden. Daarbij komt thans de door Frankrijk gevorderde af
stand van aanzienelijke gedeelten van ’s Rijks grondgebied, omtrend 
welken sedert het begin van wintermaand door Zijne Majesteit zelve 
te Parijs onderhandeld word, en welks eindelijke regeling en ge
volgen de aandacht onverdeeld bezig houden en niet nalaten hier 
veel bekommering te verwekken.

Ontvang Mijn Heer de Maarschalk de verzekering mijner bij
zondere consideratie. i

104. Brief van Van Polanen aan Min. Van 
der Heim, 10 Febr. 1810.

Met de Heer Prediger verzonden.

Hoog Edel, Gestreng Heer.

Bij mijne Missive van den 22c. der vorige maand, heb ik de eer 
gehad U.E. voorlopig kennis te geeven, van de tijdingen, met het 
schip Roxana, het welk den 19 September des vorigen jaars van 
Batavia is gezeild, van daar aangebragt, nopens den zo zeer ont- 
rustende en gevaarlijken staat, waartoe door het onberaden bestuur 
van den Maarschalk, Z.M. Bezittingen in Indie, gebragt zijn.

De veele daadzaaken mij ter kennisse gekomen, zijn zo in het 
bijzonder, als te saamen genoomen, zo veele bewijzen, dat den Mk, 
na een kort bestek van schijnbaare moderatie, nu voorgenoomen heeft 
«alles te bniveeren, en die voorzigtigheid en beleid die zijn bestuur, 
in den gevaarlijken en moeijelijken staat waar in hij zich bevind, 
behoorden te kenmerken, heeft laaten vaaren, en daar voor in de 
plaats heeft aangenoomen, een stelsel van geweld en onberaden 
willekeur.

18
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Het lot van alle hervormers, dié in eens eene langgevestigde staat 
van zaaken omkeerden en zich daarin door niets dan eenen blinde 
en heftigen ijver laaten bestuuren, is nu ook het zijne. Na veclc 
teegenstrijdige en spoedig afwisselende ontwerpen te hebben beproefd, 
bevind hij zich van zijn met zo veel ophef verklaarde doelwit, dat 
van eene verbeeterde orde van zaaken in te voeren, en menschen 
en zaaken na zijnen wil te zullen buigen, zo verre verwijderd; in 
zo veele moeielijkheeden ingewikkeld, en zoo zeer beducht voor de 
schadelijke gevolgen zijner daaden, die zich reeds openbaren, dat 
hem nu niets anders overblijft, dan zijne misstappen te bedekken 
door daaden van geweld en vervolging, ten einde het daar door te 
doen voorkoomen, dat de verachtering der publieke zaak, niet aan 
hem, maar aan anderen te wijten is.

Dit moest noodzakelijk het gevolg zijn van het bestuur van den 
Maarschalk, begonnen met, zonder voorafgegaan onderzoek, en van 
den dag van zijne aankomst, zonder onderscheiding, alles af te keuren 
en een ieder voor schurk en schelm te verklaaren; met eerst zijn 
vertrouwen, bij onophoudelijke afwisselingen, aan on waardige persoo- 
nen te hebben geschonken; en, na hier door in verleegenheid te zijn 
geraakt, zijn toevlugt genoomen te hebben tot diezelve persoonen, 
bij hem tot schurken en schelmen verklaard, waar van het gevolg 
moet zijn, dat het vertrouwen op zich zelf en op anderen, hem 
benoomen is. Dit is den blijkbaaren loop en gevolg van zijn bestuur, 
en aan niets anders is het mogelijk toe te schrijven, de radelooze 
en meer en meer onbedachte stappen, die, vooral latelijk, zijn bestuur 
kenmerken. Men naderd hem niet dan met vrees en beevend, en 
zelf zijne gunstelingen van het oogenblik, genaken hem niet dan 
met schrik.

Zo lang echter door dit alles geene andere uitwerking wierd voort- 
gebragt, dan de veragtering der publieke belangen en liet ongeluk 
van bijzondere persoonen, betaamde liet ccn ieder van 
danen, dit stilzwijgende aan te zien, daar den Mk zich, in alle zijne 
daaden, op den wil van Z.M. beroept, en zich beroemd in het 
vertrouwen van Z.M. zo wel gevestigd te zijn, dat alle representa- 
tien en klagten teegens hem ingebragt, bij Iloogstdenzelven niet dan 
met indignatie zullen worden ontfangen.

Dan nu het blijkbaar is, dat door het toencemend wanbestuur van 
den Mk, het behoud van Z.M. bezittingen in Indie, in het eminentste

Z.M. onder-
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is gesteld; nu het eindelijk hier toe is gekoomen, dat diegevaar
bezittingen, het laatste plechtanker van ’s Lands aanstaande welvaard, 
door binnenlandsche onlusten; door eene moedwillig verwekte en als
te wagten was voortduurende opstand in het BantanischeRijk; door 
het nodeloos uitputten der reeds zo zeer vcrachterde finantien, en 
door het gegrond ongenoegen en den wanhoop van alle de ambtenaaren 
en Ingezeetenen, in gevaar zijn gebragt verlooren te gaan, en aan 
verwoesting blootgesteld zijn, nu gevoel ik het eene misdaad in mij 
te zullen zijn, bijaldien de vreeze van de ongenade van Z. M. te 
zullen incurreeren, en een wantrouwen op Z. M. rechtvaardigheid 
mij zoude weederhouden, aan U. E. de schroomelijke gevolgen voor 
te stellen, die uit den teegenswoordigen staat van zaaken in Z. M 
bezittingen in Indiën, te verwagten zijn.

Zo ergens, kan op Java, schrik en geweld niet duurzaam het 
gebrek aan macht vergoeden. Dit gebrek aan macht is den Javaan 
te blijkbaar, dan dat zij zich lang aan een geweldig en wispeltuurig 
bestuur zullen onderwerpen. Het getal der Europeanen in de ge
wapende macht, staat in eene geringe en schroomelijke evenreedig- 
heid, met dat der nu bijeengeraapte verzameling van het uitschot 
der Indische volken, waaruit die macht is samengesteld, en waar 
van de nationale hoofdtrekken in het caracter, zijn moordzugt, ver
raderij, lafhartigheid, wanneer hunne woede niet is gaande gemaakt, 
en af keer teegens Europeanen. Teegens eenen regulieren aanval der 
Engelschen is op hun niet te vertrouwen, dan onze veiligheid, ons 
algeheel bestaan op Java, is in gevaar gebragt, door hun in een zo 
groot getal, de wapenen in de hand te geeven en de behandeling 
daar van te doen kennen.

ï>

De Inlandsche vorsten hebben, tot lieeden, bewijs gegeeven, dat 
zij de Ilollandsche overheering de voorkeur geeven aan die, welke 
hun onder de Engelschen te wachten staat, maar enelijk om deeze 
reede, dat onze betrekking tot hun, door eene wijze en zagte staat
kunde is gereegeld geworden. Zo dra dit stelsel word opgegeeven, 
ontvreemd men hun den enigen grond van hunne lijdelijke voorkeur. 
Het geweld aan den Honing van Bantam gepleegd, om zijne schatten 
in juweelen meester te worden; de volgende onttroning van den 
koning in zijne plaats gesteld; het ombrengen van een Minister, 
opperpriester en andere voornaame persoonen; de verwoesting van 
het beste gedeelte van het Bantamsch Rijk en de harde behandeling,

YI
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welke de Ingezeetenen na dit alles nog blijven ondergaan, moet 
noodwendig de verdere Javasche Vorsten ontrusten en hun voor een 
gelijk lot doen vreezen. Het valt ligt hunne landen te verwoesten, 
dan bosschen, moerassen en bergen, bieden den Javaan eene zeekere 
schuilplaats aan; den landbouw staat stil; het vee voor den akker
bouw geschikt, word verdreeven of tot voedsel gebruikt, en het 
gevolg daar van is een gebrek aan Rijst, waarmeede onze eigen 
troupes en een talrijke populatie moeten gevoed worden, en waardoor 
den Inlander tot opstand gedwongen word. Na het opofferen van 
schatten en volk, moet men eindigen met den Inlander hunne vorsten, 

wien zij eene bijgeloovige verkleefdheid hebben, te rug te geeven,voor
en den weg van zagtheid en gematigdheid in te slaan, gelijk dit 
alleen, uu latelijk, onder het vorig bestuur, de vreede in het Cheri- 
bonsche heeft hersteld. Den Javaan kan enelijk door het gezach en 
de meedewerking hunner vorsten en hoofden, door zagtheid en lang
zamerhand, geleid worden tot het geen zijne zwakke physique ge
steldheid en onoverkomelijke vooroordeelen hem in staat stellen, en 
toelaaten uit te voeren; geweldige aansporingen en mishandelingen 
hebben op hun geenen anderen invloed, dan hun te verbitteren; hunne 
laffe en verraderlijken aart, buigt zich voor een tijd daaronder, dan 
met het oogmerk, om op het onverhoedste hun daarover te wreeken, 
wanneer hunne bloeddorstige woede geene paaien kend.

Onder alle de verstandige gronden van regeering is altoos deze 
gereekend, om de populatie in en rondom Batavia, zeeker de gevaar
lijkste van het gantsche Eiland, het aan geen Rijst te laaten ont- 
breeken. Door nieuwe inrichtingen in dien handel; door het aftrekken 
van zo veele Javanen van den landbouw, tot het aanleggen van uit
gestrekte weegen, en door de onrechtvaardige mishandeling een Said 
op Cheribon, ter order van den Maarschalk aangedaan, is de Rijst 
te Batavia, zo wel schaars te bekoomen als op eenen hoogen prijs 
gesteegen, en dit gevoegd bij andere gronden van bedugting, doed 
de Europeaansche Ingezeetenen, dagelijks voor eenen opstand vreezen, 
waarteegens hun nu, na het demolieeren der binnenforten, geene be
scherming nog schuilplaats is overgelaaten.

Het kan niet ondersteld worden, dat de Engelschen het van hun 
belang zouden hebben geoordeeld, het Eiland Java te bemagtigen, 
dewijl zij alle de producten van dat Eiland reeds in te groote hoe
veelheid bezitten, daar hun geenen weg is opengelaten, die op het
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vaste Land van Europa van de hand te zetten. Java echter door 
verwoesting, voor lange jaaren, of voor altoos, onnut te maakcn, hier 
toe mag men onderstellen, dat het hun aan geenen goeden wil ont
breekt. Wanneer dus eens het bestuur op Java, binnenlandsche 
oorlogen of onlusten heeft doen ontstaan, dan moet men vcrwagten, 
dat de Engelschen die geleegenheid niet zullen voorbijzien, en den 
Inlander daarin zullen bijstaan, al waare het maar door hun te voor
zien met geweer en wapenen. Binnenlandsche rust en vreede, is de 
enigste macht, die den Engelschen op Java kan worden teegenge- 
steld, en door die noodeloos en moedwillig te verbreeken, word hun 
in de hand gewerkt in al wat zij teegens Java, eventueel in het oog 
moogen hebben.

Ook vorderd het geen betoog, dat den laagen staat der finantien, 
het Tndisch bestuur niet te bedagt kan maaken, om die niet verder 
te bezwaaren, door het marcheeren en contramarcheeren van troupes, 
hetwelk daarenboven, aan zo veele Europeanen, het leeven kost. Hoe 
groot ook den buit is geweest, in den Dallam te Bantam gevonden, 
het geringe daar van in den publieken schatkist overgebragt, is in 
verre na niet toereikende geweest, om de kósten dier expeditie te 
vergoeden, en dien bron is daar door, nu in eens uitgeput geworden.

Even zodanig is het geleegen met ’s Konings eigendommen in het 
Koningrijk Jaccatra; deezen zijn allen verkogt, en aan de groote 
verwagting die men daarvan in het Vaderland heeft doen ontstaan, 
is daar door, in geenen deele, beantwoord. En geen wonder, het 
Landgoed Buitenzorg, waardig 500,000 Rds. iiad den Mk. zich be
vorens, door eene van hem geheel afhankelijke Hooge Iiegeering, 
voor 40,000 Ilds. in eigendom laaten afstaan.

De zogenaamde organisatie en reorganisatie op Batavia en Java, 
en de groote kosten van het Militair etablissement, hebben de gezette 
jaarlijksche uitgaven van het Gouvernement, verre doen stijgen boven 
de zeekere inkomsten. De hooge jaargelden aan de ambtenaaren 
toegelegd, worden voorgegeeven te zullen dienen, om hun daar toe 
te bepaalen in hunne inkomsten, en om de bronnen waaruit zij 
bevoorens hunne inkomsten vonden, over te brengen ten voordeele 
van den Lande: dus is de publieke kas met den zeekeren uitgaaf 

groote sommen bezwaard, in het vooruitzigt van een onzeeker 
voordeel, het welk moede aan de verwagting niet kan beantwoorden. 
Het minste dat daar van kan gezegd worden, is dat dit systhema

van
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ontijdig is beproefd geworden. *) In een tijd waarin misreekeningen, 
ook in zaaken van finantien, de fataalste gevolgen kunnen hebben, 
gebied de voorzigtigkeid geene gewaagde experimenten te beproeven, 
die eene verdere veragtering in het finantieweezen kunnen te weeg 
brengen. En zo iets in het onbedacht en kortzigtig bestuur van den 
Mk, verwondering koude baaren, zoude het zijn, dat hij deeze en andere 
niet min gewaagde nieuwigheeden, heeft beproefd, in een tijd, waarin 
het, aan een ieder bedachtzaam opmerker, niet dan te zeer gebleeken is, 
dat de hulpmiddelen om een wezenlijk of schijnbaar kwaad te ver- 
beeteren, veeltijds dat kwaad, onder eene andere gedaante, ver
ergerd heeft.

De hulpmiddelen om het finantieweezen te sterken, moeten nu reeds 
beschouwd worden, als uitgeput. De capitalen van Hollandsche Ingezee- 
tenen, onder hunne gemagtigden op Batavia en Java berustende, zijn 
reeds in de publieke schatkist overgenoomen. De Weeskamer heeft, 
op speciale authorisatie van den Maarschalk, 600,000 Rds. aan papie
ren munt in de circulatie gebragt. ’s Konings domeinen zijn verkogt 
of aan den Mk in eigendom afgestaan, en dus blijft, voor het vervolg, niets 
overig, dan de inkomsten der Pagterijen en den verkoop van producten 
aan de Americanen, waarop zo lang den invoer daar van op het vaste 
Land van Europa is verbooden, niet te reekenen is, ten minste niet dan 
voor zeer verminderde prijzen en dat nog voor een klein gedeelte 
daarvan.

En het is in deezen toestand der finantien, dat kostbaare en on
staatkundige afbraaken van Forten, en gebouwen bevoolen zijn; dat 
groote sommen worden uitgegeeven tot het aanleggen van weegen 
en tot den aankoop en verbeetering van andere gebouwen; dat het 
Paleis op Buitenzorg word vergroot en de fundamenten op Wel te 
Vreede reeds gelegd zijn en den aanbouw voortgaat, van een nieuw 
Paleis, bestemd voor de residentie van den Maarschalk, wanneer hij 
Buitenzorg zal hebben verkogt, en waar van het kostende op meer 
dan 600,000 Rds. bereekend is. En wanneer hierbij gevoegd word, 
de kostbaare inrichtingen van den Militaire Staat, waarvan de 
tractamenten der Hooge en lage officieren alleen, eene somme 
1,309,920 Rds. beloopt, en de hooge jaargelden aan ’s Maarschalks 
gunstelingen toegelegd, dan blijkt hier uit, dat met eene uitgeputte

van

1) Conf. Brief vau Van Polanen, dd. 28 April 180G(v. Dev. XIII, 2G8 vlg.).
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schatkist, de kosten van liet bestuur op Java, die der bloeijendste 
tijden der O. I. Bezittingen, verre te boven gaan.

]n den teegenswoordigen bedenkelijken staat van zaaken; met 
eenen onderneemende vijand op de kusten van Java, en onder den 
drang en in het vooruitzigt van toeneemende moeijelijkheeden en 
gevaaren binnen ’s Lands, behoorden iederen stap van den M*. door 
voorzigtigheid en bedagtzaamheid en eene strictc economie bestuurd 
te worden, dan het gevolg van zijne willekeurige en onberade 
stappen, is reeds blijkbaar, in den algemeenen haat en verachting, 
en in het zigtbaar ongenoegen, van alle de Europeaansche en Inland- 
sche Ingezeetenen en Ambtenaaren, en zelf onder de militairen, wijl 
een ieder, niemand uitgezonderd, in onophoudelijke vreeze leeft het 
slagtoffer van zijne opwellende driften en brutaliteit te zullen worden. 
Alle die institutien welke eene welgeordende Regeering kenmerken 
en kracht bijzetten, en door hem nog geduld worden in naam te 
bestaan, dan waarvan hij den invloed op het publiek opinie, door 
schimp en smadelijke uitlatingen geheel ontneemd, zijn ten enemaleaan 
zijnen wil en wenk onderworpen. De Iiooge Regeering diend tot niets 
anders, dan om zijne bcveelen te registreeren. De uitspraaken der Justitie 
collegien, worden door hem van alle vrijheid beroofd, door zijne tusschen 
koomende verklaringen hoedanig hij over de zaaken oordeeld en door 
de ap- of disapprobatien die hij zich aanmatigd over alle crimineele 
vonnissen. In civile zaaken benoemd hij de adjÉ Reviseurs, en als in 
de zaak van P. Engelhard, schrijft hij hun voor, hoedanig zij stem
men moeten, waardoor, in dat geval, ’s Lands kas, eene gerechte 
vergoeding van ruim 200.000 ltds. is onttrokken. f) Dan de compo
sitie van den teegenswoordigen Iloogen Raad, waar van hij zich 
daarenbooven, de blinde onderwerping door het voorbeeld van zijne 
wraak aan den door hem gedimitteerden Raad, heeft verzeekerd, 
zal het middel van Revisie, in den vervolge, tot de bedoelingen van 
den Mk., nodeloos maaken.

Dus zijn thans Z. M. onderdanen in Indiën, en alle de Ingezeetenen 
in Zijne Majesteits bezittingen aldaar, geheel aan deu willekeur van 
één Man onderworpen, en aan hun is niets overgelaaten, ter be-

1) Over dit feit on de houding van Maurisse, Siberg, later van Daendels, 
daarin, handelt Van Polauen in den breedc in zijn brief aan D’Ozy van 2 
October 1803.
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vciliging van hunne eer, belangens en leeven. Dit heeft reeds eene 
staat van moedeloosheid doen ontstaan, die ligt tot wanhoop kan 
overslaan, waarvan men verwagten moet, dat de gevolgen het verlies 
of de verwoesting dier Bezittingen zullen zijn.

En hoe zeer staan de bedugtingen nu reeds ontstaan, toe te necmen, 
wanneer den zendeling van den Maarschalk, Meijer, op Java zal aan- 
koomen, met de tijding aan mij bedeeld, dat het Koningrijk Holland 
met het Fransche Keizerrijk weldra zal worden ingelijfd en den 
Mk als dan te wagten heeft in zijn bestuur te worden gecontinueerd; 
en daar hij, volgens de verklaring aan mij gedaan, aan den Mk zo 
wel in geschrifte, als bij monde, ’sKonings verzeekering overbrengt, 
van Z. M. voortduurend vertrouwen en bescherming, en eene aan
sporing om in het sijsthema bij hem aangenoomen voort te gaan, en 
zich daar in door niets te laaten verhinderen. Welk misbruik hier van 
door den Mk. zal gemaakt worden, en hoe zeer daar door het ver
trouwen van ambtcnaaren en Ingezeetenen op Z. M. rechtvaardigheid 
en bescherming, den enigen hoop die hun was overgebleeven, zal 
worden onttrokken, is uit de vorige gedragingen van den Mk., niet 
dan te klaar voor uit te zien. Ik kan daaraan zonder schrik niet 
gedenken, en het is den diepen indruk, welke het tegenwoordige en 
het vooruitzigt van het aanstaande beklaaglijk lot van Z. M. onder
danen in Indië op mij gemaakt heeft, en de rampzalige gevolgen die 
noodzakelijk daar van te wagten zijn, die mij heeft aangezet aan 
U. E. de vorenstaande vrijmoedige en schuldpliglige openlegging van 
den ongelukkige en gevaarlijke staat van ’s Konings Bezittingen in 
Indiën, te adresseeren, en U. E. eerbiedig te verzoeken, Z. M. daar- 
meede bekend te maaken. Ik ben hier toe te meer gedrongen, wijl 
niemand in Indië, zich verstouten durft, uit vreeze voor de wraak 
van den Mk., en in de overtuiging die hij heeft doen ontstaan, dat 
dit doch vrugteloos zoude zijn, aan Z. M. den Koning, ’s Lande 
rampen en gevaaren, en de algemeene grieven van de ambtenaren 
en Ingezeetenen, voor te draagen.

De bedenking dat ik daar door de ongenade van Z. M. kan in- 
curreeren, heeft bij mij niet opgewoogen, teegens de overtuiging, dat 
ik aan mijnen Koning geen grooter bewijs van mijne trouw en ver
kleefdheid kan geeven, dan mij vrijwillig daar aan bloot te stellen 
en gemoedelijk aan mijnen plicht te voldoen. En ten einde alle ver
denking af te weeren, als of ik in deezen door enige personcele
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bedoelingen gcdreeven worde, verzoeke ik U. E., aan Z. M. te laaten 
agréeeren mijne demissie als Raad ordinair van Indië, en daar bij 
mijne eerbiedige verklaring te voegen, dat ik daartoe heb moeten 
besluiten, ook wijl mij geene andere keuze gelaaten is, dan om in 
die qualiteit met den MX meede te werken, tot den ondergang van 
Z. M. bezittingen in Indiën, en in de mishandeling en vervolging 

Z. M. getrouwe onderdanen; of mij nutteloos aan de grove 
brutaliteiten en personeele mishandelingen van den Mk. bloot te 
stellen.

Ik zal tot U. E. nadere orders blijven voortgaan de Koloniën, zo 
veel de omstandigheeden dit zullen toelaaten, van hier, zo veel 
mogelijk, behulpzaam te zijn, en ik mag niet afzijn U. E. kennis te 
geeven, dat wijl het mij zo in geschrifte als mondeling is bekend 
gemaakt, dat den Mk, in het openbaar, te meermalen heeft verklaard, 
dat hij de autoriteit van U. E. in het bestuur der O. I. bezittingen 
niet erkend, het geen mij door de Hr. Meijer nader onbewimpeld 
bevestigd is; en bedugt zijnde, dat daar ik handele uit krachte van 
de autorisatie van U. E., den Mk. niet zoude voldoen aan de con
tracten door mij, op grond daar van, hier te lande aangegaan; hem 
heb verzogt, om eene nadere qualificatie en zijne speciale aanschrij
ving, hoedanig ik mij verder in de uitvoering mijner commissie zal 
hebben te gedraagen. Niets dan de consideratie, dat den dienst van 
den Lande, dit van mij vorderde, heeft mij kunnen doen besluiten, 
deeze hulde te bewijzen, aan het alvermogen van den Mk. En dit 
alvermogen is in alle zijne daden en uitlatingen, te klaarblijkelijk 
dan dat daaraan kan getwijfeld worden, gelijk men niet minder ge
dwongen word hem te gelooven, dat hij het middel bezit, om zich 
van straffeloosheid te verzeekeren. liet kan op geenen anderen grond 
ondersteld worden, dat hij zoude hebben durven onderstaan, de Hooge 
Regeering voor te slaan, om hem, quasie in ruiling voor het uitge
putte en ontvolkte Land Tjassingie, het vrugtbaar Regentschap 
Bandong, in eigendom af te staan. Enelijk door de oppositie van 
den lieer van Riemsdijk, is dit hem toen niet gelukt, dan hetgeen 
dien Heer vervolgens heelt ondergaan, is eene waarschuwing voor 
alle de Leeden dier Regeering,. om den Mk. niet teegen te staan in 
zijne ontwerpen, om zich ook, ten kosten van ’sKonings belangens, 
voortduurend te verrijken.

Het zij mij verder vergund, mij nopens mijne verrichtingen en de

van
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gronden waarop ik in de uitvoering van U. E. commissie, gehandeld 
heb, te refereeren aan de papieren, door mij aan de Hr. Prediger 
in bestelling meede gegeeven.

De Heer Prediger, is een der slagtoffers van de onbepaalde wil
lekeur van den Maarschalk. Daar door van zijn sober bestaan be
roofd en voor erger gevolgen beducht, heeft hij zich gedwongen ge
vonden Batavia te verlaaten, alwaar hij zo wel de welverdiende 
agting van het publiek door een allesints onberispelijk gedrag, als 
het algemeen vertrouwen in zijne cordaatheid en probiteit als Rechter, 
verworven heeft.

De Heer President Maurisse, gaat over Tonningen naar Holland 
over. Zijne langduurige en voorzigtige onderwerping aan den wil 
van den Maarschalk '), heeft hij eindelijk moeten laaten vaaren, 
toen de openlijke verkragting van de reguliere administratie der 
Justitie, de algemeene indignatie daar door ontstaan en de vrees 
voor de gevolgen, hem eindelijk zijne plichten heeft indagtig ge
maakt, en hem heeft doen bevinden dat vorige toegeellijkheeden, 
tot niets anders gediend hebben, dan om den Mk. aan te moedigen, 
zelf de schijnbaare onafhankelijkheid der Justitie, niet langer te 
eerbiedigen.

Ik heb mij verpligt gevonden, wijl de aankomst van den Presi 
dent Maurisse in Holland, lang zal kunnen worden vertraagd, voor 
de Heer Prediger, eene directe passage naar derwaards te bedingen. 
Het zal aan U. E., als Minister der Marine, uit mijnen brief aan den 
commandanten der Hollandsche havenen blijken, onder welke voor
waarde dit mij gelukt is, en ik verzoeke U. E. de eigenaars van het 
Schip Whampoa, het effect van mijne aan bun gedane toezegging 
te laaten genieten. Ik vertrouw, dat ik aan de aankomst van de 
Heer Prediger in Holland niet te veel gewigt heb gehecht, en hoop 
dat mijnen ijver in deezen, U. E. goedkeuring zal moogen wegdraagen.

Met de meeste hoogachting heb ik de eer mij te noemen
II. E. G. IK

U E. onderdanige Dienaar.

1) Ia zjjueu brief aan D’Ozy van 2 Oct. 1808 gebruikt Van Polancn minder 
zachte termen, sprekende over Maurisse; zie K°. 32.
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105. Brief van Van Polancn aan ü’Ozy, 12 Febr. 
1810.

Het vorenstaande is een afschrift van mijnen brief van den
3 Jan.

Sints heb ik bij de aankomst vaa het schip Roxana van Batavia, 
daar tijdingen ontfangen, die het vooruitzigt van hun die metvan

het Caracter van den Mk. bekend zijn en de gevolgen hebben kunnen 
bereekenen van de onbepaalde macht die hem in handen is gegeeven, 
volkoomen bewaarheid. Men moet in het Vaderland weinig met den
staat van onze bezittingen bekend zijn, wanneer men verwagt, dat 
en Europeanen en Inlanders, zich lang aan het teegenwoordig schrik
bewind van den Mk. zullen onderwerpen. Hij heeft daardoor een 
algemeen belang doen ontstaan en zelfbehoud wijst het middel om 
zich daarvan te ontslaan een ieder aan, bijaldien eenen opstand onder 
de Iulanders, dit niet voorkooraen zal. Hoe zeer ik mij overtuigd 
lioude dat het middel van voorziening het welk daarteegens kan 
aangenomen worden, te laat zal komen, heb ik echter niet kunnen 
nalaten om Z. E. den Minister rondelijk het wangedrag van den 
Mk. onder het oog te brengen. Is het ook waar dat Hfolland] in 
Frfankrijk] zal worden geïncorporeerd, dan is alle hoop verlooren, 
daar die tijding in Indië eene hoogst gevaarlijke sensatie zal ver- 
oorzaaken.

Sints de aankomst van liet schip Roxana, handeld Mfeijer] op 
zich zelf en heeft zo mij van Philadelphia word gesehreeven als 
Ar/eiil van den M&. propositien aan enige Huizen van Commercie 
daar en te Baltimore gedaan tot het uitzenden van contanten met 
30 pet. avance, betaalbaar in koffij tegen 12 Dlls de Picol.

De Huizen van Commercie in N Y., waarvan ik Uwg. in mijnen 
brief van den 15 Decr. 1809 heb gewag gemaakt hebben van den 
Mk. last gekreegen tot het uitzenden van enige goederen en van 
drie gewapende brikken of schoeners. Met het willekeurig bestuur 
van den Mk. bekend zijnde, hebben zij zich aan mij geadresseerd om 
dienaangaande met mij te contracteeren. Ik heb hun aan Meijer, als 
agent van den Mk., verzonden, dan op hunne nadere instantie laaten 
overhaaien om de contracten meede te onderteekenen. Hierop heeft 
Meijer mij quasie afgevraagd, of hij ook de contracten zoude onder
teekenen, en ik heb hem daarop geantwoord : dat ik het allesints

*
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gepast oordeel, dat de contracten voor het Gouvk te Batavia aan to 
gaan, geduurende zijn verblijf in America, door ons beiden worden 
onderteekend.

Dit is eene zonderbaare verwarring. De Huizen van commercie 
met welke ik bevoorens gehandeld heb en die dezelve zijn aan wien 
den Mk. zich geadresseerd heeft, vreezen dat hij aan de contracten 
met mij aangegaan niet zal voldoen. Met mijne Commissie bekend 
zijnde, en den Mk. weinig vertrouwende, meenen zij meerdere zeeker- 
lieid te hebben, wanneer en Meijer en ik met hun contracteeren. 
Bijaldien ik mij daar aan onttrokken had, zouden zij zo ver zij dit 
nu gedaan hebben aan de ordres van den Mk. niet hebben voldaan. 
Een hunner scheepen gaat leedig naar Batavia, het andere neemt 
enige weinige goederen in, en in plaats van drie, zenden zij eene 
schoener. Aan Meijer hebben zij toegezegd, dat zij na zijn vertrek 
aan de ordres van den Mk. zullen voldoen, dan aan mij hebben zij 
verklaard, dat zij eerst zullen afwagten, of den Mk. aan de contracten 
met mij aangegaan, zal voldoen.

Meijer heeft alle mijne papieren nog in handen om daar van 
afschriften te laaten neemen. Ik heb hem daar van twee afschriften 
afgevraagd om die aan Z. E. den Minister, met de Hrn Predigeren 
Maurisse, weeder te kunnen overzenden. Drie weeken heb ik daarna 
in Newyork gewagt, dan heb die nog niet bekoomen.

Na mij is bekend geworden hoe verraderlijk hij met mij gehandeld 
heeft, heb ik hem laaten aanzeggen- dat ik met hem geene personeele 
omgang kan hebben, dan dat ik mij aan niets zal onttrekken, waarin 
hij ten nutte der Koloniën mijne medewerking zal noodig oordeelen. 
Wat mij tot deeze determinatie gebragt heeft, zal de Hr. Prediger 
Uwg. mondeling communiceeren.

Van Batavia wagt ik voortaan niet dan de noodlottigste tijdingen. 
Alle gedagten om mij eens naar der waards te begeeven heb ik laten 
vaaren. Veel kan hersteld worden, doch de disorder en den lagen 
staat der finantien is onherstelbaar en van hier is weinig te hoopen, 
te meer daar de politieke situatie tussehen America en Engeland tot 
dien staat gekoomen is dat eene vreedebreuk daar van het gevolg 
kan zijn. Worden ook de Noordsche havenen gesloten teegens den 
invoer van Koloniale Producten, het geen hier verwagt word, dan 
houd alle vaart van hier op Java, geheel op.

Binnen 3 a 4 maanden zal ik weeten, of den Mk. aan de contracten
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door mij hier aangegaan, al of niet voldaan heeft. In het laatste 
geval, moet ik ophouden verder te handelen.

Uit veele omstandigheeden heb ik grond te onderstellen, dat Meijer er 
op reekend door den Mk in mijne plaats te worden aangesteld. Hij verwagt 

den dienst aan hem beweezen de post van Minister aan hetvoor
Hof van Djocjocarta, wanneer hij na twee jaaren hier meend te rug 
te keeren. Hij is in Newijork verliefd op eene Miss Rickets en gaat 
met haar ópenlijk op een zodanigen voet, om, dat dit geen geheim 
is. De Mk kan het huwelijk tusschen hem en zijn zwarte vrouw 
dissolveeren en wanneer aan Meijer de Minister plaats ontvald, zal 
hij zoeker trachten als agent van den Mk. hier te rug [te] keeren. 
Hij heeft mij stellig verzeekerd, dat hij van hier gaat om te rug te 
koomen. Zijn Landgoed is reeds verkogt.

Ik gedraage mij verder aan het geen de IIr Prediger Uwg. zal 
communiceeren: hij verdiend alle vertrouwen en als zodanig beveel
ik hem Uwg. aan.

Mijn lot staat nu alweeder eeven onzeeker als bevoorens. Door 
mijne reizen en verblijf in enige steeden van dit Land ben ik nu 
seederd verscheide maande mijne inkomsten verre te boven gegaan. 
Het is Uwg. bekend dat mij niets voor mijne commissie hier te 
Lande is toegelegd. Bij mijne missive aan Z. E. den Mr. van den 
14 July 1809 heb ik om een jaargeld van Ds 4000 betaalbaar te 
Bat: verzogt, dan hier op is mij geene dispositie toegekomen en 
wanneer hierop al eene gunstig besluit is of zal worden genoomen, 
is het nog ten hoogsten onzeeker of den Mk daaraan voldoen zal. 
Hij heeft te meermalen verklaard dat hij met den kaerel, onder welke 
benaming hij van Z. E. den Mr. spreekt niets le doen heeft en dat 
hij met zijne brieven en besluiten naar den Duivel Imn loopen. 
Het koomt mij waarlijk voor dat den Man vlaagen van onzinnig
heid heeft.

In de onzeekerheid waartoe ik genoodzaakt zal zijn te besluiten, 
wanneer ik weeder ambteloos zal zijn, verzoek ik Uwg. aan te 
nemen mijne Procuratie en het toezigt over mijne ongehuwde Dochters. 
Aan de Heer Temminck en Staringh heb ik f 2000 geremitteerd 
voor het jaargeld aan mijne familie te betaalen voor 1810 en voor het 
uiteinde van dat jaar zal ik weder f 2000 romitteeren voor 1811. 
Oordeelt Uwg. dat het capitaal van die som met enige zekerheid in 
Europa kan worden belegd, ben ik bereid dit aan UwG. te remit-

i
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teeren. Zo het inogt gebeuren teegens mijne verwagting, dat ik enig 
Jaargeld voor mijne teegenswoordige commissie zal genieten, zal ik 
UwG. de helft daarvan voor mijne familie jaarlijks overmaaken. 
UwG. zoude mij ook verpligten mij te bedeelen hoedanig het met 
mijn schoonzoon Scharenberg gesteld is.

Vaarwel mijn veel geachte vriend; geloof mij bestendig

Uwen Dienaar en heilwenschende vriend.

106. Brief van Van Po lanen aan Janssens J), 
12 Febr. 1810.

Hoog Edel gestreng Heer, hoog geachte vriend.

Den 3 Nov. had ik het genoegen te ontfangen U. E. Letteren van 
den 27 Meij 1809, en ik bedank U E. voor dit bewijs van uw aan
denken en vriendschap te mij waards.

Veel zoude ik U. E. op dien brief te antwoorden hebben, dan de 
jongste berichten van BfataviaJ ontfangen doen mij onze Bez. in Indië 
als verboren aanzien, zelf zo den Koning besluiten zoude den dollen 
Dwingeland van daar te rug te roepen en eenen ander in zijne 
plaats uit te zenden.

De Hr. Pr[ediger] die U E. deezen overhandigen zal zal U E. een om
standig bericht van den akeligen staat van Z. M. bezittingen geeven. 
Vergun mij hem aan U E. te introduceeren als een waardig en ver
dienstelijk Man, op wiens rapporten het Gouvernement volkoomen 
staat kan maken.

De hoop die ik zo lang gevoed heb om met U E. in Indien in 
dezelve betrekking als aan de Gaap te staan is nu geheel opge- 
geeven daar ik het lot der Colonien als wanhoopig beschouw. Al
vorens het Gouvernement in Europa tusschen beide kan koomen, 
moeten er ten minsten 10 a 12 maanden verloopen, en wat kan in 
dien tijd niet geschieden! Ik ben volkoomen overtuigd dat D. bij

1) De brief is zonder adres; maar uit N°. 52 blijkt dat hij aan Janssens 
gericht is.
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tijden zinneloos is, en aan doezen man heeft men eene onbepaalde 
macht in handen gegeeven!

Missive van G. G. en Raden van Indië aan 
Min. Van der Hei ra, 20 Febr. 1810.

107.

In het begin dezer maand wierd den eerst geteekenden uit den 
Oosthoek van Java verwittigt, dat te Banjoewangie aangeweest en 

Sourabaya in het opzeilen was de Amerikaansche brik Gold-naar
searcher, uitgerust door de kooplieden Jacob le Roy en Zoon te New- 
York, doch zonder eenig verder narigt over den voet der expeditie 
of de lading van welm: bodem te ontvangen. De hier bekende entre- 
prisen van het gem. huis gaven echter grond te onderstellen, dat 
de verschijning van gem: Brik een effect konde zijn van de com
missie door den gouverneur generaal en den directeur generaal in 
der tijd op den Heer Mr. R. G. van Polanen verleend, en door Uwe 
Excellentie gecontinueert, om namelijk Ambon van gelden en be- 
noodigdheden te voorzien, welke volmagt bij ons besluit van den 2 
van Wintermaand anno passato, in de tegenwoordige omstandigheden 
wel als nutteloos was verklaard, ten gevolge van de gemaakte in- 
rigtingen bij de kortlings bevorens door ons gearresteerde organisatie 
voor de groote Oost, waardoor dezelve niet alleen van contanten en 
benodigdheden is voorzien geraakt, maar ook de verzending derwaarts 
van contante specie voortaan geheel zal kunnen worden vermijd, 
doch niet te min, om de verlenging der voorn. Commissie op den 
Heer van Polanen door Uwe Excellentie pligtschuldig te respecteren, 
besloten was aan hem te kennen te geven dat geene expeditien direc- 
telijk uit America naar de groote oost aan dit gouvernement konde 
conveniecren, maar wel dat de schepen met gelden en goederen -al
vorens hier ter hoofdplaatse aankwamen en van daar hunne verdere 
expeditie erlangden, hetzij om op Batavia of op Java direct te wor
den beladen, dan wel om desverkiezende naar de Molukkos te 
stevenen, ter af haal der hier voldane specerijen met een rabat van 
25 percent op de marktprijs van Batavia, weshalve de eerst getee- 
kende dan ook, om een onnoodig oponthoud voor gem: bodem voor 
te komen, en de onderstelde verbindtenissen tusschcn de Reeders 
van denzelve en den Heer van Polanen, zo spoedig immer mogelijk 
cn in den geest van liet hierboven vermelde besluit te vervullen,

i
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terstond eene aanschrijving liet afgaan aan den Prefekt van Javascli 
oosthoek, om wanneer ged. Brik geen goederen, maar alleen gelden 
aan boord had of de fondsen nog moesten worden genegotieerd de
zelve alsdan dadelijk naar de Molukkos door te zenden, met achter
lating van de gelden in handen van opgem: Prefect, en geen gelden 
of er geen genoegzaam montant voor een volle lading aan boord 
hebbende, een of beide de superkargas mede te doen achterblijven, 
ten einde naar Batavia over te komen, om aldaar de benodigde 
fondsen op wissel te negotieeren, voorts over de hoeveelheid spece
rijen die de superkargas mogten verlangen, met hun te contracteren, de 
prijzen gerekend met 25 percent beneden die van Batavia en Soura- 
baja, mitsgaders het contract in triplo te sluiten, en een van dezelve 
te verzenden aan den Prefect van Ambon, waarbij een te gelijker 
tijd aan de oosthoeks Prefect geëxpedieerde order voor denzelve, tot 
de nakoming van zodanig aan te gaan contract was verbonden; 
eindelijk om bij aldien de nu meerm: Brik een lading voor het 
Gouvernement, of voor particuliere rekening der Iteeders in mogt 
hebben, welke van eenig aanbelang was, daar van de origineele 
factuur over te zenden, ten einde daar uit te kunnen beoordeelen, of 
het nodig zoude zijn, de Brik naar Batavia te laten opkomen, dan 
wel of het den lande zoude kunnen convenieeren de lading voor 
hare rekening te Sourabaya te doen opslaan, en vervolgens het vaar
tuig met achterlating van den superkarga of superkargas, op den voet, 
zo als hier boven beschreven is, naar de groote oost te laten ver
trekken dan wel aan hetzelve te Sourabaja een Lading koflij, specerijen 
of andere aldaar aan handen zijnde producten, na het goedvinden 
van de superkargas in te geven.

Dan deze aanschrijving was naauwelijks verzonden, wanneer allen 
twijfel omtrent den aart der expeditie van de onderwerpelijke Brik 
wierd weggenomen ; door de ontvangst van Sourabaija van de volgende 
papieren, als

twee brieven van den heer van Polanen aan den eerst getekenden 
gerigt gedateerd New York den 20 van Oogstmaand 1809

een contract tusschen gemelde Heer van Polanen cn Jacob le Roy 
en Zoon tot den ontvangst en aflevering aan hunne order van een 
lading specerijen te Sourabaija of Ambon, tegen de daar in gesti
puleerde- prijzen cn conditiën, gedateerd als voren

een nader contract van denzelve van Polanen met Jacob le Roy
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en Zoon, en Le Roy Bayard en Mc Evers aangegaan op den 22 van 
Herfstmaand 1809, om tegen gelden, op Canton te verkrijgen of hierin 
niet slagende op simpele quitantien specerijen te Ambon te ontvangen 
volgens de prijzen, bij het eerste contract bedongen :

missive van de superkarga’s van de Brik Goldsearcher, in 
E. G. Bartsch en W. Henry aan den eerstgeteekende gerigt,

een
name
gedateerd Sourabaya den 28 van Louwmaand 1810 waar bij dezelve 
de vervulling van gemelde contracten reclameren.

en eindelijk het cargo van dezelve Brik bedragende in geld en 
goederen Sps 61400 —

Deze stukken vervolgens door den eerst getekenden te onzer ver
gadering in deliberatie zijnde, hebben wij daarbij niet zonder ver
bazing opgemerkt dat den afstand van specerijen en wel van allen 
in de beste qualiteiten, door den Heer van Polanen was gecontrac
teerd voor de volgende prijzen, gerekend tegens indisch zilvergeld als 

de nooten a Sps 125 de pikol of 64 st. ’t
* nagelenu » 40 n n " 20^ u » »
// foelij // » 250 // » // rd? 2.32 ’t $

terwijl na de bepaling door ons omtrent de prijs der specerijen op 
den 11 van oogstmaand 1809 gemaakt, dezelven hier verkocht worden 
mede tegen Indisch zilvergeld, als

de nooten a rds 2.25 het fg
// nagelen " 1.12 // » de beste en rds 1 : 2 het fg

wanneer dezelve in de kisten over de noten zijn gestort, en 
de foelie a rds 5.16 het

hetgeen dus een verschil in prijs, op ieder pond specerijen ten nadeele 
van deeze kolonie uitmaakt van 56 stuivers Gp de nooten en rds 2:32 
op de foelie, of op de eerste bijna en op de laatste ten volle 100 
percent; voorts van 39^ stuiver op de beste soort nagelen of omtrent 
200 ten honderd.

Dat, of het niet genoeg ware, zulke ruineuse prijzen voor den 
Lande te contracteren, in het geheel geen distinctie is gemaakt 
tusschen de prijzen te Sourabaija en te Amboina, en dus niet is in 
het oog gehouden, de risico en het gevaar waarmede den lieer van 
Polanen in een zijner voorm. brieven, zelve zegt, dat den af haal 
der specerijen van Ambon naar Java vergezeld gaat.

Dat wijders bij liet eerste contract bepaald is, dat de Brik Gold
searcher niet zal ontladen, als op de plaats, waar de retourlading
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ontvangen wordt, hetgeen hetzelfde was als te bedingen dat de 
belading niet te Ambon, maar te Sourabaija zou geschieden nadien 
den Heer van Polancn overtuigd moet zijn geweest, volgens de kennis 
die van de behoeftens van de groote Oost in hem uithoofde van de 
op hem gedecerneerde commissie moet worden ondersteld, dat de 
aangebragte cargo door gem. Brik al waren de Molukken niet reeds 
voorzien van contanten en benoodigdheden, voor dezelve ten eenemalo 
ongeschikt is in deze tijden, en onder een zuinig en economisch 
gouvernement.

en eindelijk, dat na den inhoud van het tweede contract de spe
cerijen tegen dezelfde lage prijzen zouden kunnen worden betaald, 
met quitantien.

Wij vertrouwen, dat Uwe Excellentie over deze onereuse stipu- 
latiën met geene mindere verbazing als wij zelven zullen zijn getroffen, 
doch wij houden ons overtuigd, dat dit gevoel zal opklimmen tot 
verontwaardiging, wanneer wij de opgemelde contracten nog nader 
voor Uwe Excellentie zullen hebben geanaliseert, en met Uwe 
Excellentie doorgeloopen het verschiet hetgeen uit dergelijke onder- 
handelingen, voor deze dierbare kolonie zou zijn te voorspellen, 
indien wij hare welvaart met geen meerdere hartelijkheid als den 
Heer van Polanen waren toegedaan, en even roekeloos en onver
schillig als ZijnEd. over hare belangens lieenen liepen.

Immers had de commissie van den Heer van Polanen alleen ten 
doel, om wegens den afhaal van specerijen van Ambon direct uit 
America in zooverre te contracteren, als tot den overbreng van 
specie en noodwendigheden voor de groote oost vereischt wierd, 
gegrond op beduchting, dat men die van Java derwaarts niet zoude 
kunnen aanvoeren, en hier in zelfs was hij bepaald tot de quantiteit 
specerijen, waar over hij zoude mogen beschikken, en tot de prijzen, 
die daarvoor moesten worden bedongen, welke kaatsten hem waren 
opgegeven:

de nagelen a Sp* 56 de pikol 
// noten 
i foelie

ten minste indien der waarheid conform is hetgeen hij deswegens 
poseert in zijnen brief, waaruit de opgave hier van getrokken is, al 
zoo men dit niet heeft kunnen nagaan uit de papieren, betrekkelijk 
de Commissie van den Heer van Polanen zelve, die verlegt o(

" // 180 h
// b 335 "

ver-
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nietigd zijn, omdat de opgem. Commissie reeds lang voor vervallen 
gehouden was, gelijk zij naar luid van de Instructie voor Zijn Ed. 
met den laatsten van wintermaand 1808 effectivelijk was geëxpireert, 
terwijl ook den Heer van Braam, President van de Hooge Indische 
Regering, zich de bepaling der prijzen niet meer heeft kunnen te 
binnen brengen, volgens een rapport daar omtrent door zijn HoogEd. 
ingegeven, doch waaruit niet te min blijkt, dat niet den Heer van 
Braam en den Heer van Polanen beiden zoo als den laatsten, dit in 
zijn brief doet voorkomen, maar den laatsten alleen de beleider en 
beweeg oorzaak is geweest, dat de prijzen der specerijen in China, 
en niet die in Europa of Amerika tot eene basis van voorschr. aan 
hem opgegeven prijsbepaling zijn genomen.

Dan hoe het hier ook mede gelegen zij, zo consteert het door het 
eigen doen van den Heer van Polanen en de informatien van den 
Heer oud Directeur generaal van IJsseldijk, ten klaarste, dat door 
den gouverneur generaal en den Directeur generaal in der tijd, met 
de beste oogmerken zeer naauwe restrictiën zijn gemaakt die niet 
waren opgeheven door de continuatie der commissie van den Heer 
van Polanen door Uwe Excellentie, hoezeer hij voorwend daardoor 
volle ruimte te hebben verkregen om, na mate van het gevaar, aan 
den vaart en handel van Amerika op Ambon en Banda verbonden, 
den prijs der specerijen te bepalen, dan welke uitbreiding zijner 
volraagt ons niet gebleken is bij de aanschrijving, die Uwe Excel
lentie aan denzelven heeft gedaan, en door Iloogstdenzelve aan den 
eerst geteekenden in kopij is medegedeelt, trouwens die indien wij 
ons een regt denkbeeld van eene continuatie maken daaruit alleen 
ook nimmer kan worden afgeleid. En den Heer van Polanen de 
prijzen in China volgens zijne eigene bekentenis ignorerende had 
geen grond de juistheid te mistrouwen van de berekening, die hem 
deswegens voor zijn vertrek van hier was gesuppediteerd, doch bij 
aldien hij echter deze berekening niet had kunnen nemen ten grond
slag van zijne onderhandelingen, uithoofde van een ongeneigdheid 
bij de kooplieden daarop af te gaan, had immers de importante 
prijs, die de specerijen tegenwoordig in Europa en Noord-America 
gelden, de naaste en zekere basis van zijne regulatien moeten uit
maken, te meer daar ’t hem vermoedelijk niet onbekend geweest is 
dat dezelfde huizen, waarmede hij de opgemelde schadelijke contrac
ten gesloten heeft, voor de nooten die zij in retour van hier ont-

?

i



Ml

292

vangen hebben met het schip the Constellation, waarmede den Schout 
bij Nacht Buijskes in liet jaar 1808 in deze Kolonie is aangekomen, 
acht en tien piasters per pond hebben gemaakt, welke prijzen sedert 
weinig vermindert zijn.

Dan het schijnt in het plan van den Heer van Polanen te hebben 
gelegen de ware prijzen der specerijen voor ons verborgen te hon
den, ’t geen volkomen bewezen wordt door den inhoud van zijn 
geëlargeerden brief over den staat der politieke zaken in Amerika, 
waarin hij een zeer gedetailleerde opgave doet van de prijzen der 
koffij, suiker en peper, maar volstrekt zwijgt van die der specerijen, 
onder het specieuse voorwendsel, dat dezelve niet zouden behoren 
onder de courante artikelen van den handel, trouwens welk stil
zwijgen niet vreemd is, daar hetzelve dienen moet om zijn schuld 
te bedekken, dan hoezeer den Heer van Polanen ook tracht dezelve 
door deze en andere wendingen te colorereo, wordt zij middag klaar 
bloot gelegt door eene opmerkelijke passage in zijnen voorm: brief, 
waarin hij zegt dat men in America berekende dat de specerijen op 
Ambon voor het gevaar van deze den Amerikanen nog ongewone 
navigatie, en de grootere distantie, 15 a 20 percent lager behoor
den te worden gesteld dan op Batavia, met bijvoeging van het ver
schil in de assurantiën tusschen Batavia en Ambon, dit verschil 
wordt vervolgens door den schrijver aangetoond te bestaan in 10 
percent aannemende de waarheid van zijne opgave, dat de assurantie 
van een handel onderneming naar Batavia tegenwoordig bedraagt 
15 percent, en voor de Brik Goldsearcher uit hoofde van den critieken 
staat der zaken, tusschen Amerika en Engeland, en dus mede in 
den tegenwoordigen tijd niet is kunnen worden verkregen dan tot 
25 percent, wanneer men nu hiertegen rekent, dat den Heer van Polanen, 
uithoofde van het ged: verschil 25 percent advance op de goederen 
heeft toegestaan, en de kooplieden in hunne opgem: calculatie voor
zeker hunne interest niet zullen hebben uit het oog verloren, mag 
men het veilig daar voor houden, dat ons besluit van den 2en van 
Wintermaand anno passato om de specerijen, indien zij door de 
Amerikanen uit de Molukkos worden afgehaald, af te staan met een 
rabat van 25 perct beneden den door ons bepaalden verkoopsprijs 
te Batavia, op goede gronden genomen is, als de calculatie der koop
lieden in Amerika genoegzaam egaliserende, zo dat wij met reden 
mogen vragen, welke de beweegredenen voor den Heer van Polanen
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kunnen zijn geweest oro de prijzen van Sourabaija en Ambon egaal 
le stellen, en verder om in het geheel zulke lage prijzen te bedingen! 
Zelvs al ware het dat de prijzen der specerijen hier zodanig waren 
bepaald geweest als hij voorgeeft, dat zijne informatien inbonden, 
aangezien het verschil tusschen dezelve, en tusschen de prijzen door 
hem gecontracteerd, dan nog omstreeks 80 perc*. uitmaakt, terwijl 
wij nogtans de echtheid van deze informatien stellig moeten weder
sproken, vermits de prijzen der specerijen sedert 1807 tot op ons 
besluit van den lleu van oogstmaand 1809, waarin sedert geen 
verandering is gemaakt, weinig hebben gefiuctueert, en hoogstens in 
de nooten voor een tijd een different gegeven hebben van 12 tot 
24 stuivers per pond.

Wij worden hier door van zelve gebragt tot het onderzoek, of 
het contracteren van de opgemelde lage prijzen door den Heer 
van Polanen, tegen het voorschrift van zijne Iustructien aan, 
misschien door een equivalent voordeel wordt opgewogen, doch’t geen 
wij negatif moeten beantwoorden daar dit voordeel zou moeten zijn 
gelegen in eene aanbreng van geld en van benodigtheden tegen 
evenredige lage prijzen, die ofschoon van geen directe dienst voor 
de groote Oost, ons een nuttig secours hadden kunnen verschaffen, 
dan behalve dat de lading van de Brik Goldsearcher over het alge
meen daartoe weinig geschikt is, denotcerd ook het geringe montant 
dezer lading in goederen, tot slegts Sps 16 844, geen groote vervul
ling, gezwegen, dat deze goederen ten duurste aangerekend en dus 
hoogst waarschijnlijk considerabel zijn gechargeert, ’t welk bij de 
Amerikanen vrij algemeen in gebruik is, en dat daar op buitendien 
nog een advance is berekend van 25 percent. De eenige verlichting 
voor het Gouvernement in het drukkende van deze transactie, name
lijk om de specerijen op Ambon te doen innemen, is haar mede 
afgesneden door de bepaling, dat de Brik niet zal ontladen als op ' 
do plaats waar de retourlading ontvangen wordt, niet alleen door de 
veranderde omstandigheden, waardoor de groote Oost van contanten 
en noodwendigheden is voorzien geraakt, maar bijzonder ook door 
de ongeschiktheid der cargo, waarvan de keus opzettelijk zodanig 
schijnt te zijn gedaan, om dit gouvernement te noodzaken de ont- 
lossing op Sourabaija te laten geschieden, en daardoor vervuld te 
krijgen de hoop, die den Heer van Polanen betuigt tot aanmoediging 
van deze Expeditie te hebben gegeven, dat namelijk aan het con-

i
-



294

traci op Sourabaija zou worden voldaan, gelijk hij verder erkend 
dat daarop bij het aangaan van hetzelve door de Heeders is gcre- 
kent; en mitsdien ten volle aan den dag legt; dat den geheelen 
toeleg en van de opgem. belemmerende bepaling en van de keus 
het cargo, geenc andere is geweest, als aan de onderneemers van 
voorn, expeditie het voordeel van de inlading op Sourabaija, boven 
Ambon te verzekeren, en daardoor de schadelijkheid van het con
tract voor den Lande opzettelijk te vermeerderen, daar er anderzins 
geen termen waren om de prijzen van Sourabaija gelijk te stellen 
met die van Ambon; zooals het tevens uit deze combinatie blijkt, 
hoe weijnig den Heer van Polanen liet oogmerk zijner commissie, 
welke was de groote oost uit hare verlegenheid te redden, bij dit 
alles heeft in het oog gehad, wordende de verzaking der hem aan
betrouwde belangen nog nader en tot de hoogste trap van
evidentie bewezen door het tweede contract, volgens ’t welk
voor gelden op Canton te verkrijgen, of hier in niet slagende
voor simpele quitantien, specerijen te Ambon zoude kunnen wor
den ontvangen tegen dezelfde lage prijzen als bij het eerste 
contract zijn bedongen; daar nu den uitvoer van contante
specien uit China op Lijfstraffe is verboden, daar dit verbod niet 
nieuw maar van jaren herwaarts bekend is, daar den Heer van Polanen 
dus zeker was, dat geen gelden in China konden worden verkreegen, 
daar de alternative stipulatie bij het voorschr. contract gemaakt, 
derhalve eene openbare misleiding is, ter kwader trouw in gebezigt 
om daarachter het ware oogmerk te verbergen, en eindelijk daar 
geene hoegenaamde voordeelen tegen den afstand van specerijen voor 
spotprijzen en betaalbaar met quitantien, voor het gouvernement be
dongen zijn, worden de vues van den Heer Polanen, en van zijnen 
geheele handelwijze hierdoor meer en meer ontmaskert.

En berekenen wij de gevolgen die zodanig gedrag voor deze 
koloniën zoude kunnen na zich sleepen, waardoor haar op de expe
ditie van de Brik Goldsearcher alleen, bij het homologeren der beide 
voorm: Contracten, een verlies van ruim honderd en dertig duizend 
piasters zoude worden toegebragt, zoo was de val van deze kolonie 
spoedig voltooid, en haren ondergang onvermijdelijk, indien wij 
den Heer van Polanen de mogelijkheid niet benamen om zijne com
missie tot eene meerdere hoeveelheid specerijen of even willekeurig 
tot andere producten te extendeeren. Want even zoo zeer Hij zich
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berechtigd heeft gevonden, om de specerijen af te staan met zulk 
een enorm verlies voor liet gouvernement, daar hem zijne Instructien, 
in hare geheele samenhang beschouwt geen vrijheid lieten daarop 
meerder te laten vallen als 25 percent beneden de marktprijs te 
Batavia, indien den af haal van Ambon geschied, waaronder de extra
ordinaire assurantie mede is begrepen, zoude hij zich ook geautho- 
riseert kunnen achten zijne Commissie tot andere producten en tot 
proportionele lage prijzen en schadelijke conditiën uit te breiden, en 
op de meermaals gemelde contracten eene goedkeuring verwervende, 
die goedkeuring met grond kunnen aanmerken als een onbepaalde 
qualificatie, om de generale factoor van het Indische gouvernement 
te wezen tot onderhandelingen van allerlei aard, hetgeen buiten de 
onmiddelijke nadeelen aan dergelijke trausactien verbonden, tevens 
van de schadelijkste invloed zoude moeten zijn op de prijzen der 
producten in het generaal, en op een bederf van de markt zou moeten 
uitlopen, waar door aan deze kolonie hare hartader afgestoken, en 
alle onze speculatien zouden worden vernietigd, zo mede onze zorgen 
en moeite vruchteloos gemaakt om in de presente calamiteuse om
standigheden en den geisoleerden toestand der koloniën, van buiten, 
alle middelen tot deszelfs behoud te vereenigen.

Het misbruik ’t welk den heer van Poianen gemaakt heeft van het 
vertrouwen van Zijne Majesteit, van Uwe Excellentie en van den 
gouverneur generaal en den Directeur generaal indertijd, zo mede 
van de aan hem gedefereerdo gelimiteerde magt, is zoo groot en 
klaarblijkelijk, dat al was deze magt minder naauw beperkt en zo 
uitgestrekt geweest, dat dezelve hem ruimte gelaten had op een 
arbitrairen voet te contracteren, wij in twyfel zouden hebben gestaan 
of onze pligt niet zoude hebben gevordert dergelijke ruineuse con
tracten te annuleren, vermits, hoezeer wij wenschen een ieder voor 
te gaan in het betrachten eener stipte gehoorzaamheid aan de be
voelen van Zijne Majesteit en van Uwe Excellentie, de onverant
woordelijke handelwijze van den Heer van Poianen ons in tweestrijd 
zoude hebben gebragt, of niet het gevoel van hetgeen wij aan het 
behoud dezer kolonie verschuldigd zijn, en den eed van trouw, die 
ons tot voorstand der belangens van Zijne Majesteit in het Moederland 
verbind, een dergelijke stap van ons zoude hebben gevordert.

Dan nademaal er geen noodzakelijkheid is voor zodanige mesuro, 
wijl den Heer van Poianen gegaan zijnde boven het oogmerk en het
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voorschrift van zijne last, daar door zijne onderhandelingen van zelfs 
aan nulliteit zijn onderworpen, zo zouden wij vermenen ons ten hoogsten 
verantwoordelijk, ja even schuldig als den Heer van Polancn zelve 
te maken, indien wij door eene bekrachtiging van gcm. contracten 
zijne onwettige handelingen kwamen te bevestigen en daardoor de 
kolonie overgaven aan ’t eminente gegaar, ’t geen daaruit zou moeten 
resulteren, en wij hebben 'derhalve in onze vergadering van 5 dezer 
met eenparigheid van stemmen besloten

1°. de contracten door den heer van Polanen met de Amerikaansche 
kooplieden Jacob Le Roy en zoon en Le Roy Bayard en M. Evers 
gesloten niet te homologeren; onder verklaring, dat deze contracten 
zijn in nadeel van het gouvernement en geheel afwijken van de 
Instructien van hem van Polanen, dat hij daardoor zijn magt is te 
buiten gegaan en misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van 
Uwe Excellentie, en wel op eene wijze, die het bederf van deze 
kolonie zoude moeten ten gevolge hebben, indien hij bleef voortgaan 
hare kostbare producten tegen de bedongen geringe prijzen, en de 
aangegane onereuse conditiën te verkopen.

2°. finaal in te trekken de commissie cp denzelven, door den gou
verneur generaal Wiese en den Directeur generaal van IJsseldijk in 
der tijd verleend, ten einde de Amerikaansche kooplieden te bevei
ligen voor de te leur stellingen, die zij door het gedrag van den Heer 
van Polanen verder in hunne speculatien zouden kunnen ondervinden; 
en mits dien mede buiten effect te stellen ons besluit van den 2 van 
Wintermaand 1809, voor zo ver hetzelve hem tot eenige onderhan
delingen mogt kunnen autoriseren, en te verklaren, dat geen ver
bintenissen, op zijn naam aangegaan en gesloten, alhier zullen worden 
erkend; voorts den Consul van Zijne Majesteit den Roning bij de 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika de Heer Smissaert te ver
zoeken hiervan aan de kooplieden te New York en in andere zee
steden van Noord-Amerika kennis te geven; mitsgaders daar van 
door toezending van een Extract uit onze resolutien onder geleide- 
brief van onzen Secretaris, mede den Heer van Polanen te doen 
informeeren.

3°. van deze onze dispositie bij extract uit onze resolutien alverder 
kennis te geven aan de zich op Sourabaija bevindende superkarga’s 
van de Brik Goldsearcher in name E. G. Bartsch en W. Henry, met 
aanbieding om voor de door hun aangebragte fondsen, specerijen of
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andere producten le ontvangen, ter hunner keuze tegen de geetablis- 
seerde marktprijzen in deze kolonie en onder vergunning verder om 
zoodanige artikelen van hun cargo als aan den Lande niet conve
niëren en niet van hun worden overgenomen met 50 percent advance, 
volgens de wet, te Sourabaija van de hand te zetten. Wij hebben 

verpligt gerekend Uwe Excellentie hier van, onder aanbieding 
van kopijen van alle de daartoe relative stukken, bij de allereerste 
gelegenheid te moeten kennis geven, en durven ons vlijen, dat Uwe 
Excellentie niet zal aarzelen aan de in deze zaak door ons genomene 
besluiten, Iloogstdeszelfs volle en vereerende goedkeuring te hechten, 
met bede voortaan geen vertrouwen te willen stellen dan op Expe- 
ditien door Uwe Excellentie zelfs geordonneert, of bij aldieu de 
omstandigheden de uiloeffening hier van verhinderen, liever het 
behoud van deze kolonie aan onze Zorge en vaderlandsche liefde te 
willen overlaten, daar het gedrag van den Heer van Polanen in Zijne 
Engelsch gezindheid, die bij elke bladzijde van zijne brieven door
straalt, noemende de heerschende en den Franschen toegedane partij 
in Noord-Amerika eene factie, en de partij der Engelschen of de 
onderliggende partij, de natie, terwijl hij een geforceert stilzwijgen 
aanneemt omtrent de groote, nieuwe en decisive overwinningen door 
Zijne Majesteit, Keizer Napoleon op het huis van Oostenrijk behaald, 
doch daarentegen zeer luidruchtig is, over de nederlaag die de 
Franschen bij Madrid den 27 en 28 van Hooimaand 1809 zonden 
hebben geleden, ’t welk hij opgeeft, als een facta die geconfirraeert 
is, hoezeer die confirmatie in geene van de hier ontvangen couranten 
is aangetrofi'en, Uwe Excellentie zoo veele overtuigende bewijzen 
oplevert, hoe weijnig deze man vertrouwen heeft verdient, en hoezeer 
men zich kan bedriegen in personen, die niet van nabij bekend zijn, 
of van wiens probïteit wij geen genoegzame blijken voor ons hebben.

De overtuiging nogtans dat deze kolonie zich op den duur niet 
kan staande houden zonder secours en dat dit secours moet worden 
verwacht van het debiet der voortbrengselen van hare grond, nade- 
maal alle overige reeources, die wij ons tot nu toe hebben kunnen 
verschaffen om in de uitgaven en de velerlei andere behoeften te 
voorzien, niet anders dan als temporaire en gedeeltelijke hulpmid
delen kunnen worden beschouwt, heeft ons mede het oog doen 
werpen op de aan ons gebleken gunstige dispositie van Zijne Majes
teit den Keizer der Franschen, om den invoer van Hollandsche
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koloniale producten in Frankrijk te vergunnen; wel is waar dat liet 
decreet, des wegens door Hoogst ged. Zijne Majesteit den 4 
Zomermaand 1809 genomen, een maand later is herroepen, dan het
welk wij billijk mogen onderstellen, niet door een verandering in de 
opgem. gunstige dispositie te zijn veroorzaakt, maar een effect te 
wezen van het misbruik dat van de voorin, vergunning gemaakt is 
of geoordeelt is gemaakt te kunnen worden.

En vermits wij derhalve de hoop voeden, dat aan Zijne Majesteit 
den Keizer der Franscheu niet zullen mishagen de vertoogen, die 
deswegens aan Hoogstdenzelven mogten worden gedaan, maar integen
deel met alle fidusie verwachten dat dezelve op de grootmoedige 
sentimenten van dien doorluchtigen Monarch, eene gewenschte ingang 
zullen verwekken, solliciteeren wij uwe Excellentie aan den voet des 
troons van Zijne Majesteit onzen Koning, te willen voordragen ons 
eerbiedig verzoek dat het Zijne Majesteit goedgunstig mag behagen, 
bij lloogstdeszelfs Broeder den grooten Napoleon te bewerken, de 
permissie om de producten dezer kolonie directelijk van Java komende, 
en in Fransche of Ilollandsche schepen geladen, varende onder hare 
eigen vlaggen en scheepspapieren, in Frankrijk te mogen invoeren, 
't welk met meerder veiligheid als direct op Holland geschieden kan, 
vermits de seheepen, die naar de havens van ons Koningrijk stevenen, 
vrij meerder geëxponeerd zijn aan de kruisende Engelsche schepen 
in de Noordzee, vooral wijl wij alsnog verstoken zijn van de schoo- 
ners pijl-bootswijze gebouwd, die den eerstgeteekenden gelast heeft 
in Amerika in te kopen, op welkers wel bezeildheid men zich ander- 
zins nog zoude kunnen verlaten, en in dat geval de expeditien over 
Holland en Frankrijk verdeelen; wij twijfelen niet, dat bij aldien 
zodanige concessie in de voornaamste handelsteden van Frankrijk 
ter kennis van de kooplieden wordt gebragt, of de ondernemings
geest zal hierdoor algemeen worden opgewekt, en de resultaten niet 
alleen aan onze verwachting beantwoorden, maar daar uit ook han
del betrekkingen geboren worden, die zonder beduchting over te laten, 
dat zij hinderlijk zouden kunnen wezen aan de groote oogmerken 
van Zijne Majesteit den Keizer der Franschen, voor Frankrijk en 
voor deze koloniën belangrijk en nuttig kunnen worden, terwijl daar
door de weg tot het onderhouden van een min belemmerde corres
pondentie tusschen het moederland en deze kolonie tevens zal worden 
geopend; twijfelende wij te minder aan het succes, 't geen wij ons
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hiervan mogen voorstellen, omdat de werken, waardoor de Marak- 
baai, gelegen westelijk van 
reeds zoo verre voltooid zijn, dat ged. baai een veilige ligging aan 
de schepen tegen de ondernemingen des vijands verzekert, waarvan 
reeds in eenige gevallen de gunstige uitwerking ondervonden en 
proefondervindelijk bewezen is, zullende in liet vleiende vooruitzicht 
dat ons voormeld verzoek een gunstig aceueil bij Zijne Majesteit 
den Koning en door Hoogstdcszelfs bemiddeling, mede bij Zijne 
Majesteit den Keizer der Franschen zal ontmoeten, waartoe wij het 
vermogende appui van Uwe Excellentie bij den Koning imploreren, 
reeds in de aanstaande maand door ons eene verzending van koloniale 
producten naar een der Havens van Frankrijk met een Hollandsch 
vaartuig worden gedaan om te dienen lot een preuve van zodanige 
expeditie, en tevens tot het overbrengen van depêches aan Zijne 
Majesteit en Uwe Excellentie.

Wij hebben de Eer met alle verschuldigde hoogachting te verblijven.

Bantam in straat Sunda, wordt versterkt,

Brief van L. W. M e ij e r aan Daen d e 1 s, 22 
Febr. 1810.

108.

Excellentie!
Daar ik hoop, doezen binnen 2 maanden te zullen volgen, zal ik 

mij der kortheid bevlijtigen, en eenelijk mij tot de eardinale pointch 
bepaalen. Den 9 Januari) 1809 in Engeland arriveerende, vondt ik ter 
dien tijd, niettegenstaande ik daartoe alle mogelijke middelen be
proefde en zelfs tot 80 guineas boodt, geene gelegenheid mijne reijze 
direct naar Holland te vervolgen. Van mijn verblijf aldaar tot den 
1 Maart heb ik gebruik gemaakt, om onder de hand bij geaccredi
teerde kooplieden informatien in te winnen en derzelver gevoelens 
te horen of het mogelijk zoude zijn expeditien van Engeland direct 
naar Indiën te doen, en wat de voornaamste pointen van zoodanige 
ondernemingen zouden zijn. Unanim was derzelver gevoelen, dat men 
waarschijnlijk door bemiddeling van solide in aanzien staande huizen 
licences zoude kunnen obtineeren, om van Engeland scheepen onder 
neutrale vlag naar Batavia te zenden, mits inneemende Engelsche 
Manufactuur wharen, en de retourlading coloniale producten in En
geland invoerende, dat echter niemand genegen was, om zoodanige
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periculeuze en kostbaare ondernemingen te doen, zoo lange de prij 
der colonialc produkten in Indien op den vorigen voet bleven, en dat 
om hun te animeeren, cene prijsvermindering van 60 a 70 pet. vorderd, 
en liet dierhalven vereischt wierd dat een Hollandsche zendeling, 
voorzien met de volmacht tot zoodanige vermindering en de autho- 
risatie, om contracten aan te gaan zich in Engeland bevondt, om 
de nodige arrangementen te maken. Dit heb ik bij mijne aankomst 
in Holland, niet alleen den Minister van Marine en Colonien 
gesteld en daartoe mijn persoon aangebooden, maar ben zelfs stout 
en onderneemend genoeg geweest, zulks aan Zijne Majesteit zelfs 
voor te stellen, doch ontfing van beide liet antwoord, dat men wel 
ten vollen overtuigd was, van de noodzakelijkheid, om de colonien 
te assisteren, doch onder de tegenswoordige politieke relatien met 
Frankrijk nimmer tot zoodanige middelen zoude durven overgaan.

Te Londen hoorende, dat de generaal Majoor Rogier zich te Bath 
bevondt, begaf ik mij derwaards. Zijn Ed. vertelde mij, dat de expe
ditie onder hem weinige uuren na het uitloopen, door de Engelschen 
achterhaald en krijgsgevangen gemaakt was, dat alle Ilollandsche 
ki ijgsge vangen en en daar onder die van de expeditie uitgewis
seld waren, en naar Holland gezonden zouden worden, dat men 
ZijnEd. echter, als gebooren Franschman, hoewel vijftien jaren in 
Ilollandschen dienst geweest zijnde niet wilde uitwisselen, dat ZijnEd. 
differente voorschotten voor uwe rekening gedaan had aan Mevr. 
Meijer, die naar Frankrijk vertrokken was, aan den Heer La Cocardine, 
die zich te Bath bevond, en aan verscheidene van Uwe hofhouding 
en domestiquen, en daarvoor tot tijd en wijlen die gelden door den 
Hr. Dull, die daartoe volstrekt ongenegen was, gerestitueerd zouden 
zijn, bij de Hr. Thurret verbonden had, Uwe Excellenties gouden 
snuifdoos, met ’sKonings portret en met Diamanten g’cntourneerd. 
Onder de krijgsgevangenen, welke met mij naar Holland overgegaan 
zijn, bevonden zich de Ileeren Bisschop en van Onsenoordt, deeze 
hebben zich bij aankomst in Holland, iterativement aan het Mini
sterie g’addresseerd, om naar Indien verzonden te worden, doch 
hebben de daartoe nodige schaadeloosstelling en voorschotten niet 
kunnen obtinceren en hebben daarom moeten opgeeven hunne intentie 
Uw Excellentie naar te volgen

Bij mijn arrivement in Bolland en nadat ik op eene onbegrijpelijke 
wijze het op mij gemunt musketvuur ontsnapt was, begaf ik mij

zen
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direct naar Amsterdam, hoorende, dat Zijne Majesteit op rei ze was, 
vervoegde ik mij tot den Minister van der Ileim, overhandigde ik 
ZijnEd. Uwe Excellenties depêches en informeerde mij naar de plaats, 
alwaar ik Zijne Majesteit zoude kunnen vinden. Over den aart en de 
intenties [van] des Ministers questien en de wijze waarop ik dezelve be
antwoord heb, zal ik de eer hebben Uwe Excellentie mondeling en in 
persoon ouverture te geeven. Volgens ontfangene aanwijzing begaf 
ik mij den anderen daags naar Assen op reize, reisde dag en nacht 
door en vond Zijne Majesteit den 16 ... . aldaar.

Ik obtineerde denzelven dag eene particuliere audiëntie bij Zijne 
Majesteit (een zeldzaams en grooie gunst legenswoordig), overleverde 
Uwe Excellenties depêches en detailleerde Zijne Majesteit naar best 
vermogen den presenten staat van de colonie, en de nuttigheid en 
noodzakelijkheid der door Uwe Excellentie gemaakte veranderingen; 
solliciteerde om de approbatie van den formeelen koop van het land
goed Buitenzorg en al legeerde met natuurlijke hartelijkheid de daar
voor pleijtende reedenen in de voordeelen, welke daaruit en uit eene 
beetere cultivatie van dat landgoed voor de Colonie zouden voort
spruiten.

Zijne Majesteit ontfing mij zeer gracieus, betuigde Hoogstdeszelfs 
genoegen over uwe verrichtingen en bestier, gaf mij te kennen 
Uwe Excellentie zeer genegen zijn, doch zijne approbatie voor 
een volmaakten afstand van het Landgoed Buitenzorg niet te kun
nen en willen verleenen voor en aleer daarop de schriftelijke con- 
sideratien van den Minister van Marine en koloniën ontfangen 
te hebben, renvoyeerde mij met mijne Commissie en voorslag 
aan voormelden Minister en congedieerde mij na eene audiëntie 
van twee uuren in Hoogstdeszelfs slaapkamer met de woor
den //nous nous verrons a Amsterdam/. Des anderen daags retour
neerde ik na Amsterdam, begaf mij naar den Minister, overhandigde 
Zijne Exc. mijne commissie en verzogt om zijne orders.

«Wat uwe Commissie, perzoon en zending betreft is geheel builen 
"mij, daar dc Maarschalk in zijne brieven aan mij daarvan geen gewag 
"gemaakt, U handelt dus daarin overeenkomstig uwe instructie en 
"gevoelen, doch als een ambtenaar van de Colonie verwacht ik uwe 
"Schriftelijke considcratien, omtrent een voorstel mij gedaan, om eene 
//partij koflij te Batavia leggende alhier te verkoopen* was het ant
woord. Ilierop volgden differente questien meer personen dan zaken
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betreffende, en onder anderen op eene ironique wijze, «waaruit heeft 
-de Maarschalk in zoo korten tijd, en daar het grootste gedeelte 
«zijner appointeinenten alhier betaald wordt, eene remise van f90000 
«kunnen doen, ik hoop immers niet, dat hij ongepermitteerde in Indien 
//meer dan ergens anders bekende en in gebruik zijnde middelen 
/gebruikt heeft, om zich te verrijken?»

Vreezende, dat een met de waarheid overeenkomstig antwoord den 
Minister nog meer stof zoude geeven, om de approbatie voor Buiten
zorg tegen te gaan, antwoorde ik niet te weeten, waaruit de beta
ling van dien wissel voortsproot, doch dat ik zoowel als een ieder, 
die de eer heeft Uwe Excellenties karakter te kennen, overtuigd 
was, dat Uwe Excellentie nimmer eenige verkeerde middelen zoude 
gebruiken, om zich ten kosten van den lande te verrijken.

Alle conversatien met den Minister hadden van zijne zijde ten 
but mij uit te horen, om eenige fouten in Uw bestier te vinden, 
niettegenstaande hij verklaarde over Uwe Excellentie te vreeden te 
zijn, in eene daarvan echter verklaarde hij, «dat het hoogst nood- 
«zakelijk ware, dat Uwe Excellentie in het ligchaam der Hooge 
«Regeering een contrepoid vondt, cn dat dus mannen van talenten 
«tot Raaden van Indien aangesteld wierden», offreerde hij mij tot 
Raad van Indien te willen benoemen, met bijvoeging «ik houde mij 
«verzeekerd, dat zoo gij in die betrekking ontwaard, dat tegens 
«’s gouvernements belangens gehandeld wordt, gij mij daarvan zult 
«kennis geven.« Mijn antwoord was niet twijfelachtig; ik refnseerde. 
Zijne Majesteit te Amsterdam komende, addresseerde ik mij op de 
gewoonelijke wijze schriftelijk aan den chambellan de service om eene 
particuliere audiëntie, doch bij het hier ingeslotene antwoord wierd 
ik tot den Minister gerenvoyeerd. Ik addresseerde mij alsdan tot den 
Hr. Dull en door ZijnEd. aan de Ileeren de Smelh en N. en I. R. van 
Staphorst, die het voorstel direct onuitvoerlijk verklaarden en mij 
deswegens de ingesloten decharges verleenden. Ziende dat ik dus 
in mijne commissie niet konde resusseeren, verklaarde ik den Hr. 
secretaris generaal Falck hartelijk te wensclien, zoo spoedig mogolijk 
met depêches teruggezonden en in America g’employeerd te worden, 
om contracten aan te gaan, Indien van spelie eu behoeftens te voor
zien. Eenige dagen daarna verklaarde mij de Minister, dat Zijne 
Majesteit in mijn vertrek geconsenteerd had, en dat ik dus kon ver
trekken, zonder eenige melding te maken, dat ik met depêches
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gechargeerd zoude worden. Ik vermeende hierin niet te kunnen 
berusten en addresseerde mij dierhalve schriftelijk, welk adres hier 
nevens gaat.

De dispositie daarop was, dat men de depêches voor mij gereed 
zoude maken, en dat ik ecne afscheidsaudientie bij Zijne Majesteit 
zoude hebben, ten dien einde vervoegde ik mij naar het Loo, alwaar 
ik drie weeken opgehouden wierdt, en na twee publique audientien 
bijgewoond te hebben, tot eene particuliere audiëntie toegelaten 
wierd.

In dezelven maakte ik van alle mogelijke welspreekendheid gebruik 
om Zijne Majesteits approbatie voor den afstand van Buitenzorg te 
erlangen, en reüsseerde eindelijk niettegenstaande Mevr. Daendels, 
die zich aldaar bevondt alle hoop daartoe opgegeven en de Minister 
van der Heim schriftelijke consideratien daartegen gediend had.

Bij die audiëntie verklaarde Zijne Majesteit Uw Excellentie zeer 
genegen te zijn en zulks ten allen tijde aan U en Uwe familie te 
zullen betoonen, over uw rapport en verrichtingen zeer te vreeden 
te zijn, doch Uwe Excellentie aanbevelende, alle veranderingen peu 
a peu in te voeren, geene te groote depenses te maken en niet meer 
dan f 300.000 Jaarlijks op Holland te trekken.

Omtrent het rapport wegens de overmeestering van Bantam antwoorde 
Zijne Majesteit "j’approuve, ce que le Marechal a fait lorsqu’on a 
'peu de force, on doit se soutenir en inspirant de crainte, mais en 
"raême tems observant la probité et Ia justice." Wat de gedaane 
gift van een stuc land in ’t Bantamsche door de Ilooge Regeering 
aan Uwe Excellentie betreft, zeide Zijne Majesteit zulks volstrekt 
niet te kunnen bekrachtigen, als geschied zijnde door oen aan Uw 
Excellentie ondergesc/iil;/e collcgie, ’t welk daartoe niet gerechtigd was, 
overigens beloovende Uw Excellentie bij andere gelegenheden zoo
veel te zullen favoriseeren, als in Zijne Majesteits vermogen was. 
"Ik erken in U een verdienstelijk ambtenaar, vertrouwen waardig, 
"en die hetzelve van den Maarschalk ten vollen bezit, en zal u dus 
"met eene particuliere commissie voor den Maarschalk chargeeren,// 
vervolgde Zijne Majesteit; 'De Collonel generaal der guardes Travers, 
//mijn gunsteling en een man van verdiensten, voor wiens fortuin ik 
//zal zorgen, en Mejv. Daendels voelen genegenheid voor elkanderen. 
"Mevr. Daendels verklaard hare inwilliging tot dat huwelijk niet te 
"kunnen geven zonder consent van den Maarschalk, die mij
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^dus zoude verplichten zulks bij de eerste gelegenheid te zenden./’/
Ik ontfing vervolgens de brieven van Zijne Majesteit aan Uw 

Excellentie en den generaal Buiskes, die gerappelleerd wordt, 
trok naar Amsterdam en verzogt den Minister om zijne depêches, die 
echter daarmede tardeerde, tot dat alle gelegenheid om direct van 
Holland naar Amerika te gaan gepasseerd, en ik na den ontfangst 
daarvan genoodzaakt was over land naar Tonningen te reijzen en mij 
aldaar voor Amerika in te scheepen. De heer Gicquel des Touches, 
die eenlijk, omdat hij bij alle gelegenheden betoond heeft ten sterksten 
aan Uw Excellentie g’attacheerd te zijn, en omdat hij Uw Excel
lentie behouden over Teneriffe naar Batavia gebragt heeft — op 
voorstel van den Minister, ’s daags na zijne aankomst als collonel 
ontslagen is, vertrekt binnen weinige dagen in een schoenjer van 
hier naar Batavia, heeft mij van veel dienst geweest, om dat vaartuig 
te expedieëren en daarin zoodanige goederen te laden als van het 
grootste nut en noodzakelijkheid geoordeeld kunnen worden, Zijn 
Ed. is in de gelegenheid Uw Excellentie mondeling te informeeren, 
hoedanig ik in Holland als een creatuur van Uw Excellentie be
schouwd, en als zoodanig gccoutracaveerd en tegen gewerkt ben.

De brieven van Mevr. Daendcls en de II1'. Dull, die ik zelfs zal 
overbrengen, zullen dit bevestigen. Voor mijn vertrek uit Holland 
en ter dispositie op mijn laatst adres, informeerde mij de Minister, 
dat de Hr van Polanen gequaliticeerd was, tot het aangaan van 
contracten en adjungeerde mij aan denzelve bij decreet van den 18 
Juli 1809 geduurende mijn verblijf in America. Bij mijn arrivement 
in America op den 23 December vervoegde ik mij direct tot gemelde 
Ilr van Polanen, ontfing van ZijnEd. opening en lecture van de be
reids aangegane contracten en geschreven bl ieven, en niettegenstaande 
ik sedert de aankomst van de lleercn Prediger en Maurisse en 
sedert hij door die Heeren ontdekt heeft, dat ik bij mijn vorig ver
blijf alhier aan Uwe Excellentie toegezonden heb een brief die hij 
mij toen geschreeven beeft, en op fundament van dewelke men hem 
heeft willen doen geloven, dat alle zijne vrienden in disgratie zijn, 
in volslagen vijandschap met hem leef, moet ik approbeeren de door 
hem aangegane contracten en daarvoor g’alligeerde redenen en heb 
geene zwaarigheid kunnen maken op dezelfde gronden de contracten 
van de Telegraaph en Cornelia aan te gaan, de eerste zal alle voor 
Indie bestemde personen overvoeren, en de laatste wordt afgezonden

ver-
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op Uw Excellenties verlangen bij brief aan de Heeren Le Roy, 
Bayard en Mc. Evers het solidste en aangezienste huis in America, ’t 
■welk door zijne fondsen en betrekkingen alleen in staat is nog iets 
in de tegenwoordige tijden te doen; zoo er eenige verandering ten 
besten voorvald, zullen die heeren niet ongenegen zijn, om nog twee 
schoenjers te zenden, om welke reedenen ik nog 6 a 8 weeken zal 
hier blijven, en alsdan met een schip gemelde Heeren toebehoorende 
vertrekken.

Door ziekte verhinderd deeze te eindigen, ben ik met de meeste 
Eerbied

Excellentie:
Uw Excellenties onderdanige dienaar, 

L. W. Meijer.
Newyork den 22 Feb. 1810.

109. Brief van A. F au re aan Van Po lanen, 24 
Febr. 1810.

Kaap de Goede Hoop, den 24stcn Februari 1810.

P. S. Met een Fransch cartel zijn lieeden alhier aangekomen van 
Isle de France 153 Engelsche prisonniers zo officieren alsgemeenen 
en de officieren van een op de Portugeezen verovert fregat Dat 
schip brengt ons ook narigten van het Eijland Java die tot medio 
November lopen, en niet voordeelig schijnen. Het blijkt onder anderen 
dat de Bantammers steeds door de wapenen in bedwang moeten 
worden gehouden, dat de reformatie van het Koningrijk Bantam 
strijdig met het oud Politieq systheem, in de gevolgen niet zo gun
stig is, of dat de rust aldaar zo gemakkelijk niet bewaard kan worden 
als den Maarschalk zich heeft voorgesteld, dat integendeel op den 
14e November in dat gedeelte van Java alles in rep en roer was; 
zo door de invasie en de vereenigde onderneemingen der zeerovers 
van de Overwal, van ’t Eijland Dingen en van de Lampongs, die in 
verstandhouding leven met de misnoegde onderdanen van een afge
zette en verbannen vorst, als de zamenrottingen van de Bantammers 
zelve, meest op dat gedeelte van de kust in St. Sunda bewesten 
Anjer, dat na ons vertrek is ge forti ficeerd geworden. De Brigadier 
Von Jett, meld een geloofwaardig Man, commandeert daar en cheff,

20
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en had in het begin der Maand November, een gedugte nederlaag 
geleeden. Bij een aanval van de voorschreve gecombineerde rovers 
had hij een aanzienlijk verlies bekomen van 12 k 14 gedistingueerde 
officiers en 150 gemeenen dooden en ruijm zo veel gequesten. De 
Maarschalk dit berigt ontfangende op den weg na de Baaij 
Marak wenvaards hij de schout bij Nagt B. had geconduiseert, en 
van waar B. den 5e November zoude zijn vertrokken na Europa, 
zeer onvergenoegd meld men, van de handelingen van den GG. D., 
had deezen op dit berigt in persoon eenige corpsen van Ceran aan
gevoerd tot onderstand van den Brigadier Von Jett, die na de ge- 
rugten, toen gevaarlijk ziek was.

Men was aan de hoofdplaats niet minder te onvreeden over de 
verkiezing vau den Sabandhar van Braam tot president der zoge
naamde Hoge Regeering en in der tijd van zijne nominatie tot G. 
Generaal. Door deeze acte van onbepaald gezach had den Maarschalk 
niet alleen de agting der politieken, maar ook het vertrouwen der 
Militairen verloren. Van IJsseldijk, dit zal uw niet venvondren, blijft 
fungeeren onder van Braam als D. G. met een vermeerdering van 
tractement. Deeze omstandigheeden zullen voor uw mijn waarde vriend 
van te veel gewigt zijn, om casu quo desselfs aanstaande en mij 
meede gedeelde determinatie niet nader intezien en ernstig te over- 
weegen.

Mij is ook in handen gevallen zeeker in de maand September 
pass0 te Batavia in druk uitgekomen verslag over de toenmalige 
staat en toestand van het Eijland Java. — Schoon, voordeelig cn 
groot is het tafreel welk de geheimschrijver van den Maarschalk, 
de ridder Veeckens daar van vertoond. Maar de daarop door de 
Heeren Siberg en Engelhard, aan hunne voorstanders in Europa, 
gesuppiditeerde secrete bedenkingen, die de fataliteit van den oorlog 
mij meede heeft doen bekend worden, komt even zo verdagt voor, 
als alle memorien en advijsen door Hun in der tijd over dergelijke 
en andere onderwerpen in het ligt gebragt. Die Heeren behandelen 
de voornaamste onderwerpen (: de reforraes in liet Java’s bestier) in 
een brief aan zeker voornaam ambtenaar in Holland, met te veel 
partijdigheid en animositeit, en met te weijnig gronden, om zich 
niet overtuigd te houden dat den voornamen autheur, de oude Hannes, 
in den hoogsten graad onvergenoegd en gedisappoincteerd in de 
verwagting die hij zich beloofde van de vervanger van Père W[iese|

van
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15 Maart 1806 (die mij hier meede in handentoen hij bij brief van 
is gevallen) de Persoon en het bestier van dien Heer, even als de 
Caracters en handelingen van de Heeren V. P. en F. op eene hem
Sib... eer aandoende maar wreede en ongehooide wijs, afschilderde 
en bij die brief op de noodzakelijkheid aandrong van een ander 
authoriteit, even als hij nu in het quaestieus geschrift, geen ander 
bedoeling heeft dan den Maarschalk ook de voet te ligten. Door het 
bezit van die beijde geschriften heb ik het in de magt den ouden 
nijdigaard en valscharis een gedugte tour te speelen. Ook heeft hij 
het dubbel aan ons verdiend, en hoe zeer ik mij tans erinner de
spreuk, la vengeance est un présent du ciel, zal ik egter de wraak 

het geen mij door deezen grijsaard is berokkend, liever aanover
zijn eijgen gewise en aan een hoger magt overlaten

Contract tusschen J. A. van Braam en super- 
earga E. O. Bartsch, 27 Febr. 1810.

HO.

Uit krachte van de door Zijne Excellentie den Maarschalk en 
gouverneur generaal II. W. Daendels, aan mij verleende magt heb 
ik J. A. van Braam, President der Hoge Indiasche Regeering met 
den supercarga E. G. Bartsch van de te Sourabaija liggende Ame- 
rikaansche Brik Goldsearcher het volgende koop en verkoop contract 
geslooten te weeten

Art. 1. Het Gouvernement accepteert de door voormelde Brik 
aangebragte lading ten bedraagen van Spm. 16.8-14 volgens het 
hierbijgaand Factuur geteekend door de Heeren Jacob le Roy Son, 
met een advans van 75 pet., dan wel in het geheel voor de somma 
van Sp. matten 29.477, onder conditie dat alle de daarin vermelde 
goederen van goede en deugdzaame qualiteijten zijn, zullende in 
contrarie geval dat dezelve bedorven of te min uijtgeleverd worden, 
tegens dezelve prijzen als dezelve ingekogt, met de daarop gegeevene 
advans van 75 pet. van het gehcele bedragen gedisconteerd worden.

Voor het bovengemeld montant van 29.477 Spm. dan 
wel zooveel als liet resteerende (na decortatie van de te min uijt- 
gelevcrde dan wel bedorven goederen) zal bedragen, neevens de door 
voormelde Brik aangebragte contanten, ten bedragen van 40.345 
Sp. m. dan wel in het geheel voor een somma van Sp. m. 69,822

Art. 2.
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zal aan den supercarga Bartsch, 1e Sourabaija afgeleevercl worden 
zodanige specerijen als hij zal komen te verlangen dan wel in voegen 
nis bij de hier annexe Nota gespecifieerd staan.

Art. 3. Voor eene somma van rds. 400 zilvergeld, zijnde het 
bedragen van 300 fg Foely, welke door den supercarga Rickets van 
het in de Maand Augustus 1809 alhier ter handel geweest zijnde 
Americaansch Brik scheepje Emilia ter suppletie zijner lading teegens 
rd. 6:32 't fg betaald zijn, en die volgens de bepaaling der prijzen 
destijds maar bedroeg rd. 5:16 en dus rd. 1:16 st. p. fg meerder 
zijn uitbetaald, zal aan den voormelden supercarga E. G. Bartsch 
als voor hetzelve liuijs vaarende, specerijen afgegeeven worden, tegen 
de bepaalde prijzen.

Art. 4. Het zal aan den supercarga E. G. Bartsch voornoemd 
vrijstaan om ter suppletie zijner lading, hetzij in specerijen dan wel 
in zodanige andere producten als hij zal komen te verkiezen, gelden 
van Particulieren te mogen negotieeren en zullen de door hem ten 
dien einde gevraagde Producten afgestaan worden tegen de bepaalde 
prijzen en tegens betaaling in Papieren geld, met de door het gou
vernement bepaalde agio.

Art. 5. Voor het bedragen der door den Capiteijn en Eerste 
officier van gemelde Brik aan den Lande geleverde ampliioen be- 
reekend teegens 1200 Sp. matten de kist van 130 fg, mids vaneen 
voldoende qualiteit, zal aan dezelve mcede zodanige specerijen of 
andere Producten afgeleverd worden als zij zullen komen te verlangen 
tegens de bepaalde prijzen.

Aldus gecontracteerd ten huijze Buijtenzorg den 27 Fcbr. 1810.

Nota der afreekening met den supercarga E. G. Bartsch van de 
Amerikaansche Brik Goldsearcher.

. Sp. m. 16.844 
, 12.633

Het aangebragte Factuur bedraagt Inkoops . . 
Hierop 75 pet. advans volgs accoord...................

dan wel Sp. m. 29.477 
// 40.345In contanten aangebragt volgs nota

of te zamen Sp. m. 69.822

Makende rd. 93.096
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Waarvoor in rethour
13.333:16
62.500
12.552:40
4.710

20 Pica of 2500 fg Foelij a rds, 5:16
// 25000 * noten in kisten a reis. 2:74 //.

is rds.
200 »
100 o

15 // 9 fg 1884 // Noten apart
1:2// 12500 " Nagelen // n .

2:24 II .

93.096:8 ')

111. Brief van Daendels aan den Koning, 4 
Maart 1810.

Sire,
Dans mon rapport a Votre Majesté du 19 Mars 1809, par le 

Capitaine Cuneo d’Ornano, je portais mes doléances aux pieds du 
tröne, sur Tabandon entier dans lequel on laissait cette colonie, et 
je fis entrevoir mes craintes k Votre Majesté, que le système de 1’an- 
cien parti des Indes Orientales, en pourrait être la cause: Et dans 

dernier rapport du 30 Novembre 1809 je témoignai maerainlemon
a Votre Majesté, que ma présence pourrait nuire aux interets de 
Votre Majesté dans cette colonie, car les nominations de Messieurs 
Sandol Roy et Van Polanen et la commission donnée & ce dernier, 
étaient des preuves trés convaincantes pour moi que cette colonie
était sacrifiée.

Sire, malgré qu’il a plu k Votre Majesté de m’ordonner d’écrire 
ouverlement k Mon Auguste Maitre tout ce qui pourrait avoir rap
port au bien du service de Sa Majesté, je ne serais pas assez hardi 
de porter des plaintes si dures contre uu Ministre de Votre Majesté, 
qui est mon superieur immediat; mais comme il en dépend le salut 
de cette colonie, qui ne peut etre sauvée que par des meaures extra- 
ordinaires, dont la non reussite est certaine, si Son Excellence le 
Ministre des Colonies contrarie nos eitbrts, au lieu d’en faciliter 
Tcxécution, ce scrait un crime de ne pas dire la vérité toute entière 
a Votre Majesté, et la supplier de venir au secours de ses lidcles 
colonies, sans 1’intcrmission du Ministre Van der Ileim, qui trouve- 
rait les moyens, d’cntraver nos mesures, si 1’exécution lui en était confiée.

2)
........................ II [Van der Ileim] a trés bien su calculer Tétendue

1) De Spaausche mat is 64 stuivers de Rijksdaalder 48 stuivers.
2) Hier detailleert Daendels zijne grieven tegen Van der Ileim, die volgens 

hem de Koloniën geheel heeft verwaarloosd.
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dc nos moycns d’oü devait resulter la confusiou ct le malheur de 
cettc Colonie, dans rintention de mettre ces événemcnts sur mon 
compte, moi, dont le seul crime est d’avoir toujours été attaché k 
1’alliance avec la France, et d’avoir détesté les Anglais et leursad- 
hérans, pour faire revivre s’il était possible, rancien systême des 
Indes, tel absurde et criminel qu'il fut.

Ma santé, Sire, souffre beaucoup de 1’idée, qu’un Ministre de 
Votre Majesté ait pu oublier son devoir au point d’exposer cette 
importante Colonie k un danger imminent, dans 1’intention crimi- 
nelle, sans doute, de faire revivre son parti & son systême. Mais 
s’il plait a Votre Majesté de venir au secours de ces fidèles colonies, 
sans Tintermission du Ministre, et si mes services ont oblenu tou
jours 1'approbation de Votre Majesté, je désire bien qu’Elle m’en- 
voye un süccesseur éventuel, sans néanmoins quitter ce poste avant 
que le danger soit passé 

Buitenzorg 
ce 4 Mars 1810.

. S.
Daendels.

Particuliere brief van Da end els aan Min. 
Van der II e i m, 4 Maart 1810.

112.

IIoogEdel Gestrenge Heer.

Sedert mijne laatste confidentieele van den 7 van Wintermaand 
a°. p°. met the Nimrod, brengende de generaal de Sandol Hoi 
van het duplicaat hiernevens, is mijn gezondheid zo verergerd, dat 
ik meest het bed en de Kamer moet houden, hebbende de gesteld
heid van mijn zenuwgestel, eene nederplotzing van kragten, eene 
verdwijning van eeten lust en van spijsverteering veroorzaakt, welke 
dc Doctoren nog niet te boven kunnen komen, en niet ligt tot beter
schap zal overgaan, wegens de ingespannenheid, welke den critiquen 
staat der Kolonie eiken dag van mij vordert en de schokken, welke 
het onbegrijpelijk gedrag, het welk costi waards omtrent deze inte-

waar

ressante Kolonie gehouden wordt, mij veroorzaaken.
Ik zal in deeze particuliere de accoorden van den Heer van Po-

daarlanen evenals in mijne otlicieele met stilzwijgen voorbijgaan 
dezelve in de depeche van de Hooge Regering behandelt worden. 
Door de toezending der stukken, welke het geeven der demissie van



311

den Directeur generaal van IJsseldijk verzeld hebben, zal Uwe Exc. 
met genoegen ontwaaren, dat ik in mijne vorige geheel de waarheid 
ontvouwd heb : En het is met genoegen, dat ik UExc. kan bedeelen, 
dat ik over den heer Chassé als nieuwen Directeur generaal zeer 
tevreden ben; hetgeen in deeze tijden, vooral zo ik mogt komen te 
overlijden, voor de Kolonie van een onberekenbaar voordeel zal zijn. 
De kolonie is geheel ontbloot van Europische artikelen, eenige 
weinige uitgezonderd, en hetgeen er nog is hoe slegt in qualiteit 
tot ongehoorde prijzen gestegen: zonder vooruitzigt van noeraens- 
waardige aanbreng door de Americanen, wegens de situatie waarin 
zij zig zelven bevinden.

Bij mijn vorige had ik de eer Uw Exc. voor te dragen om een 
gedeelte der producten van deeze Koloniën met snelzeilende vaar
tuigen, speciaal met schooners, peilbootsgewijze gebouwd, direct naar 
Holland te zenden; de Nimrod in praesentie van een der snelzei- 
lendste Engelsche Fregatten op ligte dag de reede van Batavia 
verlaten, en den Engelschman de hielen hebbende laten zien, heeft 
mij bevestigd in het uitvoerlijke van dit plan. Doch sedert mij bekend 
is geworden de goede dispositie van Keizer Napoleon om Ilollandsche 
koloniale producten in zijn Rijk te ontfangen, en de hooge prijzen 
der koffij, suiker en specerijen aldaar: doch vooral het veel minder 
gevaar om een haven van Frankrijk te bereiken dan wel eene IIol- 
landsche, hebben mij bewogen om het grootste gedeelte der ladingen 
naar Bordeaux, Nantes en L’orient te expedieeren en ik solliciteer 
op het dringendste dat Uw Exc. Zijne Majesteit onzen Koning 
gelieft te engageeren, om de nodige demanches bij Zijne Majesteit 
den Keizer hoogst deszelfs broeder te willen doen, ten einde 
onze schoepen niet alleen geadmitteerd worden, maar ook dat 
de zwaare import op den invoer der koloniale producten voor 
die van Java komende, op de helft mogen worden verminderd, 
ten einde daardoor deeze kolonie in staat te stellen aan de 
grootc oogmerken van Zijne Majesteit den Keizer tegen de En- 
gel8cho bezittingen in dit werelddeel, op zijn tijd nuttig en dienst
baar te kunnen zijn; dat voorts UwExc. Hoogstdesselvs depeche 
naar Bordeaux gelieft te zenden en personen van bekende probiteit 
aldaar de nodige qualificatie te geeven, durvende veilig recomman- 
deeren de Heeren Bodewijk Ilovy en zoon en liet huis van den 
Deenschen Konsul van Hemert, welke mede onze korrespondenten
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zullen zijn, en gequalificeerd worden om te betalen niet alleen al 
hetgeen voor de kolonie zal worden ingekogt, maar ook de uitrus
tingen der scheepen welke officieren, politieke persoonen, soldaten 
en matroozen zullen transporteeren, met qualificatie op gemelde 
huizen om in andere fransche havens alwaar onze scheepen zouden 
kunnen binnen vallen, de kommissie aan haare korrespondenten al
daar op te dragen.

Binnen zes weeken hoop ik het eerste schip te verzenden, en het 
zou zeer te wenschen zijn indien hetzelve in een der fransche havens 
behouden aankomende, bij retour buiten een lading wijn, ijzer, 
lakenen, zeildoek van Brest, mede vuursteenen en vier a zes duizend 
nieuwe fransche geweeren konde medebrengen, hetwelk door Zijne 
Majesteit onzen Koning zeer gemaklijk van Hoogstdesselvs broeder 
keizer Napoleon tegen betaling daarover zal te verkrijgen zijn: welke 
geweeren veel beter en ligter zijn als de onze en daardoor geschikter 
voor de inlanders, welke zwakker zijn dan de Europeërs.

Met volgende scheepen wenschte ik successivelijk veertien a zes
tien duizend dito geweeren te ontvangen, op gelijke konditiën als
mede vuursteenen, en in alle scheepen een aantal officieren, politieke 
persoonen, soldaten en matroozen, solliciteerende eenige kundige en 
ter goeder naam en faam staande politieke persoonen voor de admi
nistratie en finantie, eenige gedistingueerde hoofdofficieren voor de 
staf, artillerij magazijnen en de comptabiliteit der armée en hos- 
pitaalen, een aanzienlijk aantal Doctooren en chirurgijns, welke vak 
bijna geheel uitsterft, en voorts drie a vier honderd jonge officieren, 
zes a zeven honderd onderofficieren, drie duizend soldaaten, alsmede 
een aantal zeeofficieren en eenige honderden matroozen, welke suc
cessivelijk zouden kunnen worden afgescheept op de scheepen die 
wij van Java zullen zenden, en verder op die welke fransche nego- 
tianten zullen willen avantureeren.

Het zal zijn groote nuttigheid hebben indien Zijne Majesteit mogt 
gelieven goed te vinden, ter facilitering der militaire transporten en 
directie over dezelven, een van Hoogst desselvs aide de camp 
Bordeaux te zenden, tevens om de enbarquatien aldaar te dirigeren, 
en met magt om alle voorkomende zwarigheden uit den weg te 
ruimen.

Indien dit plan gecombineerd wordt met het in mijne vorige voor- 
gedragene, en met activiteit en belangneming wordt doorgezet, flat-

naar
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teer ik mij dat de kolonie liet nog zo lang zal kunnen uithouden 
tot het retour dezer scheepen, waarvan ik reken dat twee derde 
behouden zullen arriveeren, doch indien deeze maatregelen niet 
mogten worden geagreeerd en tegen gewerkt, wassche ik mijn 
handen in onschuld, en late de verantwoording over aan die geene 
welke met het bestier deezer colonie in Europa belast zijn geweest 
en geene pogingen ter wereld voor derzelver behoud in het werk 
zullen hebben gesteld.

r.

f

Mij voorts refereerende aan mijne vorigen zo konfidentieel als 
officieel, heb ik de eer enz.

Daendels.

113. Brief van Van Polanen aan Min. Van der 
Heim, 13 Maart 1810.

Met het schip Suwarow.

Hoog Edel gestreng Heer.
Bij mijne Depêches aan U. E., van den 22 Jany. en 10 Feby. deezes 

Jaars heb ik U. E. kennis gegeeven van de hoogstontrustende tijdin
gen hier te Lande aangebragt van Batavia. Thans heb ik de eer 
U. E. te communiceren, dat hier bericht is ontfangen, dat op den 
21 Feby., te Bermuda is opgebragt, het Ilollandsch schip de Havik, 
gemonteerd met 10 stukken, bemand met 52 Man en gecommandeerd 
door den Heer Schout bij nacht Buijskes. In het laatst des vorigen 
jaars, was het hier door de onbedachtzaame publiciteit daaraan op 
Batavia gegeeven, en gevolglijk kort daar aan in de Wfc. Indiën, reeds 
bekend, dat dit schip van Batavia, met eene lading specerijen, naar 
herwaards stond te vertrekken. Uit brieven van Bermuda, blijkt het, 
dat dien ten gevolge, de Fregatten Milan, Aeolus, Euridice, en de 
Schoener Thistle, daarop gekruist hebben, en dat deezen rijken buit 
in de macht van den laatsten is gevallen. Het gebruik van de Man
schappen, tot deze zoo gewaagde expeditie is in den gevaarlijken 
staat waarin het Eiland Java zich bevind, mogelijk het meest te 
regrettceren. liet is waarschijnelijk, dat de Heer Schout bij nacht 
Buijskes, die gewond is, als krijgsgevangene naar Engeland zal 
gezonden worden, en dat U. E. hier door lang zal kunnen verstooken 
blijven van de berichten welke Z. E. tot in de maand October uit 
Indiën overbrengt.

i
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Bijaldien mijne hier vorengenoemde depeches, U. E. ter hand zullen 
koomen, zal U. E. daaruit gebleeken zijn, in welk gevaar Z. M. 
bezittingen in Indië gebragt zijn, door het allesints onberaden bestuur 
van den Maarschalk. Alles opofferende aan de zugt om zich ten 
spoedigsten te verrijken, heeft hij nodeloos den nog voortduurende 
oorlog op Bantam doen ontstaan ; de tinantien en .de ressources 
door die twee k drie jaaren hadden kunnen worden gesterkt, reeds 
uitgeput, en door zijne gewelddadige mishandelingen aan Europeanen 
en Inlanders, een algemeen belang doen ontstaan, om door liet 
middel een ieder door wanhoop en de zugt tot zelfbehoud, aange- 
weezen, zich daaraan te onttrekken. Daardoor, en daar door alléén, 
kan het gebeuren, dat de Bezittingen van Z. M. in Indiën, in handen 
der Engelschen zullen vervallen. Door mondelinge informatiën, waar 
van ik hier geen verder gewach mag maaken, zal, hoop ik U. E., 
na den ontfangst deezes, in staat gesteld worden, de gegrondheid 
mijner beduchlingen te beoordeelen.

Met leedweezen verneem ik, dat mijn volumineuze depêche, en 
bijlaagen, aan U. E. onder dato 18 Sept. afgezonden, in welkers 
behoude overkomst ik zo veel belang stelde, de Engelschen in handen 
is gekomen: ik vrees dat anderen het zelve lot te beurt is 
gevallen.

De Heer Meijer is nog in Newyork, en heeft twee scheepsgeleegen- 
lieeden om zich naar Batavia le begeeven, laatcn voorbijgaan. Ik 
ben in het zeekere geïnformeerd, dat hij, in qualiteit als Acjent van 
den Maarschalk, met enige Huizen van Commercie in onderhandeling 
is, en de Javasche koffij voor 12 D». de Picol, en 30 pet. advance 
in Indien, op de Spaansche Daalders, heeft aangebooden. Hetkoomt 
mij niet onwaarschijnlijk voor, dat hij hier in de voorschreeven 
qualiteit, zal verblijven.

waar-

Ik heb de eer mij met alle hoogachting te noemen

Hoog Edelgestreng Heer

U. E. onderdanige Dienaar.

Princeton, N. J.

13 Maart 1810.
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114. Blief van R. Prediker aan Min. Van der 
I-Ieim, 30 Maart 1810.

Hoog Edel Gestrengen lieer!

Ik heb de Eer Uwe Excellentie bij deezen kennis te geeven, dat 
ik lieeden alhier met het Noord Araericaansche Schip Whampoe 

New York gearriveert ben, welke plaats door mij in December 
laastleeden bereikt is, kootnende van Batavia, na die Hoofd plaats 

Indien den 19e September bevoorens te hebben verlaaten.
Door den Heer van Polaanen met depeches aan Uwe Excellentie 

gechargeert zijnde/ zal ik morgen ochtend vroeg mijne Rijze na 
Amsterdam vervorderen, en de Eer hebben dezelve bij mijn aan
komst onverwijld te overhandigen, bij welke geleegenhijd ik teevens 
Uwe Excellentie plichtschuldig zal bekend maaken met de reeden 
waarom Batavia door mij is verlaaten; de heer Maurisse, geweezen 
Praesident van den Iloogen Raad van Justitie, is met mij tegelijk 
van daar na New York vertrokken, en heeft zijn passage op het 
schip the George Smith, gedestilleerd na Tonningen genoomen, welk 
schip wijnige dagen na mijn vertrek konde zijlen.

Java, de Moluccen en Mauritius zijn in staat van Blokkade ver
klaard, dit is den 4e September 11. te Batavia geannonceerd, bij 
mijn vertrek lag het Engelsche Fregat the Piemonteese tot dat einde 
ter Bataviasche Rheede ten anker.

van

ivan

Den Helder 
den 30e Maart 1810. R. PlUïDIGElt.

Partikuliere brief van Min. V a n d e r H e i m aan 
zijn ambtgenoot Roëll te Parijs, 7 April 1810.

115.

Amice! Ik dacht niet, dat UwE. zoo susceptibel was aan de be
smetting der lucht, maar ik had echter wel eenig encouragement 
noodig; want hoeveel UwE. mij over mijn stijl prijst, heb ik nooit 
het geluk gehad iets voor het Conscil te stellen, dat eenigo goed
keuring heeft verworven en daar het stellen niet direct tot mijne attri
buten behoort heb ik in de laatste tijd er mij ook van onthouden: 
maar lang genoeg over dit art.
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liet decreet wegens den ontslag van den Eed is zeker vrij droog, 
waarom doch is de Proclamatie agtergebleven ? Dit decreet vind 
ook geen best accueil, dat gaat zoo. De bedenkingen en reflexien 
zijn er menigvuldig op. Men oordeeld, dat liet zeker plotseling de 
anarchie daarstelt, dat men na hetzelve geen orders meer kan geven, 
en ik weet niet welke zwarigheden al meer. Daar hetzelve niet boord 
aan den Raad heb ik mij bepaald om te zeggen dat er geen delibe
ratie over kon vallen, maar dat elk die er iets omtrent had voor te
dragen zijn rapport Maandag zou inbrengen. Uw raisonnement over 
de geheimhouding ben ik zoo eens, dat ik juist op dezelfde wijze 
er over heb gesproken. De geheimhouding is nog al beter geweest 
als ik mij had voorgesteld, want of ik ook al de artikelen heb 
liooren vertellen, was er altoos eenige wijziging of aflating bij.

De brief van den Koning door Uw hand geschreven is waarlijk 
curieus. Risum teneatis amici is er bij noodig. Preparatien zonder 
spenditien, activiteit en niets doen, schepen die in het Dok liggen, 
het commandement van te doen opnemen, demonstratien te doen met 
woorden, de kusten met kapers te bezetten, daar het gouvernement 
niets aan kan doen dan door uitloven van Praemien, van de ver- 
rigtingen in de courant te spreken, zijn zooveel onuitvoerlijke zaaken. 
Wij zullen ons er egter wel door redden, beter als door het Finan- 
tieele, daar hoort meer toe dan woorden. Het schijnt dat liet humeur 
op zijde was, dit beloofd niets goeds. Mijn iïollandseh briefje 
fel en dat van den Minister van Oorlog had hem geheel neerge- • 
slagen. De ambassadeur doet ons vreezen dat het retour nog zoo 
spoedig niet zal zijn, dat was het ergste, dat ons kan gebeuren. 
Intusschen zullen wij er van den avond al weder in gala dansen.

Daendels schijnt in Indie alle banden en teugels af te schudden, 
wat daarvan moet worden is God bekend. Ik moet op het Decreet 
van ontslag uit den Eed nog eens terugkomen. Zullen er wederzijd- 
sche commissarissen benoemd worden ? of hoe moet de overgaaf 
geschieden ? Hoe de wederzijdsche limieten en belangen worden ge
regeld? Of zal dit alles aan het hazard worden overgelaten? Nu, 
mijn vriend, kom spoedig terug, dat is het wensclielijkst dat te beurt 
kan vallen aan hem die onveranderlijk blijft

was

T. a. v.
Van J)Eit Hkim.
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Brief van Min. Van der Heim aan Van 
Polanen, 9 April 1810.

116.

Amsterdam, den 9e van Grasmaand 1810.

Mijn Heer!

O den 20 van Louwmaand 11. gewierd mij Uwe Missive van den 
16 van Wijnmaand des vorigen jaars, bij welke gij U gedraagd, 
betreffende de consideratien omtrend den staat des Handels, aan Uwe 
Missives aan den Gouverneur Generaal Daendels in dato 20 van 
Oogstmaand & 22 van Herfstmaand. Deze laatsten zijn mij niet, dan 

weinige dagen ter hand gekomen, en de afschriften welke gij 
daarvan aan den Heer R. Prediger had medegegeven, zijnde die bij 
Uwe Depêche van den 18 van Herfstmaand gevoegd geweest, door 
het gemis dier depêche mij niet geworden.

Eerst na het leezen van deze belangrijke stukken, vinde ik mij 
in staat gesteld, een overzigt te maken, van Uwe werkzaamheden, 
en ik kan niet voorbij, U mijne uiterste tevredenheid te betuigen, 
over de voorzigtige en welberadene maatregelen door U genomen, en 
de naauwkeurige bereekeningen op de Staats- en Ilandel-betrekkingen 
van America tot Europa en de Oostersche Colonicn door U, aan den 
Gouverneur Generaal meedegedeeld.

En het is dan ook naar aanleiding van alle de bedenkingen bij 
Uwe Missives voorgedragen, dat ik Zijne Majesteit liet verslag Uwer 
verrigtingen zullende aanbieden, tevens zal voorstellen, om U te 
mogen autoriseeren, bij het aangaau van contracten, die prijzen te 
bepalen, welke naar den invloed der staats gesteldheden op den 
Koophandel daarvoor te zullen te bedingen zijn en om den Gouver
neur Generaal insgelijks te willen gerust stellen, dat de exorbitante 
vermindering der prijzen door den drang der omstandigheden onver
mijdelijk geworden, door Zijne Majesteit als eene noodzakelijke opof
fering wordt beschouwd, voor het behoud der Oost Indische Bezit
tingen, en welke men zich dus zal dienen te getroosten. Bij het 
decerneeren mijner Commissie op U, bij Missive van den 19e van 
Grasmaand 1808 ») voorzag ik wel, dat het maken van bepalingen, 
Uwe handelingen zouden belemmeren, en liet was daarom dat ik

voor

1) Lees terecht: 1809; zie n°. 47 hiervóór.
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opzettelijk verklaarde «van die te hebben vermijdt.// — Mijn oog
merk was niet alleen, om U de handen vrij te laten, voor de 
engagementen voor de Moluccos te maken; maar in ’t algemeen voor 
alle de te neemene stappen tot ontzet der Oosterschc Colonieu. — Deze 
interpretatie heb ik noodig geoordeeld, om U van de scrupule te 
ontheffen, welke daaromtrend bij U resideert, en die ik anderzints 
aan eene prijswaardige voorzigtigheid toeschrijve. — Ik verwagtte 
geenzins, dat de vastgestelde prijzen, zouden te verkrijgen zijn. Het 
was mij uit voorslagen tot het aangaan van expeditien gebleeken dat 
de speculateurs wierden afgeschrikt door de liooge prijsbepaling te 
Batavia — onkundig, door het gebrek aan berigten van den wezen - 

•lijken Staat des Americaanschen Handels op Batavia meende ik 
echter op die prijsbepaling niet te moeten influenceeren om de be
zwaren niet weder te hernieuwen, die het aangaan van contracten 
hier te Lande, in voorige tijden, had te weeg gebragt, als of de 
Producten op Batavia tot voordeeliger prijzen konden gedebiteerd 
worden, dan de hier bedongene. Uit dit beginsel had ik zelfbij den 
verkoop van eenige der gereed staande Artikelen, van den Japanschen 
Eiscb, welke met de Urania geheel voor Rekening van de inladers 
zijn afgegaan, om tegens een bepaald avans door de Hooge Regeering 
te worden overgenomen, en met producten betaald aan de prijsbepaling 
vastgehouden, en slechts de keuze der producten aan de Capitein 
gedefereerd gelaten.

Maar thans volkomen ingeligt, ben ik wel overtuigd, dat aan die 
prijzen niet meer zal zijn vast te honden. Van de zooeven geciteerde 
transactie nu dezelve toch volbragt kan zijn, meen ik u alsnu opening 
te mogen geven.

Het geheim schijnt in America wel bewaard te zijn en ik ver
onderstel dat de goederen zelve inde Tltamcs zullen zijn overgeladen. 
Hoewel de Urania voor New York was uitgeklaard was het echter 
niet het oogmerk die plaats aan te doen, doch stormen en tegen
spoeden hebben dit veroorzaakt, en hieraan is het toe te schrijven 
dat gij met dien Bodem geen berigt van mij hebt ontfangen. De 
brieven voor Noord America waren slechts aan de passagiers mede
gegeven om de directe destinatie te beter te bedekken.

Het zal niet ondienstig zijn, U, bij deze gelegenheid te infor- 
meeren dat, bevorens, alle onderhandelingen over den verkoop der 
Goederen voor den Japanschen Handel gereed staande, zijn gedreven
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door de tusschenkomst van den Secretaris Meijer, en het schijnt 
dus cenlijk, aan de indiscretie van zijne vertrouwelingen te wijten, 
dat daarover, met zoo veel vergroting en ophef, naar America, is 
ingeschreven.

Het heeft mij zeer leed gedaan, dat mijne dispositie in dato 1 van 
Slagtmaand 1809 op Uwe voordragt nopens den pecunieelen voet 
Uwer aanstelling bij Uwe Missive van den 14 van Hooimaand daar 
te voren gedaan, niet behoorlijk is ontvangen — de apothecars 
Troost, welke reets in America bij den ontvangst dezes zullen zijn 
aangeland en U hun wedervaren zullen hebben gemeld, waren over
brengers der origineelen, en deeze hebben met de overige hun aan
betrouwde Depêches het Lot getroffen van wederom te zijn terug
gekomen. — Ik heb sedert de nadere expeditie daarvan bevolen, 
welke ik hoope dat U zal zijn geworden, zooals al wederom het 
Triplicaat hiernevens gaat.

Deeze alleen tot eene voorlopige rescriptie dienende, in afwach
ting van de komst van Zijne Majesteit welke ieder ogenblik in het 
Rijk staat te retourneeren, voege ik hierbij liet Tractaat, waarbij de 
verschillen tusschen Hoogstdenzelven en den Franschen Keizer, zijn 
getermineerd.

Ik reekene het van veel aanbelang dat de Gouverneur Genk van 
het retour van Zijne Majesteit, ten spoedigsten worde geïnformeerd, 
waartoe de bijgaande hoofdzakelijk is ingerigt, welke ik U verzoeke 
met de eerste gelegenheid te verzenden. Ik bepaale mij nu ook 
alleen tot de accusatie der receptie Uwer beide Missives van den 
22sten van Louwmaand en 10 van Sprokkelmaand 1810. Den over
brenger op den inhoud derzelve gehoord hebbende, zal ik des 
wegens verslag aan Zijne Majesteit doen, en zorg dragen U van 
lIoogstde8zclfs dispositien te verwittigen.

Ik vertrouwe dat gij zult volharden in den iever voor de verzor
ging der Oostcrsche Bezittingen aan den dag gelegd en U bij 
voorraad wel verzekerd willen houden van mijne goedkeuring en 
consideratie.

:

Van .der Heim.
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117. Voorloopig Rapport van Min. Van der Heim 
aan den Kon ing, 9 April 1810.

Secreet.

Sire,

Eerst dezer dagen zijn mij geworden afschriften der Missives die 
de in Noord Amerika residerende Raad van Ilollandscli Indien, Mr. 
R. C. van Polanen in het gepasseerde jaar aan den gouverneur generaal 
Dacndels geschreven heeft, en ik haast mij onder Uwe Majesteits 
oogen te brengen een kort verslag der maatregelen ter gedeeltelijke 
voorziening van de Molluccos en Java, door dien ieverigen agent 
bewerkstelligd; en mij eerst door die missives in derzelver aard en 
geheelen omvang kennelijk geworden. Ik heb niet dan met het 
uiterste genoegen gezien, dat de handelingen van den Raad van 
Polanen rusten op de allergrondigste kennis van den Indischen 
Handel en op wel doordachte beschouwingen over de betrekkingen, 
waarin de Vereenigde Staten van America zich tot de oorlogvoerende 
Mogendheden bevinden. Ren invloed dien de staatsgebeurtenissen 
op den af haal der Producten van Java door American en, voorname
lijk op den afbaal van Koffie hebben — de weinige vooruitzichten, 
welke er voor het debiet van dit artikel overblijven, in relatie tot 
de aanteelt daarvan in de West Indien en Zuid America — en de 
gevolgen welke de toeneemende cultuur in laatstgenoemde Landen 
op den prijs daarvan in onze Oostersche Bezittingen hebben moet — 
dit alles is in de brieven van den meergem. Raad van Polanen zoo uit
voerig behandelt, dat het Gouvernement te Ralavia, evenzeer als ik 
er dus niet dan ten hoogste voldaan moet zijn over alle deze ge- 
wigtige belangen zo volkomen te zijn ingelicht.

In deze brieven wordt almede verhandeld de comparativc staat 
der suikercultuur van andere Landen tot die van Java en de markt
prijzen der Peper te Poelo Pinang en Snmalra, met die van Java 
vergeleken; welke op de eerstgenoemde plaatsen veel minder zijn; 
en door bereekeningen over eene Lading van ieder dier Producten 
t. w. de koffij. zuiker en Peper wordt aan 
de tegenwoordige, in Indien vaslgeslelde Prijzen, alle bij den 
koop in Noord-Amerika verlies afgeven, waarom het dan ook niet 
doenlijk is de Amerikaansche kooplieden tot den afhaal derzelvc
over te halen zo het Indisch gouvernement de prijzen niet vermindert.

getoond dat dezelve tot
ver-
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Ten einde gelegenheid tc hebben alle deze bedenkingen onderbet 
den gouv. generaal (e brengen besloot de Raad van Polanenoog van

zoodra hij in zijne vorige Commissie, hem door den gewezen gou- 
generaal opgedragen, was gecontinueerd geworden, eeneverneur

expeditie, tot afhaal van specerijen van de Molluksche Bezittingen 
te beproeven, om dat gouvernement daardoor met eenige behoeften 
en contante spetien te voorzien. — Pe critieke staat der zaken, 
verhinderde daaraan een zoo groote uitgebreidheid te geven, als men
wel had verlangd en de prijzen te bedingen welke men daarvoor bij 
liet decerneeren der commissie in 1807 op Batavia naar de geave- 
reerde verkoopsprijzen in China gecalculeerd had te zullen verkrijgen 
— zoo dat men zich moest bepalen tot eene expeditie ter waarde 
van zestig duizend Spaansche matten, welke met de Brik Goldsearcher 
wierd ondernomen. Deze Bodem is op den 4 van Wijnmaand jl. uit 
New York gezeild.

Deze eerste expeditie wierd spoedig opgevolgd van een tweede, 
en het was in Slachtmaand dat de Brik Batavia, met equipagie 
goederen, schoenen voor de Troupes, zoolleer en andere artikelen, 
waaraan men wist dat op Java groot gebrek was, vertrok. Dit vaar
tuig zeer snel bezeild zijnde, was voor Z. M. dienst ingekocht, ten 
einde aan het verlangen van den schout bij nacht Bnijskes gedeel
telijk te voldoen, welke aan het huis van commercie, waaraan dit 
scheepje behoorde, voorslagen had gedaan tot het uitzenden van 2 
a 3 welbezeilde vaartuigen, en zelf over de prijzen was overeenge
komen.

Bij deze gelegenheid had de Raad van Polanen ten gevolge van 
den last hem bij zijn vertrek van Batavia gegeven, zich geïnfor
meerd of aan zeker contract door den gouv. gen' Wiese met J. S. 
Coats qq. aangegaan, ter leverantie van 5 a 6000 soldaten geweeren 
tegens 15 Sp. Dollars het stuk was voldaan, en hij was overtuigd 
geworden dat zulks niet had kunnen geschieden, uit hoofde, dat deze 
bepaalde prijs tc laag, en die der producten, welke daarvoor in be
taling zouden worden gegeven, tc hoog was, zich echter niet gerech
tigd oordeelende de benodigde geweeren in te kopen tot den exor- 
bitanten prijs van 14 Dollars waarvoor het Amerikaansche gouv1. 
die zelf laat aanmaken, als zo zeer verschillende met dien welken 
men daarvoor in Europa betaalt, had hij de Reeders van dit vaar
tuig overgehaald 150 stuks tot eene proeve mede te neemen; gelijk

21
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zij ook nog gedaan hebben van 250 Europische snaphanen ten einde 
de G. G'. na gedane inspectie zoude kunnen decideeren, of men tot 
de verzending al of niet zoude overgaan; het in het eerste geval 
niet onwaarschijnlijk achtende, vau daar in te zullen rcusseeren.

Eene derde expeditie bestond in het afvaardigen naar Soerabaija 
van den schooner Alert. — Bij het contract daartoe aangegaan 
bepaald dat dezelve dadelijk naar een Americaansche haven zoude 
terug keeren, om de determinatie van den G. Gem. over alle de voor
slagen van de zijde van den agent gedaan, te knnnen overbrengen, 
ten einde de verdere voorziening der colonie, overeenkomstig de 
bevelen van den G. G. te kunnen uitvoeren.

Volgens nadere berigten wierd in Wintermaand wederom eene 
afzending van goederen, met het schip The ThameSj ondernomen, 
zoo voor het gouvernement als voor particuliere speculatie geschikt. 
De koopmanschappen van de laatste descriptie, aldaar te gelde 
gemaakt zijnde, berekende men dat dit provenu, tot’s gouvernements 
schatkist zoude toevloeien, in ruiling van producten.

Er heeft nog een vijfde expeditie, door de zorg van den agent 
Van Polanen plaats gehad, doch de naam van het schip is niet ter 

mijner kennisse gekomen. Daarenboven ben ik geinformeerd, dat er 
in Sprokkelmaand in lading lagen, de scheepen Telegraph, Cornelia 
& Governor Strong. Hoezeer nu alle deze expeditiën ontoereikende 
zijn om in de behoeften der colonie en vooral in het gebrek aan 
contante specien te voorzien, en zoo langer de prohibitive wetten 
tegens den invoer van eoloniale producten, in Frankrijk en hier te 
lande zullen voortduren, er geen uitzigt overblijft dat die voort
brengselen van Java in genoegzame quantiteit zullen worden afge- 
liaald, zo dat daardoor een aanzienlijk montant geëvenredigd aan de 
behoefte in ’s Lands kas zal verkregen worden, zoude er echter, naar 
het scheen, met eenige opoffering te bewerken zijn, dat uit America 
2 k 300 000 Spaanse Dollars gezonden worden. Althans hier op geeft 
den Raad van Polanen den G. G1. hoop, onder pleglige verzekering, 
dat hij van de daartoe noodige qualifieatie tot de prijsvermindering 
geen gebruik zal maken, indien de staat van zaken dit niet volko
men raogt wettigen.

Onder de middelen tot vermeerdering der geldressources heeft de 
Agent almeede voorgeslagen om de Amerikanen toe te laten om 
voor hunne Cliinasche scheepen op Halavia Tin cn Peeper te mogen

was
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.n neem en, waardoor jaarlijks 100 a 150 m. Ds specie in de colonie 
zoude kunnen verkreegen worden; en de vergunning om veiligheids- 

• lialve, op Soerabaija in steede van op Rata via Producten te mogen 
laden zoude naar zijn oordeel, zeer veel tot aanmoediging van de 
vaart strekken.

Ik vertrouw dat de G. Gen', op alle de voorsz. pointen zijne deter
minatie aan den Raad van Polancn zal hebben bekend gemaakt, en 
dat deze daardoor in staat zal zijn gesteld ora voort te gaan in de 
meest dringende behoeften der colonie, zoo veel mogelijk te voorzien.

Ten einde echter hier in eenige zeekerheid te hebben, en zoo 
wel den Gouv. Gen'. Dacndels als den Raad van Polanen meerder ge
rustheid te geven om in den zoo critieken toestand van den Ameri- 
kaanschen Handel, naar voorkomende omstandigheden te mogen 
handelen, neem ik de vrijheid Uwe Majesteit te verzoeken mij te 
autoriseren om aan den Gouv. Gen', te kennen te geven, dat het 
Uwer Majesteits begeerte is, dat alle contracten door den Raad van 
Polanen tot voorziening van Indien gesloten, door hem G. G‘. zullen 
moeten worden gerespecteerd en gestand gedaan, dat hij met gemelden 
Raad van Polancn zal moeten corresponderen en handelen omtrend 
de verzorging van al het gene ter aanhoudende voorziening van Indien 
zal nodig wezen; en dat indien de voorwaarden op welke dit groot 
oogmerk moet bereikt worden, ook al eenige opofferingen ten aanzien 
der vermindering der Producten vorderen, Uwe Majesteit zich dezelve 
om het belang der zake zal getroosten, en het aan het beleid van 
Hoogst deszelfs Agent in America laat aanbevolen om bij het 
sluiten van contracten te handelen, naar dat de gesteldheid der tijden 
zulks uitvoorlijk zal maken.

Ik ben met den diepsten eerbied, enz.

Verbaal van 9 April 1810.118.

Secreet.

Gezien hebbende twee Missives van den Raad van Hollandsch 
Indien Mr. ƒ?. G. van Polanen in N(1. America resideerendc, 

de Eerste in dato Ncwyork den 22 van Louwmaand dezes jaars, 
bevattende een kort en voorlopig berigt, van de ontrustende tijdingen,
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ten aanzien van de gesteldheid der zaken in de Oost Indische Be
zittingen, in Nd. America ontvangen,

en de tweede in d°. 12 van Sprokkelmaand daaraanvolgende, 
houdende eene uitvoerige beschouwing van de oorzaken en gevolgen,- 
die dezelve bereids hadden gehad en daar in verder te voorzien 
waren,

zijnde beide deze Missives aangebragt door het gewezen lid 
den gelicenticerden Hoogen Raad van Justitie R. Prettiger,

En op alle de daadzaken bij deze missives opgegeven, Summier 
gehoord zijnde den overbrenger dier brieven, den opgen. R. Prettiger, 
& van denzelven gerequireerd zijnde, een schriftelijk berigt, van de 
gebeurtenissen op Java, & de redenen van bezwaren welke er zijns 
inziens tegen het Bestuur van den tegenwoordigen Gouv, Gen1, be
staan mogten,

Heeft in afwachting van dat beiigt aan Z. M. den Koning voor
lopig kennis gegeven, dat deswegens bij Moogstdeszelfs terugkomst 1), 
een gedetailleerd rapport pligtschuldig zoude worden gemaakt en 
heeft inmiddels de ingekomene Missives gedeponeerd bij den Chef 
der 3 Divisie.

van

119. Brief van Min. Van der Heim aan 
Daendels, 9 April lfilO.

Mijnheer de Gouverneur Generaal,
Ik heb met veel genoegen ontvangen de afschriften der Missives 

door den Raad van Polanen aan U geschreven. Ik vlije mij dat de 
zorge, door de daarstclling van dit intermediair voor de colonien 
gedragen, U ten uittersten aangenaam zal zijn geweest, daar dezelve 
een gelijke strekking had, als de commissie met welke Uwe Ex* 
cell. den Secs. Meijer had afgevaardigd. Ik kan echter niet voorbij, 
op te merken, dat het te beklagen is, dat die zendeling niet aan 
mij is geaddresseerd, waar door veel goeds zoude hebben kunnen 
worden gedaan, en het kwaad dat tegenstrijdige orders moeten ver
oorzaken zoude zijn voorgekomen.

Ik heb bij het vertrek van den secs. Meijer dit zo veel mogelijk 
zoeken te herstellen, door hem te bevoelen, in Amerika koomendc,

1) Op 11 April d. a, v. kwam Koning bodewijk uit Parijs terug.
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de concert met den Raad van Polaneu tc handelen. Hier aan schijnt 
hij in den beginne te hebben voldaan, doch is zedert op zich zelven 
werkzaam geweest. De zonderlinge en nadeelige verwarring welke 
dit veroorzaken moest, laat zich gemakkelijk bevroeden en het is 
alleen de verzekering, dat den Raad van Polancn zich in geen geval 
onttrekken zal, om de belangen der Colonie te bevorderen, die mij 
over de gevolgen eeuigermate gerust stelt.

Ik verzoeke U, den Sec s. Meijer bij deszeifs retour te Batavia, 
deze afwijking van mijnen slelligen last, mijne ontevredenheid 

te kennen te geven, en hem verantwoordelijk te houden voor alle 
de nadeelige gevolgen, welke deze handelwijze zal hebben.

Ik heb overigens het bijzonder genoegen U bij deze kennis te 
geven, dat de Koning ieder oogenblik in het Rijk wordt te rug verwagt.

De zaken in verschil tusschen Hoogstdezelve en den Keijzer zijn 
getermineerd bij het nevensgevoegd Tractaat.

Hoe zeer ik tot na Z. M. retour moet uitstellen mij met Uwe 
Excell. over de belangen der Colonie te onderhouden, heb ik de 
mededeeling dezer heugelijke tijding niet willen differeeren; over
tuigd, dat niets belangrijker konde zijn, dan te doen ophouden de 
onzekerheid, waar in Uwe Excell. over het lot van dit land, na 
mijn Jongste schrijven, en naar aanleiding der publieke gerugten 
zich bevinden moest.

Ik heb de eer U E. van mijne consideratie te verzekeren.

over

;120. Nader rapport van Min. Van der lleim 
aan den Koning, 14 April 1810.

Voorloopig gaf ik Uwe Majesteit kennis dat er ontrustende tijdingen 
uit Indien waren ingekomen. R. Prediger, gewezen Raad van Justitie 
te Batavia en onlangs van daar geretourneerd heeft mij, op mijne 
requisitie het nevensgaand bericht dienaangaande overhandigd. ') 

Wel verre dat de Rust in het Bantamsche Rijk zoude zijn hersteld, 
zoo als de Maarschalk rappoi teert, blijkt uit hetzelve, dat de onlusten, 
die steeds voortduren aldaar door den Cr. G. zelven zijn geprovoceerd; 
dat, na de verovering, de Rijksbestierder niet eenvoudig gefusilleerd, 
maar bevorens op een wreede wijs is gefolterd om zijne schatten te

■

r

1) Zie dit Rapport-Prcdiger in «Brieven, betreffende het Bestuur der Koloniën 
enz. «[anoniem, maar van lt. G. van Polanen], Amsterdam 1810, als 2e Bijlage.

I
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ontdekken — dat de Bantammers na dien tijd Ceram hebben over
vallen, en den aangestelden Prefect Moor rees hebben op de vlugt 
gedreven — dat deze is opgevolgd geworden door den Prefect 
den Boogaard, onder wien de vier Raadslieden vau den uienwen 
Koning en bijzonder de Hogepriester en Tolk, zijn gefussilleerd, — 
dat deze Prefect overleden zijnde en niemand derwaards willende de 
mesties Dekker hem als Prefect is opgevolgd — dat de nieuwe 
Koning naar Batavia is opgezonden, alwaar men hem de geheiligde 
geslaclitskris heeft afgenomen — dat men bedugt was voor verdere 
gevolgen, waar nog bijkwam het gebrek aan Rijst. —

Evenals men de Binnenlandsche rust in gevaar beschouwde, achtte 
men het voor de buitenlandsche veiligheid onvoorziglig dat Hij G. G. 
den Engelschen Ingenieur Ross had toegelatcn zich van de waare 
sterkte van Java te kunnen onderrichten — dat hij den cap. Eken- 
iiolm zonder krijgsraad had veroordeeld om zes jaaren onder zijne 
eigen compagnie van Inlanders te dienen, waarom ook die officier 
heeft verkozen zich voor den kop te schieten — dat de Europeesche 
Posthouder en kapitein Chineesch, ofschoon naderhand hunne onschuld 
bleek, onverhoord waren gestraft — dat te Pacalongang wegens Dief
stal twee a drie soldaten gestraft zijnde, dezelve op last van den 
G. G. nog daarenboven zijn gefussilleerd.

dat te Soerabaija een werkman door Hem voor gelijke misdaad is 
veroordeeld drie maanden aan een Paal te worden gebonden, en 
dagelijks 25 stokslagen te ontfangen, en daarna 25 Jaren in de 
ketting te worden geklonken; en dat zelfs een vreemdeling een 
Moorsch Capitein (zijnde een Said of Iiogenpriester) op zijnen last 
met Bamboeslagen is gestraft, en gedwongen daarvan quitantie te 
geven, tot raerkelijken afschrik voor de Mooren om op Batavia te 
handelen.

Het nevensgaand berigt behelst verder dat hij drie Dienaars der 
justitie door den Hoogen Raad in hegtenis genomen, uit dezelve 
heeft laten uithalen en zonder vonnis ophangen, 
daarop den Hogen Raad is gelicentieerd, strijdig met zijne Instructie, 
welke dit uitdrukkelijk verbood, en dat hij een geheel nieuwen Raad 
op een veel kostbaarer voet ingerigt heeft ofschoon daartoe geen 
geschikte voorwerpen aanwezig waarcn, — dat de armée verre van 
20 duizend man te bedragen schaars 12 a 13 duizend zoude belopen; 
schoon men daartoe slaven a 175 en 150 rds liet stuk had aangc-

vau

dat kort
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kogl, en bet getal officieren uiterm&ten had verhoogd; zijnde liet 
Tableau daarvan hiernevens gevoegd, — dat zoo in het slopen van 

menigte ’s Rijks gebouwen als het oprigten van nieuwen, daar
onder een residentie voor den Gouverneur Gen', welke alleen op 
600.000 Rijksds. wierd geschat, enorme sommen wierden verspild; 
dat de agio op het Papierengeld wederom van 35 tot op 100 per 
cent was gerezen, dat Hij had getragt de Ilooge Regering te per- 
moveren om de aan Hem afgestane landen in het Bantamsche, 
welken afstand Uw Maj. heeft gedesapprobeerd, tegens een der beste 
Regentschappen te doen verruilen en eindelijk dat Hij reeds 4 Com
mandeurs kruijssen en 30 Ridderorders had uitgegeven.

Al het welke Ik heb geoordeeld Uwe Majesteits attentie te ver
dienen, en om der gevolgen willen aan Hoogstdezelve te moeten 
rapporteeren.

een

Bijlage bij Prediger’s Rapport: Extract uit het Vendu- 
Nieuws van Zat. 3 Juni 1809.

PUBLIEKE WAARSCHUWING.

Discours van de IIoogEdele Vrouwe, Huisvrouwe vaa de Edele 
Heer President van den Hoogen Raad van Justitie van Hollandsch 
Indien Maurisse, geb. Van der Hoeven, gehouden ten huize van de 
Edele Heer van Hoesem *)•

Uw Man, Mevrouw, met de Zijnen, is oorzaak dat mijn Man den 
Rang niet heeft bekomen bij den Maarschalk van Raad ordinair van 
Indiën, en dat de Edele Ileeren Canter Visscher en Baillé van ’t 
kussen zijn geraakt, maar daarvoor komen ook al die Dames op 
Buitenzorg, ik zou er niet komen, al wierd ik Duizendmaal gevraagd, 
want ’t past niet aan Vrouwen te gaan Logeren, daar geen getrouwde 
Vrouw in Huis is.

Een Raad van Indiën is in Holland niets gezien, maar de Presi
dent van den Hoogen Raad van Justitie, die kan wat uijt voeren 
in Holland, die is gezien, en als de Maarschalk op de een of andere

!

(1) Lid van don Raad yan lndië.

I
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manier eens gouverneur generaal afraakt, dan zal geen een van de 
Kaden gouverneur generaal worden, en Niemand anders als de Edele ✓ 
Heer N. Engelhard.

Dit oproerige, en de goede order stoorende Discours, is op 
Legale wijze ter ooren van den Maarschalk en Gouverneur Generaal 
gekomen en word Mevrouw Maurisse gerecommandeerd zich voor
zichtiger te gedragen, want op eene repetien (?) van dezen aard 
zoude zij den OnEdelen Fleer van Naerssen moeten volgen.

Weltevreedén, den 2 Junij 1809.

eene

(was get.) O. Papet, 
ltapt. Adjoint bij Zijne Excellentie.

121. Particuliere brief van Da en de ls aan Min. 
Van der Hei ra, 19 April 1810.

Hoog Edele Gestrenge Heer.

Met het Amerikaansche schip Thames, hetgeen door tegenwinden 
in straat Sunda wordt opgehouden, waardoor ik niet weet of er 
ofiicieele depeches voor mij aan boord zijn, kom ik te ontvangen 
Uwer Excellenties beide particuliere brieven, van den 16 van Hooi
maand, per duplicaat en van 14 van Oogstmaand 11. zijnde deze de 
eerste depeches sedert de komst van den Heer Nahuis, en de tweede 
sedert mijn arrivement in deze kolonie.

Het was mij aangenaam de approbatie te ontvangen van Zijne 
Majesteit en van Uwe Excellentie, omtrent de Bantamsche zaken, 
waarvan het gewigt meer en meer wordt gevoelt.

Met de vorsten van Java leven wij in de beste verstandhouding 
zonder de waardigheid van het Gouvernement uit het oog te ver
liezen, en de herstelde Hollandsche goede trouw, wordt door die 
vorsten, zoowel als door eiken Javaan gevoeld en erkend, gelijk 
daarvan tot een bewijs kunnen verstrekken de dezen geincloseerdc 
twee besluiten, waarbij ik den Javaanschcn Prins Ario Praboe Prang 
Wedono in het wettige erfdeel van zijnen grootvader heb hersteld. 
De invloed hiervan zal bij de Javasche vorsten nog worden versterkt 
wanneer hun de genegenheid van Zijne Majesteit den Koning nader 
zal blijken, bij de aanbieding der jachtgeweren, welke Zijne Majes-
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leit volgens het mij door Uwe Excellentie aangekondigde gracicuselijk 
dio vorsten heeft bestemd en zoodra die hier worden ontvangen,voor

Zijne Majesteit met al den luister en plegtigheid, aan dezenamens
zending voegende, ten hove zullen worden gepresenteerd.

Daar Zijne Majesteit de goedheid gehad heeft, zich over de schik
king omtrent Buitenzorg, allezins favorabel aan mijne vrouw te ex
pliceren cn het rapport van dc zijde van Uwe Excellentie mede 
gunstig geweest is, zooals Uwe Excellentie mij de eer aandoet te 
bedeelen en waar voor ik mijn pligtsckuldigen dank aflegge, zal 
Uwe Excellentie, voor het vertrek van den Heer Meijer, wel gelegen
heid gehad hebben, Zijne Majesteit aan het nemen van een besluit 
deswegens te herinneren, en ik vleije mij hetzelve met gemelde Heer 
te zullen ontvangen, wordende zijne komst binnen een maand of 
zes weeken te gemoet gezien. Alle besluiten van Zijne Majesteit en 
van Uwe Excellentie, welke ik in de geannonceerde officieele te 
gemoet zie, zullen dadelijk ter executie gelegd worden, terwijl ik 
tevens altoos in het oog zal houden, dat het belang van Zijne 
Majesteits Koloniën medebrengt, dat Hoogst deszelfs representant in 
deze critique tijden niet verlieze, het zoo noodige respect en ver
trouwen; kunnende deze critique situatie door geen woorden en 
argumenten worden verzwakt noch twijfelbaar gemaakt. Ik zal mij
enz............

Nadat ik het geluk gehad heb dezelve te regenereren* de finan- 
tien te herstellen en dc Kolonie nuttig te maken voor mijn Meester 
en het Moederland, op de wijze als ik zulks in mijne vorige brieven 
heb geënonceerd, kunnende ik het met geen mogelijkheid in Uwe 
Excellentie voor ernst houden om pecuniele remisen, in dit ogenblik 
van ons te verlangen, daar de geheele wereld het bewonderd, dat 
wij het nog vol kunnen houden, en niemand moet geacht worden 
zulks beter als Uwe Excellentie te penetreren, wrelke bekend is met 
de accoorden, welken de Heer van Polaneu zich gepermitteerd heeft 
op nieuw in Noord Amerika te sluiten, waardoor de prijs der inge
voerde goederen ons 75 a 100 pet. boven de inkoopsprijs komen te 
kosten, terwijl hij bovendien de koflij tot op twee derde der gestelde 
prijs zou verhoogt hebben cn dus de gewichtige ressources welke 
deze kolonie van dit product steeds heeft getrokken en nog trekken 
kan, met een derde zou hebben vermindert, indien het Indisch gou
vernement deze prijs-verlaging had aangenomen, en daar de artikelen,

I
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welke gemelde lieer van Polanen ons toezend, bovendien niet bestaan 
in de hoogst noodzakelijke behoeftens als wijn, brandewijn, ijzer en 
laken, heeft dit alles het volkomen voorkomen of de Heer van Polanen 
de zaken met den Engelsclien Minister te New York overlegd. Zijn 
haat tegen Keizer Napoleon en zijn anglomanie is ook zoo groot, 
dat hij dezelve in gcene zijner brieven kan cachercn, de laatste is 
van dien aart, dat ik mij verpligt heb gevonden dezelve in originali 
Zijne Majesteit aan te bieden.

De spoed waarmede ik onder ’t schrijven van mijne dcpeche met 
den kolonel Gicquel, in het laatst van 1808, naar Bantam ben ver
trokken, is oorzaak van het verzuim om Uwe Excellentie van de 
gedane heffingen in 1808 kennis te geven, en ik hoop, dat zulks 
uit dien hoofde en wegens de werkzaamheden, welke mij te dier 
tijd als overhoopten, bij Uwe Excellentie verschooning zal vinden.

Het is mij tevens een bijzonder genoegen Uwe Excellentie ter 
kennis te brengen, dat een aanzienlijk gedeelte van gem. heffingen 
reeds zijn gerembourseert in producten, welke een ieder vrijheid heeft 
voor de geforceerde gelden te nemen. Hierdoor kan men de mesures. 
op een volgend jaar, indien noodig, repeteren, zooals Uwe Excellentie 
wel gelieft aan te merken, doch slechts in papieren van credit, 
want spetie is er niet op Batavia en word op Java weder zeer 
schaars.

De ingevoerde maandbrieven door Hunne Hoog Edelheden aan Uwe 
Excellentie guarandeeren in het vervolg zoodanige verzuimen, alzo 
de resoluiien thans inhouden alle finantiele en administrative zaken 
van bestuur, de aanstellingen en nieuwe bepalingen, welke door den 
secretaris moeten gevolgd worden, ’t geen zeker de approbatie van 
Zijne Majesteit en Uwe Excellentie zal wegdragen; zoowel als dat 
ik bjjna alle zaken van eenig belang, alvorens ter conclusie voor te 
stellen, commissoriaal make en het rapport door twee Baden doe 
uitbrengen, hetgeen voor mijne opvolgers vooral van 
zijn en allen invloed van faiseurs zal kunnen weeren.

Niet minder zal Zijne Majesteit en l'we Excellentie approberen, 
dat ik de Indische Regering heb geproponeert en doen besluiten om 
alle de gemaakte organique wetten, sedert mijn komst in deze 
Kolonie, door een commissie uit hun midden te doen verzamelen, 
geadsisteerd voor de redactie door den Heer Muntinghc, President 
van de Hooge Baad van Justitie, om dezelve te brengen tot een

groot nut zal
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generaal recucil, met opgave van ’t incomplete, ’t welk er nog in 
mogt gevonden worden: dit rapport staat eerdaags uitgobragt te 
worden en zal vervolgens worden gedrukt, wanneer Uwe Excellentie 
beter over hel geheel zal kunnen oordeelen, hetgeen mij besparen 
zal in Uwe Excellenties brieven te lezen van <jeld-spendaUen, hoorje 
Iraclcmcntcn etc. en zulks als mij van alle kanten, liet ontoereikende 
der tractementen, in deze ongehoorde duure tijden, word onder het 
oog gebragt, en mijne consciëntie mij zegt, dat daar ik alle noode- 
loze uitgaven heb ingetrokken Zijne Majesteit dienst zou veragteren, 
indien ik aan nuttige zaken een penning minder besteedde. Deze zal 
met het eerste schip voor eene expeditie op de havens van Frank
rijk bestemd, direct naar dat rijk worden afgezonden, en zoo het 

gelukken moge, hetzelve door een menigte andere te doen vol
gen, en wij in deze expeditien gelukkig zijn, zullen de hooge prijzen, 
welke wij in Europa verwachten te maken ons misschien in staat 
kunnen stellen het Moederland met pecuniele onderstanden te gemoet 
te komen, ofschoon de Hollandsche schulden en uitgaven van dien 
aart zijn, dat eenige honderd duizend guldens weinig zullen kunnen 
opdiepen.

Ingevolge vau het verlangen van Uwe Excellentie om de alhier 
nog hangende boedelzaken van den Heer Dirk van Hogendorp en 
zijne famillie tot eene afdoening te brengen, houdt men zich thans 
bezig, waarmede reeds zoover gevordert is, dat de papieren ter 
examinatie zijn overgebragt bij de Generale Rekenkamer en ik mij 
vleijen durf per eerstvolgende occasie Uwe Excellentie het finale 
resultaat ter kennis te zullen kunnen brengen. Dan ik arripieer ook 
deze gelegenheid om Uwe Excellentie in alle ernst te verzoeken mij 
buiten uitdrukkelijk bevel vau Zijne Majesteit den Koning, in het 
vervolg van dergelijke commissien te verschoonen, daar de cuntinuele 
oceupatien en inspanning van geest, over de groote belangens van 
deze Kolonie mij niet toelaten zaken op mij tc nemen van zooda- 
nigen aart, die mij veel hoofdbreken en moeite veroorzaken en niet 
zelden kosten, gelijk het geval geweest is in de recherches na de 
zaak van den Heer Jiangeman Huijgens, waaromtrent ik na het 
nodige onderzoek bevonden heb, de familie in Holland alhier niet te 
voren staat.

Eindelijk mij refererende aan mijne vorige en het inleggend 
extract uit eenige Bengaalsche brieven van Lentemaand 11. over de

ons
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situatie der Engelsche possessie» in Indiën, heb ik (le eer met alle 
hoogachting en consideratie te verblijven

HoogEdele Gestrenge Heer 
Uwe Excellentie’s gehoorzame Dienaar 

Daendels.

122. Brief van Daendels aan den Keizer» 
20/21 April 1810.

Sire!

Les colonies Orientales de Sa Majesté le Roi de Hollande, mon 
maitre, se trouvent dans une siluation critique et malheureuse : Les 
circonstances empèchent les Américains de ckercher nos denrées 
coloniales, a 1’exception de quelques épiceries, et de nous apporter 
des piastres et des denrées Européennes, comme du vin, eau de vie, 
du fer, du drap, etc.

Notre besoin le plus grand consiste encore en officiers, sous- 
ofiiciers, soldats et matelots, ear la colonie n'a re$u depuis 1794 
aucun secours, a 1’exception d’un seul Bataillon, et de quelques 
recrues k la paix d’Amiens.

Le dénuement en Européens, Sire! est si grand, que dejê- une grande 
partie de nos officiers et sous-officiers sont ou des invalides, ou tirés 
d’une classe d’hommes, peu propres au métier des armes. Ne trou- 
vant d’autres moyens de sauver ces colonies, dont le soin et la de- 
fense m’est confiée, j’ai prié Sa Majesté le Jloi mon maitre, dans mes 
dépêches précédentes, d’interceder auprès de Votre Majesté, pour 
qu’il lui plaise, de nous permettre 1’irnporlation en France de nos 
denrées coloniales, sur des navires Franr;ois et Hollandois, venant 
directeraent de 1’Isle de Java, sans avoir passé par la Nord Amé- 
rique, ou autre pays quelconque.

II m’est inconnu Sire! si ces dépêches parviendront au Roi, mon 
maitre, ce qui m'obligc, de prendre la liberté, avee le premier navire 
Hollandois le Javan, qui part pour eet effet pour le port de Bour- 
deaux, chargé de caffé et d’épiceries, de m’adresser directement k 
\otre Majesté, et le prier d’être fuvorable k nos expeditions; de
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vouloir permettrc 1’importation de nos denrées coloniales; les décharge? 
de la moitié des droits d’cntrée, dont sont assujetties les denrées 
coloniales étrangères; de permettre 1'exportation des articles Euro- 
péens, dont nous avons un si grand besoin, comme des bonnes armes 
& feu. des pierres & fusil, du drap, des toiles k voile, des cordages, 
du brai, du goudron, du fer, du cuivre, du vin, de 1’eau de vie &a; 
et de vouloir donner des ordres, que vingt mille armes a feu de la 

un million de pierres a fusil, qui ne sont 
des articles de commerce, peuvent être tirés successive-

fabrique de France, et
pas encore
ment des magasins de 1’Etat; par nos correspondans k Bourdeaux
Louis Hovy et fils et le consul Danois van Hemert, en payant le 
prix, que ces articles ont coutés a 1’Etat.

J’ai prié aussi Sa Majesté le Roi, mon maitre, de m’envoyer en 
retour de nos expéditions 

300 officiers subalternes.
600 a 700 sous-officiers
3000 soldats,
Une quantité d’officiers et sous-officiers de marine et des matelots, 

ainsi qu’une quantité de medecins et chirurgins, quelques officiers 
supérieurs distingués, et quelques bons administrateurs, hommes probes 
et qui ont des réputations a perdre.

Si nous recevons ces secours, Sire! dont tous les frais seront 
payés par la colonie, je me flatte que ces possessions précieuses, 
que j’ai eu le bon beur de régénérer et de rendre utile pour le Roi, 
mon maitre, et la mêre-patrie, seront hors de tout danger, et pour- 
ront mêrae coöperer k une prochaine humiüation des Anglois dans 
cette partie du globe.

L’entrée de la baye de Sourabaya et de Grissee est fortifiée et a 
1’abri d’êtrc forcée par une force assez considérable; un autre port 
se prépare dans le détroit de la Sonde de maniere que nous auront 
bicntot k offrir deux abris assurés aux flottes Imperiales FranQoises 
et Royales Ilollandoises, avec dix mille hommes de troupes noires, 
mais en etat de combattrc les troupes Angloises Européennes, si 
j’avais le bonheur de les commander dans une expedition combinée 
contre ces hautains insulaires.

Je prends la libcrtó Sire! d’adresser a Votrc Majesté quelques ex- 
traite de lettres, qui nous sont arrivées recemment du Bengale, et 
qui prouvent que la situation des Anglois n’est par tres brillante
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roême dans linde, el que c’est peut-être i<ji, ou la raorgue dc cette 
nation, pourrait le plus faciliment etrc baissée, ce que la haute sagesse 
de Votve Majesté pourra le mieux décider.

Je suis avec le plus profond respect.
Sire!

de Votre Majosté 
le plus soumis et. respectueux 

serviteur, 
Daendels.

Batavia,

le Avril 1810

Brief van Daendels aan Min. Van der 
Heim, 21 April 1810.

123.

Bij mijne officieele en confidentieele van den 7 van Wintermaand 
1809 en van den 4 van Lentemaand 11. waarvan de duplicaten ne
vens de triplicaten mijner vorige depeches dezen vergezellen, de eer 
gehad hebbende Uwe Excellentie te verwittigen van mijn voornemen 
om een proef te nemen van de verzending van producten dezer 
kolonie, onmiddelijk van hier naar een der havens van Frankrijk, 
heb ik mij daartoe in mijne keuze bepaald tot ’s Konings Koloniale 
Corvet de Javaan, ’t welk een zeer scherp gebouwd en snel zeilend 
vaartuig is, alhier in den Jare 1808 uit Amerika aangekomen en 
voor den Lande ingekocht. Hetzelve vertrekt van Sourabaija onder 
commando van den eersten Luitenant van ’s Konings Marine Dagge- 
laar, welke een onzer beste zeeofficieren in deze kolonie is, doch 
uithoofde van een borstziekte reeds lang naar de gelegenheid heeft 
omgezien om te repatrieeren, en ofschoon en zoowel uithoofde van 
de goede bezeildheid van het vaartuig, als de kunde en activiteit 
van voorn, officier, alle vooruitzicht is om zich met de behouden 
overkomst der gera. corvet te kunnen vlijen, heb ik echter, tot 
meerdere omzichtigheid en om de risico van dergelijke expeditien 
na vermogen voor het land te verminderen, aan de Ilooge Regering 
voorgesteld om de beladingen daar van maar gedeeltelijk te doen 
voor rekening van het Land, en het andere gedeelte aan particulieren 
af te staan ter verzending van producten tegen een billijke vragt 
van twee stuivers Hollandse!) voor ieder pond koffij, zijnde vier

en zoo pro ratohonderd guldens voor ’t last van vier duizend
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de andere producten, welke vragt nogtans niet dan bij behouvoor
den reis, volgens koopmansstijl, zal moeten worden betaald, zijnde 
deze propositie door de Hooge Regering geagjeert en de verdere 
uitvoering daarvan aan mij, met overleg van den Directeur Generaal
gedefcreert.

Dan vermits de onzeekerhcid of mijne depeebes aan Uwe Excel
lentie die ik aan Hoogst Denzelvcn met de Amerikaansche Brik 
Goldsearcher over Noord Amerika heb afgezonden, bij Uwe Excel
lentie ontvangen of vroegtijdig genoeg aangebragt zullen worden, 

voor de verschijning van de Corvet de Javaan in de havens van 
Frankrijk de verzochte intercessie bij Zijne Majesteit den Koning en 
door Hoogst Dcnzelve bij Zijne Majesteit den keizer der Franschen te 
hebben kunnen aanwenden tot obtenu der permissie om de producten 
dezer Kolonie in de Fransche havenen te mogen invoeren, ’t geen 
ten aanzien dezer expeditie eenige ongelegenheid zou kunnen ver
oorzaken, heb ik mij tot wegneming hiervan de vrijheid gebruikt 
eenc missive te adresseercn aan Zijne Majesteit den Keizer Napoleon, 
waarin ik de situatie dezer kolonie en de beweegredenen van welin. 
expeditie heb ontvouwd, als ook de gunst verzocht om met de halve tol tot 
geregtigheid op den invoer dezer producten te mogen volstaan, gelijk Uwe 
Excellentie breedvoeriger zal blijken uit het afschrift van dien brief, 
’twelk ik de eer heb hiernevens te voegen. Ik solliciteer Uwe 
Excellentie Zijne Majesteit, den Koning, insgelijks daarmede en is 
het geheel met mijne genomene mesures in dezen te willen bekend 
maken en mij daarop de hooge goedkeuring van Zijne Majesteit en 
van Uwe Excellentie te doen verwerven, waarmede ik mij vermeen 
te mogen llatteeren, aangezien de omstandigheden, waarin deze kolonie 
zich bevindt door het achterblijven van alle ontzet van dien beden- 
kelijken aard worden, dat dezelve extra ordinaire middelen wettigen 
en ik zoude rekenen mij ten hoogste verantwoordelijk te maken, in
dien ik eenige poging tot behoud dezer kolonie voor het Moederland, 
hoezeer afwijkende van vorige maatregelen, onbezorgt gelaten had„ 

Met de Corvet de Javaan vertrekt mede naar Europa mijne aide 
de camp de Luitenant Kolonel Muntinghe ter herstelling van een 
borstkwaal, waaraan hij sints een geruimen tijd laboreert. Denzelve 
is gezamelijk met den eersten Luitenant vim ’sKonings marine 
Baggelnar tevens gecharcheert met het overbrengen der depêches, 
welke ik met voorn. Corvet zende, dan vermits den eersten Luite-

om



336

nant Baggelaar zijnen bodem bij desselfs komst in Frankrijk niet 
aanstonds zal kunnen verlaten, maar de lading eerst behoorlijk zal 
moeten lossen en uitleveren, solliciteer ik Uwe Excellentie, om zoo- 
dra Hoogst Denzelve van zijn arrivement aldaar zal wezen ver
wittigt, hem in het commando over de Corvet door een ander officier 
te laten vervangen en naar Holland te doen overkomen, gelijk 
mede, dat de personen, die Uwe Excellentie voor den dienst 
deze kolonie, ingevolge van mijne herhaalde dringende verzoeken 
zal hebben gedespicieert, insgelijks ten spoedigste op de tijding 
de aankomst der Corvet, zich begeven naar Bourdeaux, om aan boord 
van hetzelve vaartuig passage te nemen voor Batavia, rekenende 
men dat zestig a zeventig personen op gem. Corvet kunnen worden 
geborgen; zelfs al ware het dat de retourlading dan eenigzins moest 
worden gedirainueert en de seheepsruimte in diezelfde evenredigheid 
vergroot, welke men toch noodig zal hebben om de fondsen van de 
Corvet de Javaan en volgende vaartuigen, in koopmanschappen te 
remitteeren, waartoe ik order gegeven heb om bij provisie dadelijk 
vijf schepen te Bourdeaux in te huuren en te beladen met wijn, 
Brandewijn, teer, azijn, ijzer en vuursteenen, gelijk U Excellentie 
nader blijken zal uit de Instructien aan mijne Correspondenten te 
Bourdeaux, waarvan ik de eer heb de afschriften hiernevens te voegen. 
Na mate van die seheepsruimte zal Uwe Excellentie mij verpligten 
het engagement van personen voor Indien te extenderen voor deze 
vijf schepen tot drie a vier honderd, zich in Hoogst Deszelfs keuze 
daartoe in de eerste plaats bepalende tot Doctoren en chirurgijns, 
welke hier bijna finaal zijn uitgestorven, als mede lieden, die in het 
civile tot posten van enig belang nuttig te employeeren zijn 
van het gebrek mede dagelijks toeneemt, zoodanig dat men verlegen 
is hoe de posten op een geschikte wijze te vervullen, en eindelijk 
tot Hoofdofficieren van poids, welke hier mede zeer schaars ge
vonden worden alsmede nog tot soldaten en matroozen. Deze personen 
behoeven niets voor hunne passage te bekostigen, en zullen ten laste 
van de kolonie zijn, zoodra zij te Bourdeaux zullen zijn gearriveert, 
werwaarts ik Uwe Excellentie verzoek hun bij voorraad te laten

va:i
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waar-

vertrekken en wel te zorgen, dat zich een gedeelte van hen te Bour-
de aankomstdeaux bevinde 14 dagen nadat Uwe Excellentie van 

van de Corvet de Javaan kennis zal bekomen hebben, ten einde de
gelegenheden naar Batavia niet 11a hun behoeven te wachten of
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zonder hun vertrekken, hetgeen in beide gevallen zoude strekken 
tot veriedeling van een gedeelte van het but dezer expeditien.

Aan den Luitenant Kolonel Muntinghe en den eersten Luitenant 
7s Konings marine Baggelaar, is alhier een voorschot geaccordeert 

maanden tractement, gerekend van den eersten van gras
maand dezes Jaars, verzoekende ik Uwe Excellentie, dat hun van de 
expiratie van dit termijn af aan, hunne appointeraenten op den voet 

andere officieren van hunne rang in Holland, mogen worden

van
van zes

van
te goede gebragt, en in het bijzonder ten aanzien van den Luitenant 
Kolonel Muntinghe, dat het Uwe Excellentie behagen mag voor 
Denzelve te bewerken, dat hij geplaatst worde bij den staf van de 
Stad Amsterdam, alzoo deze stad door hare verdikte dampkring 
welligt de eenige plaats in het rijk is, welken verblijf nog hoop 
van herstelling voor ged. Luit*. Kolonel overlaat, indien de ziekte 
zelve niet reeds te hardnekkig geworden is, om daarvan eene her
stelling te kunnen verwachten.

Sedert mijne jongste depêche zijn geen zaken, de attentie van 
Uwe Excellentie waardig in deze kolonie voorgevallen buiten degenen, 
welke aan Hoogst Denzelve door de Hooge Regering bij haar gewoon 
verslag onder den laatsten van Lentemaand Jongstleden zullen wor
den . bedeelt. Alleen heeft zich sedert bevestigt het nemen door de 
Engelschen van het in het voorleden Jaar voor Japan afgehuurde 
Amerikaansche schip Rebecca, 't welke op de Manilha’s is opgebragt, 
alwaar de ingehad hebbende lading, door den sterken aanvoer van 
Engelsche goederen, tegen zeer lage prijzen verkocht is. Hot nieuw 
aangestelde opperhoofd van Japan, de gewezen Secretaris van de
Hooge Regering Kruythoff en den kapitein ter zee Belmer, welke 
beiden met. dien bodem voor Japan vertrokken waren, zijn in de 
gepasseerde maand alhier over Canton geretourneerd per een Ame- 
rikaanscli schip, ’t welke hun te Banjoewangie heeft afgezet. Volgens 
hunne opgaven, die zich sedert langs andere wegen heeft geconfir- 
ineert en ook overeenstemt met de tijding, die daarvan reeds te voren 
met een Chincsche Jonk ontvangen was, zou door de Engelschen 
een formidable expeditie te Colombo worden gereed gemaakt, welke 
men giste of tegen Isle de France of tegen deze kolonie gerigl te 
zijn. Ik boude het voor niet onwaarschijnlijk, dat de berigten, welke 
de Engelschen ongetwijfelt van den opbouw van het Fort Lodewijk 
erlangt hebben, hunne naijver kan hebben aangevuurd om een aanslag

22!



338

Op dit Fort te ondernemen, dan zoo zij door de gedragingen onder 
het vorige Indische gouvernement aangemoedigt, in den waan moglen 
verkeren dat hunne verschijning alleen, evenals bevorens, toereikende 
zoude wezen om schrik aan te jagen en alle tegenstand te doen 
wijken, zullen zij zich hierin deerlijk misgissen, daar ik mijne maat
regelen zoo wel genomen heb, dat hoe sterk ook hunne magt moge 
zijn, ik mij verzekerd houde, dat den vijand het zich zoude bekla
gen een aanslag op deze bezittingen te hebben gewaagt, terwijl ik 
om het behoud van het Fort Lodewijk zooveel te beter te verzekeren 
teu rigoureusten de overgave daarvan, onverschillig onder welke 
omstandigheden, heb verboden, als moetende de troepen die de 
eer hebben hetzelve te verdedigen, prefereren tot den laatsten man 
te sneuvelen, als zich met de schande te bevlekken van een Fort 
van zulk een formidable sterkte en de naam dragende van hunnen 
vorst, den vijand in handen te stellen. Solliciteerende ik Uwe Ex
cellentie derhalve geen de minste ongerustheid over de desseinen 
der Engelschen aan te nemen, maar te reposeren op mijne trouw en 
verkleefdheid aan de belangens vau Zijne Majesteit en het Moeder 
land, voor dewelke ik de belangrijke bezittingen zal weten te bewaren, 
waar van Zijne Majesteit mij de zorgen heeft aanbetrouwd; terwijl 
ik bijaldien de Engelschen een coup op de Moluccos mogten in het 

' oog hebben, almede niet twijfele of de troepen aldaar zullen hunne 
pligt betragten, vertrouwende op de moed en trouwe van den Kolonel 
Filz, die aldaar het commando heeft, een Franschman van geboorte 
is en blijken van activiteit en zêle heeft gegeven, hebbende ik hem 
van de desseinen des vijands per een expres daartoe afgezonden wel 
bezeild vaartuig doen verwittigen.

Eindelijk heb ik de eer hierbij te voegen eenige nieuwe naam- 
boekjes voor Zijne Majesteit en voor Uwe Excellentie, het vervolg 
op de Bataviasche courant waarvan ik Uwe Excellentie bij mijne 
laatstvorige depêche de eerste Nommers heb aangeboden. Uwe 
Excellentie zal daarbij onder anderen vinden ingelijft de sententie 
van den Hoogen Raad van Justitie van Hollandsch Indien, tegen den 
gewezen gouverneur van Ambon W. J. Cranssen, volgens welke Hij 
vrijgekend is van alle aanspraak over het bederf, ’t geen aan de 
specerijen is bevonden, welke na de door hem voorgeschrevene manier 
van preservatie waren behandelt, met opheffing van het arrest des
wegens op zijne goederen gelegt, doch daarentegen is verwezen de
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Schaden, kosten en interessen zonder eenig verhaat te dragen, die 
Hij door het voorn, arrest mogt hebben gehad en geleden of nog 
hebben en lijden, welke schade hem door den regter als een correctie 
is toegerekend voor zijne eigendunkelijke afwijking van de orders, 
die omtrent de behandeling der specerijen in vigeur waren.

Bij eene inzage van het negende nommer van de courant, zal het 
waarschijnlijk aan de aandacht van Uwe Excellentie niet ontgaan, 
dat, daarbij de apologie gemaakt is van de maatregel, tot dewelke 
ik mij omtrent den Fiscaal van Javasch Oosthoek van den Broek 
verpligt gevonden heb. Dit is buiten mijn voorweten en tegen mijne 
intentie geschiedt en ook zoodra niet door mij opgemerkt, of daar
omtrent maatregelen door mij genomen, dat zulks niet weder kan 
gebeuren, daar ik het ongepaste volkomen gevoele, hetgeen er in 
gelegen ligt, dat particulieren in eene beoordeeling treden van de 
daden van het gouvernement en ook nimmer iets van dien aard zal 
toelaten, ’t geen in Europa algemeen wordt gedesapprouveert, heb
bende ik noodig geoordeelt hiervan mentie te maken ten einde Uwe 
Excellentie de consequentien zoude kunnen tegengaan, die ander- 
sins daaruit zouden mogen worden getrokken.

Nadat deze tot dusverre was ingesleld, ontvang ik tijding van 
Sourabaja van de aankomst aldaar van de Amerikaanscbe Schooner 
the Alert en de Amerikaanscbe Brik Bataviaan, beiden geëxpedieert 
navolgens contracten door den Heer van Polanen met de Reeders 
van die vaartuigen aangegaan. De Heer van Polanen aan Uwe Excel
lentie kennis hebbende gegeven van deze expeditien, zoo kan ik mij 
dispenseren afschriften der van hen ontvangen daartoe betrekkelijke 
stukken hiernevens te voegen, geenzins twijfelende of de inzage van 
die stukken zal in het oog van Uwe Excellentie aan de gepastheid 
van de resolutie der llooge Regering, om geen contracten van den 
lieer van Polanen te homologeren, een nieuw licht hebben bijgezet, 
daar van den lieer van Polanen bij de bovengem. Contracten niet 
alleen is voortgegaan de specerijen tot dezelfde lage prijzen af te 
staan als voor de lading van de Brik Goldsearcher door hem waren 
gecontracteerd, maar ook zijne ondcrhandelingcn ten nadeele van 
deze kolonie gelijk ik voorzien had, heeft geextendeert tot dekoffij, 
voor dewelke Hij geen hooger prijs heeft bedongen, als Sps. 10 de 
pikol of sp.s. 8 per pikol beneden de hem bekende prijs, aangezien 
Hij van de daar in gemaakte vermindering tot Sp. 15 de pikol des-

;
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tijds niet kon zijn gcinformeert geweest. liet ruineuse van deze wil
lekeurige prijsbepaling, die zoo zij ware ge volgt geworden, niet 
zoude hebben kunnen missen of de markt geheel te bederven of ons 
credit bij de Amerikanen te verzwakken, wanneer liet Gouverne
ment hare producten tegen verschillende prijzen afstond, wordt nog 
vergroot door het beding van den Heer van Polanen, dat de 
Batavia in de schooner the Alert geladen goederen zouden moeten 
worden geaccepteerd met een advance van vijfentwintig ten honderd, 
vooral daar de factuur van deze schooner geen artikelen inhoudt, die 
ons van eenige aanmerkelijke dienst kunnen wezen, en de amfioen 
zoo hoog is berekend geworden, dat ook het aanslaan van dezelve 
volstrekt geen rekening kan opleveren, hebbende het Gouvernement 
mitsdien aan den kapitein van dien bodem overgelaten zijne cargo 
aan particulieren te verkoopen buiten de amphioen, met aanbieding 
om voor zijne fondsen te worden voorzien van producten tegen de 
vastgestelde prijzen bij het gouvernement. De lading van de Brik 
Bataviaan daarentegen convenieert den Lande voor het grootste ge
deelte en vermits de reders de lading en vaartuig tot het transport 
van deze contrabande goederen hebben geëxponeerd, zijn deswegens 
zonder op het contract zelfs eenige refleccien te slaan waarbij de 
afstand der producten tot dezelfde lage prijzen was bedongen en een 
advance op vaartuig en lading van honderd geaccordeert, aan den 
kapitein van voorn. Brik propositien tot den overneem van vaartuig 
en lading gedaan, waarvan het resultaat nog wordt afgewacht. De 
beoordeeling, welke den Heer van Polanen zich over de Politieke 
gebeurtenissen in zijne te dier gelegenheid weder ontvangen brieven 
perraitteerd en zijne taxatoire expressien omtrent de decreten van 
Zijne Majesteit den Koning en van Hoogst deszelfs broeder, den 
Keizer Napoleon heb ik bevonden zoozeer met de pligt van onder
daan en met de bescheidenheid te strijden, dat ik mij verpligt ge
vonden heb zijne laatste missive in originali onder het oog van den 
Koning mijnen meester te brengen.

Nog later als de mij geannonceerde aankomst te Sourabaya van 
de bovengenoemde Schooner en Brik, is in straat Sunda gearriveerd 
en thans in het opzeilen naar de reede van Batavia het Amcrikaansche 
schip the Thames, waar mede zijn overgekomen mijne aidedecamp, 
den kapitein Hartje-lief, den Predikant Cluver, den advocaat Burger, 
den Luitenant der marine Prcy, den klerk Ilolmberg de Beckfeld

voor

en
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zekeren Heer Top, welke laatste den Heer van Polanen meldt, dat 
de kust van Guiriea bestemd was geweest, doch sedert de reize 
Oost Indien had gepreferecrt. Onder de brieven, die mij per 

dezen bodem geworden zijn, heb ik geen officieele depêches van Uwe 
Excellentie ontvangen en verseer nog in de onzekerheid of er zich 
zoodanige aan deszelfs boord bevinden, terwijl ik, indien mij die 
nog mogten geworden den ontvangst per p. s. zal noteren en dezelve 
bij eerstvolgende gelegenheid pligtschuldig beantwoorden.

Ik heb de eer met verschuldigde hoogachting te zijn.

voor
naar

124. Brief van Da end els aan den Koning, 21 
April 1810.

Au Roi
Sire

J’ai eu 1’honneur de rapporter a Votre Majesté le 4° Mars passé 
par le Brig Araericain le Goldsearcher, que les besoins croissans de 
la Colonie nécessitaient l’cnvoi direct des denrées coloniales pour 
les ports de France et de Ilollande, et de tirer en retour les articles 
dont la Colonie a un besoin trés urgent.

Notre situation n'a pas permis, Sire, d’attendre 1’approbation de 
Votre Majesté, ni que l’arrivée des depêches expediées par le Gold
searcher soit connue; ce qui me met dans la nécessité, au depart du 
premier navire le Java pour les ports de France, de m’adresser k 
Sa Majesté 1’Empereur et Roi, pour qu’il lui plaise d’admettre nos 
denrées Coloniales en France &a, dont j’ai 1’honneur d’offrir la copie 
a Votre Majesté, me référant (Tailleurs ê, mes dépêches officielles 
et particulieres a sou Excellence le Ministre des Colonies, de ce 
meme jour, dans lesquelles j’ai detaillé tout ce qui a rapport a cette 
expédition 
respondans a Bordeaux.

J’adresse, en mêmc tems, a Votre Majesté, les extraits des nou- 
vellcs, récemment revues de Bengale, ainsi que la derniere lettrê offi- 
cielle de Monsieur van Polanen, dont le contenu m’a paru être de 
nature a ne pouvoir être laissé inconnuc a Votre Majesté, puisque 
son anglomanie et haine contre 1’Empereur Napoleon se montrent 
sur chaquc page

envoiant copies des instructions données a nos cor-en
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Dans les factures jointes & la dite lettre Votre Majcsté observera, 
qu’il nous envoie cinq mille paires de souliers, pendant qu’il sait 
qu’il nous manque des Europeens pour les porter, et a un prix quatre 
fois au de-la du prix qu’il lui- est connu que nous pouvons les avoir
i<ji; car chaque article est chargé de cent pour cent de benefice, et
qu’au lieu de deux ou trois cent mille pierres-ü-fusil, il ne nous en 
envoie que dix mille.

Le fort Lodewijk se trouve daus 1’etat, designé dans le tableau 
et rapport officiel, que j’ai 1'honneur d’adresser <ji joint k Votre 
Majesté.

Les travaux & la baie de Marac se potissent avcc aciivité, et dans 
mon procliain rapport j’aurai 1’honneur de faire passer a Votre Majesté 
une carte, sur laquelle se trouveront les travaux fiuis, les travaux 
commencés et les travaux projettés, sans être encore commencés; 
ce qui mettra Votre Majesté entièrement en etat de juger de 1’im-
portance, ainsi que de 1’enorme travail qu’il y a faire, mais que
nous uous flattons de pouvoir être assez avancé avant le mois de 
Novembre prochain qne nous pourrons travailler sans aucun empèche- 
ment pendant la mauvaise saison suivante; et qu’avant ce tems, les 
travaux se trouveront dans un état, qu’une escadre y trouvcra un 
abri assuré contre une force superieure et eontre la mauvaise saison. 
Ma santé Sire! se trouve un peu soulagée et 1’arrivéc des depêches 
plus frequentes, qui m’apportent rapprobation de Votre Majesté sur 
mes travaux d’administration et ameliorations feront 1’effet, que je me 
flatte de pouvoir annoncer dans mon procliain rapport mon retablis3e- 
ment entier; car je ne crains pas, que mes ennerais pourront jamais 
me nuirc dans Tesprit de mon Maitre, qui voit dans chaque depêche, 
non seulement mon zêle et mon devouement pour son service, mais 
aussi que tous mes travaux ont un plein et entier succes.

La colonie se trouve tranquille, et toutes les administrat'ons occu- 
pées pour consolider 1’oeuvre d’organisation, et de faire jouir 1’etat 
des ressources qui en sont la suite.

Je suis avec le plus profond respect 
Sire

de Votre Majesté le plus zélé, le plus res- 
pectueux et le plus fidéle serviteur et sujet 

Daendjsls

Buitenzorg 
ce 21 Avril 1810.
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125. Aanvullingen van den brief van Daendels 
aan Min. Van der Ileim, 25 April 1810’ 
tot hetgeen Van Deventer (Opkomst, XIII, p. 
458—461) daaruit reeds afdrukte.

bl. 461: gcimpendcerd: twee van deu 1° en van den 24 van Hooimaand 
1809, de eerste dupt n°. 26, 3e divisie 2e bureau en de tweede mede dupt 
n°. 1 3e divisie 2e bureau, welke ik om de kortheid des tijds en oin 
het belang voor Uwe Excellentie om de daarbij gevraagde elucida- 
tien ten spoedigste te ontvangen per kanlteekening heb beantwoord, 
’t welke ik vertrouw dat om die reden door Uwe Excellentie zal 
worden goedgekeurd.

Van den 24 van Hooimaand 1809 dupt no. i 3e divisie 2e Bureau 
handelende over een op te rigten Bank waarop ik dc eer zal hebben 
Uwe Excellentie bij een volgende te rescriberen.

Van den 24 van Hooimaand 1809 dupt secreet La. K. K. K. 
3° divisie 2e Bureau, welke ik mij tot informatie zal laten strekken, 
biddende ik Uwe Excellentie mijnen nederigen dank aan Zijne Majes
teit te willen betuigen voor de approbatie omtrent het Landgoed 
Buitenzorg ten mijnen opzigte genomen en Uwe Excellentie mijne 
erkentenis te aanvaarden voor het gunstig rapport over hetzelve.

Van den 21 van Herfstmaand 1809 Secreet origineel Lft. A. N. N. N. 
3° divisie 2e Bureau over het opeischen van contanten der gerepatri- 
eerdens en van eene gedane quotisatie onder de gegoede Ingezetenen, 
waaromtrent in mijne particuliere van den 19 dezer, welke met 
deze zelfde scheepsgelegenheid vertrekt, zoo ik vertrouwen mag, na 
Uwe Excellentie genoegen geantwoord is.

Van den 24 van Hooimaand relatief de kolonel Gicquel Destouches. 
Alsmede Uwe Kxccllentie particuliere van den 16 van Ilooimd. dup1, 
14 van Oogstmaand dupt, 24 van Herfstmaand met den IleerHolm- 
berg de Beckfeld, welke mij toeschijnt zeer geschikt te zijn tot Raad 
extraordinair van Justitie, waartoe ik hem zal voordragen, zijnde 
een plaats vacant door den dood van den Heer Lakke, indien van 
de zijde van de President Muntinghe of de notabelste leden van de 
Hooge Regering nog geene gegronde bedenkingen daartegen wor
den opgegeven.

Ik heb voor denzelvc en voor den predikant Clmver [sic] logement 
gevraagd bij den Oud Directeur generaal van LJsseldijk en den Raad

i
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ordinair van Hoezen, om hun bij provisie te sauveren voor de be
smette stad van Batavia. Den predikant Cluwer heeft mij Uwe Ex
cellentie brief van den 1 van Wijnmaand medegebragt, op welke 
alle voorschr. brieven ik Uwe Excellentie niets verder te antwoorden 
heb, als te bedanken voor de medegedeelde nieuwstijdingen.

En eindelijk zijn mij geworden de volgende missives, welke ik 
op overmorgen ter tafel van de Hooge Regering zal doen brengen 
als een van den raad der Aziatische Bezittingen van den 26 van 
Sprokkelmaand 1805, met twee bijlagen over eene menigte artikelen, 
een van Uwe Excellentie van den 5 van Zomermaand 1809 dupt. 
n°. 5, 3e div: 2 Bureau over het request van Johannes Cornelis 
Obreen, Guillaume Elie Teisseire en Mr. J. G. van Rossum.

van den 24 van Hooimaand 1809 dupt. secreet La K. K. K. 
3e div. 2e Bureau over de decisie van Zijne Majesteit over mijn 
tractement en de Landgoederen Buitenzorg en Weltevreden.

een van den 15 van Hooimaand 1809 dupt. n°. 15 3e divisie 
2C Bureau over het Landgoed Jassinga.

een van den 18 van Hooimaand 1809 dupt. secreet la. G. G. G. 
3e divisie 2e Bureau over den oud Secretaris Meijer, zullende Uwe 
Excellentie verlangen ten zijnen opzichte worden voorgedragen.

een van 24 van Hooimaand 1809 dupt. n°. 2 Konings dienst 
3e div: 2 Bureau, over de kolonel Filz wegens de uitbetaling van 
penningen in Holland tot opvoeding van zijn kind.

bl. 461: accordeert!: Een van 20 van Herfstmaand 1809 origineel n*>. 
30 3e divisie 2e Bureau handelende over differente personen en zaaken 
zullende de daarin gegevene orders en bevelen worden naargekomen 
en met de eerstvolgende gelegenheid daar van nader verslag worden 
gedaan.

Ik heb de eer met alle hoogachting en consideratie te verblijven.

126. Geheime brief van Daendels aan Min. Van 
der lleim, 25 April 1810.

SECREET.

Hoog Edele Gestrenge Heer.

Het is niet voor mij maar voor Zijne Majesteits ware belangens
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! in deze kolonie, dat ik Uwe Excellentie moet verzoeken om bij Zijne 
Majesteit aan te dringen, dat het Hoogstdenzelve behagen moge 
regard te slaan op mijne sollicitatien, bij mijne eerbiedige van den 
26° van oogstmaand 11. gedaan, en dezelve, zoo daaraan niet reeds 
mochte voldaan zijn, goed gunstig in te willigen en mij te doen toe
komen een aantal van ten minste dertig decoratien van Ridders en 
vijf van Commandeurs om uitgedeeld te worden aan verdienstelijke 
hoge civile en militaire ambtenaren. De brief van Zijne Excellentie 
den kanselier van de orde communiceert mij, dat Zijne Majesteit 
wel heeft gelieven te approuveren de benoemingen van vier comman
deurs en twaalf Ridders maar op de overige geen regard heeft ge
slagen. Indien deze decisie, de eenigste, welke ik mij verpligt rekene 
voor mij te houden, bekend werd, welk een effect zoude zulks niet 
alleen hebben op Raden van Indie, Brigadiers, Kolonels en Prefecten, 
die reeds benoemd en gedecoreerd zijn en terug moesten treden ? en 
hoe ontmoedigend zoude zulks mede zijn voor Raden van Indie, 
Kolonels, Prefecten en andere hoge ambtenaren, welke zich daardoor 
voor altoos verstoken zoude zien van zodanige eeretekenen, welke 
in Holland als het ware aan den rang alleen gegeven worden ? Ik 
heb aan Zijne Majesteit in mijne depêche van den 26 van oogstmaand 
11. verzekerd en doe zulks ook aan Uwe Excellentie, dat hier op 
dezelve veel meer gezien wordt als in Europa en dat onder anderen 
de kolonel Filz liever de helft van zijn aanzienlijk fortuin zoude 
willen verliezen, dan verstoken te zijn van het vooruitzicht om 
deze vereerendc tekens eens te kunnen dragen. Ik hoop dat dezelve 
voor de aanstaande geboortedag van Zijne Majesteit, hetwelk nu 
eindelijk bekend werd op den 4e van herfstmaand in te vallen moge 
arriveren, ten einde op die heugelijke dag daarvan een nuttig gebruik 
te maken.

Gelieft Zijne Excellentie den kanselier van de redenen te verwit
tigen, waarom ik Zijn Hoog Edel Gestrenge geen antwoord op Hoogst- 
deszelfs missive kan doen toekomen, voordat ik die van Uwe Ex" 
cellentie op deze zal hebben ontvangen, welke ik mij vleije om 
's Konings dienst alleen, dat aan mijn verlangen en verwachting 
moge beantwoorden, zullende ik in onverhoopt contrarie geval mij 
alleen beklagen, voor zooverre Zijne Majestcits dienst daarbij mocht 
komen te lijden.

Oin Uwe Excellentie een bewijs te geven van het misbruik, het-
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welk er gemaakt word van de minste improbatie van mijne gehou- 
dene directie, heb ik de eer Uwe Excellentie hiernevens extract uit 
eenen briev van den Heer van Polanen aan den Heer van IJsseldijk 
aan te bieden. *)

Ik heb de eer met verschuldigde hoogachting te zijn.

Deel eener Missive van G. G. en Kaden 
IndiëaanMin. Van der H ei m, 30 April 1810.

§ 42. In den loop dezer maand hebben wij de Eer gehad, met 
het Noord-Americaansche schip The Thames, allen voor de Eerste 
maal te ontvangen Eenige liricoen, en wij zullen de vrijheid nemen 
bij de aanhaling van Elk derzelve onze dispositie, die wij daarop 
genomen hebben Uwe Excellentie te bedeelen als :

Een kopy missive van den voormaligen Raad der Aziatische Be
zittingen en Etablissementen, gedateerd den 26 van Sprokkelmaand 
1805 zonder bijlagen;

Eene duppl. missive van Uwe Excellentie n°. 5, 3 divisie 2 bureau 
gedt. den 5 van Zomermaand 1809, welke beide brieven wij gesteld 
hebben in handen van Twee Leden onzer Vergadering, om dezelve 
te examineren en de dispositien, aanschrijvingen en poincten van 
rescriptie voor te dragen, welke daaruit zullen behoren te volgen.

Een duppl. secreete La. G. G. G. 3 divisie 2 bureau, gedateerd den 
18 van Zomermaand 1800( houdende aanbeveeling van den gewezen 
Secretaris dezer Vergadering Meijer bij zijn retour alhier.

Waaromtrent den Eerstgeteekende ons geïnformeerd heeft, dat 
Hoogstdenzelve bereeds aan Uwe Excellentie de verzeekeriug had ge
geven, dat hieraan zal worden voldaan.

Eene Duppl. gedL. den 24 van Hooimaand 1809 nevens Eene dupp1. 
Secreete order La K. K. K. 3 divisie 2 bureau houdende.

Ten le bepaling wegens den ontvangst van het Traetemcnt van 
den Eerstgeteekende als gouverneur generaal hier te lande.

Ten 2e approbatie van den door ons bij resolutie van den 29 van 
Lentemaand 1808 gemaakte schikkingen omtrent de Landgoederen 
Buitenzorg en Weltevreeden, met last, om indien den verkoop van 
het overgenomen gedeelten van Weltevreeden, nog niet mogt zijn ge

il Zie het extract uit dezen brief dd. New York 18 Nov, 1809 in liet 
Supplement.

127. van
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effectucerd, dezelve geen voortgang te doen nomen tot nader order, 
waarop wij Uwe Excellentie informeeren, dat op den ontvangst van 
liet Tractemcnt van den Eerstgeteekende als gouverneur generaal, 
hier te lande bereeds ingevolge van eene vroegere deswegens ont
vangen aanschrijving de noodige orders zijn gesteld, en de volle uit
betaling daarvan ter sorame van f 118 800 zilver geld ’sjaars met 
het begin van dit jaar aanvang beeft genomen, en dat wij van de 
approbatie der schikkingen omtrent Buitenzorgen Weltevreeden notitie 
hebben gehouden, terwijl wij voor zooverre den verkoop van het 
overgenomen gedeelte van het landgoed Weltevreeden niet reeds effect 
heeft gehad daarmede tot nader order van Uw Excellentie zullen 
vertoeven, zijnde echter daarvan alles verkocht, buiten de tuin, die 
geapproprieerd is voor militaire etablissementen en rijstmagazijnen.

Eêne duppl: u°. 2, 3® divisie 2° Bureau, gedateerd den 24 van 
Hooimaand met een P. S. van den 27 van Herfstmaand daar aan, 
houdende aanbeveling om van het Tractement van den Kolonel Filz 
voor het Jaar 1809 cn vervolgens Dnijzend guldens ’sjaars te korten, 
welke som in Holland door de Heeren Teyset en Comp. voor zijne 
rekening zouden worden uitbetaald.

Wij hebben hiervan aan den Directeur generaal en de generale 
Rekenkamer kennis gegeven, met last te zorgen dat hieraan voldaan 
wordt.

Twee originaal Secreetc Ia O 0. O. 0. 3 divisie 2 Bureau, geda
teerd den 21 van Herfstmaand 1809, houdende informatie, dat per 
het scheepje de Urania den overbreng was gecontracteerd van een 
geschikte lading voor den Japansclie handel, zijnde de artikelen ge- 
specifeerd bij een daar nevens gevoegd Factuur om alhier te worden 
ontvangen met 50 P. Cl. ad vans tegens de afgave van producten 
volgens de marktprijs; deze stukken zijn gesteld in handen van de 
Commissie, die wij gedccerneerd hebben om te onderzoeken in hoe
verre de Heer Mr. Rogier Gerard van Polanen, in het aangaan van 
de door hem gesloten contracten afgeweken is van de instructie, aan 
hem indertijd door den gouverneur generaal Wiese en waarnemend 
Directeur generaal van IJsseldijk gegeven, en welk nadeel hij den 
Lande door deze onereuse contracten, indien wij dezelve gehomolo
geerd hadden, had toegebragt, en waarvan wij Uw Excellentie het 
resultaat bij ons volgend verslag zullen verhandelen, ten einde aan 
te loonen het groot verschil ’t welk ten voordeele van den Lande in
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de door Uw Excellentie aangegane transactie zoo blijkbaar doorstraalt.
Eene origineele n°. 30 3e divisie 2° bureau gedt den 21 

Herfstmaand 1809.
Order van Uwe Excellentie n°. 9, 3 divisie 2 bureau gedateerd 

den 25 van Hooimaand 1809 over zeekeren Hendrik Joseph Lupke.
Order mede van Uwe Excellentie n°. 27 3e divisie 2 Bureau, 

den 27 van Hooimaand 1809 wegens Hendricus Waandcrs, welke 
wij mede aan een Commissie uit ons midden afgegeven hebben, ten 
einde voor te dragen welke dispositien, aanschrijvingen en Rescriptien 
hieruit zullen belmoren te volgen en eindelijk

Een dupp1. aan den Directeur generaal en Raden nn. 15, 3e divisie 2e 
Bureau gedt. den 15 van Hooimaand 1809 over het Landgoed Jassinga, 
over welke zaak den eerstgeteekende ons geïnformeerd heeft gereed te zijn 
tot de overgifte aan den Lande van het Landgoed Jassinga in dien staat 
van amelioratie, waarin hetzelve door Iloogsldenzelve was gebragt 
geworden, zonder daarvoor eenige compensatie te verlangen, met 
verklaring tevens, dat Hoogstdenzelve zich genoeg beloond zoude 
achten, wanneer door de depeches over dit onderwerp aan Uwe 
Excellentie, bij Zijne Majesteit den Koning de overtuiging zoude te 
weeg gebragt worden, dat Hoogstdenzelve, hoezeer met een geoor
loofd vooruitzicht op eigen voordeel, nogthans het Landgoed Jas
singa minder om die reeden had geaccepteerd, als om hetzelve te 
trekken uit den staat van woestheid, waarin het zich te voren 
bevond, en door het oponthoud van roovers en kwaad volk, tot een 
geesel was van de ommelanden.

Op welke verklaring van den Eerstgeteekende en in voldoening 
aan de geeerbiedigde wil van Zijne Majesteit, wij besloten hebben 
den Directeur generaal te authoriseeren het meermeld Landgoed 
Jassinga van de Eerstgeteekende voor het gouvernement over te 
nemen, terwijl wij ons verder referecren aan de missive door den 
oud Directeur generaal en de Leden onzer Vergadering welke tot 
dat besluit geconcurreerd hadden, aan Uwe Excellentie geschreven 
en nevens deze missive verzonden.

§ 43. De eerstgeteekende heeft ons gecommuniceerd, dat Uwe 
Excellentie aan Hoogst dcnzelve had opgemerkt, dat het Zijne 
Majesteit gevalliger zoude geweest zijn, wanneer voor het woord 
prefectures een Hollandschc benaming verkozen waare en ons tevens 
te kennen gegeven, dat Hoogstdenzelve van het verlangen van Zijne

van
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Majesteit bij het veranderen van de Namen der residentien enz. voor 
die van Prefectures niet geïnformeerd is geweest; en niets vuuriger 
wenschte, als de Hooge goedkeuring van Zijne Majesteit op alle 
deszelfs verrigtingen te erlangen, ons daarom voorstelde om de bena
mingen van Prefect, onder Prefect en Prefectures en onder Prefectures 
af te schaffen, en die te doen vervangen door die van Landdrosten, 
Drosten, Lauddrostambten en Drostambten, met welke voordragt wij 

vereenigd hebben; en wij verzoeken Uwe Excellentie deze dispositie 
onder de geëerde aandacht van Zijne Majesteit den Koning te brengen.

§ 44. In het Jongst afgezonden verslag van Lentemaand gaven 
wij onder het hoofddeel Producten § 37 te kennen, !) dat wij bij onze 
volgende Uw Excellentie mede zouden aanbieden de Lijsten van de 
restanten aan producten, welke in de onderscheidene Landdrostambten 
langs Java opgestapelt waren; hieraan nu voldoende bieden wij Uw 
Excellentie onder Lett. A. n°. 1 en 2 de Lijsten dezer restanten aan, 
welke gevoegd bij die onzer vorige, eene verbazende hoeveelheid 
vooral aan koffie uitmaken, hetgeen aan Uwe Excellentie eene gerust
heid omtrent de situatie dezer kolonie zal te weeg brengen, die wel 
in dit oogenblik zeer neipende is, maar bij vertier van onze pro
ducten aanmerkelijk zal verbeterd, en onze finantieele Staat geheel 
hersteld worden; in deze vooruitzigten worden wij te meer gesterkt, 
als wij ons oog wenden op de menige nieuw aangelegde koffietuinen, 
welke op dit ijland in haare volle fleur zich allerwegen verspreiden, 
en die door de zorg en de maatregelen, welke de Eerstgeteekende 
speciaal voor deze bron van het welzijn dezer kolonie steeds bezielt, 
en genomen heeft, importante verbeteiingen hebben ondergaan, en 
nog dagelijks meer en meer in uitgebreidheid toenemen, zoodat wij 
Uw Excellentie verzekeren kunnen, dat dit rijke product in zulk 
een ruime mate zal overvloeijen, dat wij daaruit de voornaamste 
resources, tot de welvaart van deze kolonie kunnen verwagten. Om 
Uw Excellentie een denkbeeld van derzelver uitgebreidheid, en tevens 
van de toenemende bloei te geven, zo nemen wij de vrijheid lloogst- 
denzelve hiernevens aan te bieden een rapport, welke door den 
inspecteur generaal Winkelman over zijne gedaanc opneem en be
vinding op den 27 van Wintermaand 1809 gediend is, en een Rap
port, welke in deze maand door hem is ingeleverd en door den eerst 
geteekenden ons gecommuniccert, houdende het laatste verslag van

1) Zie Opkomst, XIII, p. 455.
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de gedane aanplantingen van koflijboomen in 1809/10, in de Land- 
drostambten van Javasch Noord-Oosthoek, Cheribon, de Cheribonder 
Preanger Regentschappen en de Javasche Preanger bovenlanden, met 
twee Tabellen, en een missive dienende als een gevolg op liet gem. 
Rapport; zijnde deze stukken gem. met La B n°. 1, 2, 3, 4 en 5. 
Wij mogen niet afzijn Uw Excellentie bij deze gelegenheid 
bijzonder genoegen en tevredenheid te betuigen over do zêle en ijver, 
welke gem. ambtenaar in de waarneming yan zijn ambt aan den 
dag legt; — met de overige takken van culture is het even zo 
voordeelig gesteld, bijzonder het rijstgewas, welke door de maat
regelen van den Eerstgeteekende niet alleen langs geheel Java 
bijna verdubbelt is; maar speciaal in de ommelanden van Batavia 
tot eene aanmerkelijke uitgebreidheid is gebragt: het in order brengen 
der wegen en het voorbeeld, welke den Eerstgetekende met het 
cultiveeren van het Landgoed Buitenzorg heeft gegeven, moedigd 
thans alle Landeigenaren aan, om hun Landerijen uit dien Slaat van 
slaapte, waar in de natuur lag, op te beuren, en in vruglbaare en 
werkzaame velden te veranderen, en er begint meer en meer een 
geest van cultuure onder de ingezetenen dezer kolonie te komen; 
dientengevolgen zal hebben, dat niet alleen de Landen ontgind en 
Jaarlijks aanmerkelijke inzamen van Producten gedaan zullen worden, 
maar dat ook particulieren hunne fortuinen in Landerijen zullen 
steken, en andere door industrie haar fortuin zullen kunnen maken, 
door het kopen en bearbeiden van Landen, waartoe wij de weg aan
gewezen hebben, door de Weeskamer te authoriseeren om 2/3 te 
leenen op die perceelen, welke door het gouvernement verkocht zullen 
worden, door welke middelen de ommelanden en het aangrenzende 
Orauwang en Bantamsehe, welke nu nog voor een groot gedeelte 
en laatstgem: geheel, woest en ledig leggen, in vrugtbare streken 
zullen veranderd worden, dat tot een algemeen voordeel zal strekken, 
en eindelijk deze woeste onafmetelijke stukken gronds, daar niemand 
nut van heeft, in aangenaame oorden, waar de menschen meer en 
meer geeiviliceerd zullen werden, veranderen, en die deze kolonie 
eene Situatie zullen maken waar in men genoeglijk verblijven kan; 
daar in vroeger tijden elk verlangde om dezelve te verlaten; om 
deze niet te veel uit te breiden zullen wij bij ons volgend verslag, 
de Eer hebben Uw Excellentie aan te bieden de rapporten, welke 
wij omtrent de Staat der Rijstcultuur ontvangen, en waaruit Iluogst-
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dcnzelve meer speciaal den staat van dit onontbeerlijk product zuit 
ontwaaren.

§ 45. Onder het hoofddeel
Ambtenaren brengen wij ter geëerde Kennisse van Uw Excellentie 

dat zig aan ons geadresseerd heeft den Landdrost der Bataviasche 
Ommelanden L. Z. Veeckens, met verzoek dat hem, mits de groote 
Extensie, welke zijne jurisdictie door de vereeniging van de gecon- 
questeerde Bantamsche Landen, het Regentschap Tangerang, en een 
gedeelte van het Regentschap Crawang met de ommelanden had 
verkregen, en het bezwaar om zijn ambt zonder assistentie na be
lmoren waar te nemen, een adjunct mogt worden toegevoegd: zoo 
hebben wij op voorstel van den Eerstgetekende hierin bewilligd, 
omdat wij overtuigd waaren, dat de uitgestrektheid der ommelanden 
den Landdrost de waarneming van zijn ambt op den voormaligen 
voet te moeijlijk maakte, en hij door de verpligting om zich met 
alle details te bemoeijen op den duur agterlijk zoude moeten blijven 
in de vervulling van hetgeen hem volgens zijn bediening incumbeerde; 
kunnende wij Uw Excellentie met genoegen van de zèle en ambitie 
van dezen ambtenaar ter kennis brengen, dat Hij de nieuwe inrig- 
tingen omtrent de Justitie en politie, in de ommelanden met een 
compleet succes heeft georganiseert; tot deze adjunct hebben wij 
onder de benaming van Drost benoemd den Boekhouder en klein 
kassier, mitgaders Lid in den Raad van Justitie te Sourabaya J. de 
Bruin, en wij kunnen Uw Excellentie bij deze occasie verzekeren, 
dat de nieuwe inrigting van Politie en Justitie in de ommelanden 
van Batavia volkomen aan liaare verwagting beantwoord; hetgeen 
mede niet weinig bijdraagt tot de bevordering der welvaart van de 
Inlanders in deze omtrek woonachtig, welke bevoorens geen veilig
heid van goed, nog leven hadden, doch thans beide beveiligd ziende 
zich toeleggen om liaare bezittingen te vermeerderen en door haare 
beteren kleeding en andere Luxe zulks aan den dag te leggen, het
geen zij bevoorens nimmer durvden doen, uit vreeze, dat zij om deze 
goederen vermoord zouden worden; dat zulks een gewenschte invloed 
op de industrie en nijverheid van den (na zijn gesteldheid hoog
moedige) Javaan heeft, waardoor de culture en andere takken van 
welvaart vermeerderen, behoeft voor Uw Excellentie geenszins be
toogd te worden.

§ 46. Onder de ambtenaren, die almede als zeer gewigtig voor
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deze kolonie kunnen beschouwd worden, zijn zeker president en 
Leden van de nieuw opgerigte generale Rekenkamer; en welkers 
werkzaamheden na den eisch harer instructie zeer uitgebreid zijn; 
zo als Uwe Excellentie (des gelievende) zal kunnen ontwaaren uit 
de hier nevens sub La. C gevoegd rapport, van de generale Reken
kamer wegens haare verrigtingen zederd den 1 van Ilooij tot ultimo 
van Wintermaand des voorleeden jaars, en de specifieke Lijst 
alle zodanige Rekeningen als geduurende de zes laatste maanden van 
het gepasseerde Jaar door haar kamer geexamineerd en nagegaan 
zijn; het nut welke door deze kamer te weeg gebragt word, is zeer 
groot, dewijl daardoor in eens de weg afgesneden is, van alle 
bedrog, en omwegen, welke hier te dikwijls in het werk gesteld 
wierden, om verduisterde goederen, opzettelijk verkogte Producten, 
uit de magazijnen, door middel van een Politiek besluit, of 
onder allerlij voorwendselen wederom goed te maken en dezelve 
maar te laten afschrijven; dan daar dus deze ambtenaren van zo 
veel belang zijn, en tevens honorable en zeer laborieusen posten 
bekleeden, doch geen evenredige betaling genieten, met andere amb
tenaren, welkers Tractementen nogthans namate van hunne werk
zaamheden en rangen niet te hoog gesteld zijn, zo hebben wij op 
de instantie daartoe aan ons door den President van gem. Reken
kamer gedaan, de Tractementen van President en Leden verhoogd, 
als van de President tot Tien duijzend, en van de Leden tot vijf 
duizend Rijksdaalders ieder zilvergeld ’s jaars, en wij vertrouwen dat 
Zijne Majesteit, door Uw Excellentie onderrigt van het nut, en de 
veele werkzaamheden van den President en de leden dezer kamer, 
zal Hoogstdeszelvs goedkeuring aan deze dispositie niet ontzeggen,

§ 47. De met het voormelde schip The Thames alhier aange
komen Predikant F. C. II. A. Cluver hebben wij als Lccraar bij de 
gereformeerde gemeente dezer hoofdplaats op het daartoe staande 
Tractement beroepen.

§ 48. Den advocaat J. Burger hebben wij toegestaan, in deze 
betrekking, voor den ïïoogen Raad van Justitie en het Kollegic van 
Schepenen te mogen postuleeren en
Tractement voor Advocaten van ƒ 60 ’s maands, gedurende de drie 
eerste Jaren van zijn functie.

§ 49. Kort na den aankomst van de Klerk Mr. P. G. vanHolm- 
berg de Bekfeld, overleed de Extra ordinair Raad in den Hoogen

van

hem toegevoegd het gewoon
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Raad van justitie Klaas Lakke, waarop den Eerstgetekende denzelve 
voorstelde tot de vervulling van dat ambt, onder communicatie 
Uw Excellenties aanschrijving, omtrent] zijn braaf en cordaat 

gedrag bij de noodlottige overstrooming in Gelderland gehouden, 
daar hij zig zeer wel bij ons voorgedaan heeft, en een onbedorven 
hart scheen te hebben; zoo hebben wij volgaarn in deze voordragt 

Zijn Excellentie toegestemt, en wij twijfelen geenszins of dit 
zal Uw Excellentie niet ongevallig zijn.

§ 50. Ten slotte van dit verslag hebben wij nog de Eer Uw 
Excellentie te informeeren, dat de Eerstgetekende ons gecommuniceerd 
heeft, dat de aanmerkelijke sommen, welke Hoogstdenzelven gebleken 
waren door den gewezen Resident van Banjermassing Willem Bloem 
R. Z. den Lande op rekening te zijn gesteld voor ongelden van 
Fortificatiën en marine, niet hadden kunnen missen Zijn Excellentie’s 
aandacht tot zich te trekken; dat Hoogstdenzelve ook reeds gede
termineerd was zich de dispositie daaromtrent te reserveren, als 
zaken ten onderwerp hebbende, waarvan de cognitie alleen tot 
Hoogstd. competentie behoord, dan dat sedert dat bij ons ingekomen 
en op Hoogst deszelvs voorstel commissoriaal gemaakt was de bevin
ding van den President van de generale Rekenkamer Bauer, als 
gewezen visitateur generaal op de Negotieboeken van Banjermassing 
van den Jare 1806/7 en 1807/8 Zijne Excellentie van deze deter
minatie in zoo verre was terug gekomen, dat Hoogst denzelve ge- 
oordeelt had, de in rekening gebragte ongelden voor de marine 
daarvan te kunnen Eximeren, wijl dezelve bij de bevinding van den 
voorn. President Bauer, zoo wel als alle verdere afwijkingen, met 
de vereischte naauwkeurigheid zijn onderzocht, en door hem aange
toond is de vergoeding waartoe den gewezen Resident Bloem zou 
behoren tc worden gehouden, bedragende voor onkosten van vaar
tuigen alleen ƒ33055:18.8, die Hij hiervoor boven het bepaalde bij 
de memorie van menage heeft afgeschreven.

Doch dat de aan den Lande door welm. gewezen Resident in 
rekening gebragte uitgaven voor Fortificatiën integendeel niet onder 
het onderzoek van den gewezen visitateur generaal hadden kunnen 
vallen, uit consideratie voor de authorisatie dezer Regering, waar 
mede den gewezen resident Bloem zich heeft beschouwd te zijn 
gedekt, en dat Zijne Excellentie derhalve zich tot deze zaak dan 
ook bijzonder bepaald had en den gewezen Resident Bloem moeten
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opleggen de vergoeding aan ’s Lands kas der laatstgem. afgeboekte 
uitgaven, ten soumie van ƒ 29427 : 12.8 gelijk aan ons zou con- 
steeren uit het bij die communicatie verzeilende Extract uit het 
Register der besluiten van den Eerstgeteekende gedk den 12 
grasmaand, waar in tevens de gronden en motiven die hoogstden- 
zelve daartoe hadden vcrpligt, breedvoerig zijn aangehaald; en wij 

de vrijheid kopy van dat Extract hiernevens (Lr. D gem.)

van

nemen
Uw Excellentie aan te bieden.

Wij hebben de Eer met alle verschuldigde hoogachting te verblijven.

Brief van Van Polanen aan W. H. van 
IJ s s e 1 d ij k, 5 Mei 1810.

128.

Princeton N. I.

WelEdel groot achtbare Heer.

Met het grootste genoegen heb ik de eer UwEd.Gr. A. te melden, 
dat bij de laatste berichten uit Europa, het voor zeeker is, dat Hol
land als een onafhankelijk Rijk zal blijven bestaan en eene ver
meerdering van territoir zal verkrijgen, wij behouden ook daarbij 
onzen welbeminden Koning Louis, die na het voltrokken Huwelijk 
van den Franschen Keijzer, in Holland terug komt.

De Constitutionneele Adel in Holland is afgeschaft; zoo als ook, 
bij Decreet van Z. M. van den 14 February, de ambten en tituls van 
Maarschalk van Holland.

De Heer Prediger is den 28 Maart in Texel aangekomen, ik heb 
mij ook beijverd eene passage voor den Heer Generaal Majoor Sandol 
Roy te verkrijgen, die intusschen bij mij gelogeerd is, en uitgenomen 
een verkoudheid, volmaakt wel is.

Binnen weinige Maanden hoop ik UwEd. A., of in persoon of bij 
brief, gewichtiger nieuws te zullen bededen; in het eerste geval, 
zonder de minste vrees, om terug te worden gezonden.

Vergun mij UwEg. A. te verzoeken in liggende aan mijne ongelukkige 
Dochter te willen doen inhandigen.
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129. Uittreksels uit de Bataviasche Koloniale Courant, 
9 en 11 Mei 1810.

Batavia den 9den van Bloeimaand.

Men heeft liet ongenoegen van te vernemen, dat het’ eiland Am- 
boina bij kapitulatie, geteekend den 18 van Sprokkelmaand j.1. aan 
twee vijandelijke fregatten, de Cornwallis en de Dover, en de corvet 
Scipio is overgegeven. Het garnizoen is overgebracht naar Samarang. 
De Kolonel Filz heden aangekomen, is in crimineel arrest aan den 
Fiscaal bij de Hooge Militaire Vierschaar overgeleverd. Het besluit 
van Zijne Excellentie, en de stukken tot die overgaaf betrekkelijk, 
in onze volgende.

Vrijdag, den 11den van Bloeimaand 1810.

Het verdient eenige opmerking, dat de Koninklijke Courant van 
den 4 van Oogstmaand jl. in dezelfden geest, als onze Koloniale van 
den 9 van Sprokkelm. zich uitdrukt, opzigtelijk de vermoedelijke 
uitwerking welke de Engelsche expeditie, hoe noodlottig anders, nog 
ten goede hebben zoude ter ontdekking van de ware gevoelens van 
menschen jegens hun Vaderland.

Eene overeenstemming van gedagte op zulk eenen afstand, schijnt 
eenige gegrond heid te waarborgen aan dc verwachting, dat er voor 
sommigen niet meer noodig ware, dan eene gunstig schijnende om
standigheid, dat, iu weerwil van alle ijverbeloon voor Vaderlanden 
gevestigde orde van zaken, in eens het masker af te ligten, en 
openlijk terug te keeren tot eene partij, aan welke men steeds hei
melijk bleef toegedaan, ’t Is onzer opmerking niet ontgaan, dat de 
Engelsche Nieuwspapieren aan het Ministerie den misslag verwijten, 
van den aanval niet gedaan te hebben op de Maas, wanneer men 
veelligt meerder bijval zoude gekregen hebben.

De voort8pruiting van al die kwade geruchten uit Holland, van 
betgene in Duitschland, Spanje enz. ten nadeele van Frankrijk zoude
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zijn voorgevallen, en waarover in de Fransche Dagbladen geklaagd 
wordt, laat zich dan ook gemakkelijk beoordeelen: te meer, daar 
deze zelfde kwade tijdingen na deze Kolonie zijn overgezonden, 
het publiek in te nemen, en soortgelijke meer, om hetzelve in den 
waan te brengen, dat Zijne Majesteit alle veranderingen en nieuwe 
organisatien af keurde, en men wel spoedig andere maatregelen zoude 
daargesteld zien; terwijl men zich zelfs hatelijke en gewaagde uit
drukkingen omtrent de eerste personen in het bestier veroorlooft.

Er komt bij, dat een zeer bekend vriend der Engelschen, die zich 
deed benoemen tot Agent voor de kolonie in Amerika, ondernomen 
heeft contracten te sluiten, welke den val der kolonie ten gevolge 
zouden gehad hebben, indien daarin door de Hooge Regering niet 
was voorzien, gelijk uit Hoogstderzelver besluiten in eene vorige 
aan ons is bekend geworden. De brieven van dezen man geven op 
elke bladzijde de duidelijkste bewijzen van Anglomanie en haat tegen 
het Fransche gouvernement.

Van het een en ander is Zijne Majesteit en de Minister onderrigt 
geworden; zullende deze woelingen nergens anders toe strekken, dan 
om de trouw en verkleefdheid van deze Kolonie aan Zijne Majesteit 
en het Moederland meer en meer te doen zien, en zich waardig te 
maken de hulp en bescherming, welke dezelve van de vaderlijke 
zorg van Zijne Majesteit te gemoet ziet.

om

130. Brief van den D i ree te u r-Generaal en de 
Radon van Indië aan Min. Van der Ileim, 
15 Mei 1810.

Batavia den 15e van Bloeimaand 1810.

Iloog Edel Gestreng Heer!

Wij hebben ons mogen vereert zien met Uw Excellenties hoogst 
gerespecteerde schrijven van den 15 van Slagtmaand a° p°, geadres
seerd aan den Directeur generaal en Raden van Hollandsch Indien,
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maken van de eerste gelegenheid, die ons voorkomt, gebruik om 
daarop eerbiedig te antwoorden, met vooraf Uwe Excellentie ter 
geëerde kennisse te brengen :

Dat wij conform de daarbij voorkomende aanschrijving om inge
volge de Hoge begeerte van Zijne Majesteit den Koning onze ge- 
nomene dispositie, waarbij het Land Jassinga aan Zijne Excellentie 
den Maarschalk en Gouverneur Generaal, in eigendom was afgestaan, 
te annulleeren, ter eerste vergadering aan die geheiligde last plig- 
telijk voldaan hebben, zo als Uwe Excellentie dit zal gelieven te 
beoogen uit het Extract Resolutie van den 28 passato, hetwelk wij 
de eer hebben Uoogstdenzelve bij deezen aan te bieden.

De gevolgtrekking, Hoog Edele Gestrenge Heer! die uit gem. 
onze demarche is voortgevloeid, dat wij daardoor en door het willen 
beloonen van den Maarschalk en Gouverneur Generaal aan wien wij 
ondergeschikt zijn, een stap gedaan hebben, die als een uitoeffening 
van de rechten der souvereiniteit, alleen toekomende aan Zijne 
Majesteit den Koning is beschouwd geworden, heeft niet dan ten 
uiterste moeten treffen aan ambtenaren, die hare zêle en trouwe met 
de verpligtte gehoorzaamheid en onderwerping aan een geëerbiedigd 
vorst plegtig bezworen hebbende, geen andere maatstaf in hare 
gedragingen kennen als de zodanigen, die daar mede volkomen 
bestaanbaar en overeenkomstig is. Deezen geest, — te meer voor en 
aan een Vorst wiens betrachtingen zich alleen bepalen tot het behoud 
en opbeuring van het zo zeer lijdend vaderland, hetwelk de waar
borg is, dat hetzelve in weerwil van de vernielende pogingen van 
een onversoenlijken vijand behouden blijven zal, en wiens deugden 
en onvermoeijden ijver ter redding van hetzelve Uoogstdenzelve voor 
altoos verzeekert hebben van de liefde, hoogachting en verkleefdheid 
eener dankbare natie voor een aan Hoogstdeszelvs dierbaar persoon, 
waarvan de getuigen benevens zoo vele doorslaande bewijzen ook 
tot deeze verre afgelegene gewesten zijn overgeslagen —, deezen geest, 
zeggen wij bezielde steeds onze harten, en het is in het overtuigend 
zelfsgevoel, dat die principes bij ons altoos dezelvde zijn en blijven 
zullen, dat wij het wagen Uw Excellentie meer in detail met dat 
ons gehouden gedrag bekent te maken, met geen ander oogmerk 
nochtans als alleen om daardoor in het gunstig appuy van Uwe 
Excellentie Zijne Majesteit over die demarche, is het mogelijk, in 

gunstiger denkbeeld te brengen, en te overtuigen, dat gem.

en

een
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onze dwaling, eene dwaling is geweest, waarin wij geen andere 
bedoeling gehad hebben als om te gelijk met het belang van ’s Ma- 
jesteits possessien in deeze colonie, ook dat van den Maarschalk en 
Gouverneur Generaal te bevorderen, en door dien weg is het mogelijk, 
nit te wisschen de tracés van ongenoegen, die daarover in ’s Konings 
herte mogten zijn overgebleeven.

Om nu d't oogmerk, hetwelk bij ons boven alle wenschen gaat, 
te bereijken, kan het van geen nut zijn, dat wij aan Uwe Excellenties 
geheugen terug brengen de motieven, die daartoe aanleidinggaven; 
het voorstel daartoe gedaan bij Uwe Excellentie bekent zijnde, is het 
voorzeker niet aan Hoogstdenzelve ontslipt, dat hadden wij daarin 
de liooge geëerbiedigde afkeuring van Zijne Majesteit en Uwe Ex
cellentie kunnen voorzien, zeer zeeker den Maarschalk en gouverneur 
generaal even zo min tot de aceptatie van dat Land zoude zijn 
overgegaan als wij tot den afstand van hetzelve. Dan, hetgeene 
daaraan ontbrak, is de meerdere ontwikkeling van die reedenen, en 
speciaal die, waarom wij de gevolgtrekking niet hebben opgemerkt, 
die bij Zijne Majesteit daaruit is voortgevloeijd. Het zij ons vergund 
Uwe Excellentie onder het oog te brengen, dat van de onheugelijkste 
tijden af, liet gouvernement in Indien op de. qualificatie van het 
vorig bewind geauthoriseerd is geweest om zulke Landen, die woest 
en ledig lagen ter cultivatie aan dezulken, die dit wilden onder
nemen in eijgendom af te staan. — Hiervan getuigen zoveele Donatie 
Brieven, als daarvan ter Secretarije deezer Rcgeering voorhanden, 
en steeds door Gouverneur Generaal en Raden uitgegeven zijn; zo 
dat die handeling, voor zo verre dit is kunnen worden nagegaan, 
sedert het Jaar 1714 ten tijde van den gouverneur generaal van 
Zwol tot op den tegen woord i gen tijd plaats heeft gehad, en dat 
het ook niet aan voorbeelden ontbrak dat zodanige afstanden gedaan 
zijn door den Raad van Indien aan den Heer Gouverneur Generaal 
word bewezen uit de hiernevens in eopia gaande donatiebrieven, 
die in de Jaren 1730, 1719, 1753, 1707, 1769, 1771 en 1802 op 
die wijze door den Raad van Indien zijn verleend geworden, en, 
ofschoon het ons niet is mogen gelukken, onder de archieven de stellige 
authorisatie daartoe te vinden, zo blijkt het bestaan van 
authori8atie uit het authentiek extract Resolutie van den 11 October 
1652 hetwelk wij zo vrij zijn Uwe Excellentie hier nevens almede 

te bieden. — Daar wij nu zo min in de ons voorgeschreeve» In

een zoodanige
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structie als door speciale bevelen geinformeert waren van een andere 
intentie zijner Majesteit, en Uwe Excellentie te dien opzichte, dewelke 
voortaan als een heijlige wet zal worden geobserveert, zijn wij voort
gegaan niet een handeling, waar toe wij ons te dier tijd noch ge- 
rechtigt agtten, en dit deeden wij met te meer gerustheid, daar het 
Land Jassinga volkomen viel in de termen, waarom een zodanige 
authorisatie weleer gegceven is, te weeten, dat door het afstaan van 
meerendeels onbebouwde en woeste streeken ter cultivatie aan par
ticulieren, en voor den Heer van den Lande, en voor den onder
nemer, beider belang zouden bevordert worden. Om dit tebetoogen, 
zijn wij zo vrij hier te noteeren, dat het Land Jassinga een streek 
lands was, waar van den Bantams Koning geen het minste voordeel 
trok, en hetzelve door hem bij wijze van appanage afgestaan zijnde, 
aan vier Ingebeijs of Hoofden; deezen daar in een bijna onafhange- 
lijk gezach, schoon op de gebrekkigste wijze uitoeffenden, dat de daar 
in gevonden wordende bijna ontoegangkelijke wildernissen, veelal ten 

. verblijve strekkende van weggelopen Lijfeijgenen, en slegt volk, 
niet meer arbeidende, als waartoe de dringendste nooddruft om te 
leeven hun verpligltc, als het ware, zo voor de Colonie in het al
gemeen, als voor den Vorst, aan wien hetzelve als.een domain toe
behoord, voor altoos onnut bleeven, Ja! ten hoogste schadelijk waren 
voor de aangrenzende Landen, die daarvan zeer veel te lijden had
den, waar bij eindelijk noch kwam het inconvenient, dat de veraf
gelegenheid van het zelve en de slegte wegen derwaarts veroorzaakten, 
dat den Landbouwer wierd terug gehouden om van den grond meer 
voordeel te trekken als tot zijn bestaan noodig was, daar de gelegen
heid hem ontbrak om die voortbrengsels ter markt te brengen, en 
door dien weg zo wel zich zelve te bevoordeelen als anderen te gerieven.

De onvoordeelige situatie nu van dit Land, indien het in dien 
Staat bleeve, gevoegd bij de zugt, die wij bereeds in den Maar
schalk en Gouverneur Generaal hadden mogen opmerken, voor de 
bevordering van den Landbouw en de kunde, die Zijne Excellentie 
daar in bereeds hadde aan den dag gelegd, waren zo veele beweeg
redenen, die ons deeden besluiten, om te gelijk bij het daarstellen 
van een blijk van dos Regeerings erkentenis voor het verrig'te in 
het Bantamsche, ook de algemeene welvaart die door eene meerdere 
cultivatie van die Landstreek koude worden voorzien, te bevorderen, 
waartoe wij nooh te eerder overgingen, omdat wij den Maarschalk

i
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en Gouverneur Generaal als de Hoge persoon beschouwden, die en 
door Iloogstd eszei vs invloed en vermoogen en door het bezit 
het Landgoed Buitenzorg boven anderen in staat was, dat oogmerk 
te bereiken, te meer noch daar zulks niet geschieden konde, als door 
het doen van opofferingen, die om de wille van den noch onzeekeren 
uitslag minder aan het gouvernement als aan Zijne Excellentie 
konnen convenieeren. — En dat dit begrip niet ongegrond is ge
weest, vermeenen wij daar door beweezen te zijn, dat zedert de be- 
keering van dat Land door Zijne Excellentie niets meer van de 
voorige roof en plunderzugt aldaar vernomen word, en hetzelve 
door het daar in aanleggen van een openbare markt, het maken van 
bruikbare wegen, waarlangs de producten na de beneden Landen 
kunnen worden afgevoert, en andere verbeeteringen, gebragt is tot 
die welvaart, dat het gedagte Land aan de Chineezen is kunnen 
worden verpagt voor een somma van 5000 Sp« Jaarlijks voor den 
tijd van drie Jaren, om naderhand tot een dubbelde somma ver
hoogd te worden, hetwelk zeeker nimmer het gevolg zoude hebben 
kunnen zijn, indien den pagter van hetzelve niet hadde voorzien, 
dat hij door eene betere inrichting van de administratie en cultivatie 
dier Landstreek in Staat zoude worden gesteld die Somma op te 
brengen, zo dat wij ons wel durven vleijen, na de aanmoedigingen 
welke ons uit de couranten gebleeken zijn dat Zijne Majesteit tot 
de ontginning van onbebouwde Landen aan de Ingezetenen van het 
Koningrijk heeft gelieven te geeven, dat, wanneer Zijne Majesteit 
door Uwe Excellentie bekend zal zijn gemaakt met de situatie, waarin 
het Land Jassinga ten tijde van de donatie was, Iloogstdenzelve 
den afstand uit een gunstiger en welligt uit een ander oogpunt als 
te voren zal gelieven te beschouwen, blijvende ons nu noch over 
om dit met de verpligte bescheidenheid ook te beproeven over de 
belooning, die wij daardoor aan den Maarschalk en Gouverneur Gene
raal hebben willen geeven. — Wij mogen niet voor Uwe Excellentie 
ontveinssen, dat het onwedersprekelijk regt, aan wien zulks toekomt, 
destijds bij ons is in aanmerking gekomen, zo dat een ijder onzer 
als het ware aarzelde daar in te treden. —Dan de omslandigheeden, 
die bij het geval plaats vonden, gevoegd bij de orders, die wij 
het vorig Bewind, zo als die hier boven zijn genoteerd, voor 
hadden, deeden ons de daad uit een oogpunt beschouwen, die de 
zwarigheid in dezen meerendeele wegnam.

van

van
ons
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Zijne Excellentie had ons bereeds aan het begin van Hoogstdesselvs 
komst met de Intentie gelieven bekent te maken, om na het vol
brengen van de Hoge last Zijner Majesteit, om Indien te organiseeren 
Hoogstdesselves ontslag te verzoeken, en met permissie van Hoogst- 
denzelve na het vaderland terug te keeren, een voorneemen, dat te 

wierd aangeraden door den nadeeligen invloed, die het scheenmeer
dat het Indische climaat op desselvs lichaamsgestel in weerwil van 
het verblijf op Buitenzorg op den duur zoude hebben. Wij begreepen, 
dat met alvoorens op den afstand van het Land Jassinga de hooge 
approbatie van Zijne Majesteit te verzoeken en af te wachten, te 
meer om de omstandigheeden van den oorlog het in deezen bedoelde 
oogmerk zeer zoude zijn vertraagd geworden, dat indien den Maarschalk 
het gemelde Land zoude aanvaarden en daaraan de verbeeteringen 
ontginnen waarvoor hetzelve vatbaar was, het tijdsverloop, waar in 
die hoge approbatie koude worden afgewagt, een essentieele hinderpaal 
zoude toebrengen aan het oogmerk, dat daarmede bedoeld wierd. — 
En eijndelijk, dat ofschoon den Ileere Gouverneur Generaal aan het 
hoofd deezer Begeering geplaatst zijnde, de zaken van Regering door 
het Lichaam van Gouverneur Generaal en Raden worden afgedaan, 
dit om der wille van den aart der zaeke niet in aanmerking konde 
komen, en wij in dit bijzonder geval een Lichaam bleven uitmaken,
gelijkstandig met dat, zooals het ons is voorgeschreeven bij de Instructie 
ingevalle van aflijvigheid van een heer Gouverneur Generaal, om 
Zijne Majesteit den Koning in de souvereinileijt van deeze Landen 
te representeeren; en deeze redenen, met het regt, dat wij vermeend- 
den noch als voorheen in de Hoge Regering te berusten, deed ons 
tot een stap besluiten, die in alle gevallen doch door Zijne Majesteit 
moest worden gesanctionneerd — Zie daar Hoog Edele Gestrenge 
Ileere de motieven kortelijk geschetst, die ons tot dat besluit be- 
woogen hebben; mogen wij zo gelukkig zijn, dat dezelve bij Uwe 
Excellentie in eenige aanmerking komen, dan vleijen wij ons, dat 
Uwe Excellentie ons de voldoening niet zal weijgcren, van die te 
brengen voor den throon van een Vorst, die wij lloogstdenzelve 
bidden uit onzen ïiaarn de eerbiedige verzeekering aan te bieden, 
dat geene onzer zich waardig zoude oordeelen eene plaats aan do 
tafel der Hoge Regeering te bekleeden, indien hij zich in staat 
gevoelde willens en weetens een stap te doen, die onze plicht als 
getrouwe onderdanen van een geëerbiedigd Koning zoude overschrijden,
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en het is met deeze gevoelens, dat wij ons vereeren met de 
schuldigde eerbied en hoogachting te zijn

ver-

Hoog Edel Gestrenge Heer
Uw Hoog Edele Gestrenge onderdanige 

gehoorzame dienaren,
W. II. VAN IJSSELDIJK.
D. T. Chassé.
I. W. van Hoesen.
II. A. Pabvé.
W. Wardenaab.
J. O. Romswinckel.
A. HART8INCK.

s

131. Missive van G. G. en Raden'van Indië aan 
Min. Van der H e i m, 21 April 1810.

§ 51. Voortgaande Uwe Excellentie verslag te doen van onze 
verrigtingen, hebben wij de eer betrekkelijk de 

Finaiitien, lloogstdenzelve te bedoelen, dat daar wij bij onze vorige 
missive van Lentemaand § 44 Uwe Excellentie communiceerden hoezeer 
de geest van culture zich onder de ingezetenen dezer kolonie ver
toonde, en dat verscheiden Land Heeren, aangcrnoedigd door het 
voorbeeld van den Eerstgcteekende, zich beijverden den Landbouw 
te verbeteren, en aanmerkelijk uit tc breiden, welke tot niets anders 
dan liet welzijn dezer kolonie en voorspoed der ingezetenen kan 
strekken, aangenaam in onze vooruitzigtcn hieromtrend zijn te gemoet 
gekomen door het verslag welke den eerst geteekende ons gedaan 
heeft der verkoop van zes Perceelen Land, welke belmoren tot dat 
gedeelte van het gewezene Regentschap Crauwang, hetwelk aan de 
Bataviasche Ommelanden is gevoegd, waaruit ons gebleken is, dat 
deze zes perceelen afgeworpen hebben, de aanzienlijke som 
zevenmaal Hondert een en Negentig duizend Rijksdaalders; ’sLands 
geregtigheid daaronder niet begrepen. Dat deze koopschat, welke 
verre overtroffen heelt de waarde waarvoor de voorschreven Landerijen 
door den Directeur generaal, en 
ommelanden waren getaxeerd, zoozeer in ’t

van

den Landdrost der Bataviasche 
voordeel van den Lande
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is, dat Zijne Excellentie niet geaarzeld heeft dezelve met Hoogst 
Deszelfs approbatie te bekragtigen, terwijl H: D: ons daar bij heeft 
voorgedragen door de opgemelde gehouden verkooping, en de daaraan 
door Hoogst Deszelfs geliegte approbatie, bij onze resolutie aantee- 
kening te doen houden, en tevens met genoegen geannonceerd heeft, 
dat met dezen verkoop het plan van finantiën voor dit jaar zoude 
zijn voltrokken cn ’s Gouvernements uitgaven ruim zouden kunnen 
worden bestreden, nadat wij zouden hebben aangenomen het volgend 
voorstel, hetwelk Hoogst Denzelve nog overbleef bij deze communi
catie te doen.

Dat de ongelukkige situatie waarin deze Kolonie door den aan
houdenden oorlog en door de verschillen tusschen Noord America en 
de Europeesche mogendheden, zich ten aanzien van het finantiëele 
bevind, de overvloed harer producten, welke onder andere omstan
digheden de balance grootelijks in haar voordeel zoude doen over
hellen, niet oneigen kan worden vergeleken bij een goed, waar van 
het genot niet dan na een tijd vergund is; dat het bij ons en bij 
ieder te zeer bekend was, dan dat het eenig betoog zoude behoeven, 
dat de Extra ordinaire middelen, welke tot stijving van de Finantiën 
sints twee Jaren waren gebezigd, daarvan een noodzakelijk gevolg 
hebben moeten zijn, en dat daar mede zal moeten worden voort
gegaan, zoo lange die situatie niet verandert; dan dat het ook tevens 
de zorge van het gouvernement ten volle waardig was, die middelen 
zoo voor haar zelve, als voor de goede Ingezetenen het minst druk
kende te doen zijn, en vermits Hoogst Deszelfs betragtingen in het 
kiezen der daartoe dienstige maatregelen, steeds zulks een strekking 
hebben, meende Zijn Excellentie ons te moeten proponeeren, om het 
rendement der op den 29 van Slagtmaand 1809 verkogte Tangerang- 
sclie Landen, tot rds: 419800 en het rendement der Crauwangsche 
Landen tot rds: 791000 te samen rds: 1210800 papieregeld, waarvan 
liet provenu bestemd was om te worden vernietigd, met oogmerk 
om de massa van de credit papieren te verminderen, uit het fonds 
van Amortisement aan 's Lands kas te doen leenen, tot dat gunstiger 
omstandigheden zullen toelaten, het daaromtrent geresolveerde te 
realiseeren, vertrouwende Zijn Excellentie dat deze maatregel door 
(en ieder zoude worden geoordeeld allezints aan onzen tegen woor- 
digen toestand te voegen; dan dat ofschoon dezelve ook moge vor
deren de vermindering van een gedeelte der in omloop gebragte
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papieren munt, voor een tijd te verschuiven, Zijn.Excellentienogtans 
bij H. D. determinatie bleef, om liet circuleerende papiere geld, door 
geen nadere aanmakingen te vermeerderen, gevoelende dat het Gou
vernement, zal zij het vertrouwen der Ingezetenen behouden, verpligt 
is de daaromtrent gedane toezegging te solemniseeren; waarom Zijn 
Excellentie bij deze gelegenheid proponeerde, om eene som 
rds. 300000 aan oude papieren van credit, hetwelk montant inge
volge van ons besluit van den 13 van Lentemaand 1809, nieuwe 
creditbrieven van rds : 10, 5, 3, 2 en 1 zijn aangemaakt, te vernietigen.

§ 52. Welke voorstellen wij allesints aan ons tegenwoordige toe
stand geëvenredigd, regtmatig en noodzakelijk gevonden hebben; 
waar om wij dan ook geenzints hebben geaarseld daaraan onse toe
stemming te hegten, en ons volkomen daarmede te vereenigen, ver
trouwende dat Zijne Majesteit en Uwe Excellentie met ons, zulks 
als het minst drukkende middel zullen beschouwen om in dezen

vaD

zorgclijken toestand onze financieele situatie gaande te houden en 
met Hoogst Deszelfs approbatie zullen vereeren.

§ 53. Bij deze zelfde gelegenheid heeft den eerstgeteekende ons 
te kennen gegeven, dat het ons uit de hiervoren § 52 gedane voor- 
dragt zoude zijn gebleken, dat in de finantien voor dit jaar zoo vol
komen was voorzien dat alle uitgaven daardoor ruim zullen kunnen 
worden bestreden, Hoogst Denzelve het vooruitzigt voede, daar in 
voor het volgende jaar niet minder gelukkig te zullen zijn, zonder 
de schulden merkelijk te vermeerderen, dan dat vermits men niet 
te vroeg tijdig daar over zijne gedachten konde laten gaan, ten einde 
daar in niet dan na rijp oordeel te beslissen, Zijne Kxcellentie had 
gemeend ons te moeten informeeren, dat Hoogst Denzelve bekend was 
gemaakt met het idee om van particulieren zoo door hun zelve als
voor hunne uitlandige principalen, papieren geld met vijftig ten 
honderd als zilvergeld in kas te accepteeren, of kondert en vijftig

de tellers bewijzen afvoor hondert rijksdaalders, en daar voor aan 
te geven, dat zij de door hun getelde sommen met het voorschreven 
rabat bij den Lande te goed hadden zonder renten; beschouwende 
dit ontwerp in zijne gevolgen niet onvoordeelig voor den Lande, wijl 
het geen twijffel koude onderhevig zijn, of het credit van het papieren

omstandigheden herstellen,geld moest zich bij een verandering van 
doch dat II. D. in hetzelve geen genoegzame waarborg gevonden 
had voor de tellers, wegens den tijd wanneer zij over deze hunne
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fondsen zoude kunnen beschikken, en het even min billijk geacht, 
dat zij inmiddels van het genot van renten zouden wezen verstoken; 
dat Zijne Excellentie derhalve de houders van de fondsen had laten 
sondeeren, in hoeverre zij voor hun zelve, als gemagtigdens genegen 
mogten zijn, den Lande tegens het aanstaande jaar, zestienmaal 
hondert duizend rijksdaalders aan papieren geld te schieten, op 
voorwaarde dat zij voor iedere hondert en zestig rijksdaalders aan 
papiere geld, hondert rijksd: zilver munt, dan wel voor iedere hondert 
rijksdaalders papiere geld, twee en zestig en een halve rijksd: in 
spetie, 't geen een verlies geeft van zeven en dertig en een halve 
rijksdaalders Papiere geld op het hondert zouden terug bekomen, 
hetzij alhier in Producten welke ten allen tijde kunnen worden ont
vangen of in spetie, dan wel in wissels op Holland, in beiden ge
vallen binnen vier jaren na de telling, dan wel binnen het jaar na 
den vrede, indien de zelve intusschen en voor de expiratie van het 
derde jaaf mogt vallen, genietende inmiddels tot den dag der 
aflossing ze3 percent aan renten van het getelde kapitaal, in 
voege voorschr: het zilver geld gerealiseerd, betaalbaar in papieren 
van crediet, met de bij het gouvernement bepaalde agio; dat dit 
ontwerp over het algemeen gcgouteerd was, doch dat de gcvolmag- 
tigdens zwarigheid gemaakt hebben daartoe te eoncurreeren voor hunne 
principalen, zonder eene authorisatie van het gouvernement waar
mede zij wensebten te worden gemunieerd ingevolge de reserve bij 
onze publicatie van den 14 van Wijnmaand 1809 voorkomende, om 
bij benoodigtheid mede van de op Hypotheek uitgezette gelden van 
uitlandige personen te beschikken voor het gouvernement, terwijl 
zij nog hadden doen blijken van hun verlangen, dat op het papiere 
geld, 't geen conform publicatie van den 10 van Louwmaand 1809 
gesteld is, dezelfde schikking zoude mogen worden geappliceerd; 
proponeerende Zijne Excellentie daar bij aan ons, om de Leden onzer 
Vergadering van IJsseldijk en Romswinkel te committeeren, om deze 
propositie te examiueeren en ons zoo spoedig mogelijk te dienen van 
consideratie en advies, ten einde het plan van linantiën voor het 
aanstaande jaar in tijds kan worden gearresteerd.

§ 54 en wij zullen bij onze volgende de Eer hebben Uw Excel
lentie het resultaat van deze Commissie te bedeelen.

§ 55. Bij onze missive van Louwmaand § 16 hadden wij de Eer 
Uwe Excellentie kennis te geven, dat wij de Weeskamer alhier ge*

i



366

autlioriseerd hadden tot liet creëeren van nog twaalf maal hondert 
Duijsend Rds. aan papieren van credit, om daarvan Een millioen 
onder verband van ’s gouvernements domainen voor den Lande te 
leenen; in den loop van deze maand hebben wij op voorstel 
den ecrstgeteekende besloten, om vermits de Weeskamer op nieuw 
tot groote voorschietingen verpligt is, aan de Koopers der onlangs 
verkogte perceelen Lands, behoord hebbende tot het gewezen Re
gentschap Crawang, dat collegie te qualificeeren tot de creatie 
een millioen rds: aan papieren van credit, om daar mede op de 
zelve wijze te handelen als wij bij de eerste autorisatie bepaald 
hebben.

§ 56. Wij houden ons verzekerd, dat deze maatregel door Zijne 
Majesteit en Uwe Excellentie volkomen goedgekeurd zal worden, 
dewijl wij hier door de Weeskamer een aanmerkelijk voordeel toe
brengen, de gemeente gerieven, en de verkoop der dikwerf ge
noemde Crauwaugsche Landerijen bevordert hebben, dewijl geen 
particulieren zoo veel gelden ledig hadden liggen om die te kunnen 
betalen, terwijl deze nieuwe aanmaking geen invloed kan hebben 
op het credit van het papiere geld, alzoo daar voor Landerijen en 
vastigheden verbonden werden, tegens 2/3 van de getaxeerde en 
Essentiëele waarde, onder goede borgtocht, zoo dat voor dit papier 
altoos meer wezentlijke waarde verbonden is, als haar bedragen 
beloopt.

§ 57. In gem. onze missive van Louwmaand § 15 informeerden 
wij Uw Excellentie onder anderen, dat wij voor den Lande van den 
Ecrstgeteekende hadden overgenomen: ten eerste de behuizingen van 
Buijtenzorg met een gedeelte van dat Landgoed, ecnlijk tegens 
betaling der uitgaven die gedaan zijn moeten worden, om de gebou
wen tot het verblijf van een Gouverneur Generaal geschikt te maken, 
begroot op c.c. Hondert duizend rds., en zonder dat verder iets voor 
de oude gebouwen of voor het gemelde stuk Land door Zijn Excel
lentie wierd gepretendeert, ofschoon het laatste actueel vijftig duizend 
rds. waardig is, waarvan de revenuen tot een permanent inkomen 
voor den Regent van Buijtenzorg zijn geassigneerd ; ten 2e de vaste 
huisrneubelen van Buijtenzorg en Bodjong mede calcnlatief waardig 
geschat, op Hondert duizend rds.; en ten 3e de Bazaar of markt van 
het Landgoed Buijtenzorg voor tweemaal Hondert duizend Rds., en 
om de inkomsten van die Bazaar, thans bedragende rds. 18000 half

van
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zilver en half kopergeld ’sjaars, na aftrek van de interest, te doen 
dienen tot een fonds om daar uit het onderhoud der gebouwen, 
buiten schade van den Lande te vinden enz. —

§ 58. Door den eerstgeteekende van liet Provenu dezer gebouwen, 
meubelen, Bazaar enz. gediend zijnde van Inventaris en rekening 
courant, zoo hebben wij de Eer Uw Excellentie een kopy van die 
rekening courant met La. A. gemerkt, hiernevens aan te bieden, 
en tevens te inforraeeren, dat wij deze rekening courant gesteld 
hebben in handen van de Raden Extraordinair W. Wardenaar en 
J. C. Romswinkel, ten einde dezelve te examineeren en om te dienen 

consideratie en advis, of de interessen van het batig saldo dezer 
rekening courant, zullen aanvang nemen met den eersten van Louw
maand jl. of den eerste dezer maand, die ons gerapporteerd hebben 
dat HunEd. zoowel de ged. rekening courant, als de daartoe gehoo- 
rende stukken, hebben geëxamineerd en bevonden, dat alles in be
hoorlijke en in goede order is, accordeerende de rekening courant 
volkomen met de overgelegde rekeningen, en Inventarissen der Huis- 
meubelen, enz. terwijl IIunEd. voorts nog geadviseert hebben, om de 
interessen op het den eerstgeteekende competeerende saldo, groot 
viermaal hondert Duijsend rds. aan papieren van credit met primo 
dezer te laten ingaan.

§ 59. Op welk rapport, wij besloten hebben, meermelde rekening 
courant te approbeeren, en de generale directie de Executie van 
ged. overnaame door het gouvernement op te dragen.

§ 60 Ten slotte van hetgeen wij Uw Excellentie onder dit 
Hoofdeel van Finantien te melden gehad hebben, diend noch, dat 
het steeds toenemend gebrek aan kopergeld, meestal veroorzaakt 
doordien de stukken zoo zwaar en groot waren, dat de inlandsche 
koperslagers er hun voordeel bij vonden, om de stukken te smelten 
en tot ketels, keukengereedschappen enz. te verwerken, en baat- 
zugtigen om dezelve uit te voeren, dewijl de zwaarte van ieder 
munt de cssentieele waarde van het koper, waar voor dezelve gede
biteerd wierd overtrof, ons bedagt heeft doen zijn op middelen, om 
daar in zooveel mogelijk te voorzien; wanneer bij de overweging 
van dit point ons door den Raad Extraordinair Wardenaar aange
toond is, dat de stukken van 3, 2 en l stuivers zeer veel konden 
verkleind en vermindert worden, weshalve wij ZijnEd. opgedragen 
hebben, de surveillance van die vermindering en verstempeling, waar

van
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Van Zijn Ed. ons in den loop dezer maand verantwoording heeft 
gedaan, en van welk rapport wij de vrijheid nemen Uw Excellentie 
kopij hiernevens met Lft B n°. 1 en 2 gemerkt, aan te bieden, 
uit Hoogst Denzelve zal blijken, dat op het verkappen en verstem- 
pelcn van de oude koperen muntstnkken een aanzienlijke som ge
profiteerd is van rds. vier en vijftig duizend drie hondert en negentig 
kopergeld en 11.459£ fg gruis van koper, kunnende wij Uw Excel
lentie tevens verzekeren, dat deze vermindering van het gewigtder 
kopere stukken geen de minste hinder op de circulatie van hetzelve 
heeft te weeg gebragt, en grootendeels verminderen zal liet versmelten, 
en uitvoeren van dezelve, alzoo nu daar van geen voordeel te 
behalen is, dus dat wij kunnen vertronwen, dat deze, voor onze 
Kolonie onmisbare muntspecie, niet meer zoo schaars zal worden 
aB het vooruitzigt was, dat dezelve tot groote stagnatie in den 
smallen handel en in andere belangrijke gevallen, zoude hebben 
kunnen worden.

waar

§ 61. In ons verslag van Sprokkelmaand hebben wij onder het 
hoofddeel Administratie dezer kolonie, de Eer gehad te bedeelen 
bij § 51 en seqq: ons besluit ten aanzien van de vergoeding welke 
de geweesene Leden van Policie te Amboina was opgelegd, ten be
drage van Kds 33162:43^ wegens het fonds der diakenij en andere 
gestichten enz. — Door de Generale directie gediend zijnde van 
rapport wegens de Examinatie der stukken, waarop twee der ged: 
Leden van Policie zich beroepen hebben, bij hun verzoek om de 
opheffing van de hun opgelegde vergoeding en voord ragt welke be
sluiten daaruit zouden resulteeren, zoo hebben wij .de Eer Uw Excel
lentie daar van kopij La C n° 1—7 inclusive nevens dit verslag aan 
te bieden, en tevens te bedeelen, dat wij op voordragt van den eerst 
geteekende conform gem: rapport in deze zaak besloten hebben; 
vertrouwende dat de allezints billijke beslissing de hooge goedkeuring
van Zijne Majesteit en Uw Excellentie zal wegdragen.

§ 62. Het zal zeker reeds bij Uw Excellentie bekend zijn, dat 
Amboina op den 17 van Sprokkelmaand door het lafhartig en schan
delijk gedrag van den Commandant aldaar J. P. F. Filz, aan de 
Engelschen bij kapitulatie is overgegaan; den eerstgeteekende heeft 
ons daarvan communicatie gedaan en te kennen gegeven dat nadat

II. D. voor-wij op het einde van het voorleden jaar ingevolge van 
dragt, en het rapport der daartoe benoemd geweest zijnde Commissie



36f)

hadden gearresteerd eene nieuwe organisatie door Zijne Majesteit*! 
possessien in de groote Oost, waardoor het Gouvernement ontheven 
was van het bezwaar, om gelijk te voren aanzienlijke sommen in 
specie derwaards te zenden en te gelijker tijd van deze bezittingen 
voordeel en nut zoude hebben kunnen trekken, Zijn Excellentie meteen 
hartelijk verlangen de eerste tijdingen van die Possessien te gemoet 
zag, zich vleijende met het vooruizigt dat de zelve de invoering 
dezer nieuwe organisatie zoude bevatten en bereeds de eerste resultaten 
ons de satisfactie zouden schenken, het nut van ged: nieuwe orga
nisatie bevestigd te zien. Dan dat inslede het H. D. heeft mogen 
gebeuren, deze wensch voltrokken te zien, het niet zonder aandoening 
was dat Zijn Excellentie zich kwijte van de onaangename pligt, om 
ons ter kennisse te brengen, dat de kolonie van Amboine op den 17 
van Sprokkelmaand jl. aan de Engelsche bij kapitulatie was over
gegaan, gelijk meer in detail consteeren zou uit het verslag des
wegens van den Kolonel en gewezen Commandant militair van de 
Molukkos Eilz, en de verdere daartoe relatieve papieren, welke bij 
deze communicatie allen aan ons geëxhibeerd zijn en omtrent welke 
stukken wij de vrijheid nemen CJw Excellentie te renvoyeren, na de 
Bataviasche koloniale kourant n°. 20 en 21. Dat Hoogst Denzelve 
overtuigd was, dat wij deel namen in de verontwaardiging, dewelke 
de lecture dezer stukken bij H. D. verwekt had, nademaal daar uit 
blijkt dat de magt der Engelschen eenlijk bestaan heeft in twee 
Fregatten en een Corvet en in niet meer dan tusseben de 3 a 400 
man gedebarqueerde troepen, waar aan zich het Hollandscliguarnisoen, 
sterk veeriig hondert drie en Negentig man garde troupes, de ge
wapende burger magt ten getalle van 282 koppen daar onder gerekend 
tot onuitwischbare schande heeft overgegeven.

Dat dit kleine Esquader volgens informatie geen verdere last had, 
als om Amboina te blokkeeren, en dat de versterking had moeten 
agterblijven door den zwaren oorlog, waarin de Engelschen om de 
West van Indie met de Alaratters zijn gewikkeld, en dat voorzeker 
deze inferieure en niet noemenswaardige magt, al schielijk hare 
gchazardeerde stap om Amboina te attaqueeren zoude hebben opge- 
goven, indien zij door een volstrekt gebrek aan tegenweer van onzen 
kant niet waren aangemoedigt haar plan voort te zetten, de con
fusie, de onwil, en de lafhartigheid, welke den kolonel Eilz beweerd, 
dat onder onze troepes gelieerscht heeft, zijn verdedigingsmiddelen,

24
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waar mede bij zijn onverklaard gedrag tragt te verscbooüen, doch dié 
na bare waarde beoordeeld, in de eerste plaats op hem zelve zullen 
moeten terug werken; dat uit II. D. besluit van den 10 Passato, 
hetgeen mede in de Courant geplaatst is, en waar na wij Uwe 
Excellentie renvoyeren, blijkt: dat H. D. welm: kolonel Filz gesteld 
beeft in banden van den Fiscaal van de hooge Militaire vierschaar, 
om tegens hem na ’s Lands wetten te procedeeren, en verder tot 
geruststelling der brave armee van Zijne Majesteit den Koning van 
Holland in Indie, hoogst Deszelfs determinatie aan den dag gelegd 
beeft, om, welke ook de uitspraak der hooge Militaire vierschaar mogte 
zijn, den Kolonel Filz nimmer meer de eer te doen genieten onder de vanen 
van Zijne Majesteit den Koning van Holland in Indie te dienen; 
aanmerkende dat niemand die Eer en alle vertrouwen vollediger had 
verbeurd, als hij, die behalve de overgave van een onzer gewigtigste 
possessien, aan een handvol volks, daardoor oorzaak is, dat de gun
stige vooruitzigten, die wij tot opbeuring van onzen verlaten toestand 
van de nieuwe inrigtingen der oostersche possessien hadden verwagt, 
ons zijn ontnomen, dat alle onze schepen, misschien op twee na, 
welke zich te Banda hebben kunnen bevinden, in ’s vijands raagt 
zijn gevallen, en hetgeen meer beteekend, dat de roem van Zijne 
Majesteits armee bevlekt, en de hollandsche braafheid ten sterkste 
is gedishonoureerd, ’t geen Zijn Excellentie verklaarde meer smert 
te veroorzaken, als H. D. aan ons in staat was met woorden uit te 
drukken; en dat den gewezen Landdrost van Araboina, Levinus 
Heukevlugt, die daar reeds eenigc dagen vroeger als den kolonel 
Filz van daar vertrokken was, gisteren te Batavia was gearriveerd.

Ten aanzien van gemelde Heukevlugt heeft den eerstgeteekende 
ons gecommuniceerd mede besloten te hebben, denzelve te verklaren 
vervallen te zijn van deszelfs charge en van den Rang die hij tot 
hiertoe heeft bekleed, mitsgaders onwaardig om Zijne Majesteit den 
Koning van Holland te dienen, wegens deszelfs laffe toegevenheid 
en strafbare onverschilligheid betoond, en liet concipieeren van 
artikelen van kapitulatie voor de Kolonie van Arabon, op verzoek 
van den ged. Commandant Filz, twee dagen voor dat de Engelschen 
te Amboina waren geland.

Wij houden ons verzekert dat Zijne Majesteit onze Koning en Uw 
Excellentie, zoowel als wij, de grootste verontwaardiging over het 
Bcbandelijk en ten hoogste strafwanrdig gedrag van gem. komman-
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dant Filz zullen gevoelen, en wij twijfFelen ook geenzins of de 
hooge Militaire vierschaar, waar voor tegens hem over deze over
gaaf geprocedeerd werd, zal hem zijne wel verdiende straf doen 
ondergaan.

§ 63. Den 20 van Sprokkelmaand jl. communiceerden wij Uw 
Excellentie bij onze aparte brief de aankomst van de Amerikaansche 
Brik Goldsearchcr, met de onereuse contracten door den Heer Mr. 
R. G. van Polanen, met de kooplieden Jacob Le Roy en Zoon te 
New York, reedcrs van dat schip aangegaan en ons besluit om gem. 
contracten niet te homologeeren; hoezeer wij wel verwagten dat 
deze Expeditie door andere van deze schandelijke aart, zoude 
gevolgd worden, hadden wij nimmer kunnen veronderstellen dat de 
onbeschaamdheid van ged. van Polanen zoo verre zoude gegaan zijn 
als wij ondervonden hebben dat hij heeft durven wagen, in de con
tracten met gem. kooplieden en nog andere huizen van Commercie 
in Newyork aangegaan en wij danken het beleid van den eersten 
teekenaar, die ons bij het contract met de Brik Goldsearcher de 
voordragt heeft gedaan om hetzelve niet te homologeeren, dewijl wij, 
door dit eerste contract te erkennen, in de verpligting gebragt waren 
aan de volgende mede te moeten voldoen, hetgeen de ruine dezer 
kolonie ten gevolge zoude gehad hebben; — ten einde Uwe Excel
lentie een waar denkbeeld te geven van de schandelijke handelingen 
door ged. van Polanen met differente huizen van commercie in 
Newyork aangegaan, van het voordeel welke die huizen daar bij 
zouden gehad hebben, en het groot verlies welke deze kolonie bij 
de nakoming Derzelve zoude geleden hebben, zoo hebben wij de Eer 
Hoogst Denzelvc hier nevens met La D gemerkt aan te bieden het 
rapport welke den oud Directeur generaal Yan IJsseldijk en den 
Raad ordinair van Hoesen ons daaromtrend gediend hebben; na 
welkers Iccturc Uw Excellentie verbaast zijn en veragting zult ge
voelen tegens een man, die zulk een schandelijk en strafwaardig 
misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen, welke Uw Excellentie 
hem geschonken heeft.

§ 64. Ondertusschen is den eerstgeteekende niet onledig geweest, 
in de behartiging der belangcns dezer kolonie, ten nanzien van de 
differente schepen, die met gem. contracten hierna toe gekomen zijn, 
en heeft door den Landdrost van Sourabaija laten inkoopen, de 
Americaansche Brik the Bataviaan, en de lading door dezelve aan-
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gebragt, met een advans van hondert ten hondert, te weten op de waarde 
van de brik en de goederen van de lading, welke contrabande zijn, doch 
van de artikelen, die hier niet onder hooren, slegts met vijf en 
zeventig percent, onder conditie, dat alle zoodanige goederen, welke bij 
examinatie afgekeurd wierden, aan den carga terug zouden gegeven 
worden, met voorstel om de betaling van het montant van gem. 
Brik en lading ten emporte van 92694 spaansche matten en 10 cents, 
in specerijen tegens de door ons tans bepaalde prijzen, of indien 
dezelve niet voorhanden zijn in koffij te doen, waarmede wij ons vol
komen vereenigd hebben.

§ 65. Zijnde ook door het gouvernement overgenomen het Fac
tuur door de onlangs alhier gearriveerde Amerikaansche Brik Co- 
lumbia aangebragt, bestaande hetzelve in ijzer en staal, met een 
advans van hondert percent, zoo uithoofde van de benoodigtheid 
dezer artikelen, als wijl het faktuur niet gechargeerd geweest is en 
het gantsche Provenu der lading slegts 12 a 15000 Spaansche matten 
bedraagt, waar uit alle ongelden, benevens de winst op het Factuur 
moet worden gevonden.

§ 66. Betrekkelijk de Producten, hebben wij op voorstel van den 
Directeur P. T. Chasse, besloten, om vermits de aanbanden zijnde 
quantiteit noten musschaten vorderde, dat in de verdeeling bij ver
koop der differente qualiteiten van dezelve, eene verandering ge
maakt wierdt, dezelve voortaan in de volgende proportiën te ver- 
koopen, als % vette noten, % middelbare en een agste magere noten.
. § 67. Terwijl wij Uwe Excellentie voorts communiceeren dat 
van de geïnfecteerde noten, waarvan wij in ons vorig verslag § 38 
breedvoerig melding gemaakt hebben, op publieke vendutie verkogt 
zijn 58000 fg tot een bedragen van rds: 88992:12, en dat de restee- 
rende quantiteit wegende 63733 ft', aan zekere Chinees uit de 
hand zijn verkogt tegens 70 stv. het {?$, zoodat liet met dezelve nog 
beter en minder schadelijk afgeloopen is, als wij hadden durven 
verwachten.

§ 68. Daar er onderscheidene Dienaren zijn, welke bij het ver
zoeken van hun ontslag uit hunne betrekking, hetzij uithoofde van 
ouderdom, veele jaren gedane diensten, ziekelijke omstandigheden, 
of andere belangrijke redenen, tevens ons solliciteeren om met zekere 
rang begunstigd te mogen worden, on zoodanig verzoek aan ons 
door den Vice President van het Collegie van Huwlijksche en kleine
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gerechtszaken Jan Velthuijzen, gedaan is, zoo hebben wij op pro
positie van den eerstgeteekende, den oud Directeur generaal Van 
IJsseldijk, en den Raad Extraordinair Van Basel verzogt en opge
dragen, om ons te dienen hun Ed. bedenking, of bij het accordeeren 

zekere rang in ’t vervolg niet zoude behooren te worden be-van
paald, het doen van een arme gift aan de Diaconij, door de geene 
die daarmede worden begunstigd, na mate van de classe waaronder 
de toegestane rang, volgens de ranglijst valt, en zoo hun Ed. van 
dat gevoelen wraren, de bepalingen, welke hieromtrent zoude kunnen 
worden gemaakt voor te dragen ; aan deze onze begeerte door hun 
Ed. voldaan zijndo, hebben wij conform hunne voordragt, op het 
daartoe gedaan voorstel van den eerstgeteekende bepaald, dat voor 
het verkrijgen van de volgende rangen, zal worden betaald aan de 
Diaconij armen, als over de rang in de tweede classe rds: 2000, in 
de derde classe rds. 1000 en in de vierde classe rds: 500.

Wij beschouwen dit als een middel om de inkomsten van de Diaconij 
te verbeteren, hetwelk niemand drukt, en van de vrije keuze van 
elk afhangt.

§ 69. Voordat wij deze eindigen, hebben wij nog de Eer ter 
kennisse van Uwe Excellentie te brengen, dat zich bij request aan 
ons geadresseert heeft den gewezen gecommitteerde tot en over de 
zaken van den Inlander P. Tencij, houdende verzoek om ten zijnen 
koste te mogen hebben Extract uit onze resolutiën, genomen op den 
16 van Zomermaand 1807 in quadruplo, waar bij aan den Suppt. is 
toegestaan, dat twee assignatiën van zoodanige gelden als door hem 
in kas geteld waren om in Holland te worden voldaan, zoude mogen 
worden geconverteerd en gesteld op naam van zijn gemagtigdens 
Tijset k Compe te Amsterdam, uithoofde, blijkens de door hem bij 
zijn request overgelegde stukken, in der tijd door Uw Excellentie 
was gedifficulteerd daarop uitbetaling te laten doen aan zijne ged. 
gemachtigdens, vermits het daarover handelende Extract uit de 'No
tulen voorrn: door Uw Excellentie niet genoegzaam geëxtendeerd 
was beschouwd, op welk verzoek wij op de daartoe gedane propo
sitie van den Eerstgeteekende, den Eerst gezworen klerk gequalifi- 
ceerd hebben om liet meenn. extract uit de Resolutie, aan den Sup
pliant in quadruplo, tegens de gewone betaling af te geven.

Wij hebben de eer met alle verschuldigde hoogachting te ver
blijven, enz.
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132. Rescript van den Secretaris van het 
Kabinet.

Haarlem den 23 van Bloeimaand 1810.

De Eerste Secretaris van het Kabinet des Konings heeft de Eer 
hier mede ter kennis van den Minister van Marine en Colonien te 
brengen met toezending van deszelfs hier bij gementionneerde Rapport, 
dat ofschoon Zijne Majesteit de ter zake hiernevens gen. ^gevraagde 
approbatie als overbodig beschouwt Hoogstdezelve egter niet onge
negen is die approbatie wanneer dezelve mogt nodig zijn, te verlenen, 
doch dat in dat geval het ’s Konings verlangen is om door hem 
Minister alvorens te worden geïnformeerd door wie en voor welken 
tijd de voorn. Heer Van Polanen is gezonden geworden.

De Eerste Secretaris voornd.
Bij absentie van denzelven 

De Secretaris Archivist 
G. Dassevael.

133. Brief van Van Polanen aan den F ran
se h e n Gezant in Noord-Amerika, 24 
Mei 1810.

A Son Excellence Monsieur Turcan, Ambassadeur.
Votre Excellence.

Votre E. ayant bien voulu me permettre de Lui adresser quelques 
notes sur 1’etat des Colonies de Sa M. Ie R. d' H. dans les Indes 
Orientales, je prens la liberté de faire connoitrc a V. E. les dernicrcs 
nouvelles qui me sont parvenues de Batavia, avec prière de les faire 
parvenir a la connoissance dc Sa Majesté mon Souverain.

Au mois de Novembre 1809, une troisième insurrection a eu lieu 
dans le Royaume de Bantam. Qualre mille hommes principalement 
composés de la Guarnison de Batavia, ont marché sur le territoire

den Raad Ordr Van Polanen, omtrent de door 
Indien.” (Minuut

1) NL „der verrigtingen van
hem aangewende middelen tot gedeeltelijke voorziening van 
Secreet besluit vau den Min, van Marine en Koloniën dd, 26 April 1810),



375

de Bantam. Selon leur usage les Bantammois se sont gónéralement 
retirés dans les Bois & derrière les marais. Ceuxqui n’ avoient point 
pris parti, au moins ouvertement, avec les insurgés, & etoient restés 
dans leurs villages, ont été tués, & leurs villages mis en cendres. 
A 15 lieues de Bantam nos troupes ont été arretés k Tjiebogor par 
une fortification quc les Bantammois y ont construit, garni de 40 
cannons. Deux fois ils sont montés k 1’assaut & ont été obligés de 
se retirer, après que le Coll. Henrie eut été blossé mortellement. La 
nouvelle en élant parvenue & la connoissance du Général Daandels, 
qui se trouvoit au Maraks baijc, il a fait publier dans les ordres du 
jour qu’il marchoit lui-méme ü, Tjiebogor & qu’il prendroit la place 
sans perdre un liomrae. Arrivé devant le Fort, il a cru nécessaire 
de 1’approcher régulièrement par des tranchées qu’il a poussées 
jusqu’a 60 toises Le Fort a été bombardé & les Bantammois s’y 
sont conduits avec un courage jusque hl sans exemple. Après la perte 
de beaucoup de monde, tant par le feu de la place que par les 
maladies & le manque de provisions, ') le General a lévé le siège 
& est retourné k Batavia.

Cette guerre de Bantam que le Général a provoqué sans nulle 
raison peut avoir les suites les plus funestes sur le sort de lTsle 
de Java. Aux Bantammois réduits au désespoir par les coutinuelles 
violences qu’on exerce contre eux, se sont joint les Pirates qui infestent 
les parages de 1’ Isle de Java, & qui ont des cannons et des fusils & 
savent s’en servir. II est plus que probable que les Anglois donneront 
des secours aux Bantammois. Ils ont une parfaife connoissance de 
1’etat interieur de l’ Isle. & du mécontentement général, le Gen. D. 
ayant permis a un capitaine Ingenieur Anglois prisonnier de guerre, 
de voyager dans 1’ intérieur de Y Isle de Java & de decouvrir le 
faible état de detcnce a Batavia, occasionné par la démolition du 
chateau & des lignes & meme des forts dans 1’interieur qui etoit 
la seule sureté pour le petit nombre d’ Européens, contre les insur* 
rections des Javanois dont ils sont menacés.

Au premier de Decembre 1809 le nombre total d’ Européens dans 
la force armée a Y Isle de Java etoit reduit i'i 2513 tetes, le General, 
les officiers & les créoles y compris. 2) Le nombre de soldats Européens

1) Hier behoort waarschijnlijk te huis (le kantteckeniug: nl’ammuuition & 
de camion de ealibre.«

2) Op den kant staat: «Une sixièinc parUo de ce nombre sont des invalides."
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diminue tous les jours tant par les frêquentes marclies que paree 
qu’ils sont moins bien traités et soignés que ci-devant avant 1’arrivée 
du G. D. k Java, la nourriture du S(oldat) E(uropéen) consistant en 
partie en Pommes de terre, qu’ils avoient au prix de 40 sols la 
Mesure. Depuis que le Gen. est devenu propriétaire de la terre de 
Buitenzs, le seul endroit ou les Pommes de terre croissent, il a 
diminué la mesure & augmentê le prix a 144 sols, un prix fort 
dessus des moyens du soldat qui par-la est obligé de se passer de 
la plus saiue partie de sa nourriture. La dernière malheureuse expé- 
dition k Bantam a couté la vie a 1 Lieut. Col1, 2 Capitaines, 4 Lieut. 
& 40 Européens & 300 soldats noirs, sans compter les morts de 
maladie. Le 16 Decembre il y avoit ') plus de 1000 hommes dans 
1’hopital & le nombre s’augmentoit tous les jours; depuis uu grand 
nQinbre des soldats noirs sont desertés avec armes & bagage, par 
bandes de 30 k 40 hommes.

On est k Bat. dans une apprehension eontinuelle pour unc insur- 
rection des Javanois. Si cela aura lieu, ancun Europeen ne pourra 
1’échapper. Les assassinals se multiplient. II n’y a plus de sureté 
k la campagne, pas même prés de Batavia.

Le General a fait une nouvelle émission de 1200000 Rds. de papier 
monnoyé. La conséquence en est que la valeur en est diminué a raison 
de 245 Rds. en papier par 100 Rd®. en argent. Les grand es dépenses du 
Gen. le forceront k d’autres spéculations de fiuance qui détruiront 
entièrement le peu de confiance qu’on a dans le papier monnoyé. 
C’est cette manque de confiance qui fait disparoitre de la circula- 
tion les espèces d’argent & de cuivre. Les dépenses seules de 1’etat 
militaire vont au-dela du revenu fixe de l’Isle.

Le Général a reformé le corps d’auxiliaires Francais 2) et 1'a in-

au

corporé dans les Troupes hollandoises.
Tl est resolu de recommencer la siège de Tjiebogor après la sai-

en Avril.son des pluijes qui finit généralement au mois de Mars ou 
Les Bantammois ayant eu le lems de se fortifier davantage & de

1) Op den kant: «en consequente de cette expedition.»
2) Hier stond oorspronkelijk: „11 a obligé les officiers et soldats, contre leur 

gró, de se défaire de la cocarde Frangai.se et de s’assimiler en tout aux Troupes 
hollandoises.”

Op den kant staat: „ci devaut reconuu dans la deuomination du 12 battaillon 
de 1’Empire Francois,”
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recevoir des secours des Pirates & des Anglois, 1’expédition prochaine 
dans le Roijaume de Bantam reduira encore le petit nombre d’Eu- 
ropéens qui font Ia seule force de Pannée.

Le General ayant abandonné le système pacifique & d’économie 
par lequel senl les Hollandois ont pu jusqu’A présent se soutenir 
dans Plsle de Java, il est de toute necessité pour la eonservation 
de cette possession importante de Sa M. Le Roy d’IIollande, qu’au 
plutot un secours en hommes y soijent envoijés d’Europe. Si le pré
sent établissement dispensieux de 1’Etat Militaire et civil doit être 
continué il ne sera par moins nécessaire d’y envoyer des secours 
en argent.

J’ai eu Phonneur de me présenter k V. E. corame chargé de la 
part de S. M. Le Roij d’Hollande de pourvoir d’ici aux besoins des 
Colonies dans les Indes Orientales. J’ai réussi de faire des contracts 
& d’envoijer quclque argent & plusieurs articles de la première 
nécessité a Batavia. Mais comme le Général n’approuve pas ma 
nomination & refuse de me reconnoitre je dois prévoir qu'il ne rem- 
plira pas les contracts '). Mr. Smissaert qui est connu de V. E. 
comme un Anglomane tres décidé est 1’homme de confiance du Géné
ral & c’est k lui qu’il adresse les dépêches secrètes pour le Roi.

Le General a témoigné aussi sa désapprobation de la nomination 
faite par S. M. du Brigadier Sandol Roy comme General Major a 
Batavia, et 1’a renvoyé en conséquence en Europe.

Comme il est possible que le General S. R. sera pris par les An- 
glois & emmené en Angleterre & que par-la S. M. sera privé du 
Rapport qu’il se propose de Lui faire sur 1’etat de 1’Isle de Java, 
et comme il est de la plus haute conséquence que S. M. soit instruit 
de 1’état extrêmement dangereux dans lequel les Possessions de S. 
M. dans 1’Inde sont reduits, je prens la liberté de prier tres instam- 
mant V. E. de vouloir a 1’arrivée de V. E. en Europe communiquer 
a Sa M. les ouvertures que le General Sandol Roy & moi ont eu 
1’honneur de donner a V. E. au sujet des dangers qui pourront 
amener la perte des Colonies de Sa M. mon Souverain.

24 May 1810 5).

1) Op den kant: „En cc ca» trés probable je serai obligé do discoutinuer 
me» fonction».”

2) Hieronder staat: ,,Thc Catlicrina Augusta sailod the 30 May,”
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134. Brief van Daendels aan den Koning, 25 
Mei 1810.

Sire!

Je prer.d la liberté d’adresser a Vol re Majesté les depeches destinés 
pour Son Excellence le Ministre de la Marine et Colonies. La faus- 
seté de Monseigneur Van der Heim en vers moi, dont les preuves 
sont entre mes mains et son plan decidé de perdre cette Colonie, 
m’empeche de correspondre dorénavant avec lui. Ses lettres et celles 
de ses amis excitent tout le monde contre moi, et preparent ainsi 
la perte de la Colonie.

Nos ennemis les plus dangereux, Sire! ne sont pas k Londres. La 
Colonie est en danger, mais elle ne sera remise aux Anglais, qu’apres 
ma mort.

Venez a notre secours, mon Roi! pendant qu’il est encore temps, 
mais veuillez, en attendant, être convaincu, que je tacherai de rendre 
l’impossible possible, pour sauver cette Colonie, pour donner une 
dementie a ceux, qui ont vendu la Colonie et pour conserver la 
reputation d’aimer mon Roi, ma patrie et de detester les Anglais et leurs 
adhérans...................................................................................................

J’avais prévu, Sire! ce qui arrivé, que ma personne serait nuisible 
dans cette Colonie, et j’avais demandé par rapport k cela mon rappel. 
Mais je me suis pourtant trompé en partie, car on voulait k moi 
par rapport, que j’utilisais la Colonie et que je rendais sa prise plus 
difficile aux Anglais..............................................................................

Buitenzorg 
ce 25 Mai 1810.

135. Rapport van Min. Van der Heim aan den 
Koning, 26 Mei 1810.

Sire!

Uwe Majesteit
van den 23 dezer N°. 1 ter verdere elucidatie op het hier bij wederom 
te rug gaand Rapport van den 9e van Grasmd 11. te berigten: in de 
eerste plaats, dat het Uwe Majesteit heeft behaagd, op mijn daartoe

Ik heb de Eer ter voldoening aan de Order van
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f gedaan voorstel, bij Kabinets order van den 12° van Grasmaand 
1809, den Raad van Hollands Indien van Polanen, te autoriseeren, 

den Gouvr Gen' Daendels de benoodigdheden voor Java teom aan 
doen geworden.

En in de tweede plaats; dat ik de gevraagde approbatie zelve 
als overbodig zoude hebben aangezien, ware het niet, dat het mij 
uit mondelinge informatien was gebleken, dat de uitdrukkelijke Ko- 
ninglijke goedkeuring, in de Oost Indien in veele gevallen noodig is, 
om de opvolging der door mij gedane aanschrijvingen te verzekeren.
In dit bijzonder geval rek ene ik dezelve ter gereede nakoming der 
contracten, van het hoogst belang en durve er Uwe Majesteit bij 
herhaling eerbiedig om verzoeken.

Ik ben met enz.

136. Brief van Daendels aan den Koning, 26 
Mei 1810.

Sire!

Amboina, Isle principale des Moluccos, est prise par deux fregates 
et une corvette anglaisse. Le Colonel Filz, Francois de nation, qui 
jouissait de la meilleure reputation, y commandait et son garnison 
etait composé de quinze cent hommes de nos meilleures troupes. Je 
1’ai fait arrêter pour ètre jugé: les pieces y relations se trouvent dans 
mes depêches de ce jour au Ministre, ainsi que les noras et cargai- 
sons de batimens, qui ont óté prises a cette occasion, en nombre 
assez considerable.

L’Isle de Ternate se trouve par la depourvu d’approvisionement 
de toule espece, ainsi que Menado et me fait perdre Tesperance de 
tirer des recrues Chretiens de cette cöte.

Et comme renncmi a laissé une garnison & Amboina, il me parait 
certain, qu’une nouvelle expedition se prepare contre Banda et le 
reste des Moluccos.

Un accident imprèvu a empeché 1’amiral Drury de se joindre 
pour le moment, avec les principales forces, a cette expedition; qu’on 
debite ètre une nouvelle guerre contrc les Marattes, pendant que 
d’autres disent, que 1’amiral a étó pris dans un combat naval contre 
une Escadre Franyaise, mais je prèfere de croire la premjere nouvelle,

BI
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puisqu’il m’est inconnu qu’un seul vaisseau de Ligne francais 
trouve dans les graudes Indes.

Je prends la liberté d’adresser a Votre Majesté les depeclies pour 
Son Excellence le Ministre de la marine et colonies. La fausselé de 
Monseigneur van der Ileim envers moi, dont les preuves sont entre 
mes mains et son plan decidé de perdre cette colonie, m’empeche 
dorenavant de correspondre avec lui. Ses lettres et celles de 
amis excitent tout le monde contre moi et préparent ainsi la perte 
de la colonie.

Nos ennemis les plus dangereux Sire! ne sont par a Londres. 
La colonie est en danger, mais elle ne sera remise aux anglais, 
qu’apres ma mort. Venéz a notre secours, mon Roi, pendant qu’il 
est encore temps, mais veuillez, en attendant être convaincu, que je 
tacherai de rendre l’inipossible possible, pour sauver cette colonie, pour 
donner une dementie a ceux, qui ont vendu la colonie et pour con- 
server la reputation d’aimer mon Roi, ma Patrie et de detester les 
Anglais et leurs adherens.

J’expedie ce rapport a Votre Majesté, par le Koninglyke Hollander, 
le second batiment, qui part pour Bordeaux, chargé de nos produc- 
tions et j’ai rbonneur de joindre pour Votre Majesté les duplicatas et 
triplicatas de mes lettres precedentes a Votre Majesté et a Son 
Excellence le Ministre, ainsi que le plan dc la Baije et des Isles Marak.

se

ses

Brief van Van Polanen aan Min. Van der 
Heim, 1 Juni 1810.

137.

Hoog Edel gestreng Heer.

Bij de aankomst van de Schoener Nimrod heb ik van Batavia het
berigt ontfangen, dat U. E. Missive aan den Generaal Daandels, 
houdende een afschrift van U. E. aanschrijving aan mij, van den 19 van 
Grasmaand 1809, aan den Generaal is overhandigd. Bij de verzending 
van die Missive, was het mij reeds bekend, dat den Generaal Daandels 
zich niet gehouden reekend aan de aanschrijvingen van U. E. te 
gehoorzaamen, waarom ik het noodig heb geoordeeld hem te verzoeken, 
mij te willen informeeren, of en hoedanig ik aan de commissie mij

teevens beleefdelijk tedoor U E. opgedraagen, zoude voldoen, 
kenpeu gegeeven, dat ik van 'L. M. aanstelling tot Raad ordinair v&n

en
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Indien, geen gebruik zoude mnaken, tot dat hij mij zoude hebben 
verzeekerd, dat mijne overkomst, in die qualiteit, hem aangenaam 
zoude zijn.

Den eerbied welke ik aan Z. M. en aan U. E. verschuldigd ben, 
laat mij niet toe te herhaalen, welke uitdrukkingen den Gen. D. zich 
veroorloofd heeft, op den inhoud van U. E. voorgemelde Missive, dan 
het slot en de substantie daarvan, koomt hier op uit: //dat hij mij 
niet erkend, als van weegen Z. M. belast met de O. I. Koloniën van 
hier met het nodige te voorzien, en dat bijaldien ik op Batavia mogt 
aankoomen, hij mij met het zelve schip, waarmede ik zal zijn over- 
gekoomen, zal te rug zenden./

Deeze verklaring van den Gen. D. staat gelijk aan een vernietiging 
de commissie en eene ontzetting van het ambt, mij door U. E. 

uit naam van Z. M. opgedraagen, en ik ben volkoomen bereid mij 
dit te kraten wel gevallen. Het staat aan mij niet te beoordeelen in 
hoe verre den Generaal Daandels gerechtigd is, zich teegens den 
uitgedrukten wil van Z. M. en van U. E. te verzetten; het is mij 
genoeg te weeten, dat hij dit recht uitoeffend, en mij dus, de facto, 
uit den dienst van Z. M. ontslagen heeft.

Hier in heeft hij voorgekoomen, het verzoek het welk ik de eer 
gehad heb U. E. voor te draagen, bij mijne Missive van den 10 
Februarij deezes jaars, zo verre mijne demissie als Raad ordinair 
van Indië betreft, dan de gevolgen van de vernietiging van de com
missie mij door U. E. hier te Lande opgedragen, kunnen voor mij te 
ernstig zijn, dan dat ik mij daaraan met stilzwijgen en gelatenheid 
zoude onderwerpen.

Vertrouwende in de oppermacht van Z. M. over zijne Koloniën, 
in de O. Indiën, heb ik mij van het oogenblik van den ontfangst 
van U. E. geëerde aanschrijving van den 19 van Grasmaand 1809, 
beijverd om aan den last, mij daarbij opgedragen, te voldoen, te meer, 
wijl de kort daaraan ontstane bedugting voor eene ophanden zijnde 
oorlog van de V. St. v. A. met Engeland, mij in mijn gevoele daar 
toe verpligte zonder de nadere qualificatie van den Gen. D. ontfangen 
te hebben. Ik heb het genoegen gehad, te bevinden, dat juist diezelve 
artieulen waarmeede ik Arabon en Batavia voorzien heb, daarna door 
den Generaal Daandels als artieulen van de eerste noodwendigheid, 
van dezelfde Huizen waarmeede ik gecontracteerd heb, van hier 
ontbooden zijn, en dat ik die aan hem heb doen geworden 8 & 10

van
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tnahnden vroeger, dan hij die andersints zouden hebben kunnen ver
wachten bijaldien zijne propositien specificq en aanneemelijk bevonden 
waaren.

Hoe zeer daar toe ongehouden, heb ik bij de komst van de Heer 
Meijer, aan hem alle mijne handelingen opengelegd en hem, ongevraagd, 
vergund van alle mijne Papieren, daartoe betrekking hebbende, af
schriften te laaten neemen. Hierdoor heeft hij een inzigt in de gronden 
van mijn handelingen verkreegen, zijne volkoorae overeenstemming 
daarmede betuigd en verklaard dat den Gen. D. alle reeden zouden 
hebben, over mij voldaan te zijn. Op mijne vraage, of hij dan 
wagte, dat den Gen. D. aan de door mij aangegane contracten 
zoude voldoen? heeft hij mij ten antwoord gegeeven: dat hij op 
IJ. D. zeer gepiqueerd is, en in de eerste opwelling van drift, het 
mogelijk in het hoofd zoude krijgen, geen reguard pp de contracten 
te slaan, dewijl hij, geene tusschenkomst van iemand, hoe genaamd, 
in het bestuur der Koloniën kon dulden, dan dat hij echter niet 
zonder hoop was, dat den nood waarin den Gen. D. zich zoude 
bevinden hem tot beeter gedachte zoude brengen, en dat hij, (Meijer) 
het zijne zoude toedraagen, om hem daartoe te beweegen.

Na de aankomst van Meijer, heb ik mij geheel lijdelijk gedraagen 
en alle de contracten door hem aangegaan, onderteekend, om ten minste 
in die gevallen, den Gen. D. aan de daaden van zijnen gevolmagtigde 
te verbinden. De beede van de contracteerende Huizen en het be
lang van den dienst hebben mij daartoe doen besluiten, dewijl, hoe 
irregulier en hoedanig de zaaken hier tc Lande behandeld wierden, 
ik mij aan niets wilde onttrekken, waardoor de belangens der O. I. 
Koloniën kunnen bevorderd worden.

Dan sints de aankomst van de Schoener Nimrod, is mijne voorige 
onzeekerheid opgehouden. Ik heb daarmeede geen antwoord van den 
Gen. D. ontfangen, maar wel het bericht, het welk mij mondeling 
door den Generaal Sandol Roij bevestigd is, dat hij wet mij niets 
te doen wil hebben. Meijer heeft eene naderen last van den Gen. D. 
gekreegen, en heeft aan de Huizen van Commercie verklaard, dat 
mijne tusschenkomst nu niet meer noodig is, en getragt nadere con
tracten, zonder mijne bemoeijenis, aan te gaan. Hierin is gediflicul- 
teerd, en Meijer heeft, dien ten gevolge, toegestaan, dat die con
tracten ook door mij, in mijne qualiteit, zijn onderteekend, dewijl 
de contractanten ten andere zijde, daar op bleeven insteeren, ten

ver-
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einde het recht te hebben om bij nonvoldoening daaraan, cend 
schadeloosstelling van Z.M. Gouvernement in Holland, te kunnen 
vorderen en daarin de tusschenkomst van het Amerieaansche Gou
vernement te verkrijgen. De laatstaangegaane contracten, kunnen 
echter niet beschouwd worden dan eventueel, dewijl de Amerieaansche 
contractanten zich voorbehouden hebben, die binnen 6 maanden te 
volbrengen, om binnen dien tijd de tijding van Batavia te kunnen 
afwagten, of de contracten, door mij aangegaan, door den Gen. D. 
zullen zijn voldaan. Bijaldien hij dit geweigerd heeft, zullen de 
laatste contracten, als vervallen beschouwd worden.

De gevolgen welke daarvan als dan te wagten zijn zullen, voor 
de verdere verzorging der Koloniën, kunnen geene andere zijn, dan 
dat dit geheel zal ophouden, wijl niemand in America, zo lang den 
teegenswoordigen staat van zaaken blijft voortduuren, ene expeditie 
van hier naar derwaards doen zal, zonder een prijs bedongen te 
hebben voor de over te brengen goederen, en voor de producten die 
in betaling zullen worden ontfangen.

Voor mij kan de weigering van den Gen. D. om aan de door mij 
aangegane contracten te voldoen, van hoogst onaangename en scha
delijke gevolgen zijn. Ook volgens de Amerieaansche rechtsleere, ben 
ik in persoon niet aanspreekelijk, voor het geen ik uit krachte van 
den last van U. E. verrigt heb, en wijl deeze mijne qualificatie in 
de contracten is uitgedrukt, dan ik verneem, dat de authenticiteit 
van mijnen lastbrief kan in twijffel getrokken en het van mij kan 
gevorderd worden, dit te bewijzen, waar toe ik buiten staat ben: 
hier door kan ik in moeijelijkheeden gewikkeld worden, die mij nood
zaken zullen kunnen, dit Land te verhaten !).

De Huizen van Commercie, in de Contracten geïnteresseerd, heb
ben een vertrouwd pensoon naar Bermuda gezonden, om van den 
Heer Schout bij nacht Buijskes zijn gevoelen te verneemen of den 
Gen. D. aan de contracten zal voldoen, en het antwoord van de 
Heer Buijskes ontfangen, heeft hun dienaangaande niet gerust gesteld.

Verscheide maanden kunnen verhopen, alvorens de onzeekerheid 
dienaangaande zal ophouden, dewijl het Eiland Java effectivelijk ge
blokkeerd is, en de seheepen naar derwaards verzonden, op de uit
en te rug reize groot gevaar hopen, genomen te worden. Intusschen

1) Zie liet verlangde Certificaat op p. 184; dd. 81 Aug. 1810.
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houd atle verzending van hier naar Java noodwendig
Toen ik bij mijne Missives van den 22 Januarij, 10 Februarij en 

13 Maart deezes jaars, de eer had U. E. den gevaarlijken staat van 
Z. M. Indische bezittingen bekend te maken, heb ik moeten 
zien, dat de volgende tijdingen van Batavia te ontfangen, eene ver
ergering in dien toestand zouden aankondigen. Een bestuur enelijk 
op willekeur en geweld gevestigd, moet noodwendig daar in voort
gaan, en het is in den aart der zaake, dat het van stap tot stap, 
tot meer geweldige daaden moet gebragt worden: de onverwagte 
aankomst van den Generaal Majoor Sandol Roij van Batavia heeft 
dit niet dan te zeer bevestigd.

Bij de aankomst van den Gen. D. op Batavia, heeft hij verklaard, 
van Z.M. eene stellige last te hebben om deezen verdienstelijken 
officier uit Z.M. dienst te demitteeren, dan, als het waare, uit toe
geeflijkheid, vergunde hij aan den Gen. Wiese, hem honorabel uit 
den dienst te ontslaan.

Het was dus met geene geringe verwondering, dat de Heer Sandol 
Roij bij Extract uit het Register der Besluiten van den Gen. D. van 
den 29 November 1809, bekend wierd gemaakt, dat het Z. M , reeds 
op den 28 Junij 1808, behaagd had, hem, commandant der Iroupes 
le Hatavia, te bevorderen tot Generaal Majoor; eene benoeming die 
in zich zelf, en in de bewoordingen waai in die in het Decreet van 
Z. M. is uitgedrukt, eene rechtstreeksche teegenspraak is, van de 
verklaring van den Gen. D., dat hij van Z. M. stelligen last had, 
de Heer Sandol Roij als commandant der troupes te Batavia, uit den 
dienst te ontslaan.

Bij hetzelve besluit van den Gen. D., werd teevens aan den Gen. 
M. S.R. te kennen gegeeven: //dat Z. E. wenschende gebruik te 
maaken, van een persoon, die het vertrouwen van Z. M. bezit, tot 
het overbrengen van depêches aan hoogst denzelven, hem Generaal 
Majoor hiertoe heeft gedespicieerd, met order mitsdien, om zich gereed 
te houden tot zijn vertrek, (binnen 7 dagen) met de te Rhecde leg
gende Schoener the Nimrod.//

De Gen, S.R. zoude zich deeze verzending van Batavia volkoomen 
hebben laaten welgevallen, bijaldien het hem was toegestaan met een 
bekwaam schip, toen meede ter Rheede leggende, en met zijne goheele 
familie van daar te vertrekken, dan dit is hem geweigerd, en hij 
heeft zich genoodzaakt gezien, met een

op.
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385

periodicq pijnlijk ongemak, zich te embarqueeren in eene kleine 
schoener van niet meer dan 80 Lasten, waarin hij de grootste onge
makken heeft ondergaan.

Den overbrengst van die gewigtige depeches is echter niet aan den 
Gen. Majoor S.R., maar aan den Captn. van de schoener Nimrod toe
vertrouwd, die dezelve aan den Consul te Newyork Smissaert heeft 
overgegeeven; en het is enelijk door de (usschenkomst van Z. E. den 
Franschen Ambassadeur, dat de Heer Smissaert, teegens de ordre 
van den Gen. D., is overgehaald geworden, die Dépêches aan den 
Gen. S.R. over te geeven, nadat hij aan boord zal zijn van het schip, 
waarmeede hij naar Europa overgaat.

De volgende zijn de voornaame publieke voorvallen, die mij van 
Batavia bedeeld en door den Gen1. Sandol Roij bevestigd zijn.

Bij Publicatie van den 14 Septbr. 1809, is de Weeskamer weeder 
geautoriseerd 600000 Rd . aan credietbrieven te laten aanmaken, die 
eeven als de vorige G00000 Rd8. gangbaar zijn verklaard. Twee 
daagen daaraan is het papiere geld gevallen op 245 Rds. voor de 
100 Rds. Zilver, en eene verdere depreciatie wierd te gemoed gezien.

Den 25 October is, bij Publicatie, de Heer J. A. van Braam door 
den Gouverneur-Generaal Daandels, tot zijnen eventueelen opvolger 
benoemd, en den 27e daaraan tot President der Hooge Regeering.

[Hier volgen de bijzonderheden over den oorlog met Bantam, reeds 
vermeld in de nota aan den Franschen Ambassadeur. Alleen spreekt 
hij nu van een verlies van 4 kapiteins en 8 luitenants.]

Voor het vertrek van den Gen. S. R. waaren de Bantammers reeds 
op den afstand van tien Paaien genaderd, tot de plaats waarjongst 
de vesting Tangerang geslegt is.

Zelf voor dien tijd, was de onveiligheid in de Bovenlanden zodanig, 
dat alle de Landeigenaren, voor een geruimen tijd hunne Landen 
hebben verlaten en het sints niet waagen durven hun verblijf daarop 
te neemen, dan voor een korten tijd, en als dan wel vergezeld en 
gewapend. Ook in de nabijheid van Batavia, leeven de Inwooners 
in onophoudelijke vrees, het slagtoffer van de woede van den mis
handelden Javaan te zullen worden: door het slechten der buiten
posten, is hun geene wijkplaats nog bescherming overgebleeven.

De Gouverneur Generaal heeft gemeend den gevreesden opstand 
der Javaanen, en de menigvuldige moorden in de bovenlanden, te

25
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zullen teegengaan door het infligeeren van gestrenge doodstraffen 
en dien ten gevolge zijn op het Landgoed van Van der,*Hill vieren 
op Trogon vijf Javaanen leevendig verbrand geworden. Dit echter 
volgens zijne nieuwe rechtspleeging, zonder behoorlijk onderzoek en 
bewijs van schuld, waardoor te onderstellen is, dat onschuldigen ter 
dood gebragt en de schuldigen het ontkoomen zijn, het geen den 
Javaan, die aan eene reguliere rechtspleeging gewoon is, te 
verbitterd en het kwaad doed toeneemen.

Sints lange heeft den Gen. D. zijn verlangen te kennen gegeeven, 
om de geleegenheid te hebben een Prefect en opziener te laaten 
ophangen, en aan deezen zijnen wensch is reeds gedeeltelijk voldaan. 
Bij een brief van den Prefect te Bantam bericht hebbende gekreegen, 
dat den opziener Evertsen door sommige werklieden wierd beschul
digd, hun in hun daggeld te verkorten, en dat hij zich gereed maakte, 
om op de plaats, na de gronden dier beschuldiging onderzoek te gaan 
doen, heeft den Gen', in andwoord, aan den Prefect, den last ge
geeven, om op zicht van zijnen brief, den opziener Evertsen voor 
zijn deur te laten ophangen, het geen dan ook dadelijk ter uitvoer 
is gebragt en hierna is het voorgestelde onderzoek, door den Prefect 
voorzigtigheidshalve agtergelaten.

Den nieuwen Iioogen Raad zo wel en met het zelfde oogmerk te 
samengesteld als het lichaam der H. R. voldoed niet minder aan den 
onweerstaanbaren wil van den Gen. D. De vrees voor personeele 
mishandeling en de nutteloosheid van eene andersints pligtmatige 
oppositie verdoofd in alle ambtenaren, den uitspraak van plicht en 
geweeten. Een ieder oordeeld zich onverantwoordelijk voor zijne 
daden, en laat de gevolgen daarvan over aan hem, aan wien de 
macht is gegeeven, na willekeur, zelf over hun leeven te beschikken: 
die handeld als of hij geen beduchting heeft immer tot eene ver
antwoording gehouden te zullen zijn, en die zo wel in de Vergade
ring der Regeering als in zijne tafelgesprekken verzeekerd, dal hij 
alles bij den Honing kan goedmaken.

Daar het niet dan te waarschijnlijk is, dat den Gen. Sandol Roij 
op zijne reize naar Europa in Engeland zal worden opgebragt en 
daar zal worden aangehouden, en in den teegenswoordigen staat 
zaaken, de correspondentie van hier met het vaste Land van Europa 
genoegsaam afgesneeden is, hebben wij het onze plicht geoordeeld 
aan Z. E. den Eranschen Ambassadeur, die binnen kort verwagt

meer

van
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Frankrijk te rug te keeren, opening te geeven van den gevaar-naar
lijken staat waar toe Z. M. Bezittingen in de O. Indiën gebragt zijn, 
met verzoek dit aan Z. M. onzen Souverain te willen bekend maaken.

Bij een brief van de Caap de goede hoop, van den 24 FebJJ. deeses 
jaars, word mij gemeld dat daar enige Fransche scheepen zijn op- 
gebragt en dat men daar door zodanige berichten nopens den toestand 

Java gekreegen heeft die een zigtbaar genoegen onder de Engel-van
schen aan de Caap heeft verspreid. Deeze berichten kunnen laater 
zijn dan die door de Heer Sandol Roij hier aangebragt.

Uit het teegenswoordig mij bekende van den innerlijken staat van 
het Eiland Java, moet ik voor uit zien, dat ik aan U E. niet dan 
de noodlottigste tijdingen in den aanstaande van daar zal hebben te 
bedeelen. U. E. zal nu reeds de hooge noodzakelijkheid inzien, dat 
zonder tijdverzuim een onderstand in Manschappen of uit Europa, 
of van Isle de France, naar Java worde gezonden.

De Generaal D. stelde zich voor den Bantamschen oorlog na de 
Reegen Mousson weeder te hervatten, dan hoedanig daarvan ook den 
uitslag zijn zal, deeze tot opstand getergde en verbitterde Natie kan 
niet ondergebragt worden, dan met een groot verlies van onze zijde, 
al is het dat men hun niet door Engelschen ondersteund zal vinden, 
aan wien nu, een vrijen ingang op Java, door deesen oorlog gegeeven 
is, en niet in onderwerping worden gehouden dan door eene perma
nente Militaire macht, ten zij het voorneemen om hun geheel te 
extermineeren, ten uitvoer kan worden gebragt.

Op den 1 December 1809, waaren op gantsch Java de Europe- 
aansche Militairen, de lafhartige Créolen daaronder gereekend, reeds 
versmolten op 2513 koppen, den Generaal, zijnen staf en alle de 
officieren daaronder begreepen. Onder dit getal, bevinden zich een 
derde gedeelte onbekwaam voor eenen veldtocht. Buiten de hier 
voorgemelde in de expeditie gesneuvelden is het te verwagten dat 
een aantal van de Europeanen in dien tocht gebruikt aan hunne 
ziektens in het Hospitaal zullen gestorven zijn.

God geeve, dat, door Z. M. tusschenkomst, eene te rug keer tot 
het oude zagte en vreedelievcnd bestuur ten aanzien van den Javaan, 
en van gematigdheid en rechtvaardigheid voor onze thans zo zeer 
mishandelde Landgenootcn, nog tijdig genoeg zal kunnen worden 
beproefd, om de rampen waarmeede Java bedreigd word, af te keeren. 
Ik mag U. E. niet ontveinzen dat er te veele gronden van bedug- 
ting zijn, om hierop te kunnen hoopen.
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Nn de tijdingen hier heeden ontfangen van de restrictien waar

onder, zelf in liet Noorden van Europa, den Americaanschen handel 
gelegd is, is van
te verwagten, ook dan, wanneer teegens verwagting, aan de door 
mij reeds aangegaane contracten, door den Gen. D. zal voldaan worden. 
Ik mag niet nalaaten hier weeder te herhaalen, dat aan den vrijen 
invoer van Hollandsche 0. I. Producten op het vaste Land van Europa, 
den handel van hier op Java, onafscheidelijk verbonden is. De Koffij- 
cultuur is zodanig in de W. I. en Zuid America toegenoomen, dat 
de laatste lading in Newyork van de Rivier Oronoque aangebragt, 
gedeeltelijk voor 5 en hoogstens voor 8 Dlvs de honderd Ponden, 
is in betaling aangenomen......................................................................

Gisteren is de Heer Meijer na een verblijf van zes maanden in 
een Brik naar Batavia gezeild, op de sterke instantiën van die Huizen 
van Commercie waarmeede de contracten zijn aangegaan, en die in 
de hoop dat hij volgens zijne toezegging den Gen. D. tot het nakomen 
der contracten zal trachten over te halen, tot deeze expeditie, mogelijk 
de laatste van hier, beslooten hebben.

Ik heb de eer mij met de grootste consideratie te noemen

hier weinig voor den onderstand voor Java verder

II. E. G. Heer 
U E. onderdanige Dienaar.

Princeton N. J. 
den 1 Junij 1810.

Het vorenstaande is het afschrift van mijne Missive, welke ik de 
eer heb gehad, U. E. met den Gen. Sandol Roij te doen toekomen. 
Daar de Commissie tot het overbrengen van een Pacquet, eenelijk 
het praetext is om hem van Batavia te verwijderen, is hij ook met 
geene de minste mondelinge communicatie van den gen. Daendels 
belast. Mag hij niet behouden overkoomen, kan ik echter aan U. E. 
bedeelen, dat hij zich voorsteld, aan Z. M. den hoogstgevaarlijken 
staat van zaaken omstandig voor te dragen en de hooge noodzake
lijkheid te doen inzien dat, zonder tijdverzuim, eene versterking van 
Europasche Manschappen, of kan liet zijn, van enige Militaire hulp 

Isle de France, worde toegezonden. De gevolgen van den node
loos en moedwillig verwekten Bantamschen oorlog, zijn nu reeds te 
klaarblijkelijk, dan dat men zal kunnen in twijlïel trekken dat daar 
.door onze geheele existentie op Java is in gevaar gebragt. Dit is

van

i
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door een ieder voorzien, dan aan niemand, zelf niet aan de Hooge 
Regeering, is het recht gegeeven zich teegens den wil van den 
Gouvr. Gen1, door representatief! te verzetten en nog minder aan het 
Bewind in het Vaderland te doen blijken dat zij in zijne daden niet 
dan gedwongen geconcurreerd heeft. Wat ook is van eene Regeering 
te verwagten, door den Gen. D. zelf te samengesteld, en waarvan 
hij de Leeden naar zijnen wil kan buigen of door liet uitdeden van 
Ridderordens, of door bedreigingen met militaire executie, verzending 
uit de Kolonie en het appliceeren van stokslagen. Na zo veele Jaaren 
strijds over eene verbeetering in het Indisch bestuur, en het ontwer
pen van Instructien, is dat bestuur nu dadelijk met eene onbepaalde 
macht in den Gen. D. alléén gesteld, die wel dra die Papiere banden 
verscheurd heeft; en dit volgens zijne verklaring, *om daar door de 
volmaakte uitvoering van Z. M. wil en begeerte, aan hem alleen 
bekend, in alle gevallen te verzeekeren, het Gouvernement klem en 
energie te geeven, en Z. M. onderdanen in Indiën aan dat Gouver
nement te verbinden!" Op deezen bespottenden toon, word een Koning 
belasterd, die het voorwerp van de verdiende liefde en hoogachting 
van alle recht geaarde Hollanders is, en wiens naam zelf bij de 
Koning-hatende Americanen, nimmer dan met eerbied genoemd word.

,

138. Rescript van den Koning, 7 Juni 1810.

Monsieur van der Heim! Je vous autorise conformement A la pro- 
position que vous m’avez faite par votre rapport du 9 Avril dernier, 
de faire connoitre au Gouverneur General Daendels, que je desire 
qu’il respecte et remplisse les engagemens contractés par le conseiller 
van Polanen, tendants A pourvoir aux besoins des Colonies, qu’il 
devra correspondre et traiter avec le conseiller susdit, sur les 
moyens d’assurer 1’envoi des objets nécessaires aux Indes, et qu’en 
cas que ce but important ne puisse être atteint, sans faire quelques 
sacrifices par rapport A la diminution des prix des productions, Je 
les ratifie d’avance, et que Je m’cn rapporte A la prudence du 
conseiller van Polanen pour agir conformément A 1’exigence des 
circonstances, en contractant des engagémens pour le but susdit.

Je desire en out re que vous me fassiez savoir confidentiellement 
s’il ne conviendroit pas de reunir les fonctions de Monsieur van
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Polanen, a celles de Consul General prés des Etats Unis, puisque 
les deux missions ont tant de Rapport entre elles et sont également 
importantes. Sur ce Monsieur van der Heim! Je prie Dieu qu’il vous 
ait en sa sainte garde.

(Signé) Louis Napoleon.Amsterdam ce 7 Juin 1810.

P. S. Bien entendu que vous prendrez les mesures nécessaires 
afin que ceci n’augmente pas les lettres de change qu’on tire sur 
1’Etat sans beaucoup de retenue et qu’au contraire vous dirigerez 
vos operations et vos instructions vers le but que les colonies se 
suffisent a elles mêmes jusqu’a la paix maritime et durant 1’état de 
gêne du tresor public.

(Signé) Louis.

139. Brief van Van Polanen aan den Fransch en 
Gezant in Noord-Amerika, zonder datum; 
maar tusschen 1 en 16 Juni 1810.

L’interet que S. M. 1’Empereur et Roi prend en ce qui concerne 
ceux de S. M. le R d’HolIande mon Sonverain me fait prendre la 
liberté de Vous prier de vouloir me permeltre de Vous adresser mes 
depeches pour le Ministre de la Marine & des colonies du Royaume 
Hollande, supposant que V. E. aura le moyen de les expedier par 
le Batiment qui partira dans peu de Balt[imore] pour Bourdeaux.

Depuis que j’ai eu 1’honneur de rendre mes devoirs a VE. aPrin- 
ceton, J’ai recu une lettre du Gap de bonne Espérance, ecrite par 
un Hollandois detenu prisonnier de guerre, & en date du 24 Février 
1810, par laquelle il me mande que par la prise d’un batiment 
Francoys on venait d’apprendre au Cap, la nouvelle de la levée 
du siege du Fort de Tjiebogor par le Gen. Daandels & de la retraite 
précipitée des troupes vers Batavia, & qu’en consequence les insurgés 
de Bantam étoient entrés sur le territoire Hollandois & a 2\ heures 
de rnarcke de 1’endroit ou le General a fait detruire le Fort Tan- 
gerang, qui auroit pu les arrêter. Cette nouvelle a causé la plus 
grande satisfaction parmi les Anglais au Cap & pas sans raison. La
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guerre de Pantam leur ouvre 1’entrée dans 1’Isle de Java, ruine les 
finances du Gouvernement & diminue les forces militaires dans une 

intestine, qui dêj& par la nature du climat s’affaiblissent deguerre 
jour en jour.

De tout tems les guerres k 1’Isle de Java ont été trés désastreuses
pour le Gouvernement Hollandois mais en même tems le moyen 

les Gouverneurs Generaux de s’enrichir: dans ce moment lapour
perte de toutes les possessions de S. M. dans Pinde, en peuvent être
la conséquence.

Le consul Hollandois Smissaerl part dans peu pour PAngleterre 
se rendre de lé, en Hollande avec Pintention de sollicifer lapour

place que S. M. m’a confiée en Amerique. II se flatte que les amis
du Gen. D. le feront réussir dans son projet.

J’ai Phonneur d’être avec la plus parfaite considération etc.

140. Verbaal van Min. Van der Heim, 12 Juni 
1810.

SECREET.
12 van Zomermaand 1810.

Ontvangen hebbende eene Kabinets order des Konings in dato 
7 dezer houdende ten gevolge van des Ministers Rapport van den 
9 van Grasmaand daar te voren, autorisatie om den G. G. Daendels 
aan te schrijven, om de contracten door den Raad van Polaven in 
Amerika ten behoeve der Oostindische Colonien aangegaan wordende, 
te respecteeren k naar te komen,

Heeft van deze order bij Missive kennis gegeven aan den G. G. 
voornoerad,

Mitsgaders aan den Raad van Volanon.
En bij het tweede Lid dezer Kabinetsorder gelast zijnde, om 

confidentieel aan Z. Maj1. te rapporteeren, of de functien van Consul 
Generaal bij de Vereenigde Staten, mede niet zouden kunnen worden 
waargenomen, door den Raad van Polanen, bij zijne tegenwoordige 
missie, alzo beide deze missiën een groote overeenstemming hadden 
en van even gelijk aanbelang waren,

Heeft het doen van een voorstel dienaangaande verschoven, tot de



392

aankomst van den verwagt wordende Consul Smissaert; en tot dat 
Z. Maj1. welbehagen zal bekend zijn, over de toekomstige beschik
kingen over het Bestier van Indiën.

141. Brief van Min. Van der Heim aan Daendels, 
12 Juni 1810.

Aan den Gouverneur Generaal 
van Hollandsch Indien.

SECREET.

den 12 van Zomermaand 1810.

Mijn Heer de Gouverneur Generaal!

l)eze is dienende om U. E. kennis te geven, dat het Zijne Majesteit 
behaagd heeft mij bij Kabinetsorder van den 7 dezer te autoriseeren, 
aan U. E. te verstaan te geven, dat het Iloogstdeszelfs begeerte is, 
dat U. E. zal respecteeren en naarkomen de engagementen door den 
Raad van Polanen gecontracteerd, strekkende om in de behoeften 
der Colonie te voorzien; dat U. E. zal behoren te correspondeeren 
en handelen met opgemelden Raad, over de middelen om de ver
zending der noodwendige goederen naar de Indien te verzekeren, en 
dat ingeval dit gewigtig oogmerk niet kan worden bereikt, zonder 
het doen van eenige opofferingen ten opzichte van de vermindering 
der prijzen van de Producten Zijne Majesteit dezelve bij voorraad 
approbeert, en het aan de prudentie van den Raad van Polanen 
overlaat, om naar omstandigheden te handelen bij het aangaan der 
contracten, tot het voorschreven einde dienende.

Uw Excell. zal in deze beschikking van Z. M. wel gelieven te 
zien de ernstige begeerte van Hoogstdenzelven, en van mij, om niet
tegenstaande de zoo zeer gestremde communicatie alle middelen bij 
de hand te nemen, ora de Colonie aan Uwe zorg aanbetrouwd op 
allerlei) wijze te hulp te komen.

Het spreekt overigens van zelve dat U. E. den Raad van Polanen 
zal dienen in staat te stellen, de behoeften te kennen, welke den 
dienst van Java het gebiedendst vordert, wijl het mijn oogmerk is, 
dat de opofferiug, welke men ten zich opzigte der vermindering der 
prijzen zal laten welgevallen, bepaaldelijk geschiede voor de voor»
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•welke noodzakelijk voor den dienst van Java gevorderdwerpen
worden en niet voor die van welke men zich zou kunnen passeeren.

Inmiddels, Mijnheer de Gouverneur Generaal! heb ik de Eer U 
mijne consideratie te verzekeren.van

142. Brief van Min. Van der Heim aan Van 
Po lanen, 12 Juni 1810.

SECREET.
Amsterdam den 12 van Zomermaand 1810.

Mijn Heer!

Mijne laatste letteren, waren van den 9 van Grasmaand, waar bij 
ik voorlopig beantwoorde Uwe Missive van den 16 van Wijnmaand, 
en mij blotelijk bepaalde tot de accuratie der receptie, van Uwe 
nadere brieven van den 22 van Louwmd en 10 van Sprokkelmaand 
dezes jaars, omdat ik op de mededeeling van derzelver inhoud aan 
Zijne Majesteit Hoogstdeszelfs welbehagen wilde inwagten alvorens 
in eenige explicatie te treeden.

Zedert is mij op den 4 der gepasseerde maand nog geworden Uwe 
Missive van den 13 van Lentemaand, behelsende de confirmatie van 
het eerst door de Morning Chronicle op het vaste Land bekend 
geworden ongeluk, het scheepje de Havik en den Schout bij nagt 
Buijskes overgekomen.

Thans is deze hoofdzakelijk ingericht, U te informeeren, dat het 
Zijne Majesteit heeft behaagd op mijn daartoe gedaan voorstel, ten
gevolge van de door U aan mij ingezondene rapporten, mij bij Kabi
netsorder van den 7 dezer te authoriseeren «om den Gouverneur 
Generaal Daendels te verstaan te geven, dat het Hoogstdeszelfs 
begeerte is, dat hij de engagementen door U gecontracteerd wordende, 
om in de behoeften der Colonien te voorzien, zal moeten respecteeren 
en naarkomen; dat hij met U zal behoren te correspondeeren en te 
handelen over de middelen, om de verzending der noodwendige 
goederen naar de Indien te verzekeren, en dat ingeval dit gewigtig 
oogmerk niet kan worden bereikt, zonder liet doen van eenige opof
feringen, ten opzigte van de vermindering der Prijzen van de Pro
ducten Zijne Majesteit dezelve bij voorraad approbeert, en het aai)
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uwe prudentie overlaat, om naar omstandigheden te handelen bij het 
aangaan der contracten ten voorsz. einde dienende.//

De hier ingeslotene brief aan den Gouverneur Generaal Daendels 
is tot dat einde ingerigt; weshalven ik U verzoeke derzelver expeditie 
te soigneeren.

Ik heb den Gouverneur Generaal bij dezelve doen opmerken, dat 
het van belang is, dat hij U de behoeften doe kennen, welke voor 
den dienst van Java op de meest gebiedende wijze gevorderd worden, 
en voor welker verkrijging men zich de meeste opoffering in de 
vermindering der prijzen dient te laten welgevallen, ten einde de 
Producten bepaaldelijk tot verminderde prijzen worden gegeven voor 
goederen, welke onontbeerlijk voor den dienst van Java zijn, en niet 
voor dezulke van welke men zich zoude kunnen passeeren.

Van alle de door U opgegevene daadzaken bij brieven van den 
22 van Louwmaand en 10 van Sprokkelm(1, heeft de Heer Prediger 
een schriftelijk Rapport ingediend, dat onder het oog des Konings 
gebracht is. Ik heb dus geoordeeld de informatien mij door U gesup- 
pediteerd als aan mij in ’t particulier ingerigt te moeten beschouwen, 
en ik heb daarom geen reguard geslagen op de aanbieding uwer 
demissie, als Raad van Indien, waar op ik vertrouwe dat gij niet 
verder zult aandringen, daar het U uit de bij dezen gecommuniceerde 
order blijkt, dat het Zijne Majesteits begeerte is, Uwe diensten voor 
de Coloniën, verder te vorderen, en dat Iloogstdezelve in de uitkie- 
zing der meest gepaste maatregelen, zich op uwe voorzigtigheid en 
beleid verlaat.

Zijne Majesteit verwagt echter, dat gij zuil voortgaan uwe maat
regelen zodanig interigten, dat alle betalingen daar uit voort vloeij- 
ende in Indien geschieden, en dus zult helpen zorgen, dat de Coloniën 
zich zei ven blijven souteneeren, tot aan den vreede ter zee, en dat 
geduurende den gegeneerden staat van de Publieke schatkist, ten 
behoeve van dezelve geen traittes op liet moederland worden 
afgegeven.

Ik heb de eer U van mijne achting te verzekeren.

Van ijkr IIkim.
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Brief van Van Polanen aan Min. Van der 
Heim, 16 Juni 1810.

143.

Heeden vind ik mij bij de aankomst van het fregat John Adams, 
vereerd, met U. E. geëerbiedigde aanschrijving van den 1 van Slagt- 
maand, 1809, en het zij mij vergund U. E. te verklaren, dat in de 
hoogst onaangename situatie waarin ik mij hier geplaatst vinde, het 
mij tot geene geringe opbeuring verstrekt, weeder een bewijs ont- 
fangen te hebben, van U. E. gunstige en vereerende geneigdheid te 
mijwaards.

Uit mijne hiervoorgaande copia Missive, zal het aan U. E. kunnen 
blijken, dat de onvriendelijke dispositie van den Gen. Daandels, ten 
mijnen opzigte verklaard en aan den dag gelegd, mij geen uitzigt 
geeft, dat aan U. E. goedgunstige intentie zal worden beantwoord, 
om mij een dedommagement voor mijne diensten hier te Lande toe 
te leggen, en waaruit ik had kunnen hoopen eene vergoeding te 
zullen genieten, voor de voor mij groote uitgaven, waartoe de uit
voering van U. E. commissie mij reeds genoodzaakt heeft. Bovendien 
heeft den staat der politicque relatien tusschen het Fransche Keizerrijk 
en de Vereenigde Staten van America eene zo ongunstige keer ge
nomen, dat het te verwagten is, dat eene geheele opschorting van 
den Americaanschen handel met Java, daarvan een gevolg zal zijn.

Aangemoedigd door de consideratien die U. E. mij heeft gelieven 
te suppediteeren, op mijne bedenkingen teegens eene uitbreiding der 
coffij cultuur op Java, vertrouw ik de vrijheid te mogen gebruiken, 
U. E. de gronden te mogen bedeelen waarop dit mijn gevoelen is 
gevestigd. En ik vinde mij (e meer daartoe genoopt, wijl zo iets, 
de communicatie van dit mijn gevoelen, en van het algeheel sijsthema 
door de Hoge Regeering geduurende deezen oorlog aan te neemen, in 
mijne particuliere correspondentie met den Heer Van IJssoldijck voor
geslagen en aangedrongen, den grond heeft gelegt, tot den haat door 
den Gen. I). nu teegens mij openlijk verklaard.

Al aanstonds na mijne aankomst in America in het voorjaar van 
1808, heb ik dien Heer omstandig mijne vooruitzigten bedeeld nopens 
de waarschijnelijke gevolgen die den teegens woord igen oorlog op het 
lot en de belangens van Z. M. in Indien zoude hebben. Ik heb niet 
stellig verklaard dat dien oorlog 10 a 12 jaareu langer zoude voort
duren, maar wel dat de voorzigtigheid vercischte, dat de Regeering in
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Indiën de mogelijkheid met mij daarvan onderstellen, en haare maat- 
reegelen daarna inrigten zoude. Dat ik dierhalven van oordeel was, 
dat in de nieuwe inrigtingen, niets zoude beproefd worden, waar door 
in de gevolgen, de finantien eenigermate zouden kunnen worden be
zwaard; dat eene stricte bezuiniging in alle takken der publieke 
uitgaven, de hoofdbedoeling van alle de daden van het Gouvernement 
behoorde te zijn; dat den aart der tijden niet toeliet enige gewaagde 
experimenten te doen, waar van den uitslag nimmer dan door de 
bevinding konde beoordeeld worden. Dat bovenal de vroede op Java 
moest geconserveerd worden, zelf, bijaldien dit onvermijdelijk was, 
ten kosten van enige temporaire opofferingen. Dat het innerlijk bestuur 
behoorde te worden gesimplificeerd en de ambtenaren geduurende den 
oorlog de verwagting moesten opgeeven om hun fortuin te verbeeteren. 
Dat ik hoopte dat den nieuwen Gouverneur Generaal het voorbeeld 
zoude geeven, van belangloosheid en van eene eenvoudige leevens- 
wijze, in teegenstelliug van die baldadige en verkwistende trant van 
leeven, die ik na een twintig jaarige absentie van Batavia, zo zeer 
had toegenomen gevonden, en die alleen genoegdoende was om oneerlijke 
geldwinningen noodzakelijk te maken. Dat ik verwachten moest dat 
den Gouverneur Generaal in de verzoeking zoude vallen met zich 
verdienstelijk te willen maken, door eene uitbreiding der kofiij cultuur, 
waar van men in het Vaderland sints zo veele jaaren zo een behaaglijk 
tafereel heeft opgehangen, dan dat dit moest uitgesteld worden tot 
na den vreede, wanneer het eerst bekend zoude zijn, welke hoeveelheid 
kofiij met voordeel zoude kunnen in Europa ter markt worden gebragt. 
Dat het lijdelijk en temporiseerend sijsthema van America, eens zoude 
moeten worden opgegeeven, en dat welke partij het ook genoodzaakt 
zoude worden in het einde te kiezen, eene staat van vijandelijk
heid met eene der oorlogende Mogendheeden en eene bijna 
volkome stremming in den af haal van kofiij van Java zoude ver- 
oorzaaken.

In mijnen brief aan den Gen. Daandels van den 20 Aug8. 1809, 
heb ik mij nopens het laatste poinct meer omstandig uitgelaten en 
de bedenking weg genomen als of de verwoesting van St. Domingo 
eene vermindering in de geheele cofiij cultuur had le weeg gebragt. 
De opgave daarbij gedaan, kan ik thans, na nadere informatie in zo 
verre rectificeeren, dat men nu bereekend, dat de cofiij cultuur, tot 

aanmerkelijk hooger bedragen dan door mij in dien brief iöeen
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uitgedrukt, is toegenoomen, en vooral in Spaansch en Portugeesch 2. 
America, jaarlijks toeneemt.

Wat dan ook den staat van dien handel bij eene toekomstige vreede 
zijn moge, zeeker is het, dat geduurende den oorlog de koffij op Java, 
ten zij een nietswaardig gedeelte, in retour van aangebragte goederen, 
niet zal worden afgehaald, al waare dit op 10 Dlls. de Picol, en 
aager, gesteld.

Intusschen moet de koffij, die den Inlander gedwongen word, op 
Java te doen wassen en te leeveren, met zilver geld betaald worden. 
In eene pompeuse bereekening van de teegenswoordige bloeijende 
staat en de harsenschimmige inkomsten, van Java, waarop den Gen. 
D. reeds in zijne uitgaven reekening maakt, zie ik dat de coffij 
cultuur, voorgegeven word, op 150m Picols gebragt te zijn: dit voor 
waar aangenomen zijnde, maakt dit eene uitgave van ruim 600000 Rd. 
in zilver of kooper jaarlijks. De koffijgewassen van 1808, 1809 & 
1810 zijn daarenboven aan handen, en zo verre mijne informatiën 
strekken is daar van hoogstens 7 üi 8000 Picols afgehaald. Geene 
contanten zijn daar voor aangebragt. Het is mij niet mogelijk geweest, 
meer dan 40000 Dlls. na Amboina, te betalen in specerijen, af te 
zenden, en de Heer Meijer heeft in de 6 maanden van zijn verblijf, 
het niet verder kunnen brengen, dan de uitzending van 30000 Dlls., 
te Batavia te ontfangen met 331 / 3 pr. Ct. ad vans, en de koffij teegens 
12 üUs. de Picol, met optie echter aan de contractanten om andere 
Producten, teegens gestipuleerde prijzen, in plaats van koffij aan te 
neemen. Hoe zeer ik tot deeze termen niet zoude hebben durven te 
besluiten, vond ik die in de omstandigheeden der tijden zo voor- 
deelig, dat ik geene zwarigheid heb gemaakt het contract te onder- 
teekenen. Dit contract is aangegaan na het de Heer Meijer bekend 
was dat den Gen. Daandels, zich zelf en alle de Americanen, met 
zijne gewoone vervloekingen heeft bedreigd, bijaldien hij immer de 
koffij onder de 15 Dlls. de Picol zoude afgeeven; en het heeft plaats 
gehad voor de jongste aanschrijvinge van den Gen. D., waar van den 
inhoud voor mij is verborgen gehouden, hij de IIr. Meijer ontfangen is.

Na de aankomst van het Fregat the John Adams is er geene de 
minste verwagting dat een enige expeditie vnn hier naar Java zal 
worden gedaan, alvorens de relatiën tusschen dit Land en het 
Fransche Keizerrijk eene gunstiger keer zullen neemen, dan men 
grond heeft nu te hoopen.
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Hoe zeer ik mij dan schuldplichtig aan het wijzer gevoelen van 
U. B. onderwerpe, nopens de gepastheid van eene meerdere cultuur 
der koffij in geval van eene algemeene vreede, zoo vertrouw ik 
eerbiedig, dat U. E. mijne raisonnementen, die op de niet dan te 
zeer gegronde voortduring van den oorlog gebaseerd zijn, en op het 
onvermogen van het Gouvernement te Batavia, om de betaling der 
koffij aan den Inlander geduurende dien oorlog en zonder den aanvoer 
van geldspeciën van hier, gaande te houden, niet geheel van grond 
zult gelieven ontbloot te vinden. Dit is eene opinie ter goeder trouwe 
en op het vooruitzigt van wat sints is bewaarheid geworden, reeds 
twee jaaren geleeden uitgedrukt. Sints de opheffing van het embargo 
in 1808 en dus in bijna drie jaaren zijn geene contanten, de hier- 
vorengemelde niet naamwaardige sommen uitgezonderd, van hier naar 
Balavia gezonden, en het is heeden nog twijffelagtig, of zelf die kleinig
heid daar is aangekoomen. Mijne verdere hiervoren uitgedrukte opinien 
behoeven, vertrouw ik, aan het doorzigtig oordeel van U. E. niet door 
enige ontwikkeling betoogd te worden. A priori zijn die zelf-evident, 
en den teegenswoordigen staat waartoe Java vervallen is, heeft helaas! 
die verder gestaafd................... .... ....................................... • . .

Het is geensints mijne intentie geweest, zonder U. E. verkreege 
qualificatie, naar Batavia van hier over te gaan. In de mogelijkheid 
die eens geëxisteerd heeft, ten minsten waarmeede sommigen zich 
hebben gevleid, dat de geschillen tusschen dit Land en Frankrijk en 
Engeland zouden kunnen vereffend worden, zoude ik de zaken zodanig 
hebben kunnen inrichten, dat mijne presentie hier niet langer nood
zakelijk zoude zijn geweest, [n die mogelijkheid heb ik ook aan den 
Gen. D. zijn goedvinden dienaangaande afgevraagd. Kort daarna heb 
ik echter alle gedagten dienaangaande opgegeeven.

De Heer Consul Smissaert heeft mij kennis gegeeven, dat hij binnen 
weinige dagen over Engeland naar Holland vertrekt. Mij is bekend, 
dat zijn voorneemen is, om in mijne plaats te worden aangesteld. 
Daar hij het vertrouwen van den Gen. D. bezit, vorderd mogelijk 
het belang van den dienst dat dit in aanmerking worde genomen.

Dat den Gen. D. voorgenomen heeft, van mijnen dienst hier te Lande 
geen gebruik te maaken, is reeds boven twijflel gesteld bij een brief door 
hem den 9 Dec. 1809 van Batavia aan zeeker huis van commercie geschree* 
ven, die na U. E. aanschrijving mij betreffende, bij hem ontfangen is.

Dien brief bevat eene propositie, om 25 of meer schoeners, van
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120 tot 150 tonnen, van hier naar Batavia te verzenden, geladen 
met Dollars en Ilollandsche Duiten, ijzer en andere articulen, waar 

zal geleeverd worden koffij teegens 15 Dlls; specerijen en anderevoor
articulen. De Gen. reekend, dat drie vierde van het getal dier schoeners 
behouden in eene Hollandsche Haven zullen aankooinen, en om de 
inkomst daarvan te verzeekeren neemt aan die onder de Hollandsche
vlag te zullen stellen. Het bedragen van die schoeners en uitgebragte 
goederen en gelden, zullen van Batavia in andere scheepen moeten 
worden afgehaald.

Bijaldien echter de Americaansche ondernemers in die speculatie 
wenschen te participeeren of die geheel voor hunne reekening te 
neemen, zal men hun dit toestaan, en de Generaal verzeekerd hun, 
dat zij vrijelijk in het eerste geval in Amsterdam van dit hun ge
deelte zullen kunnen disponeeren. Hij verklaard niet te twijffelen of 
de groote voordeelen aan deze expeditien verbonden wijl de koffij 
in Amsterdam voor 37 a 38 stuivers het Pond zal worden verkogt, 
zijn voorstel zal doen aanneemen; en slaat laatstelijk voor, om een 
gedeelte dier schoeners in fransche havenen uit te rusten en met 
wijn te beladen. De geheele risico van deeze expeditien zal in alle 
gevallen zijn voor reekening van de Americaansche onderneemers.

Het Huis waaraan deeze voorslag gedaan is '), heeft zich niet 
weinig daarmeede geamuseerd, dan in vorige contracten betrokken 
zijnde, heeft het raadsaam geoordeeld den Generaal in antwoord te 
schrijven dat het die in serieuse overweeging heeft genomen.

Den Gen. D. schijnt niet in te zien, dat een willekeurig Gouver
nement, dat door niets dan door de opwellende driften en caprices 
van het ogenblik bestuurd word, niet geschikt is, om vertrouwen in 
zaken van handel voornamelijk in te boezemen. Van zijne onberede
neerde willekeur, is onder anderen, ook hier het volgende bekend.

Het schip Montezuma in het voorl. Jaar van Philadelphia naar 
Isle de France bestemd, vond deeze plaats te nauw door de Engelschen 
geblocqueerd en steevende ingevolge van de instructie aan den Gap1, 
in dat geval gegeeven naar Batavia. Daar aangekoomen zijnde, bedong 
het eene goede prijs voor de uitgebragte lading, dan hoe zeer er 
overvloed van koflij daar aan handen was, gelastte den Generaal, dat 
het koflij op Indramaijo zoude gaan inneemen. De Captain represen-

1) NI. de tinna Le Ruy, Bayard & Mc. Evers te New York. Een copie van 
Daoïidels’ brief berust in liet Archief-Van Polanen.
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teerde hierteegens, dat hij dit niet vermogt te doen, wijl het schip 
en lading geassureerd was voor Isle de France en Batavia en van 
daar te rug, en dat het effect van die assurantie zoude verlooren 
gaan, bijaldien hij naar eene andere haven ging. Daar het volgens 
het begrip van den Gen. eene zwakheid is van een eens gegeeve 
bevel te rug te feoomen, is hij daarbij blijven persisteeren; de Monte- 
zuma is naar Indramaijo gezeild en had reeds lang geleeden hier 
moeten te rug zijn, en word dus verondersteld den Engelschen Fre
gatten die toen op de kust van Java waarcn, in handen te zijn ge
vallen, in welk geval de Rheeders hun schip, lading en de premie 
van assurantie daarenboven zullen verliezen. Dit geval heeft reeds 
veel gerugt gemaakt, en zal na gewoonte in al de couranten van 
America, wel dra worden gepubliceerd. Den Captain van de Roxana 
heeft zich niet minder in het publiek over den Gen. D. beklaagd, 
door gedwongen te zijn de Heer Maurisse en Familie in te nee men. 
Het overvoeren van Passagiers steld veelal een schip in gevaar ge
nomen en opgebragt te worden, en meestal aan eene kostbare detentie. 
Hierom word dit door de meeste scheepseigenaars aan hunne Captains 
verboden en veelal in het contract van assurantie uitgedrukt. Word 
hierteegens gehandeld, zijn de assu[ra]deurs aan geene schadever
goeding gehouden.

Den precairen voet waarop Java onder het teegenwoordig Gouver
nement bezeeten word, is hier te Lande geen geheim meer; dit ge
voegd bij de jongste tijdingen uit Europa aangebragt, doed mij vreezen, 
dat ik geene scheepsgeleegenheeden zal kunnen vinden ter verzending 
van de brieven door den Heer Secret8. Falck mij voor Batavia ge
adresseerd.

Ik heb de eer mij met de hoogste consideratie te noemen.

20 Juni 1810. Juist als ik gereed was, deezen te sluiten onfang ik 
U. E. geëerde Letteren van den 9 van Grasmaand deezes jaars, bij 
dewelke U E. hoogst deszelfs goedkeuring mij hebt gelieven te kennen 
te geeven over mijne verrigtingen zo verre die aan U. E. uit mijne 
afgezondene brieven 
keuring II. E. G. Heer, die mij ten troost verstrekt in de hoogst [on-] 
aangename en verontrustende onzeekerheid waarin ik verseere en die 
nog lang zal kunnen voortduuren, nopens de gevolgen welke er voor 
het aanstaande nut van den dienst en voor mij zelve te wagten

den Gen. D. zijn gebleeken: eene goed-aan
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zijn, wanneer den Gen. D. zal blijven persisteeren, om mij in de 
qualiteit mij door U. E. hier te Lande opgedragen, niet te erkennen.

Bij het geen ik U. E. dien aangaande hier voren bekend heb 
gemaakt, kan ik thans niets bijvoegen; het hangt geheel van den 
Gen. D. af, of mijne dienst hier langer van enig nut zal kun
nen zijn.

Bijaldien ik door de nakoming mijner vorige contracten in staat 
gesteld worde, anderen aan te gaan, ben ik zeeker dat ik van het 
certificaat van de Heer van Alphen gebruik en waarschijnelijk een 
voor dien Heer voordeelig gebruik zal kunnen maken. Ik zal mij 
daar toe, ook in nakoming van U. E. bevel, zo veel mogelijk beijveren 
en U. E. van den uitslag daarvan ten spoedigsten verwittigen. . . .

Den vorm waarin ik aan U. E. mijne voorgaande en de teegens- 
woordige depêche laat toekoomen, hoop ik dat U. E. mij ten goede 
zal houden. Ik ben genoodzaakt mijne pacquetten zo klein mogelijk 
te maken, om de overbrengers daarvan niet af te schrikken die aan 
te neemen, en beeter in staat te stellen die te verbergen.

Ik heb ook heeden een bezoek van de heer Jausaud een fransch 
Heer die eens in dienst der O. I. C. op Batavia is geweest, en sints 
neegen reizen tusschen Batavia en Isle de France heeft gedaan. Hij 
heeft Batavia in de jongste maand September verlaaten en beklaagd 
zich ook zeer over de willekeurige behandeling die hij en andere zijner 
Landgenooten van den Gen. D. ondergaan hebben en die hun den 
handel met Java heeft doen opgeeven. Volkoomen bekend met den 
innerlijken staat van dat Eiland en de teegenswoordige dispositie 
van den Inlander, verklaard hij, eeven als mij de Heer Sandol Roy 
heeft gedaan, dat er op het behoud daarvan niet te reekenen is, 
ten zij eene onderstand in troupes naar derwaards ten spoedigsten 
worde toegezonden. Met de meeste hoofdofficieren daar bekend zijnde, 
gelijk mij uit zijne correspondentie is gebleeken, betuigd hij mij dat 
zij allen teegen den Gen. D. ten uittersten verbitterd zijn, over de 
brutaliteiten die zij van hem ondergaan. In een brief van den Coll. 
Fr .... t, na zijn vertrek op Isle de France, ontfangen zijn uit
latingen, die mij verwagten doen dat bij het overlijden van den Gen. 
D. de officieren zich niet zullen onderwerpen aan het commando van zijn 
benoemden successeur Van Braam. De Brigadiers von Gutzlaf en Von 
Lutzow, hadden hunne demissie uit den dienst gevraagd, dan dit was 
geweigerd, en te recht, doordien hun voorbeeld, zegt de Hr. J. door alle

26
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anderen zouden gevolgt worden, die eenigerraate hoe gebrekkig ook, 
buiten den dienst kunnen leeven.

De Heer Jausaud bedeeld mij verders, dat den Gen. D. eene ver
sterking van manschappen en ammunitie van den Gen. de Caen heeft 
gevraagd, dau dat de laatsten daarin gedifiiculteerd heeft. Ook kan 
den Gen. de Caen deze aanvrage niet overeenbrengen, met de opgave 
van den Gen. D. dat hij een Leeger van 24000 Man reeds georga
niseerd heeft en met de plans van coöperatie voorgeslagen om offen
sief teegens de bezittingen der Engelschen in Indien te ageeren.

Bekend met het ongenoegen van den Inlander, voornamelijk over 
het harde werk aan de weegen op Java, hetgeen reeds enige hon
derden hunner het leeven heeft gekost, vreesde de Heer Jausaud niet 
minder voor de gevolgen van het opbreeken van de beleegering van 
Tjiebogor. Hij is getuigen geweest van de bedugting waarin men 
op Batavia voor eenen opstand van den inlander, leefd.

In een brief van een Huis van Commercie in Newyork heeden 
ontfangen, is deeze passage: For if the present commercial restric- 
tions should continue, we have no Market for the Productions of Java 
in Europe and it will be impossible to put the prices so low in Java, 
as to mnke it an object for Merchants in this country to adventure 
that way.

Mogt ik gequalificeerd worden bij Z. M. om verzeekering te geeven 
dat alle scheepen, direct van Batavia en met behoorlijke certificaten 
van het Gouvernement aldaar in Holland zullen worden toegelaten, 
zoude dit mij in staat stellen, enigen onderstand in geld en goederen 
naar Java te zenden en de prijs der producten daarvoor te ontfangen, 
aanmerkelijk te verhoogen.

De Huizen van Commercie waarmeede ik tot heeden gehandeld 
heb, zijn van de vermogendste en aanzien lijkste van dit Land, en 
in Amsterdam wel bekend. De Heer Meijer heeft zo wel als ik, bij 
andere huizen voorslagen gedaan, dan bij gcene, bectere of zo goede 
voorwaarden kunnen bedingen. Bijaldien het hun belang koude gemaakt 
worden, zouden zij een millioen Dlls, en meer, in dien handel kunnen 
nitleggen.

Mijn adres is voortaan aan 
John F. Gobdon, New york.
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144. Brief van D a e n d e 1 8 aan den Koning, 
5 Juli 1810.

Sire.
Le Javan et le Koninglyke Hollander etant entrés suceessivement 

en mer, par le detroit de Baly J’ai 1’honneur d’envoyer a Votre 
Majeeté ce rapport par le Goede Trouw, le troisieme navire qui part 
pour Bordeaux: le Batiment et deux autres sont heureusement re- 
tournés de Banda, avec des riches cargaisons en Epiceries.

Pour sauver les Epiceries, qui n’ont encore re<ju les preparations 
necessaires pour leur conservation nous avons fait embarquer et partir 
de Banda la nouvelle et ancienne recolte de maniere que d’i<ji a 
quinze mois les Anglais ne trouveront rien a enlever dans ces Isles.

Le conseil de guerre supreme a condamné a mort le Colonel Filz, 
qui a rendu si lachement lTsle d’Amboine. L’execution s’est effec- 
tuée au champ de Mars en presence de buit a neuf mille hommes 
de la garnison et de la division mobile a Batavia. Cet exemple 
terrible etait necessaire dans une Colonie ou 1’etat militaire etait 
autrefois meprise et avili; et ou on aurait puni un officier pour avoir 
fait une belle defense si elle contrariait quelques interets particuliere. 
De lTsle de France nous sont arrivés une trentaine de jeunes 
gens, que j’ai placés comme officiers dans les differens cadres de 1’armée.

Par la meme voie nous sont arrivées les nouvelles importantes, 
que la Hollande est incorporée & 1’Empire Frai^ois et que Votre 
Majesté a changé le Trone de la Hollande contre celui de lTtalie 
Rome et 1’Etrurie y comprises.

Ce changement doit plaire & Votre Majesté a beaucoup d'egards; 
sous ce rapport^ malgré le chagrin de perdre un Maitre a qui mon 
coeur est devoué pour toujours, et rapport du bonheur qui
en doit resulter pour la IIollande;cette nouvelle m’a comblé^de joie.

J’ai pris les mesurcs necessaires Sire! pour que les ennemis ne 
profitent point de Bellet que cette nouvelle pourrait faire sur les Esprits; 
et j'attends avec impatience la nouvelle officielle et les ordres de Votre 
Majesté et de Sa Majesté l’ttmpereur et Roi, pour regler ma conduite.

Je suis avec le plus profond respect 
Sire

De Votre Majesté le plus zelé le plus respectueux 
et le plus fidele Serviteur et sujet

Dae2*dels

Sourabaija 
ce 5 Juillet 1810
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145. Rescript van den Stedehouder Le Brun aan 
Min. Van der Heim, 15 Juli 1810.

II est important Monsieur que le Général Daendels qui comraande 
k Java connoisse les derniers événeraents de la Hollande et ne soit 
pas trompé pas les versions mensongères de 1’Angleterre.

Vous voudrez bien Monsieur écrire par octuduplicata a eet officier 
géoéral une lettre qui lui rende compte de ces événements et de la 
situation de ce pays.

Vous me la remettrez pour que je 1’envoye moi-même au Ministro 
de la Marine et des Colonies.

Reeevez Monsieur Tassurance de tous les sentiments que je vous 
ai voués.

I

Le Prince Archi-trésorier 
Lieutenant Général &a.

Amsterdam ce 15 Juillet 1810. Le Brun.

Je desire que cette lettre me parvienne dans la journée. 

Au Ministre de la Marine du Royaume de Hollande.

I

146. Brief van den Stedehouder Le Brun aan Min. 
Decrès, 15 Juli 1810.

i

Monsieur le Comte. Je demande au Ministre de la Marine la lettre 
par octuduplicata pour le Général Daendels et je la lui demande 
pour aujourd’ hui.

Reeevez Monsieur le Comte l’assurance de mon inviolable attachement.

Le Prince archi-trésorier 
Lieutenant Général

Le Brun.Amsterdam 15 Juillet 1810.

Mr. le Comte Decrès, Ministre de la Marine et des Colonies.
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147. Brief van Min. Van der II e i m aan D a e n d e 18, 
15 Juli 1810.

Mijnheer de Gouverneur Generaal!

Ik haaste mij te uwer kennisse te brengen de gewigtige gebeur
tenissen welke in de jongstverlopene weken alhier hebben plaats 
gehad en als een gevolg waarvan dit Rijk met het Keizerrijk van 
Frankrijk is vereenigd.

Uit de bijgevoegde stukken zal Uwe Excellentie den geheelen toe- 
dragt der zaken blijken welke tot den afstand der Regering door 
Zijne Majesteit Bodewijk Napoleon betrekking hebben, alsmede de 
maatregelen door Zijne Majesteit den Franschen Keizer op het Rapport 
van Hoogstdeszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken genomen welke 
zoo als Uwe Excellentie uit de Moniteur van Amsterdam consteren 
zal, reeds op gisteren effect hebben gesorteerd.

Zijne Doorluchtige Hoogheid de Prins Aartstresaurier van het Rijk 
bij Tit. II Art. 5 van het Keizerlijk Decreet benoemd tot des Keizers 
Algemeene Stedehouder heeft mij belast deze evenementen onver
wijld ter kennisse van Uwe Excellentie te brengen ten einde Uwe 
Excellentie niet misleid mogt worden door verkeerde berigten of 
leugenachtige wendingen welke van wegens den vijand aan de ge
beurtenissen mogt worden gegeven.

Alles is hier te lande in de volmaakste rust. Hiervan zal Uwe 
Excellentie de Ingezetenen en Javasche vorsten bij de Proclamatie 
waarbij Uwe Excellentie deze gebeurtenis zal bekend maken pok 
dienen te informeeren en na zelve den Eed van getrouwheid aan 
Zijne Majesteit den Keizer der Franschen, Koning van Italien, Be
schermer van het Rhijnverbond op de plechtigste wijze te hebben 
afgelegd, die ook van de Troepen onder Uw bevel, alle Hooge en 
Dage Ambtenaren dienen af te nemen, en van deze verrigting een 
Proces verbaal formeren en zonder verwijl aan mij doen toe
komen.

Ik heb de Eer Uwe Excellentie van mijne bijzondere achting te 
verzekeren.

(w. g.) Van der, Heim.
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Brief van Van Polanen aan D’ O z y, 
18 Juli 1810.

148.

Wg. Hr. veel geachte Vriend.

De Heer Prediger in Holland zijnde aangekoomen met het bericht 
den staat van zaaken in de O. I. Koloniën tot op den 19 Sepbr. 

des vorigen jaars, vertrouw ik dat men eindelijk zal beginnen in te 
zien, welke de gevolgen zullen zijn, van die belangrijke bezittingen 

het doldriftig wanbestuur van één Man, en dat wel van een 
Daendels, overgegeeven hebben. In de verzending van den G.M.S[andol] 
[Roy] die den 16 December daaraan Bat. verlaten heeft, zal men 
weeder een bewijs vinden, dat hij niet schroomt zich openlijk teegen 
den uitgedrukten wil des Konings te verzetten. Dien invloed waaraan 
D. zijne aanstelling en Instructie verschuldigd is, zal waarschijnelijk 
hem blijven beschermen en alle representatien vrugteloos doen zijn. 
Lang heb ik dus in twijffel gestaan of ik mij het lot der Koloniën 
zo moedwillig opgeofferd om een Man te verrijken, zoude aantrekken, 
dan het verzoek mijner vrienden in Indiën, en zelf van de zodanige, 
die voorheen mijne vrienden niet zijn geweest, heeft mij overgehaald, 
om het Bewind in het Vaderland, door het enige mij bekend, daar 
ik, zo weinig als men dit in Indië weet, onbewust ben, waar dat Bewind 
wezenlijk berust, den hachelijken staat van ’s Konings bezittingen 
aldaar kortelijk voor oogen te stellen.

Wat daarvan de gevolgen voor mijzelf zullen zijn, is mij volkomen 
onverschillig. Hoe zeer ik mijn tijd en door het heen en weeder reizen 
en het verblijf in New York een gedeelte van mijn gering vermogen 
opgeofferd heb, moet ik mij gelukkig reekenen mij niet in de macht 
van D. geplaatst te hebben. Dien man moet of krankzinnig zijn, of ver- 
zeekerd, dat hij zich alles strafloos mag veroorlooven. ') Men heeft zich 
in het Vaderland gehaast goed te keuren daaden van den G. D. die niets 
anders bedoelden dan hem alvermoogend te maaken en hem verder 
aan te moedigen zich ten kosten van het algemeen belang ja van onze 
existentie op Java te verrijken. Men moet geheel met persoonen en 
zaaken in Indië onbekend zijn, wanneer men dit niet gezien heeft 
aan de goedkeuring die men gegeeven heeft aan de organisatie der

van

aan

1) Hier stoud nog, maar is geschrapt: * het laatste koomt mij het waarschij- 
nelijkst voor.»
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H. R., de fratiduleuse cessie van Buitenz. en den Bantamschen oorlog. 
Het gevolg van dit alles is reeds, dat D. schatrijk is, dat alle res
sources die Java in zich had verspild zijn, en dat onze existentie 
daar in het uitterste gevaar gebragt is. Den moedwillig verwekten 
oorlog in het Bantamsche heeft den Engelschen, wanneer zij het 
begeeren, eenen vrijen ingang op Java gegeeven, de finantien be
zwaard, onze Militaire macht verzwakt en door de schandelijke vlugt 

D. van voor Tjiebogor, onze zwakheid opebaar gemaakt en zo 
wel de Bantammers als den getergden Javaan aangemoedigd ons van 
Java te verdrijven. Door het slegten van alle de binnenposten, ten 
allen tijde onze enige veiligheid teegens den Javaan gereekend, zijn 
alle de Europeanen in hunne macht overgeleeverd. Van deeze dolle 
daad heeft D. aan niemand reeden gegeeven.

Het zal Uw G. uit mijnen brief aan Z. E. den Mr. blijken dat D. 
mijne benoeming hier te Lande zo min als mijne aanstelling tot 
R. O. van Indiën, wil erkennen. Als een gevolg daar van word ver- 
wagt, dat door hem aan de contracten door mij hier aangegaan, niet 
zal worden voldaan, in welk geval ik aan moeijelijkkeeden zal bloot
gesteld zijn, die mij noodzaaken zullen dit Land te verlaaten.

Dan zelf wanneer hij daaraan zal voldoen en mij geen jaargeld 
toelegd, het geen ook aan hem is overgelaaten, kan ik niet blijven 
voortgaan mijne situatie verder te verergeren; word aan mijn verzoek 
door den Minr. eindelijk voldaan en mij een jaargeld, te B. betaal
baar toegelegt, zal ik daardoor niet verder gevorderd zijn, dewijl D. 
aan het Bew. in H. geene gehoorzaamheid verschuldigd is. Men kan 
het dus in mij niet laaken dat zelfbehoud mij zal doen besluiten mij 
uit '8 Konings dienst ontslagen te reekenen en niet voortgaan zal 
langer het slagtoffer te zijn van de onvoorbeeldelijke verwarring die 
in het bestuur der Koloniën plaats heeft. ‘)

Het algemeen gevoelen op Java is, dat D. zich onder de bescher-

van

is geschrapt: „Er is echter wel ceue hoop over 
aan de contracten zal voldoen, en dat is, dat hij aan een der Huizen, 

daarin geïnteresseerd, eonsiderable sommen heelt overgemaakt en dus voor repre
sailles moet bedugt zijn, dan dit zal hem niet beweegen mij een jaargeld toe 
te leggen. Ik verneem dat hij, ook op mij, siuts mijne aanstelling tot R. v. I. 
woedend verbitterd is, dan het is mij niet mogelijk de reeden daarvoor te ont
dekken.

1) Hier stond nog, maar 
dat D.
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ming van het E. gouvt onafhankelijk zal verklaren, wanneer men 
besluiten mogt, hem te rappelleeren. *)

Ik bid Uwg. onzen geaehten vriend J[anssens] in mijnen naam af 
raaden, in geen geval en in geene qualiteit, hoe ook genaamd, op 
B. zich te laten emploijeeren. Veel zoude door hem kunnen worden 
geredresseerd, dan de finantien zijn onherstelbaar geduurende deezen 
oorlog uitgeput, en zonder geld kan het Gouvernement in welke 
handen ook geplaatst zich niet lang staande houden. 2)

Bijaldien men ook in het Vaderl. niet in staat is Java eene ver
sterking van 1000 tot 1200 Man op het spoedigste te doen toekoomen, 
is het best geraden de ruïne der O. I. K. door D. te laateu volbrengen ; 
de schuld daar van zal dan op geene onschuldigen maar op hun 
vallen die de bewerkers in het Vaderland zijn geweest, dat aan hem 
de Koloniën zijn in handen gespeeld.

Van het ogenblik van mijne aankomst in America, heb ik bij alle 
geleegenheeden eerst in mijne brieven aan de Hr. LJjsseldijk] en daarna 
aan D. aangekondigd, dat de crisis op banden was die eene staat van 
zaaken zoude te weeg brengen, waardoor allen handel en hulp van 
hier zoude afgehouden zijn. Zo men zich niet bedriegd in de voor- 
uitzigten op het geen men weet nu reeds gebeurd te zijn, namelijk, 
eene geheele uitsluiting van den handel der Am. op het vaste Land 
van Europa, in coloniale producten, dan is die crisis, zo verre de 
Koloniën betreft, reeds daar. Mijne raad op deeze vooruitzigten gegrond, 
is geweest, niets in Indien te innoveeren dan wat lot bezuiniging 
van geldspeciën en papiere munt, met zeekerheid zoude leiden, de 
vreede binnenlands te behouden en de coffij cultuur zoo niet te ver
minderen, ten minsten niet te extendeeren. Hierop heb ik, vooral in 
mijne brieven aan de Hr. IJ., met allen ernst aangedrongen en hem 
aangeraden wanneer daarteegen door D. gehandeld wierd zich aan 
het bestuur te onttrekken, en van daar moet den haat van den 
laatsten teegens mij zijn ontstaan.

1) Hier stond nog, maar is geschrapt: „Zoo men dan al er toe zal kunnen 
overgaan moet men wel bedacht, zijn weeder geen gunsteling daar toe te ver
kiezen, maar iemand waar in men geen belang steld ol' hij door X). zal worden 
opgehangen of gefusilleerd.”

2) Hier stond nog, maar is geschrapt: „Alle andere consideratien ter zijde 
gesteld, kan geen Mensch die zijne reputatie het minste waard is, een taak op 
zich neemen die niet dan als hopeloos kan beschouwd worden.”
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Ik verwagt dat ik weldra met de Koloniën geene andere betrek
king zal gevoelen, dan zo verre mij het beklaaglijk lot van mijne 
kinderen en vrienden die zich daar bevinden daar aan zal indagtig 
maaken. Mijn partij is reeds genomen en ik ben niet beducht voor 
mijn aanstaand lot. Ik hoop spoedig een antwoord te zullen ver
krijgen op bet verzoek UG. gedaan, om zich de belangens mijner 
familie in Holland aan te trekken. Waar toe ik ook besluiten moge, 
in geen geval zal ik het capitaal tot de jaarlijksche overzending van 
f 2000.— hier belegd, aanspreeken. Ik wensch dat UwG. of de Hr. 
Temminck daarvoor jaarlijks konde trekken op het huis I L R & S. 
De Heer Gen. M. Sand. R. die UwG. deezer zal overhandigen beveele 
ik aan uwen goeden raad en assistentie.

Mijn schoonzoon de Marolles is in de Maraksbaaij overleeden.

Nader geschreeven 
met Mr. Jaussaud 

18 Julij 1810.

149. Concept-brief van Van Polanen aan Min. 
Van der II e i m, 30 Juli 1810.

De G. G. zegt in zijn voorstel, dat mijne Instri/clicn in haaren 
geheelen zamenhnng beschouwd, mij geene vrijheid lieten daarop 
meerder dan hoogstens 25 pet. daaronder de extra assurantie begreepen, 
beneden den mar kipt ijs Ie llataoia te laten vallen, indien de afhaal 
van Ambon geschiedde.

Mijne Instructie is geschreeven op één vel Papier, waaraan met 
eene roode zijden draad de tweede Nota van den Heer v. B. gehecht 
is en geene andere Instructie is wij gegeeveii. De G. G. beschouwd 
dan met mij die Nota als makende een gedeelte en behoorende tot 
mijne Instructie en spreekt daarom in het meervoudig getal. Uit het 
afschrift van die Nota blijkt, dat dc marktprijzen op Malaria nog in 
geene aanmerking zijn gekoomen nog daarin genoemd zijn. Mijne 
Instructie spreekt eenelijk van doch drukt niet uit de gemiddelde 
prijzen in China en renvoyeerd mij dus dienaangaande aan de daaraan 
gehechte Nota van den Heer v. B.

In zijne eerste Nota had hij aangetoond, dat men het vooruitzigt 
dat de winst op den inkoop van specerijen gelijk zoude moeten
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stellen aan die op eene lading koffij, dat is op 75 pet. De gegrond
heid deezer stelling, die zoo klaarblijkelijk was, door den G. G. en 
D. G. aangenomen zijnde, trekt hij in zijne tweede nota die gecal
culeerde en bepaalde winst af van de gemiddelde prijzen in China, 
en zegt dat dienvolgens het Picol Nagelen zoude moeten verkorjt 
worden voor 56 Dls., het picol Nooten voor 180Dls.en dat men het 
debiel van de Focly ook niet meerder kan stellen dan op 335 Ds de Picol.

Dat de G. G. en D. G. niet in de gedachten hebben kunnen zijn, 
dat de gemiddelde prijzen in China op Ambon zouden kunnen worden 
verkreegen, zonder den aftrek van eene gelijke winst, die de Ameri- 
canen eventueele contractanten daarop zouden begeeren, blijkt nader 
ten vollen uit de Notitie van noodwendigheeden voor Amb., Banda 
en Ternaten door den Heer D. G. opgemaakt, die hij calculatief steld 
op Sp. M. 256603 en hij laat daarop volgen 
hetwelk zou kunnen worden betaald als volgt.

1000 Picols Nagelen a 75 Sp.
Noten a 225 »

450 *
500
200 - Foelij

zodat er nog voor misrekening zoude overschieten enz.
Deeze Notitie is ondersehreeven Batavia den 14 October 1807 en 

onderteekend Van IJsseldijk — en hierin was door hem gereekend 
op ' de prijzen, die ik gecalculeerd had op China te verkrijgen te 
zullen zijn, en niet op de zuivere gemiddelde prijzen. Dan tusschen 
den 14 October en den 15 November toen mijne commissie gearresteerd 
is, was men tot het gevoelen en de calculatie van den Heer v. B. 
overgegaan en dienvolgende wierd zijne calculatieve berekening aan 
mijne commissie gehegt. Mij was qualificatie gegeeven tot den 
verkoop van

1000 Picols Nagelen 
Noten 
Foelij

welke quantiteit ik met 10 a 12 pet zoude hebben kunnen vermeer
deren.

Bij het contract met de Goldsearcher heb ik gedisponeerd voor niet 
meer dan

320 Pic. Noten 
160 // Nagelen 

60 // Foelij

500
200
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.
en bij mijnen brief daarraeede overgezonden heb ik den G. G. te 
verstaan gegeeven dat ik het daarbij zoude laaten tot zijne nadere 
orders. En echter geeft hij voor daardoor zo geallarmeerd te zijn 
en beducht voor het bederf der colonien dat hij zich verpligt vond 
dat contract te annulleeren. De volgende expeditien, die hij toen niet 
voorzien kan hebben, zijn geschied, zooals den inhoud van mijn 
brieven aantoonen, onder den indruk van eene verergering in den 
vorigen staat van zaaken en eene beduchting dat in de toen aan
staande zitting van het Congress tot maatregulen zoude worden be
sloten, gelijk dit algemeen verwagt wierd, die een vredebreuk met 
F. of E. of wel met beiden ten gevolge zoude hebben, en daar door 
allen verderen handel met Java geheel zoude zijn afgesneden.

Na de aaukomst van den Secs. Meijer heb ik mij en sousordre be
schouwd, dewijl hij in eflecte een hogere qualiteit als Agent van den 
Maarschalk bekleede. Dan hoewel ik van toen af aan lijdelijk ben 
geweest in het beramen zijner expeditien, heb ik mij daarbij met de 
volkomenste overtuiging gevoegd, dat daardoor den dienst der O. I. 
K. bevorderd wierd; en het is er verre af, dat ik mij aan de ver
antwoordelijkheid daarvan zoude willen onttrekken. Ik maak ook 
geene aanspraak op de verdienstelijkheid dier mesures die óe G. G. 
meer en meer gedwongen zal worden te erkennen, dan in zooverre ik 
mijne welgegronde gevoeligheid voor de pretentien van Meijer en voor 
het grievend leed dat hij mij berokkend heeft, geen gehoor heb ge
geeven en den publieken dienst daarbij niet heb laaten lijden.

I-Iad den G. G. D. mei bedaardheid en zonder vooringenomenheid 
mijne verrigtingen beoordeeld, zoude hij het gewigtig verschil in den 
aart der tijden tusschen November 1807 en Augustus 1809 als eene 
toereikende reeden hebben aangezien ter mijner verschoning, al waare 
ik geheel van den letter en geest van mijne Instructie in zijn geheel 
afgegaan. Ilij had uit U. E. aanschrijving van den 19 van Grasmaand 
kunnen zien dat den hachelijken staat van den handel U. E. heeft 
doen besluiten mij in de uitvoering mijner Commissie door geene 
bepalingen te belemmeren en het strekt mij vooral nu tot eene bij
zondere opbeuring en genoegen uit IJ. E. depêche van den 9 van 
Grasmaand deezes jaars te ondervinden, dat ik U. E. meening ten 
rechte ingezien en geïnterpreteerd heb Wat mij nu gebeurd is strekt 
echter ten bewijze dat ik niet zonder reeden met huiverigheid daarin 
ben te werk gegaan.

I
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Brief van Buy sk es aan Min. Van der Heim, 
31 Juli 1810.

150.

Zijn Excellentie Van der Heim.
Halifax den 31 Julij 1810.

Confidentieel.

Hoog Edele gestrengen Heer!

Van de Barmudas Eijlanden, had ik de Eer Uwe Excell. officieel 
kennis te geeven, van het ongeluk, mij op mijne te rug reijze over
gekomen; .......................................................................................

Ik vleije mij als nu binnen kort na Engeland te zullen vertrekken, 
ik zeer verlangende ben, wijl dan in de geleegentheijt zal 

zijn om uijtgewisseld te werden ofte op mijn parool na Holland
over te gaan. 2)..................................................................................

Ik wil hopen als dat Zijn Majesteijt en Uw Excellentie de order 
van den marschalk Daendels wegens mijn retour zullen hebben 
gelieven te homologeeren, een langer verblijf had mij dodelijk geweest 
en was van geen nut van aanbelang voor Zijn Majesteijts dienst meer; 
zo als ik mondeling de Eer hoop te hebben Uw Excellentie te over- 
tuijgen; ik vrees als er een andere Commandant met een Esquader 
komt, slegt met Zijn Excell. zal harmonieeren; mijn toestand laat 
niet toe de redenen hier van Uw Excell. op te geeven, het doet 
mij zeer leed, ik in de verpligting ben geweest om niet alleen alle 
de officieele depeches over boord te laten werpen, maar ook mijn 
correspondentie zo officieel als particulier gehouden en waar uijt ik 
ten allen tijde mijn gedrag en gevoelens koude verantwoorden, welk 
laast gemelde wel eens strijdig waren met die van de maarschalk 
hoewel ik in het bijzonder alle redenen heb, om Zijn Excell. dank
baar te zijn, voor de aan mij beweezen vriendschap gedurende mijn 
aan wezen in de Colonie, het geen ik mij dan ook ten allen tijde 
met genoegen zal herinneren, de elementen voor mijn rapport zijn 
ook verloren geraakt waar door ik buijten staat ben gesteld, om

waarna

1) Hij was op de terugreis naar Java gevangen genomen door de Engelschen.

2) In Febr. 1811 kwam hij in Den Haag. Den 8 Fehr. schreef hij aan Van 
der Heim, dat hij zich „zo dra het geheel open water was, naar Amsterdam 
zou begeven, om [zijne] opwagting bij [Van der Heim] te maken.”
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het zelve volledig en naar behoren in te richten, daaren boven ver
moed ik er veel veranderingen onder zullen zijn voorgevallen die 
Uw Excell. waarschijnlijk reeds zullen bekend gemaakt zijn; onder 
tussen zal ik trachten Uw Excell. een gedrukt exemplaar van het 
tableau van Java bij deeze geleegentheijd over te zenden, dat op 
last van de marschalk publiecq gemaakt en een aanzienlijke hoeveel
heid exemplaren na Holland verzonde zijn; ik twijffel niet of Uw 
Excell. zult met den toestand der Colonie ten opzigte van het pecu- 
nieele bekend zijn, zo als ook met de maatregelen dien aangaande, 
genomen; verscheijde ambtenaren van aan zien gerepatrieerd zijnde 
of succesivelijk zullende volgen, hebben zeker Uw Excell. dien aan
gaande van rapport gediend; intusschen kan ik mijne bezorgdheid 
niet ontveijnzen, daar wij waarschijnlijk thans in oorlog met America 
zijn, en dus van alle resources verstoken; de expeditie van den Heer 
Meijer en van Polanen hebben zig ten opzigte van contanten slegts 
tot 40m Sp. matten bepaald; het geen niet veel af doet; als de 
tweede Japans order nog behouden is aangekomen (de eerste geno
men zijnde) zal nog eenig ontzet geeven, daar men te Sourabaija bij 
mijn vertrek reeds 20,000 Rds 's maands aan duijten munte; de 
agio van het papier stegen boven peijl 135 pet bij mijn vertrek; 
zo dra ik een nader gelegentheijd heb zal ik Uw Excell. omstandi
ger schrijven, dan Uw Excell. gelieve mij te vergeeven ik zulks 
confidentieel doe, om mijn rapport niet voor uijt te lopen ....

A. A. Buyskes.

151. Brief van Van Polanen aan A. Fa ure, 
zonder datum.

Waardste vriend.

Niet weinig zijn wij verheugd geworden bij den ontfangst van 
uwe volgende brieven .... Ook [heb ik] ontfangen den brief van 
de lieer Truter van den 15 April 1810 ... .

Het genoegen van Uw, de Heer Fiscaal Truter en mijne verdere 
Canpsche vrienden over mijne vorige onverwagte promotie, zal van 
korten duur zijn geweest, wanneer het ter uwer en hunner kennis 
zal zijn gekoomen dat ik de facto daar van gedepossedeert ben door 
een besluit van den G. G. D. van den 5. Febr. deezes jaars, te
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vinden in de Bataviasche Coloniale Courant van den 16 dier Maand, 
die uw waarschijnlijk voor deezen zal zijn ter hand gekomen, daar 
hij zich beijverd, die zo wel, als zijn boekje, geintituleerd Korte 
aanlonincf enz. zelf in de Engelsche O. I. possessien te doen circuleeren.

Van de Hn Janssens, d’Ozy en Prediger heb ik . . . berichten, 
dat men ten uitterste in het Vaderland over mij voldaan is.

Den Dwingeland op Java .... bekreund zich in geenen deele 
aan de authoriteit waarvan hij zijne commissie houdt en men heeft 
hem dikmaals hooren verklaren: Je me f . .. . du Roy & du Ministre.

De Heer Prediger hier aangekoomen zijnde heb ik hem eene 
directe passage naar Holland bezorgd, alwaar hij in 29 dagen, den 30 
Maart, is aangeland. Mr. Simon [Maurisse] kon de kastijding die ik hem 
in uw proces heb gegeeven, niet vergeeten, en heeft met mij ook 
niets te doen willen hebben. Hij is dan naar Tonningen gezeild, is 
in Engeland opgebragt en was in Julij nog daar.

Ook heb ik de Hr Sandol Roy bij mij gehad. Zodra de tijding 
op Batavia aankwam dat hij als Commandant der Iroupes, tot Generaal 
Majoor was bevorderd, heeft D. hem in eene kleine schoener inge
scheept en naar America gezonden. Den titul hem bij zijne nieuwe 
benoeming gegeeven, is een bewijs dat het voorgeeven van D. eene 
onwaarheid is, dat hij van den K. expressen last [had] de Hr. S.R. 
uit den dienst te ontslaan.

S.R. is nog dezelve. In het ontwerpen van een Memorie, die ik 
voor hem gesteld heb, heeft hij mijn geduld niet weinig op de proef' 
gesteld. Hij is in Junij van hier naar Gottenburch gezeild.

De depêche die ik aan den M. met P. heb verzonden en houdende 
mijne aanmerkingen over het wanbestuur in Indië, is in April voor 
den K., zo als ik verzogt had, gelegd, ik verwagt dagelijks het 
resultaat daar op af.

Den 26 Meij is Lieve Meijer naar Batavia gezeild, na het aangaan 
van contracten op denzelven voet als den mijnen, als agent van den 
Maarschalk.

Wars en moede van wceder te leur gesteld te zijn, in mijnen ijver 
voor den publieken dienst heb ik Z. E. den M. aangekondigd, dat 
ik mij aan het hogere gezach van D. onderwerpe en mij uit den 
dienst ontslagen houde. Het zoude nu dwaasheid zijn in deezen ver
warden staat van zaaken langer mij af te werken en mij aan verdere
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onaangenaamheeden bloot te stellen. Mijn partij is dus genomen. Ik 
heb mijn Huis in deeze plaats verkogt met eene winst van D8. 200. 
In weinige dagen gaan wij naar Connecticut om daar naar eene 
kleine farm uit te zien, en mij daar voor de rest van mijn leven te
begraven .................................................................................................

Alle vaart van hier op Java houd geheel op. De koffie is op 13 
Cts., omtrent 6^ Sts. het Pond, op Bat. 15 D8. de Picol . . . .

152. Nota van de ambtenaren Joostink en D’Ozy, 
zonder datum.

Zoude het voor den ontvangst der Bataviasche Coloniale Courant 
van Vrijdag den 16 van Sprokkelmaand 1810, immer hebben kunnen 
geloofd worden, dat de Gouv. Gen. D. zich zulk een verregaand eigen
dunkelijk, willekeurig en onstaatkundig gedrag zoude veroorloven, 
als bij die courant blijkt door hem te ziju gedaan.

Door de daarbij geinsereerde Extract Resolutie, genomen in 
Rade van Indien op den 12 van Sprokkelmaand 1810, welke een- 
lijk eene getrouwe navolging is van de schriftelijke voordragt door 
hem aan die Vergadering ingezonden, heeft hij zich schuldig gemaakt 
aan verzaking van zijnen pligt, aan ontrouw omtrent het moederland 
en aan de onvoorzigtigste en onstaatkundigste openbaarmaking van 
geheimen die niemand buiten de Leden hadden behooren bekend te 
zijn en waardoor hij (dus) niet alleen zijn vaderland heeft verraden 
omtrent de geheime middelen die tot ondersteuning der colonien 
worden bewerkstelligd, maar ook de daarin betrokken Americaansche 
huizen van commercie van hunnen goeden naam beroofd en aan den 
ulgemecnen vijand als trouwlozen gedenuncieerd, ja zelfs welligt het 
gouvernement van N. America daarin gecompromitteerd. Immers, is 
het geen pligtverzaking om contracten die op authorisatie van den 
Minister met voork< nnis en toestemming van den Koning zijn aan
gegaan niet alleen niet te respecteeren maar zelfs eigenduukelijk te 
annulleren ?

Is het geen ontrouw aan het Moederland de maatregelen aldaar 
beraamd om de colonien in derzelver ongunstige omstandigheden

'i
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zooveel doenlijk te kuip te komen te miskennen en als verderfelijk 
openlijk ten toon te stellen ?

Is het niet ouvoorzigtig en onstaatkundig ja Landverraad om niet 
alleen contracten tot dat einde aangegaan openlijk te divulgeren en 
daar door aan den vijand kenbaar te doen worden en daardoor dezen 
eenigen nog open weg van onderstand te vernietigen ? maar ook om 
de geaccrediteerdste' Huizen van commercie in N. America, die deze 
expeditien alleen op gerustheid omtrent de geheimhouding hebben 
kunnen ondernemen, opentlijk van hunne eer en reputatie te beroven 
en als trouwloze handelaren bekend te maken, en den vijand in staat 
te stellen zich deswegens bij het Americaansch Gouvernement te 
beklagen. En eindelijk, zal liet niet vervullen der contracten niet 
ten gevolge hebben, dat de schadens en nadeelen welke uit de ver
nietiging dier contracten voor de ondernemers noodwendig moeten 
voortvloeien, door de benadeelden worden gereclameerd aan het 
gouvernement alhier, hetwelk tot het aangaan en sluiten daarvan de 
noodige authorisatie heeft gegeven ?

Het is dus om der gevolge wille hoogst noodzakelijk, dat dit zoo 
onverwacht als ongehoord gedrag van den G. G. D. ten spoedigste 
worde ter kennisse gebragt van Z. M. den K. & K. ten einde Iioogst- 
deszelfs dispositie dien aangaande te vernemen, en dat zoo daartoe 
gelegenheid mogte wezen, intusschen een aanschrijving van Z. E. aan 
gem. G. G. worde afgezonden, waarbij dit zijn gedrag ten hoogste 
wordt afgekeurd en hij verantwoordelijk gesteld voor alle de nadeelen, 
welke daaruit zouden mogen resulteren en dat tot verzekering daar
van de Raad van Polanen werde gequalificeerd om ook aldaar in 
beslag te nemen alle de gelden, goederen en effecten, welke van 
gem. G. G. D. zich in N. America zouden mogen bevinden.

V er volg-nota van D'Ozy.

Men moet zich inderdaad verwonderen, hoeverre de doldriftige 
handelwijze van den G. G. D. gaat — de commissie van den Hr. 
Polanen spruit uit de geheimste Besluiten door den Koning genomen, 
en de G. G. veroorlooft zich dezelve te divulgeren, daardoor de Hui
zen van commercie te compromitteeren, en alzoo alle beschikkingen 
dezerzijds illusoir te maken.

De daad van den G. G. is de ingeving van volstrekte willekeur. — 
Hij beoogt daarmede de Koning en den Minister te tonen, dat hij
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derzelver besluiten iedel zal weten te maken, en zelfs alle middelen 
tot redres afsnijden, door de publiciteit die hij er aan geeft. Hij 
bedenkt evenwel niet, dat hierdoor ook alle uitwerking wordt weg- 

van de contracten die zijne zendeling de Heer Meijer ingenomen
zijnen naam heeft gesloten en wel met dezelve Huizen.

Te regt wordt het in zekere nota genoemd pligtverzaking: ontrouw
jegens het vaderland en onstaatkundig. Indien de contracten van 
den Heer van Polanen al eens slecht gecombineerd waren, dan nog 
zelfs bestond er geen geval, waarin een maatregel als deze kon 
gewettigd worden: de Heer P. was daarvoor verantwoordelijk aan 
den Minister; de G. G. behoorde te gehoorzamen en de bezwaren, die 
er mogten bestaan daarvan op te geven; doch de Koning wist dat 
de conditiën waarop de Colonien konden voorzien worden, met opof
feringen moesten gepaard gaan en wilde zich dezelve getroosten. 
Wat zal de G. G. zeggen van de contracten door zijnen afgezant 
gesloten? zal hij die ook niet volbrengen? Meijer heeft zelf aan 
den Minister geschreven, dat er geen betere vues op den Handel 
waren, als die er den Heer v. P. op hadt en heeft tot mindere 
prijzen als waartoe de Hr. van Polanen durfde te besluiten gecon
tracteerd.

Hoe weinig strookt deze violente stap met de toon waarin de 
G. G. zich uitliet, toen hij zich over de benoeming van den Heer 
v. Polanen beklaagde! wie zou (lurven denken, dat die man, die bij 
die gelegenheid zo wel als bij de benoeming van den Brigd. Sandol 
Roy tot Gen1. Majoor, welke hem onaangenaam was, gehoorzamen 
tot de eerste pligt stelde, (hoewel hij er een middel op zogt, om er 
zich aan te onttrekken) tot dit aan razernij grenzend, ongehoorzaam 
gedrag zou overslaan! Het gouv4. te Parijs is met de Missie van 
den IIr. v. Polanen bekend gemaakt. Het heeft eene vertaling van 
zijn belangrijke brief over den Handel, het kan dus met kennis van 
zaken oordeelen en men zou dus eerbiedig van gedagten zijn, dat 
dit stuk ter kennis van 
licht gesteld waarin het bij de aangehaalde nota naar waarheid 
(werd) beschouwd.

Ik heb in deze de voorligting bij die nota begeerd omdat ik den 
schijn niet wilde hebben, dat mijne vriendschap voor den Hr. v. 
Polanen mij van het spoor dcedt dwalen — maar de verontwaardi
ging die dit stuk mij inboezemde, was haaren oorsprong aan het

Z. M. dient gebragt te worden en in dat

27
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rechtsgevoel versclnildigt, hier in vinde ik raij nu bevestigd door de 
censure van eenen onpartijdigen.

Het is nu zeer duidelijk dat de Hooge Regeering een werktuig in 
zijn hand is, om alle besluiten hoe dwaas ook op haar naam te laten 
uitgaan, — en dat het waar is, dat hetzelve een kostbaar nutteloos* 
lichaam is geworden waarop de G. G. de verantwoordelijkheid afschuift, 
waaronder zijn geweldenarijen haar zouden leggen.

Ondertusschen blijven de Leeden der Hoge Reg«. aansprakelijk 
voor hun elendig gedrag, en men zou even zo wel op hun als op 
den G. G. de schaden en nadeelen moeten verhalen, die hieruit voor 
den Lande zullen resulteren.

Het motif dat de G. G. voor deze handelingen heeft, is waar
schijnlijk niet blotelijk de personeele haat tegen Polanen en de ge
declareerde verondersteAing waarin de G. G. is, dat zich den Minister 
ook niet mag inlaten met het Bestier van Zaken in de Indien; maar 
het eigen belang heeft daarin zigtbaar de overhand, wijl men zelve 
wil verkopen en daardoor meester blijven van de remises en van de 
inkomende Spaanse matten.

153. Aanvullingen van den Concept-brief van Van 
Polanen aan Min. Van der Heim, 15 Aug. 
1810, tot hetgeen Van Deventer (Opkomst, 
XIII, p. 471—484) daaruit reeds afdrukte. !)

bl. 481: achter Ie zullen winnen en vóór Die waardif/e: 2) En ten 
aanzien der prijzen zegt hij in dit Schriftuur //diend vooreerst in 
//aanmerking genomen te worden, dat, wanneer dezelve naar America 
*zouden vervoerd worden, het niet wel mogelijk is, daarop cene 
//calculatie te maken, vermids een buitengewone aanvoer dien prijs 
"iiiel alleen merkelijk deed dalen, maar er zelfs f/een vertier voor

1) Het stuk bij Van Deventer draagt op p. 471 geen datum, maar heet 
„Minute van Augustus 1810”. In den lnhoud vooraan vindt men echter als 
datum: 26 Augustus 1810. Dit moet gelezen: 20 Augustus. Maar liet hierboven 
gedrukte Concept is van 15 Augustus, en geeft aan het eind veel meer dan 
hetgeen Van Deventer afdrukte.

2) In het stuk door Van Deventer afgedrukt vindt men op deze plek géén 
lacune aangegeven.
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men in dat geval ook de voorin, prijs-,te vinden is" 
courant tot geen basis kan neemen.

en waarom

Hij bereekend vervolgens //dat de Amerikaansche prijzen niet wel 
hooger kunnen gecalculeerd worden het Pond dan

de Nagelen 60 cents, Nooten 2 k 2J Dls. en Poel ij 5 Dlr<?. 
sBehalve* vervolgd hij, //nog de aanmerking, dat deeze articulen 
//in lange dat vertier niet als de koffie hebben en deeze fondsen 
//lange ongeemployeerd somtijds blijven liggen, hetgeen tot merkelijk 
//bezwaar voor den handel strekt.// Wel is waar dat hij, met mij, 
teevens van gedachte was dat in China hoger prijzen zouden te 
verwagten zijn, waarom dan ook zijne berekening op die onderstel
ling gegrond nog ter voorschrift is gegeven, en door mij, in het aan
gaan der contracten is in het oog gehouden; in welke berekening 
zo als daarbij is uitgedrukt, nog enige vraclil of andere on gel den 
bereekend is, met welk important bezwaar, de voorgeschreven prijzen 
nog bij mij hadden kunnen worden verminderd. Hoezeer dan hier, 
bij het aangaan van het contract voor de Goldsearcher op de mo
gelijke prijzen in China gerekend is, hebben de Captn. en Supercarga 
van die Brik, na bekomen informatie op Batavia, nopens de prijzen 
in China, het best geraden gevonden hunne destinatie naar derwaarts 
niet te vervolgen, maar hunne lading direct naar America over te 
brengen.

bl. 482: crapuleuse: Als een nader bewijs kan dienen, welke 
voordeelige gedachten het huis van Jacob Le Roy & Sou van de 
beide cxpeditien met de Brik Goldsearcher hebben gehad, dat zij 
daarin hebben laten participeeren de Huizen van .... en ... .

en het kan niet ondersteld worden,

vanI

en ... . en
aangezien de erkende rijkdom van de eerstgenoemde en het onbe
paald crediet daaraan gegeeven, dat eene expeditie van Ds. 60000 
boven hun vermogen is geweest.

Het is mij na een lang tijdsverloop onmogelijk alle de bedenkin
gen te herinneren, die de contractanten hebben voortgebragt nopens 
de veele casualiteiten, waaraan hunne drie eerste cxpeditien onder
hevig konden gereekend worden, dan het zal uit mijne brieven van 
dien tijd aan den G. G. U. E. kunnen blijken, dat vrees voor een 
oorlog tussclien America en Frankrijk of Engeland, of wel met 
beiden die Mogendheeden, eene der voorname is geweest. Ook 
hebben zij nog daarbij deeze consideratie gevoegd, dat al zoude lieti:

■
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tol geenen openbaren oorlog koomen, America hare geschillen met 
eene der Mogendheden niet konde vereffenen zonder dat, ten minsten 
genomen, de Decreten en dadelijkheden van den anderen de Ame- 
ricaansche scheepvaart geweldig zoude blijven belemmeren en hoogst 
wisselvallig maken. Dat bijaldien enige ondernemende kooplieden des
niettegenstaande enige expeditie naar Java zouden ondernemen, 
hetgeen van het groot gebrek aan veele articulen aldaar tc ver- 
wagten was, dit niet zoude zijn dan in kleine snelbezeilde vaar
tuigen, die geen koffie of suiker, maar specerijen in retour zouden 
neemen, en dat het dus te verwagten was, dat den prijs van dat 
product ongemeen zoude dalen, en zelf geheel onverkoopbaar zoude 
worden. Op de verkoop in China is zo als bij de uitkomst blijkt, 
geene vaste bereekening gemaakt.

blz. 483: oprjc/iaiifjcn: een lot, dat waarschijnlijk nu reeds den 
Secretaris Meijer is te beurt gevallen in plaats van de groote belo 
ning, die hij zich heeft voorgesteld.

blz. 483: Damdels: Er zijn geene inoeijelijkheden nog opofferingen, 
die mij in de volharding van mijnen dienst konden terughouden; 
deezen heeft een Souverein, die ik onder de politieke ambtenaren 
op Batavia de eerste geweest ben, met vreugde te erkennen, na 
zulks, het recht van mij te vorderen; dan de opoffering van mijnen 
goeden naam, het lijdelijk dragen van openlijke beleedigingen, zonder 
dat het in mijn vermogen is gelaten mij daarover genoegdoening 
te verschaffen of enige hoop overblijft dat ik daarteegens bescherming 
kan vinden, zijn opofferingen, die het zij met eerbied gezegd, Z. M. 
hoe hoog ook bij mij geschat, niet van mij vorderen kan, en een 
vordering die ik van een Vorst, begaafd met de eminente qualiteiten, 
welke aan Z.M. zo algemeen worden toegeschreeven niet kan verwagten.

blz. 483: aanvaarden: het geen thans, naar mijn inzien, en dat 
van veele anderen, een veel gewaagde onderneeming zoude zijn.

blz. 484: zilver: Het packet van den G. G. voor den Consul Sinis- 
saert bestemd zal, daar hij zich nu in Holland bevind bij dat aan 
U. E. geadresseerd en mcede met de Brik Goldsearcher overgekomen, 
door de eigenaars dier Brik, bij eene zooveel mogelijk zeekcrc gele
genheid, U. E. worden toegezonden. Zijne absentie van hier heeft 
gelukkig voorgekomen, dat aan den last door den G. G. hem gegeeven 
niet voldaan is, en ik dus voor het Americaansche publiek niet 
geprostitueerd ben.
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In navolging van U. E. geëerde aanschrijving van den 9 van 
Grasmaand deezes Jaars heb ik aan het huis van Smith en Buchanan, 
te Baltimore, verzogt de order ten behoeve van den Heer van
Alphen op de Treasury te Batavia ter mijner dispositie te willen 
houden. Zoo verre het zich thans laat aanzien, zal ik geene
gelegenheid vinden daarvan gebruik te maken. Van New- 
York bericht ontvangen hebbende, dat het gerucht daar ging,
dat het Huis van B. en I. Bohlen een schip naar Batavia stond
uit te zenden, heb ik het de orders van den Heer van Alphen aan
geboden. Het antwoord daarop ontfangen, heb ik de eer hier in copie 
bij te voegen, waaruit U E. teevens zal ontwaren, dat den Sec8. 
Meijer, buiten, zoo hij meende, mijne voorkennis, maar wel zonder 
mijne concurrentie met dat Huis in onderbandeling is geweest. Ook 
blijkt het, uit den brief, welke vooruitzigten er zijn dat enige expe
ditie van hier naar Java zal gedaan worden.

blz. 4 bij : De Ilocrcn Troost enz.: De Heeren Troost heb ik reeds 
bekend gemaakt, dat zij niet meer verwagten kunnen, dat ik hun 
eene passage naar Batavia zal kunnen bezorgen.

De Huizen in de Contracten geïnteresseerd zenden de Brik Gold- 
searcher naar Batavia terug met een protest en remonstrantie aan 
den G. G. en met order aan hunne Snpercarga's aldaar, hunne zaken 
zo goed mogelijk te liquideeren en ten spoedigste terug te keeren, 
en met het oogmerk zich daarna tot het verkrijgen van schadever
goeding aan Z. M. Gouvernement in Holland te adresseeren. Mijne 
correspondentie met hen zal ik de eer hebben U. E. bij de eerste 
zeekere geleegenheid aan te bieden.

Thans de facto door den G. G. Daendels uit Z. M. dienst ont
slagen vermeen ik geen minder recht te hebben aanspraak te maken 
op een schadevergoeding voor de kosten, zonder mijne werkzaam
heden te bercekcnen, tot welke de uitvoering der Commissie mij door 
U. E. namens Z M. opgedragen mij genoodzaakt heeft en die aan
gezien mijne bekrompen pecuuieele situatie voor mij belangrijk zijn. 
Dan ik kan te wel beseffen welke moeijelijkheden en zorgen van 
eenen dringender en hoogeren aart Z. M. gouvernement thans occu- 
pceren, om te kunnen verwagten, dat op mijne belangens en recht
matige bezwaren enige de minste aanmerking zal worden geslagen. 
Ik moet mij dus mijne teleurstelling getroosten en mij gelukkig 
reekenen, dat mij hier te Lande nog uitzigten, hoewel geen genoeg-

■
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lijke zijn overgebleven om mij uit de vcrleegenheid, waarin ik mij 
nu bevind door van mijn eerst gevormd ontwerp bij mijne komst in 
America, te zijn afgetrokken, te redden. Wat nu gebeurd is, heb ik 
reeds voorzien en heb mij dus daartoe voorbereid.

Hoezeer de betrekking, waarin ik de eer heb gehad tot U. E. te 
staan heeft opgehouden zij het mij vergund U. E. mijne verpligting 
te betuigen voor het vertrouwen in mij gesteld, en de gracieuse wijze, 
waarop U. E. deszelfs genoegen over mijne werkzaamheden hebt ge
lieven te betuigen. Na de verdere ouvertures, welke ik aan U. E. van 
de gronden van mijne officieele gedragingen in deeze heb gegeeven, 
vertrouw ik, dat U. E. bevinden zal, dat ditzelfde vertrouwen in mij 
niet kwalijk geplaatst geweest is, en dat ik U. E. achting niet ver
beurd hebbe. Deeze laatste verzeekering van wegen U. E te mogen 
ontfangen zoude mij tot een waar genoegen verstrekken.

Ik heb de eer mij met alle hoogachting en consideratie te noemen
Hoog Edel Gestreng Heer 

Uwer Excellentie onderdanige Dienaar 
(w. g.) R. G. VAN POLANEN.

[Nu volgt in het concept de hieronder afgedrukte:]

Calculalievc bereehening voor de cxpedilim van de Brik 
Goldscarcher over Soerabaya naar Ambou.

Cost & outfits of the Brig as per Bills, inclusive of
Insurance D8.

Amount of Cargo per Invoice, inclusive of Insurance __
23727.66
66193.

D8. 89920.66
Outward Disbursments for Vessel & Cargo and two 
years Inlerest from the outset to the home the returns 
may get realized at in cash a 6 pet per ann. 10790.48 

IX 100711 14
wages & expenses on her return & supercarga’s 

commission estimated at 9500
Ds. 110211.14

Deduct
Valuation of the Brig on her return 12000

Total cost: ~ÏX~ “98211.14

In payment of which, should the contracts have been complied with, 
the concerned were to receive, viz.:
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320 Pic: nutmegs, wcighing nett in the U. S.
40000 ffi a D*. 4i D». 160000 

16000 
60000

160 d°. Cloves — 20000 £$ a 80 cents 
80 d°. Mace 7500 fg a 8 DK

D8. 236000
l)utie3:

on 40000 ff Nutmegs a 50 cents 
Cloves 
Mace

IX 20000
20 * 

125 //
20000 4000

7500 9375 33375
IX 202625

Insurance home:
on Brig Ds. 20000 a 30 pet & policy Ds. 6001.25 
on Cargo Ds. 200000 d°. d°. 60005.— 66006.25

lis. 136618.75 
98211.14deduct cost as above

profits: Ds. 38407.61
or about 39 pet upon cost.

Bij deze winst moet gevoegd worden de teruggave van de In
komende regten van dat gedeelte der cargo hetwelk binnen éénjaar 
zoude kunnen worden uitgevoerd.

[Verder wordt door Van Polanen aangeteekend:]
Staat hierop aan te merken:

Dat deeze bereekening nu gemaakt is, en bewijst dat ware aan 
het contract met de Goldsearcher voldaan, de winst op de expeditie 
niet liooger dan 39 pc1 zoude zijn geweest.

Dan bij liet aangaan van het contract reekenden de contractanten 
daarop eene winst te behalen van 70 a 80 p.c1 zonder welk voor- 
uitzigt zij daartoe niet zouden besloten hebben.

Dc bereekeningen van dien lijd, heb ik, met eene interessante 
memorie van eenen Mr. Brown, over den staat van den koflijhandel, 
aan den Sec8. Meijer afgegeven, die ik hem wel heb laten terug
vragen, maar niet terug bekomen heb.

Op den vervoer van specerijen van Ambon naar China hebben de 
contractanten niet gercckeud. De supercarga was op Batavia informatie 
in te winnen nopens de prijzen in China, en daarbij te besluiten of 
het voordeeligcr was van Ambon naar China of van Ambon naar 
America de lading over te brengen. Ingevolge van de bereekening 
dat liet eerste zijne Principalen aan een grooter verlies dan het
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laatste zoude bloot stellen, is hij van Soerabaja naar America terug
gekomen.

Toen de Goldsearcher in New York is aangekomen verkochten 
de eigenaars hunne nog in handen zijnde specerijen met het schip 
Constellation in 1807 aangebragt, voor Ds 4£ het pond bij de enkele of 
ten hoogste 3 a 4 kisten. Na de aankomst van de Goldsearcher is 
het Pond Nagelen, bij de kist op Ds 4 gevallen. Op lang crediet 
hebben zij aan Mr Jaussaud 4 of 5 kisten voor 4^ Ds het pond verkogt.

De stelling van den Hr. van liraam is dus volkomen gegrond. 
Eene buitengewone aanbreng van Specerijen in America deed de 
prijs daarvan niet alleen aanmerkelijk dalen, maar er zelf geen vertier 
voor vinden. Dit is, bij bekoomen informatie, ook ten volle toepas
selijk, op de prijzen in China. De Chineese Jonken zijn nu gedwongen 
enige specerijen, volgens de bij den G. G. gestelde prijzen aan te 
nemen, dan men laat hun de vrijheid om het verlies daar op in China 
te vallen, te bereekenen op de prijzen die zij stellen op de van daar 
aangebragte goederen.

I\Tola van den Heer van Braam [zie Van Deventer, p. 480, r. 3 — 2 
v. o.] bij mijne Commissie gevoegd om mij daarna le regale eren 

in de bepaling der prijzen.

In de laatste vier Jaaren hebben de Prijzen der gariofiul nagulen 
in China geloopen op 120, 110, 70, 75 k 100 Spmt het picol, men 
zoude dus door een te rekenen wel kunnen calculeeren dezelve te 
kunnen verdebiteeren, tegens 100 Spm. per picol. In dat geval zoude 
men dezelve met daarop 75 pet te willen laten winnen het picol 
moeten verkoopen tegens 56 Spm. als wanneer het te slaan komt 
op 28| Str.

Want als men bereekent den inkoop met 
bezwaard met 5 perct assurantie tot 
en den gecalculeerde winst van 75 pet lot

dan komt bereeds den gestelden verkoopprijs van $ 09.80 ’t Picol 
zonder nog eenige vragt off andere ongelden te bereekenen.

De Prijs van de Nooten Musschaat hebben in de laatste drie jaaren 
ook al gevarieerd van 250, 300 a 350 Spm. per picol. Men zoude 
eebter kunnen calculeeren dat dezelve wel tegens Spm. 300 a Spm. 350

Sp. 56 't Picol 
2.80

41
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1 per picol konden verdebiteerd worden, vooral wanneer de qualiteit 
goed is.

De gemiddelde prijs daarvan tot Spm. 325 tot basis neemende 
zoude men de noolen op denzelfden voet als vooren het Picol moeten 
verkoopen tegens Spm. 180 ’t Picol, hetgeen het ffi op 92-t str. te 
staan doet komen.

Want als vooren den Inkoop tot 
bezwaard met 5 pct0 assurantie tot 
& de bepaalde winst van 75 pc13 tot 
dan komt den als voren gecalculeerde verkoop tot $ 324 ’t Picol 
zonder verdere ongelden.

De Foelij schijnt in verscheijdene Jaaren daar niet aangebragt te 
zijn, ten minsten den verkoops Prijs schijnt daarvan zoo wel niet 
bekend te weezen. Volgens genoomene informatien hebben dezelve 
echter in het gepasseerde Jaar 600 Spm. het Picol in China geren
deerd en men heeft reeden van met grond te mogen gelooven, dat 
deezen prijs daar wel steeds voor zoude te bedingen zijn. In dat 
geval kan men op de boovenste Basis, het debiet van dat artieul 
alhier ook niet meerder stellen dan 335 Spm. de Picol hetgeen op 
2 Spm. en 43j,- sts. 't ffê komt. Want op den gestelden Inkoop

Sp. 335 ’t Picol
H 16J "
- 251J //

Dan beloopt het weder 2m. den gestelden verkoop tot $ 603 ’t Picol 
zonder eenige verdere ongelden te bereekenen.

Echter diend omtrent deezen Handel het volgende in aanmerkinge 
te koomen. Den Chinees gebruikt dceze articulen zelven niet 
strekt tot een tak van handel voor de aldaar ten handel koomende 
vreemdelingen uit de West van Indien. — De voorengecalculeerde 
prijzen zijn gecalculeerd teegens contanten verkoop dat altoos ruim 
een 25 prct°. scheeld. Bij aldien dus deeze whaaren door iemand aange
bragt worden, die daarvoor Theeën kan contracteeren scheelt dit 
dus ook in den winst en zoude men dus de vooren gecalculeerde 
Prijzen van debiet aldaar, wel voor de laagste kunnen reekenen.

[In de nota gevoegd bij den brief van Mr. van Polanen van 15 
behalve de calculatieve bereekening van de 

expeditie van de Goldseareher en de Nota van Van Braam voor

!

8 180 ’t Picol
9

Ij
r 135

!

van
bezwaard met 5 procento assurantie tot 
en den gecalculeerde winst van 75 pret. tot

i

en:

Aug. 1810 komt o. a.
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Extract uil mijne Sccrccte Instructie, i/edaglcckcnd 15 iSovcmbereen
1807:]

»Ten aanzien der prijzen — Minister van koophandel en koloniën*'. •) 

[en vervolgt daarna]:

Ik was dus expresselijk bij deze commissie, ten aanzien der prijzen, 
gerenvoyeerd aan de berekening van den Heer van Braam, gegrond 
op de gemiddelde prijzen in China. In zijne eerste Nota had hij 
aangetoond, dat op eene lading koffij te Batavia ingekogt 75 pet. 
winst in America konde gerekend worden. In tegenoverstelling daarvan 
voorzag hij, dat de Americaanschc Contractanten minstens een gelijk 
voordeel zouden begeeren op eene reis van America over Ambon 

China, die gelijk mocht gesteld worden aan een reis van hier 
naar Batavia en terug, maar meto neindig meerder zeilgevaar, verzeld 
is. waarom hij er in zijne tweede Nota, de gemiddelde prijzen met 
gelijke 75 pet. verminderd heeft. Ten overvloede werd mij echter 
bij mijne Commissie toegestaan nog eene matige winst te bereekenen 
voor den omweg van de specerijen op Ambon of Ban da af te haaien, 
dewijl dit een intricate en voor de Americanen ongewoone en dus 
onbekende vaart is.

Met deze Commissie ben ik van Batavia gezonden, in een tijd, 
dat de Americaanschc handel aan geene interruptie onderhevig was, 
en zoodanig was toegenomen, dat de Pakhuizen van Producten geheel 
ontleedigd waaren, en men geen het minste vermoeden had, dat dien 
handel toen reeds gestremt en geheel was opgehouden. De vernieuwing 
van die Commissie, ontBng ik na de ophefiing van het embargo, en 
na het gebleken was, dat die opheffing geene vernieuwing van dien 
handel, had ten gevolge gehad om reeden van den nog voortdurend 
hachelijken en bedreigenden staat van zaken. De correspondentie met 
het Bataviaasch Gouvernement was mij dus afgesneden. Ik wist bij 
bevinding hoe onkundig men daar is nopens den stand des algemeenen 
handels in O. I. Producten en hoe noodzakelijk het dus was het 
Gouvernement dienaangaande voor te ligten. Hoe huiverig ik ook 
was met mijne Commissie voort te varen, daar de onbepaalde opper
macht in Indie in handen van een Man was gesteld, die alle de daden

naar

1) Dit Extract wordt hier niet afgedrukt, aangezien het op blz. 18-19 
hiervóór reeds te lezen staat.
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het vorig Gouvernement berispte en afkeurde besloot ik die nietvan
dan gedeeltelijk te volvoeren en het zal uit mijne brieven bij die 
gelegenhecden aan hem afgezonden, blijken, dat een der voorname 
reeden daarvan was hem in zo zagte termen mij mogelijk, te zeggen 
//dat hij den prijs der O. I. Producten aanmerkelijk laager moest 
stellen, wilde hij, zelfs onder gunstiger omstandigheeden, dan vooreerst 
te wagten waaren, hoopen kunnen, dat de Americanen die zouden 
koomen afhalen.//

Welke constructie hij dan ook zal gegeeven hebben aan den letter 
mijner Commissie, afgescheiden van de Nota daaraan verbonden, 
welke men hem mogelijk niet heeft durven vertoonen, de kennis die 
hij met de Goldsearcher van den waaren staat der zaaken en de 
reedenen van de voortduurende opschorting van den handel met 
Java verkreeg, was hem niet alleen nuttig en hoogst noodwendig, 
maar hij bekwam daarbij ook de verzeekering, dat ik mij in het 
vervolg geheel door hem in de uitvoering mijner commissie zouden 
laaten bestuuren. En echter neemd hij den schijn aan alsof van mij 
te vreezen was, dat ik, zo niet ten spoedigste in mijnen vaart gestuit, 
het bederf der Koloniën zoude bewerken!

En dat op een tijd, waarin ik, door de overgebragte lading en 
contanten, hem een allergewigtigsten dienst bewees. De G. G. zegt 
in zijn voorstel, dat mijne Instructien in haren geheclen samenhang 
beschouwd, mij geene vrij heid lieten daarop meerder dan hoogstens 
25 pet, daaronder de extraassurantie begreepen, beneeden den marktprijs 
te Malaria, te laten vallen indien die af haal van Ambon geschiede.

154. Verbaal van Min. Van der Heim, 20 Au'g. 
1810.

Ontvangen hebbende twee missives van den Raad van Indien 
Mr. It. G. van Polanen, residerende in America, zijnde de eerste 
duplicaat van den 1 Junij en origineel van den 16 tot den 20 Juni), 
bchelsende de door den Generaal Majoor Sandolle Roij van Batavia 
overgebragte, verontrustende tijdingen, over den staat van zaken aldaar, 

Heeft bij Missive aan Z. D. H. den Prins Stedehouder daarvan 
kennis gegeven:
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Stelt de ingekomene brieven in handen van den Chef der 3 Divisie, 
ten einde bij voorkomende gelegenheid daar op cone rescriptie ter 
tafel te brengen.

155. Rapport van Min. Van der Ileim aan den 
Stedehouder Le 13run, 20 Aug. 1810.

A son Altesse Sérénissime 
le Prince Archi Trésorier de PEmpire &a &a. 

Le 20 d’Aoöt 1810.

Monseigneur!

Le 14e Avril de eet année j’eus 1’honneur de communiquer au lioi 
par un rapport tres détaillé la situation critique de l’lsle de Java, 
en y joignant 1’original de la rélation, que le Conseiller de la haute 
Cour de Justice, Mr. Prediger, m’en avoit fait.

Les circonstances d’alors et les événemens arrivés depuis n’ont 
pas permis k Sa Majesté de prendre aucune détermination finale k 
ce sujet. Crpendant S. M. paroissoit des lors tres decidée a rappeller 
le G. G. Dacndcls; et le Général Jansscns étoit celui, qui probable- 
ment 1’auroit remplacé.

Les Principaux griefs, enoncés dans 1c memoire de Mr. Prediger 
étoient 1’infidelité des rapports du gouverneur général, qui annonc;oit 
la Paix et Ia tranquillité intérieure de l’lsle, tand is que la guerre 
avec le royaume de Panlam continuoit tonjours; Timpnidence du 
G. G. d’avoir provoqué cette guerre; et celle plus grande encore 
d’avoir laissé a des officiers Anglois et notamment ;ï un officier du 
genie la faculté de prendre tous les renseigneraents possibles sur Ia 
situation locale de l’lsle, et sur les moyens de défense, et enfin des 
exces de pouvoir de tout genre poussés jusqu’ a la cruauté; une 
delapidation inouie, et une tyrannie sans pareille.

Le Président de la même Cour, revenu depuis, rn’a confirmé 
verbalement les faits y contenus, et j’attends encore son rapport, ce 
qui m’a fait differer d’entretenir jusqu’ ici V. A. S. de cette matière; 
mais un nouveau rapport, qui m’arrive de 1’Amérique ne me permet 
pas de caclier a V. A. S. la crainte des suites facheuses que la
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conduite imprudente et arbitraire du G. G. peut avoir pour cette 
possession interessante.

S. M. avoit autorisé Mr. van Polanen, qui, après des services trés 
distingués dans radrainistration coloniale étoit passé aux Etats Unis 
et qui y réside encore, a faire des engageraens pour pourvoir aux 
besoins de la Colonie. II y avoit réussi en parlie, mais Ie G. G. 
malgré les ordres positifs de S. M. ne juge pas a propos de ratifier 
ces engagements et se privé par lé. des secours, qu’il pouvoit espérer 
par cette voye. Les suites d’un pareil procédé se comprennent et sont 
dépeintes au naturel dans la lettre de eet agent.

Dans les premiers momens après son arrivée aux Indes il avoit 
destitué le Brigadier Sandol Roy. Le Roi avoit au contraire avancé 
eet officier au grade de Général Major et la nouvelle en étant par- 
venue a Batavia, Ie Gouverneur Général n’osant desobéïr a un Décret 
aus8i positif a su du moins en éluder 1’effet en obligeant M. Saiidol 
Roy a s’embarquer pour 1’Amérique.

C’est par eet officier qu’on y a su, que Ie général avoit émis de 
reelief pour la valeur de 600000 rixdalers en papier monnoyé, dont 
la valeur étoit tombé au taux de 245 Rds. les 100; qu’il avoit 
nommé Mr. J. .1. van Braam son successeur éventuel et Ta nonimé 
Président de la Régence; qu’une nouvelle insurrectiun avoit lieu 
dans le Royaume de Bantam, et que les troupes qu’il avoit envoyées 
pour la réprimer avoient été repoussées devant un retranchement 
armé de 40 pièces de canon; qu’a cette nouvelle le G. G. avoit 
annoncé, qu’il alloit s’emparer de cette place sans perdre un seul 
homme, mais qu' après y avoir perdu un 
8 Lieut8., 40 Soldats Européens et 300 Indiens, il avoit du se retirer 
fautc de inunitions et provisions, et qu’une maladie s’étoit manifestée 
parmi les troupes, de sorte que le 16 Décembre dernier il y avoit 
au delé de 1000 hommes dans les höpitaux;

Que la désertion y étoit générale parmi les Indigènes, et, en un 
mot, qu’on craignoit pour Java le sort de S. Domingue, le militaire 
Europeen étant réduit au premier Décembre dernier au nombre de 
2513 hommes, dont la sixième partie étoit hors d’état d’entrer en 
campagne. Qu’afin d’intimidcr lc3 indigènes et pour empecher les 
meurtres (?) il avoit fait bruler dix neuf Javans sans forrae de Procés;

Qu’il avoit de mome fait pendre dans sa porte un Employé Eu
ropeen a Bantam, nommé Koer lam, sans Information próalable

IA Colonel, 4 Capitaines,

sur

I
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le rapport qu’il étoit accusé de faire des retenues sur la paye des 
soldats.

Et que TÉtat critique de la Colonie étoit connu au Cap de Bonne 
Espérance par des lettres interceptées, ainsi qu’ au général Decaen, 

quel le G. G. Daendels s’étoit adressé pour avoir des secours, qui 
lui avoieut été refusés.

Les rapports multipliés sur la conduite arbitraire du G. G. & tou- 
chant sa rapacité, cruauté et ineptie semblent exiger son prompt 
rappel, et que sa conduite soit examinée impartialement, mais rigou- 
reusement et enfin, que, s’il en est encore tems, il soit remplacé par 
un homme probe et intelligent, assisté de tous les secours, que les 
circonstances peuvent permettre de lui accorder, afin de conserver 
une possession, qui a été une des sources les plus fécondes de 1’ancienne 
prospêriié de la Hollande.

J’ai 1’honneur d’être avec le plus profond respect, etc.

au

Brief van Min. Van der Iieim aan Daendels, 
24 Aug. 1810.

156.

Ik heb de Eer U. E. bij deze te doen toekomen het Triplicaat mijner 
Missive van den 12 van Zomermaand 1. La. G G. G. secreet, hou
dende Zijner Majestieits stellig bevel om de contracten door den Raad 
van Polanen in America aangegaan, naar te komen en te vervullen.

Daar Zijner Majesteits uitdrukkelijke wil is, dat door dit middel 
de Oostersche Colonien, al dat secours zouden ontvangen, dat in de 
tegenwoordige omstandigheden bij mogelijkheid daaraan kon worden 
gegeven, en deze maatregelen dus ten hoofddoel hadden om U. E. 
in de administratie der colonien te faciliteren, verwacht ik dan ook, 
dat zulks geen difficulteit bij U. E. zal ontmoet hebben, te minder 
daar dezelve volmaakt overeenstemmen en door mij verder in ver
band zijn gebragt, bij mijne order van den 18 van Ilooijmaand 1809 
La. G. G. G., met de missie door U. E. aan den secr«. Meijer opge
dragen; hoewel de laatst gemelde getracht heeft van mijne bevelen 
af te wijken waar voor ik hem persoonlijk verantwoordelijk lioude 
zo als ik zulks aan U. E. heb te kennen gegeven bij mijne missive 
van den 9 van Grasmaand 1810.
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Het zal niet nodig zijn, dat ik U. E. doe opmerken, in welke 
onaangenaamheden, het gouvernement alhier te Lande zou gewikkeld 
worden, door de reclames welke, in cas van non-prestatie der enga
gementen door den Raad van Polanen gemaakt door of van wegens 
de contractanten ter andere zijde zouden worden geentameerd.

en het kan U. E. niet onbekend zijn -hoeveele questien over be
vrachting van scheepen er nog hangende zijn, en dagelijks tot druk
king van de finantien moeten worden afgemaakt, welke als zo veele 
voorbeelden kunnen dienen, om de Coloniale Bestieren opmerkzaam 
te maken, om zich letterlijk aan de primitieve contracten en charter- 
partijen te gedragen, ten einde het Gouvernement alhier buiten on
aangenaamheden en schade te houden. Immers zo lange de Colonien 
het Moederland geen voordeel aanbrengen, behoord men zorgvuldig 
te waken, dat d ezel ven het geen nadeelen veroorzaken, en het is 
dit punt dat Z. M. mij ten allen tijde heeft gelast aan U. E. sensibel 
te maken. ')

Brief van Min. Van der Heim aan den 
oud Gouv.-Gen. Si berg, 25 Aug. 1810.

157.

Amst. 25 v. Oogsfm(1. 1810.

Den Hr. Siberg oud Gouvernr. Gen1, van Indien te Batavia.

Wat zal ik Uw Exc. veel melden ... De voorgevallen gebeurte* 
nissen alhier . . . zullen U reeds bekend zijn. Uit Uw schrijven aan 
den Heer Umbgrove moet ik onderstellen, dat de meeste mijner brieven 
niet doorkomen, en ik er misschien ook van de uwe misse. Over de 
gebeurtenissen op Java schrijf ik niet, om dat dezelve niet genoegzaam 
zijn ontwikkeld De heer Maurisse heb ik maar een oogenblik gezien, 
en zijn beloofd rapport blijft lang achterwegen. De toekomst is meer 
dan ooit moeijelijk vooruit te zien, en wij moeten eeniglijk het beste 
hopen, en voorts vertrouwen op de Voorzienigheid, door wiens goedheid 
wij nog zijn, dat wij dan zijn. Ik heb echter geene gelegenheid

1) De/.e laatste alinea, beginnend dus met „en het kan, enz ” is in de 
Minuut doorgehaald.:

f



432

willen laten voorbij gaan om Uw Exc. een blijk van mijne aan
houdende achting te geven en te verzekeren dat ik de eer heb, met 
de opregtste deelneming in uw welzijn mij te noemen.

Brief van Min. Van der Ueim aan Daendels, 
25 Aug. 1810.

15S.

De mijne van 24e. van Herfstmaand en 10e. van Wijnmd. 1809 
copielijk hier nevens gevoegd zijn mijne laatste particuliere; nog 
geen blijk hebbende dat een eenige van alle de mijne U is geworden, 
verflauwt mijn ijver. Ook is zedert zoo veel voorgevallen, dat mij 
weinig tijd is overgebleven, om meer dan het volstrekt noodige te 
doen. Wij verwachten nu hier dagelijks de Keizer. Volgens geruchten 
zijn de evenementen in Indien, zoo menigvuldig als in het Vaderland, 
maar tot hier toe is mij weinig gebleken van al het voordeelige, 
hetwelk Uw Exce)le. voor des zelfs vertrek en bij deszelfs officieële 
heeft doen hopen van deszelfs verrigtingen, misschien door gebrek 
aan informatie. De zagtheid en het menagement voor den Inlander 
Uw Exc. door Z. M. zoo ernstig aanbevolen, vrees ik volgens de 
geruchten, dat Uw Exc. nu er dan wel eens uit liet oog verliest. 
. . . Het ongeluk van den llr. Buyskes heeft mij te meer gespeten, 
om dat ik door denzelven onpartijdige berigten ben hopende. De 
Hr. Wiese zijn overlijden zal Uw Exc. bekend zijn. Zijn Weduwe 
heeft dit land verlaten. De Ileeren van den Berg, Prediger, Maurissen 
en andere zijn behouden aangekomen. De lieer Sandol Koy wordt 
nog verwacht. . . . Gaarne had ik Uw Exc. eene bezending van 
duiten, geweeren, en vuursteenen gedaan; maar de gelegenheid lot 
inlading ontbrak. Men vleit zich, dat het laatste Decreet omtrent 
den Amerikaanschen Handel eenige meerdere communicatie naar Indien 
zal veroorlooven. Hier is alles nog te onbepaald, om Uw Exc. buiten 
mijne officieële veel te kunnen bedeelen. Ontfang de verzekering 
mijner consideratie en de geruststellende tijding omtrent den welvaart 
van Mevr. Daendels en Uwe familie.
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Brief van Min. Van der Heim aan Van 
Polanen, 31 Aug. 1810.

Amsterdam den 31 van Oogstmaand 1810.

De Minister van Marine & Colonien aan Den 
Raad Ordinair van Hollandsch Indien Mr. 
R. G. van Polanen te Princeton in Newyeraeij,' 
Noord-America.

159.
.

Secreet.

Mijn Heer!
Den 16 dezer gewicrd mij het Duplicaat uwer Missive van den 

le van Zomermaand met de vervolgen daarop tot den 20e.
Ik heb daaruit met genoegen ontwaard dat mijne onderscheidene 

depeches tot den 9 van Grasmaand dezes jaars inclusive aan U
waren ter hand gekomen..............

Zedert het schrijven dezer laatste J) zijn de omstandigheden van 
dit Land aanmerkelijk verandert door de inlijving van hetzelve in 
het Fransch Keizerrijk 
eene schriftclijke verklaring zult inzenden behelzende://dat gij zweert 
gehoorzaamheid aan den Keizer, en getrouwheid in de waarneming
der U aanbetrouwde functien//..............

Ik heb den inlioud van Uwe brieven van den le tot den 20 Junij 
(: waarvan ik den ontvangst hierboven melde:) ter kennisse van den 
Prins Aarts-Thesaurier gebragt, en zie daarop nog de dispositie te 
gcmoet. De Generaal Major Sandol lioij is nog niet aangekomen.

Uit de depcche van den 12 van Zomermaand, zal UEd. zien, dat 
ik niet heb nagelaten de stellige bevelen van den Koning aan den 
Gouverneur Generaal bekend te maken, om de Contracten door U 
aangegaan te respecteren. En heb ik zulks nog onlangs op nieuw 
herhaald bij mijn schrijven van den 24 dezer en bij eene nadere 
aandringende Missive die heden onder cachet volan aan U afgaat

Ik verwagt dierhalven dat Gij mij

I

1) Van 12 van Zomermaand 1810,
28

)
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prompte voldoening zijner • traites voor zijne eigene betaling 
bij welke gelegenheid ik denzelven heb gelast, de wissels voor Uw 
appointement getrokken wordende te voldoen.

Ik twijffel niet of dit zal het verlangd etfcct hebben, en indien de 
Secretaris Meijer het verslag Uwer en Zijner verrigtingen geeft, zal 
het den Gouverneur Generaal ten overvloede blijken, dat zijn afge
vaardigde zelve, niet anders heeft kunnen handelen 

Ten einde U te behoeden voor alle onaangenaamheden, die U 
misschien zouden kunnen worden aangedaan ten gevolge van de door 
U gevreesd wordende weigering van den Gouverneur Generaal Daemiels 
zende ik U, om daarvan het gepaste gebruik, is ’t nood te maken, 
een Certificaat ') waardoor ik vertrouw dat alle twijffel omtrent de 
authenticiteit van Uwen lastbrief zal weggenomen worden.

Den overigen inhoud Uwer Missive, mededeclingen van eenen aard 
zijnde welke geene rescript ie vordert, alvorens de decisie van Zijne 
Majesteit den Keizer zal bekend zijn, eindige ik deze met U aante- 
moedigen, om ter voorziening der volkplantingen te blijven arbeiden, 
wanneer de publieke betrekkingen tusschen Frankrijk en America 
daartoe, gelijk zich laat aanzien gunstiger mogten worden, en met U 
de verzekering van mijne bescherming en welwillendheid te herinneren.

eene

160. Brief van Min. Van der Hei ra aan Daen- 
d e 1 s, 31 Aug. 1810.

Secjieet.

Mijn Heer de Gouverneur Generaal!

Bij gelegenheid dat ik Uwe Excellentie het quadruplicaat toezende 
van mijne Missive van den 12 \an Zomermaand 11. Secreet Lilt. 
GGGG en het triplicaat van die van den 24 dezer Litt. 
EEEEE kan ik niet afzijn nogmaals te insteren, op de nako
ming der Contracten door den Raad van Polancn ingevolge van 
’s Konings beveelen op mijne order aangegaan en verder aangegaan 
zullende worden, om dat alle de gevolgen welke uit hel niet homo
logeren dier verbintenissen op het Moederland mogten rcdondcren, 
voor Uwer Excellenties bijzondere verantwoording zullen moeten 
blijven. Insgelijks verwagt ik ook dat den Raad van Manen op

1) Zie dit certificaat dd. 31 Aug. 1810, reeds afgedrukt op p. 184 hiervóór.
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getrokken, zal kunnen rekenen overeenkomstig mijne order van den 
1 van Slagtmaand 1809, gebaseerd op Zijne Majesteits uitdrukkelijke 
autorisatie, terwijl in een contrarie geval aan zijne reclames toch 
hier te Lande zoude moeten worden gehoor verleend, hetgeen in 
dadelijke oppositie zoude komen met de door Zijne Majesteit den 
Koning gegevene bevoelen, welke door het tegenwoordig Keizerlijk 
Gouvernement ook ten grondslage blijven gelegd, van de beoordeeling 
en de behandeling der zaken.

Ik heb de Eer Uwe Excellentie de verzekering mijner consideratie 
te reïtereren.

Brief van Min. Van der Ileim aan den Stede
houder Le Brun, 9 Sept. 1810.

A S. A. S. Le Prinee Archi Tresorier.
J’ai rhonneur de faire parvenir & Votre Altesse Serenissime la 

charte et j’y joins le rapport de la commission dont elle est le resul- 
tat. Le rapport est surtout intéressant. Je suis mortifié que le tout 
est en langue du Paijs. Votre Altesse verra que c’est imprimé. Ce- 
pendant je n’en ai aucun exemplaire dans mes Bureaux et ai du 
faire demander celui ci a la Secretairie d’Etat oü les exemplaires 
sont également rares; parceque la pièce n\a jamais été sauctionée, 
et que l’impression n’a été faite que pour l’usage des membres du 
Gouvernement de ce temps la. Je fais traduire 1’Instruction de Mon
sieur Daendels et les pièces concernant M. van Polanen, ce qui est 
la raison qu’il me faudra un peu plus de temps pour pouvoir les 
fournir a Votre Altesse.

J’ai 1’honneur d’etre avec le plus profond respect, etc.
Amsterdam ce 9 Scptembre 1810.

161.

I
162. Missive van den Stedehouder Le Brun aan 

den Keizer, 10 Sept. 1810.
Sire.

J’ai rhonneur d'adresscr a Votre Majcsté Ia traduction de 1’instruc- 
tion donnée au Gouverneur général des Colonies et possessions 
asiatiques de La Hollande.

Amsterdam ce 10 7bre 
1810.

Hommage et respect 
Le Brun.

i
I
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163. Missive van den Stedehouder Le Brun 
den Keizer, 10 Sept. 1810.

aan

Sire.

II ne faut k Batavia que deux magistrats d’un grand caractère et 
d’un grand talent, un président et un procureur général irapérial.

M. Elout actuellement k Paris avoit été destiné k la présidenco 
et c’étoit un bon clioix; mais les circonstances sont cliangées; il a 
pcut-être congu de meilleures espérances; il a une femme et sept 
enfant s.

On cherche ici ceux qui pourroient remplir ces deux places.
II y a un M. Maurice jurisconsulte, qui a été k Batavia, qui 

voudroit peut-être y retourner. On n’accuse point sa probité. Mais 
il est moins jnge que chicaneur.

II y a au Cap un homme qui est connu et estimé de M. Janssens.
Après la prise du Cap on voulut le faire fiscal. II ne voulut point 

être rhomme d’un gouvernement qui n’étoit pas lc sien. On le fit 
sécrétaire; il a renoncé a la place de sécrétaire et s’ est fait simple 
avocat. On lui croie de 1’honneteté et du talent.

Si M. Janssens en répond, on peut fixer son choix sur lui. II 
seroit aisé de le faire passer k Batavia.

II y a d’ailleurs plusieurs jurisconsultes de second ordre.

Hommage et respect 
Le Brun.Amsterdam, ce 10 7bre. 

1810.

Excerpt uit een missive van den Stedehouder 
Lc Brun aan den Keizer, 11 Sept. 1810.

164.

Sire.

Je n’envoye point cncore lc détail de ce qui s’est passé en Amé- 
rique relativement a Java. II faut traduire beauconp de pièces et 
le traducteur n’est pas bien fort dans notre langue.

Hommage et respect. 
Le Brun.Amsterdam ce 11 7bre 1810.
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165. Rapport van Min. Van der Ileim aan den 
Stedehouder Le Brun, 12 Sept. 1810.

Amsterdam 12e Sept.bre 1810.

A S. A. S. Ie Prince Archi tresorier.

L’affaire dont V. A. S. m’a fait rhonneur de m’entretenir revient 
k qualre points principaux.

Le premier est la noraination d’un chef. C’est de ce choix que 
tout le reste dépend.

Le second, 1’envoi des troupes, si le Decret organique de 1’armée 
ne s’y oppose pas on pourrait y despicier le second bataillon de la 
troupe qui est en Espagne et y joindre le bataillon qui devoit servir 
a remplir les lacunes des autres et les diriger vers 1’Espagne. Cette 
destination permet d’en tirer les gens mariés et ceux d’un age trop 
avancé, et de doubler le nombre des officiers subalternes ct des bas- 
officiers.

Le troisième, est 1’envoi d’effets, consistant 1°. dans un envoi de 
fusils, dont V. A. m’a indiqué un dépot; mais dés que je m’en 
informe, on en soup^onnera le but, au lieu que Ie Ministre de la 
guerre ou un particulier dc confiance les dirigeant sur Anvers on 
n’y verra rien d’extraordinaire. Les pierres a feu n’ont pas besoin 
d’etrc envoyés d’ici. Quant aux dutes il me faudrait un ordre de les 
envoyer au Préfet d’Anvers pour les faire fondre vu leur inutilité 
dans mes magazins; ceci occasionnera des clameurs que loin d’op- 
primer, je fomcnterai plutöt dans le même but.

Enfin Pexpédilion de jurisconsultes probes et entendus pour Ba
tavia par la voye de 1’Amérique; mais pour y réussir il faudiait 
d’abord constituer la haute Cour de Justice; fixer les appointements 
et determiner les attributions de la dite Cour. La charte projettée 
et le rapport y joint traite eet objet k fond. Cependant Monsieur 
Schimmelpenninck dans un moment bien plus favorable que n’est le 
présent, a éclioué dans ses recherches.

II se trouve a Batavia le Président actuel, Mr. Munting, parfaite- 
ment calculé pour cette place; un Mr. Knibbe, homme borné a la 
vérité, mais parfaitement honnéte qui a été longtems Meinbre du 
Tribunal a Breda.

J'y ai expédié dernièrement deux jeunes gens assez instruits et

1
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qui semblent promettre pour 1’avenir: Mrs Piepers et de Jong. Pour 
un Procureur Fiscal je ne crois pas qu’on pourrait se fixer k celui 
du Cap; d’abord il y est encore en place comme Sécrétaire de la 
Cour de Justice, en second lieu, il y aurait de la difficulté de lui 
faire parvenir sa nomination, et enfin il y aurait de 1’incertitude, 
s’il trouverait 1’occasion de se rendre k son poste.

Quand la Cour se sera constituée le meilleur moyen serait de 
m’adresser au Ministre de la Justice, et le règne de la terreur, qui 
y est a 1’ordre du jour, étant passé, je me flatte qu’on trouvera un 
sujet pour ce poste et en y ajoutant un couple de Conseillers intel- 
ligens la Colonie pourra fournir le reste.

Les frais de transport et d’ équipement de ces Messieurs doivent 
être calculés au moins de six & huit mille florins pour chacun d’eux 
et doit être réglé d’avance, sans quoi les réclames sont excessifs. Si 
on peut 1’obtenir je voudrois que les appointemens ne prissent cours 
que du moment de Parrivée, malgré que cela est contre la coutume 
ordinaire des envois. J’ai l’honneur &ca.

Rapport van Min. Van der Ileim aan den 
Stedehouder Le Brun, 19 Scpt. 1810.

166.

A S. A. S. le Prince Archi Trésorier 
& a. & a.

19 Septembre 1810.
Monseigneur.

Le Gen1. Major da San dol lloij arrivé de Batavia & m’apporte des 
dépêches trés volumineuses du Gouv11. Gén'. Daendcls en date du 
7 Xbre dernier. Je n’ai pas eu le loisir de les dépouillcr, majs je 
m'empresse d’informer V. A. S., que le susdit Général confirme la 
plupart des nouvelles que nous avons déja; que cependant d’après 
son avis, le repos de la Colonie ne couroit aucun risque par suite 
de rexpédition manquée contre le royaume de Hanlam, a moins que 
contre toute apparence les Anglais ne parvinssent a se meier dans 
cette aiïaire. 11 insiste sur la nécessité d’envoyer a Java des secours 
en hommes & en munitions.

Les lettres roulent principalement deux objets: 1’envoi dusur
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Général comme porteur de dépêches & la pcrsonnc de M. van Polancn, 
qui se trouve employé en Amérique ponr Fintérct de la Colonie. 
Peut-êtro serait-il utile cl’envoyer le premier k 1’Empereur pour 
faire rapport de 1'état des choses. Le principal grief contre lc second 
est rimprudence qn’il a commise en s’expliquant trop librement, 
peut-être indéccmment sur la conduite du G. G. & de la Haute 
Régence.

Monsieur Daendels marqué eneore dans ses lettres, que, sans autre 
secours que celui que la Colonie peut fournir, il croit pouvoir garantir 
que cetie année elle se trouve en état de se défcndre contre foute 
attaque imprévue.

Je suis avec le plus profond respect, etc.

167. Drie Bijlagen tot den brief van Daendels 
aan den Koning van 28 Sept. 1810, gepubli
ceerd door Van Deventer (Opkomst, XIII, 
p. 489-497).

I. Kopij.

Aan den Directeur Generaal Van IJsseldijk.

Prince town N. I. Meij 19. 1810.

WelEdelc Groot Achtbaar Heer!

Den lieer Predigcr is, den 28 Maart, van hier in Texel gearriveerd.
Den Generaal Sandol Roy is thans bij Z. E. den Franschen Am

bassadeur in New-York, aan wien den waaren en allezints hache- 
lijken staat van M. bezittingen in Tndien omstandig is opengelegt 
en die dierhalven liet gewigt gevoeld, dat den Generaal zo spoedig 
rnogelijk in Europa aankoomt.

Lieve Meijer .... heeft, ingevolge den last van Zijnen Meester 
[Daendels] gel,ragt UWel Eg. A. in de opinie van cenige persoonen 
van invloed, te benadeelen, dan zonder eflect, dit is enelijk het gevolg 
geweest van die zonderbare cessie van Buitenzorg en Tjanssingie. 
Bij aldien den ex- ') Maarschalk enige vrienden in het Vaderland

1) Bit doelt op een bericht in een vorigen brief, dat de waardigheid van 
Maarschalk van Holland door Koning Lodcwijk was afgeschaft. Zie blz. 354.

a
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heeft, zal hem niet onbekend zijn, dat zijn zendeling hem daar vcr- 
raaden heeft, om zijn ouden Patroon Nicolaus [Engelhard] in zijn 
plaats te dringen, hier toe heeft hij zelfs de Hr. Wiese in den arm 
genomen. Nicolaus heeft echter niets te hoopen.

Met diep ontzag en het grievendst leedweezen heb ik de deter
minatie van den ex-Maarschalk verstaan om mij bij mijne aankomst 
op Batavia, met het zelfde schip weder te rug te zenden. Het is 
vrij hupsch in Zijne Excellentie mij dit in tijds te hebben laaten 
weeten, dewijl die te rug reis mij weinig zoude bevallen hebben. Ik 
heb reeds gelegenheid gehad van de voorsz. declaratie en de ver
zending van den generaal Sandol Roij aan Z. M. kennis te geven, 
ten bewijze hoe zeer zijnen Gouverneur Generaal het voorbeeld van 
gehoorzaamheid en onderwerping aan Z. M. onderdanen in Indië, 
geeft. De tijd zal leeren of Z. M. zich straffeloos zal laaten bespotten.

Meijer heeft hier doen verstaan, dat zijn Meester, de con
tracten door mij hier aangegaan, niet zal voldoen. Daar hij het 
gezag van Zijne Majesteit over de O. I. Koloniën, niet erkend, zoude 
mij dit niet verwonderen, dan dit zoude in de gevolgen eene ern
stiger zaak zijn, dan hij in staat is te beoordeelen. Ik heb de waar
schijn el ijk heid hier van, in mijnen brief aan Z. E. den Minister, met 
Prediger mede gegeven, reeds te kennen gegeven.

Binnen weinige maanden zal ik Uw Ed. G. A. gewigtig nieuws 
te bedeelen hebben: mogelijk zal ik daar van zelf den brenger zijn, 
en dat wel zonder de minste vrees om te rug te worden gezonden, 
maar wel onder de bedugting dat Java in handen der Engelschen 
zal gespeeld zijn. Dan zeeker keer ik te rug.

Vergun mij ... . Uw Ed. G. A. aan te beveelen den brenger 
dezes de heer Colt, een broeder van een mijner vrienden in New 
Jork, deze Heer is jongst uit Frankrijk aangekomen cn is met den 
tegenswoordigen staat van dat Land wel bekend.............................

(was gela.) R. G. van Polanun.

23 Meij.

Sints drie dagen ben ik in Ncw-Jork, en heb met Gen. Sandol 
ltoy twee conferentien met Z. E den Franschen Ambassadeur gehad. 
Z. E. vertrekt binnen weinige dagen van hier naar Frankrijk, en
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heeft aangenomen, onzen Koning, den waaren staat van zaken in 
Indien bekend te maken.

Gen. Sandol Roy vertrekt binnen 14 dagen mede naar Frankrijk, 
met een Parlementaire, een buiten gemeen sterkbezeild schip.

Meijer houd zich zeer ziek. Ik geloof dat hij het er op toelegd 
om hier te blijven .... De vrees om zijnen Meester onder de oogen 
te koomen zal hem mogelijk hier doen blijven in verwagting van 
zeker evenement, dat hij ook voor uit ziet.......................................

Pour copie conforme 
B. Blok

Greffier de S. E. Ie Marechal et G. G.

II. Copie.

Mon cher van de Bosch.

Un voyage que j’ai fait a Philadelphie, pour parier k 1’Embassa- 
deur de France, m’a fait perdre une occasion de vous écrire, je suis 
extrèmement contant des différents entretiens, que j’ai eu avec Son 
Exc. — les ouvertures que je lui ai données et cc qu’il m’a dit me 
fait esperer et plus qu’espérer une entière satisfaction; tout ce que 
nous faisons, est absollument connu [of connivé], des copies de lettres 
envoyés en Europe, que j’ai vu ici, m’ont extrèmement etonnées, et 
sont pour moi le Messie & &.............................................................

L’embassadeur de Francc étant présentement a Neufyork Mr. de 
Polane et moi out quitté Prince Toon, pour s’aprocher de sa personne, 
rcgler mon passage qui sera prompt et sure.................................

i .... Je finirai par vous assurer, que tant qu’il me restra une 
goutte de sang je l’employerai a ma justification et au bonheur de 
ma familie.

Je vous embrasse touts.
(signé) De Sandolkoy.

Ncuf Yorck cc 10 Juin 
1810.

Conforme a 1’originale copiée literalement 
B. Blok.

Greflier de S. E. le Marechal et G. G.
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III. Copij.

A Madame de Marolles a Batavia.
Mij dearest Nancy.

I have passed a week in New Jork, with Gen. Sandol Roy. He 
is now lodged with me and is to remain liere, till his departure for 
France, within a short time. It will be a sore disappointment for 
some people, that the Gen. is arrived safe & in good liealth in 
America, this certainly was not intended, nor expected. Tliey may 
prepare themselves to liear the unwelcome news of his arrival in 
Europe & the certain result of it.

Your aifectionate father. 
(signed) R. G. van Polanen.

168. Rapport van Min. Van der Ileim aan den 
Stedehouder Le B-run, 21 Sept. 1810.

A S. A. S. le Prince Archi-Trésorier 
de PEmpire &a. &a.

21 Septembre (1810).
Monseigneur.

J'ai deja eu Phonneur d’annonccr a V. A. S. que j’attendais sur 
les affaires de Pinde un Mémoirc de M. Maurisse (jui a été President 
de la Cour de justiec h lialuoia et est revenu en Europe, il y a 
peu de mois, apres avoir été destitué par le gouverneur général 
Daendels. Ce mémoire m’étant parvenu je m’empresse de le placer 
sous les yeux de V. A. S. accompagné d’un sommaire en langue 
Fnunjaise qui m’a paru suffisant pour faire connaitre ce qu’il ren- 
ferme d’essentiel, d'aulant plus que M. Maurisse s’étend particuliere- 
ment sur ce qui est réiatif a Padministration de la Justiec et ne 
donne sur Pétat de défense de la colonie el sur Padministration 
générale que des détails déja connus par des rapports préeédens et 
auxquels le général Sandol I\oy parti trois mois api'ès lui peut en 
ajouter de plus récens et qui, par la même, offrent plus d’interet.
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Dans les dépêches apportécs par ce gcneral, j’ai trouvé un exposé 
des motifs qui ont engagé le gouverneur a congédier la cour de 
Justice telle qu’elle existait depuis 1798, et k cu créer une nouvelle 
k laquelle il n’a appellé qu* un scul des anciens conseillers M. Knibbe 
et dont il a dressé lui même les Instructions. M. Daendels cite, en 
premier liou, 1’impéritie des membres de 1’ancienne cour et le mépris 
public qu’elle leur avait attiré et il ajoute qu’elle tendait a devenir 
un foyer d’opposition oü se seraient bientêt ralliés tous les mécon- 
tens et qui ainsi eut exposé le repos de la Colonie aux plus grands 
dangers,

Sans vouloir émettre k eet égard une opinion positive il 
semble que 1’une des raisons alléguées doit nécessairement diminuer 
le poids de 1’aulre. Si les conseillers ne jouissaient d’aucune 
dération, comment pouvaient ils devenir des chefs de parti ? Comment 
pouvaient ils entraver la marche des affaires, eux dont les fonctions se 
bornaient a l’adroinistration de la justice? Et dans la supposition 
qu’individuellement il ne se soyent pas montrés favorables k 1’ordre 
des choses établi, pouvait il en résulter aucun inconvéDient pour 
un gouvernement que réunissait a peu prés tous les pouvoirs et 
qui dés le principe s’était empressé de les exercer dans foute 
leur étendue? Le rapport de M. Maurissc, loin d’indiquer en lui 
ou en ses collégues des sentimens frondeurs ou un esprit général 
d’opposition, donne lieu de soupQonner qu’ils ne sont pas réstés exempts 
de la faute contraire, et que pénétrés de 1’idée de leur inferiorité 
et de leur situation isolée, ils ont, lors des premières atteintes portées 
iï 1’autorité judiciaire, montré une complaisance qui peut avoir eu 
hardi Ie gouverneur ;ï s’en permêttre cliaque jour des plus graves. 
Quant a 1’impéritie des membres de 1’ancienne cour, ce motif serait 
plus valable si la colonie cüt fourni, pour les remphujer, des indi
vidu» vraiment digiles par leur savoir et par leur expérience d’exercer 
les nobles fonctions de juge. Mais M. Daendels convient lui même 
d’unc disette absolue a eet égard. II n’y a dans la cour qu’il a 
fonnée qu’un seul Jurisconsulte hormis le Président et ce Juriscon- 
sulte est précisement le Oonseillcr nommé plus haut, qui appartenait 
déja a la cour congédiée. La comparaison des nouveaux élus avec 
eeux qu’ils remplagent donne a peu prés une portion égale de mérite 
et d’intógrité des deux cotés et ainsi, pour ce qui regarde l admiois- 
tration de Ia Justice, les Colons n’auront ni perdu ni gagné. Mais

me

consi-

i
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la nouvelle cour coute beaucoup plus que Pautre et pour la cora- 
pletter il a fallu retirer de la carrière adrainistrative des sujets qui 
s’y étaient depuis longterus rendus nécessaires. Que faut il conclure 
de tout cela? C’est qu’en effectuant ce changement et en prenant 
des mesures que scs Instructions excluaient forraellement de la spliere 
de son activité, le gouverneur general a été surtout guidé par ces 
dispositions irascibles, cette impatienee de toute contradiction, dont 
sa conduite aux Indes a déja fourni tant de preuves. Les depêches 
apportées par M. de Savdol lloy paraissent visiblement redigées dans 
le dessein de persuader que le Gouverneur général poursuil non 
seulement avec activité mais aussi avec succes le travail important 
de la reorganisation des différens Etablissemens. Une foule de régle- 
mens et de papiers y rélatits, doivent subir un examen approfondi 
avant que je puisse décider si ces opérations sont vraiment utiles 
et si les anciens abus ont été abolis sans être remplacés par des 
iuconvéniens plus dangereux encore.

Quelques lettres de 1’Empereur et du Sultan de Java, dont M. 
Daeiidels m’a transmis les originaux, semblent prouver que du 
moins dans ces opérations, il a ménagé assez les intéréts et 1’amour 
propre de ces Princes pour ne pas altérer les dispositions araicales 
qu’ils professent depuis longtems en vers les Hollandais.

M. Daendcls me mande, que, livré a des travaux continuels & 
pesant des fréquens voyages dans 1’Isle de Java, il n’est pas resté 
a 1’abri des atteintes du cliraat; que sa santé est beaucoup moins 
robuste que lors de son arrivée dans la colonie, & que, si Pon con- 
sulte son opinion & scs desirs, on doit sempresser de lui envoyer un 
successeur. En attendant il a cru devoir prendre des mesures pour 
que, dans le cas oü il viendrait la mourir, les rênes du Gouver
nement tombent entre des mains non seulement fidèles, mais aussi 
assez fortes pour les tenir dans les circonstanccs singuliérement 
pénibles, oü se trouvent toutes nos possessions d’outremer. Ce soin 
lui a paru devenir plus urgent par le départ de Confre Amirnl 
Ihyskes, que le Koi avoit désigné pour successeur de M. Daendels, 
en cas du décès de celui-ci, mais que des indispositions fréquentes 
ont forcé de s’en retourner en Europe. Mr. ./. A. van IIraam a iixé 
le choix du Gouverneur Général. II y a vingt et dutx ans qu’il a 
quitté la Hollande, d’ou résulte pour inoi l impossibilité d’avoir une 
opinion precise et définitivc sur Pétendue et la for(;e de ses moyens.
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Cépendant il est stir qu’il a Pexperience des affaires commerciales 
et la plupart de ceux qui reviennent des Indes lui prêtent du talent. 
II était, il y a trois ans, Sabandhav de Batavia, emploi qui ressemble 

a celle de Directeur des Douanes. L'arrivée du gouverneurf assez
actuel fut pour lui le signal d'un avanQeroent rapide. II devint 
Resident i\ la Cour de PEmpereur de Java et ce poste trés lucratif 
il a toujours conservé depuis, quoiqu’il ait nommó peil de tems 
après a la place de secretaire general du gouvernement, d’ou il est 
passé au mois d’Octobre dernier a la Présidence du Conseil des 
Indes. II est superflu d’ajouter que dans cette charge éminente il 
est en butte a la jalousie de plusieurs fonctionnaires dont le rang

i

etait superieur au sieu.
Mais Monsieur Daendels s’efforce de justifier Ie choix, qu’il a fait de 

M1'. van Braam en dépit de Pancienneté de service & il assure que 
celui seul possèdc la fermeté d’esprit & les connaissances politiques 
& fïnancières indispensables, pour exercer honorablement une grande 
autorité. Je desire que ce jugcment ne soit par erroné. Je desire 
plus encore qu’il ne devienne pas nécessaire de le ruettre a Pépreuve 
& que Ie Gouvernement des Indes passé imraédiatement des ruains 
de M. Daendels a celui que rEmpereur dans sa sagesse jugera 
digne de ces importantes fonctions.

Après avoir indiqué ce que les depêches de Pinde renferment de plus 
interessantje pric V. A. de permettre que je Pentretienne de quelques 
objets que j’ai été surpris d’en trouver exclus. Elles glissentsur Petat des 
finances et elles ne disent rien ni des progrès de la culture ni de la der- 
niere récolte de caffé. Le silence du gouverneur général sur la rebellion 
des Banlammois est encore plus remarquable et eut suffi pour me faire 
ajouter foi aux bruits allarmans transmis par des lettres particulieres, 
si M. Saudol Roy ne m’eut plus ou moins rassuré. II parait que lc 
pays de Bantam est aussi difficile a posséder tranquillement qu’il a 
été facilc a conquerir. Les changemens opérés par Ie général Daen
dels vers la fin de 1808 y ont soulevé une grande partie des habitans 
cl les détachemens qu’on a envoyés de Batavia loin de pouvoir 
retablir le repos, ont fait des pertes considerables tant par le fatigue 
et les maladies que par Popiniatreté des Insurgés. La seule expedi- 
tion contre lc fort Tjiebogor, au mois de Novembrc 1809 a couté un 
Lieutenant Colonel, huit ofliciers et trente soldats Europcens, deux 
cent cinquante Indigenes. Le general Daendels accourut en personne,

.
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a fait des vaines tentatives pour s’emparer du Fort, jusqu’a que la 
saison des pluies lui a fait lever la siegc. Cet échec ne compromet 
point la snreté de la colonie, mais en affaiblissant 1’ascendant des 
armes Europeenes, il relevera le courage des Bantammois et rendra 
la revolte plus difficile k éteindre. Au reste si le Gouverneur Général 
n’ entre dans aucun détail sur cette révolte ni sur la défense de la 
colonie, il n’en insiste pas moins sur le besoiu qu’elle a d’un 
secours considerable et prompt en sousotlicicrs et soldats, armes, 
pierres a fusil et munitions, faute de quoi il déclare ne pouvoir répondre 
de la conservation de Java que jusque vers la fin de 1’année actuelle. 
Si, comme je me le persuade S. M. veut avoir egard k cette demande, 
personne ne pourra être consulté avcc plus de fruit que M. deSamlol 
Roy, qui, ayant été pendant un grand nombre d’années a la tète 
de 1’état militaire aux Indes, en connait k fond la constitution, les 
ressources et les besoins. En m’en rapportant eutierement a lui pour 
cet objet je prendrai (jepcndant la liberté de rappeller que 1’Isle de 
France a, dés le commencement de la guerre, joui de 1’avantage 
d’étre assez régulierement approvisionnée. Peut être s’y trouve-t*il 
en fusils, en sabres, en munitions quelque chose au dcla du nécessaire 
et si tel est le cas, je ne vois aucun moyen plus efiicace et plus 
expéditif pour rendre la situation de Java moins inquietante que 
d’y faire passer de 1’Isle de France tont ce que celle-ci aura de 
disponible sur les articles que je viens d’indiquer. Un ordre expres 
de 1’Empereur sera nécessaire pour cet efFet; rnais une pareille me
sure une fois prise on aura plus de loisir pour concerter et preparer 
une expedition des ports d’Europe proportionnée a 1’importance des 
possessions qu’elle sera destinée a secourir et a garantir de toute 
entreprise de la part des Amglais.

Le general de Sandol Roy annonce aussi que la recolte du caffé 
a été trés abondante, et cette culture parait dé ja avoir atleint la 
limite qu’on lui avoit assignée il y a quelques années. Le gouver
nement reussit de plus en plus k le payer aux indigenes en monnayc 
de ‘cuivre, qu’il fait battre dans la colonie et par suite du desir 
de continuer sur le même pied, il rcgardera comme un événement 
trés heureux le retour d’un batiment qu’il a expedié au Japon pour 
y chercher du cuivre.

Mais quelque louables que soient de pareils efforts, on ne peut 
se dissimuler que 1’argent est d’une necessité absolue et que faute
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de piastres, ni les payemens relatifs a 1’arraée ni les appointeraens 
dus aux fonctionnaires civils ni tant d’autres ohjels de dépense ne 
pourront être tenus au courant, d’ou doit resulter un grand relache- 
ment dans les ressorts de 1’autorité publique. Le papier monnaye 
deja tombé a 145 p’/. au dessous du numeraire n’est plus une res
source a laquelle il soit possible de recourrir. Les capitaux des 
parliculiers ont cessé dcpuis longtems de a’alimenter par le com- 
menje, outre que des emprunts plus ou moins volontaires en ont 
entamé plusieurs d’une manière trés sensible. II ne reste donc 
d’autre moyen de salut que la vente du caffé et des autres produc- 
tions de la colonie. Mais les Araéricains, les seuls negoïjians qu’on 
voye dans les ports de Java n’y font que peu ou point d’achats 
depuis que les denrées coloniales ne peuvent plus s’importer en Europe. 
Un de mes rapports preeedens a fait connaitre a V. A. S. avec quelles 
peines et au prix de quels sacrifices M. van Polanen a decidé une 
ou deux maisons de New York a faire partir quelques petits navires 
pour Batavia. Je re<jois en écrivant geci, la nouvelle qu’ils sont 
parvenus a leur destination et que 1’un d’eux, Je Goldsearcher est 
de retour en Amerique aprés avoir quitté 1’isle de Java le 24 Avril 
dernier, tout y étant dans un état passable *) a cette époque. Mais com- 
bien ces expéditions sont insignifiantes quand on les compare a celles de 
1806 et des tems antérieurs ainsi qu’a rimmensequantité de caffé deposée 
dans les tnagasins de Batavia. Le général Daendels, en écrivant sa der- 
nière depêche 2) venait d’apprendre les mesures rigoureuses, prises, il 
y a un an, pour écartcr les Americains du continent, et il me té- 
moigne de vives inquiétudcs sur le contrecoup qn’en allaient res- 
sentir les colonies. L’cxistence de celles $i tant que durera la guerre 
maritime est, d’apres lui, trés étroitement liée a la navigation 
Américaine qui sera mille ou du moins insignifiante pour les Indes 
aussi longtems qu’elle devra se borner a pourvoir a la consomma- 
tion des Etats-Unis et que le3 produits de Java et des Moluques, 
apportés par elle dans les marcliés Europeens, y scront refusés ou 
confisqués.

•Ie partage tout a fait cette opinion. Monseigneur, et je soubaite 
ardeinment que, quelles que soient les circonstances politiques et

!
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1) Voor „passable” stond eerst „tranquille”. Maar dit wo»d doorgesehrapt. 
-) I)d. 23 Aug. 1809. Zie bij Van Deventer, Opkomst Xlll, p. 398, en verg. 312.

I

*
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la néoessité d’opposer des represailles au despotisme maritime des 
Anglais. S. M. puisse trouver unc combinaison favorable & des 
liaisons de commerce desquelles dépend non seulement la prosperité 
mais aussi la conservation de ses plus riches colonies.

Je suis avec le plus profond respect, etc.

1G9. Verbaal van Min. Van der IIeim, 21 Sept. 
1810.

Van den Prins Algemeenen Stedehouder vernomen hebbende, dat 
Z. D. II. den onlangs uit Oost-Indien aangekomen Generaal Majoor 
de Sandol Roy hoe eer hoe liever naar Parijs wenscht te verzenden, 
ten einde aan Z. M. den Keizer en Koning de meest naauwkeurige 
renseignementen omtrent den staat der oostersche volkplantingen 
mede te deelen; doch dat dezelve tevens brenger zijn moet van 
een rapport over deze zelfde materie in het welk van de jongste 
depeches van den Gouverneur Generaal eenig meerder gebruik worde 
gemaakt dan zulks bij het voorloopig berigt van derzelver ontvangst, 
vervat in het aan Z. D. H. op den 19 dezer ingediend rapport, 
mogHijk geweest is,

En bij deze gelegenheid examineerende de voor korten tijd door 
den gerepatrieerden President van den voormaligen Raad van Justitie 
Mr. S. H. Maurisse overgegevene memorie en Bijlagen,

Zendt dezelve memorie .... aan Z. D. II. den Prins Algemn. 
Stedehouder onder opgave tevens van de meest aanmerkelijke bijzon
derheden die de lecturc der jongste Indische depeches aan het minis
terie heeft doen kennen en van den aard der hulpmiddelen, die 
het, ten gevolge daarvan, langs hoe noodzakelijker wordt aan de 
Colonie te beschikken,

Voegt bij dit rapport eene ongetcekende nota over de Indische 
zaken in de Franschc taal en door den Generaal dn Sandol Roij 
aan den Minister ter hand gesteld............
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170. Missive van den Stedehouder Le Brun a&n 
den Keizer, 22 Sept. 1810.

Sire.

M. Sandol Roy arrivé de Batavia va perter k Votre Majesté les 
pièces que contenoit le paquet, et Ie Rapport du Ministre de la 
Marine. Elle trouvera dans eet officier général la connoissance la 
plus étendiie des affaires de 1’Inde et une énergie de caractere qu'elle 
saura mieux apprecier encore que moi.

Je le recommande a sa bienveillance
Hommage et respect. 

Le Brun.Amsterdam le 22 7bre 1810.

II a fallu attendre le rapport du ministre et M. Sandol Roi part 
plus tard que je ne 1’avois attendu.

171. Brief van Generaal Janssens aan Min. D e c r è s, 
3 Oct. 1810.

Monseigneur!

Les iuformations que je suis dans le cas de donner a Votre Ex- 
cellence ont perdu le peu d’importance qu’elles pourroient avoir par 
1’arrivé k Paris du Général Sandol Roi, venant de Batavia, k qui 
les besoins en tous genre, pour ce qui regarde la partie militaire 
dans ce paijs, doivent être exactement connus. Je peut donc les 
passer sous silence.

En passant par Gouda, j’y ai vu un corps d’infanterie Hollandaise, 
au quel on venoit de donner une nouvelle formation, trés bien 
adapléc au service de la Colonie. Si tel pouvoit être sa destination, 
je crois qu’il seroit utile d’ajouter k chaque compagnie un officier 
de santé .... Et en demandant au Ministère de la Guerre ici, 
je me tiens assuré que Mr. Brugmans, professeur en medecine k 
1'Université de Leyden et président du Conseil de Santé deParmée, 
se fairoil un devoir de choisir d’excellens sujets.

II y a dans les magazins des Colonics & Amsterdam quelques 
objels qui seroient fort utile k la Colonie et qu’on ne sauroit trop 
so presser d’y faire parvenir................................................................

1

29
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Quelques armuriers entendus et de bonne conduites seroient d’un 
prix inestimable üi Batavia; on y desireroit aussi des ouvriers 
monnoieurs.

J’ai déj& eu 1’honneur de faire connoitre k Votre Excellence qu’un 
bon nombre de Lieutenans et des sous officiers de mérite pourroient 
être employé dans la Colonie.

Des jurisconsultes intègre et instruit trouveroient k se placer dans 
le premier Tribunal.

Plusieurs jeune gens sachant trés bien lire, écrire et Parithmé- 
tique manquent daus les Bureaux du Gouvernement.

Sous peu de jours, Monseigneur, j’cspère avoir terminé les affaires 
de familie, pour autant qu’il dépend de moi de les terminer. Je ne 
perdrai pas un moment, et retournerai le plus promptement pos- 
sible k Paris.

Je prens la liberté de me recommander dans la bienveillance de 
Votre Excellence, vous priant, Monseigneur, d’agréér les nouvelles 
assurances de la haute consideration avec la quelle j’ai 1’honneur 
d’être

de Votre Excellence
le trés bumble et trés obeisant serviteur 

Janssens.

Amsterdam le 3 d’Octobre 
1810.

Extract uit een particulier schrijven van Min. 
Van der 1-1 e i m aan Nederburgh, 
11 Oct. 1810.

172.

.... Heden is mij verteld, dat er een gerugt zoude zijn, dat de IIr. 
Janssens den tegensvvoordigen G. G. zoude gaan vervangen Schoon 
ik voor dit gerugt niet insta en zelfs uit de onlangs met dien Hr. 
gehoudene gesprekken zulks niet kan opmaken, zoude het misschien 
te wagen zijn om Hem [waarschijnlijk] v. d. Berg aan denzelve naar 
Parijs te zenden zoo dit zijn overig zijnde fortuin kan toelalen.
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173. Schrijven van Min. Van derHeim aan deü 
Stedehouder Le Brun, 15 Oct. 1810.

Amst. 15 d’Octob.

[A. S. A. S. le Prince Archi-Trésorier.]

Je suis mortifié pue la traduction des pièces ci-jointes a trainé 
jusqu' k ce jour. La pièce du 5 Nov. 1809 a été arrêtée finalement 
par le Roi, celle du 9 Juin de cette année ne Pa pas été et n’est 
par 1& qu’une proposition, la quelle manque de suite.

J’ai Phonneur etc.

174. Brief van Generaal De Sandol Roy aan Min. 
Van der Ileim, 17 Oct. 1810.

A Son Excellence, Monsieur van der Heim, 
Ministre de la Marine et des Colonies.

Monseigneur,

J’avois toujours espéré pouvoir vous annoncer quelques résolutions 
sur les dispositions que Pon prendroit relatives a nos colonies, mais 
en vérité je suis aussi peu avancé que le jour de raon arrivée k 
Paris, présentemcnt que Son Excellence Monsieur le Comte Decres 
se trouve en Hollande, j’espère pour s’aboucher avec votre Excellence. 
Le Plan du gouvernem1. adopté sera prompteraent éxécuté, car je 
nPassure que Pon est persuadé de la nécessité d’un prompt secours. 
La prise d’Amboine, que a mis le roi déposé de Bantam entre les 
mains des Anglois, metlra tout empêehemeut au rétablissement de 
la paix dans co Royaume, car il est k supposer qiPils le conduiront 
k Bantam.

Pour ce qui m’cst personnel, je suis extrêmement sensible et flatté 
de la réception que j’ai regue en Hollande et ici; son Excellence 
Monsieur le C'omte Decres en outre de toutes les honnetetés possibles, 
nPa fait Phonneur de me dirc que le payement de ma paye eii entier 
nPétoit dö; je iPai donc k réclamer que mes fraix de poste depuis 
Gothembourg jusqu’ k Paris. Pose espérer, Monseigneur, que vous

:*

i

■

i
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voudrez ajouter k toutes vos bontés celle de lui en parler, afin que 
je sois porté sur votre Etat de payement, puisque j’appartiens 
département de la Hollande.

au

De Sandol Rot.Paris le 17 8bre 1810.

Rapport van Min. Van der Ileim aan den 
Stedehouder Le Brun, 5 Nov. 1810.

175.

Le Ministro de la Marine et des Colonies.
A Son Altesse Sérénissime Le Prinee Archi 

Trésorier Duc de Plaisance, Lieutenant 
Général de Sa Majesté 1’Empereur et Roi 
en Hollande.

Renvoyé au Minislre de la Marine 
par ordre de 1’Empereur.

Fontainebleau le 11 9bre 1810.

Monseigneur.

J’ai en 1’honneur, il y a quelque tems, de faire connaitre a Votre 
Altesse Sérénissime les mesures prises pour rapprovisionnement des 
Colonies dans les grandes Indes par 1’intermediaire de Monsieur van 
Polanen. Je ne dissimulai pas k Votre Altesse Sérénissime la crainte 
que je nourissais, que le Gouverneur Général ne remplirait pas les 
contrats, que Monsieur Van Polanen avait fait avec des maisons de 
comraerce en Amérique, mais je ne m’imaginais pas qu’il aurait 
poussé 1’imprudence beaucoup plus loin.

Dans la gazette de Batavia en date du 10 Fcvricr 1810 (dont 
un Exemplaire m’cst parvenu) le Gouverncur-Général a fait insérer 
un Extraict des Résolutions prises au Conseil des Indes le 5. du 
raêmc mois, tendant a donner connaissance au public, de tous les 
arrangemens, faits entre Mr. van Polanen et la maison de Jacob le 
Roy, Bayard et Mc. Evers en publiant litleralement les deux eontrats,
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en date 20 Aout et 22 Septembre 1809, pour freter le(s) navire(s) 
le Goldsearc/ier. '

Dans cette Resolution le Conseil arrête, conformément k la pro- 
position du Gouverneur Général.

1°. de ne respecter aucun des contrats conclus par Mr Van 
Polanen.

f

2°.
Votre Altesse Sérénissime se convainera aisément que cette 

démarche est repréhensible sous tous les rapports puis que le Roi 
lui même avait concourru aux contrats, puisque ces contrats étaient 
faits pour rester Secrets, et que la publicité des conditions y stipulées 
rend une fois pour toutes illusoires les mesures du même genre que 
le Gouvernement aurait voulu tenter pour venir aux secours des 
Colonies, et puis qu’ enfin ceux, avec qui Ton a traité se voyant, 
sans aucune faute de leur part, frustrés dans leurs espérances, ne 
tarderont pas k reclamer des dedommagemens.

La haute Régence ayant donné dans cette occasion une nouvelle 
preuve qu’elle suit aveuglément tont ce que Ie Gouverneur Général 
lui dicte, il me semble que Pon doit en rendre les membres, ainsi 
que le Gouverneur Général lui même responsables, en leurs personnes 
et leurs biens, des suites facheuses que cette affaire peut produire, 
et j’en ferais dés aujourd’hui Ia proposition si 1'arrivée de deux 
batimens des Indes k Bordeaux après une assez courte traversée, ne 
m’autorisait a croire que je serai bientot en possession du rapport 
ofiiciel que le Gouverneur Général a du m’adresser et qui en fesant 
connaïtre les motifs et toutes les circonstances de sa conduite en 
rompant les contrats nous mettra a même de porter k eet egard un 
jugement définitif.

!

Je suis avec le plus profond respect

Amsterdam 
le 5 Novembre 1810. Van disii Heim.

f
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176. Benoeming van Generaal Janssens tot Gou- 
verneur-Gencraal, bij Besluit van den Keizer 
van 16 Nov. 1810.

Pour le Ministe seul.
Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’Etat.

‘)

Au palais des Tuileries lë 16 *) 9bre 1810.

Napoleon, Empereur des Francais, Roi d’Italic, Protecteur de la 
Confédération du Rliin, Médiateur de la Confédération Suisse,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Article ler.
Le Général Janssens est nommé Gouverneur Général de nos 

Etablissemens k 1’Est de4,Isle de France.

Arte. 2.
Notre Ministre de la Marine et des Colonies est chargé de 1’exé- 

cution du présent décret.
Signé Napoléon.
Par 1’Empereur 

Le Ministre secrétaire d’Etat 
Duc de Bassano.

Brief van Gen. Janssens aan Min. Decrcs, 
17 Nov. 1810.

177.

Monseigneur 1

Votre Excellence m’a fait part que Sa Majesté 1’Empcreur & Hoi 
a daigné me confier le Gouvernement Général de l’Isle de Java et 
que je dois me préparer üi partir incessament pour celtc dcstination.

Pénétré de reconnaissance pour cette marqué éclatante des bontés 
de mon Souverain, je supplie Votre Excellence de mettre aux pieds

1) Kantteekening: „Expedit” dounée au tieu&l Jausscns le 23 9bre,
2) Er heeft eerst gestaan „le 21 9^0'’.
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de Son Tröne Phomraage de ma sincèrc gratitude & Passurance que 
je m’efforcerai de remplir tous les devoirs que m’impose un emploi 
de cette importance.

Je vais, Monseigneur, faire tous mes préparatifs de départ; ils 
seront bientot terminés. Mais au moment de quittcr PEurope, qu’il 
me soit permis de déposer dans le sein de Votre Excellence, la seule 
iDquiétude qui s’offre k moi sur Pavenir.

Mon devouement pour PEmpereur est sans bornes, & j’expose avec 
plaïsir ma vie pour Son service. Mais, Monseigneur, Votre Excel
lence sait que je laisse en Ilollande trois enfans & que je iPai pas 
de fortune. Leur existence est attachée k la mienne. Si je viens a 
mourir, ils sont dans un état voisin de la misère et cette pensée est 
la seule qui dans ce moment soit capable de troubler le bonheur 
que j’éprouve d’être a même de donner k Sa Majtó Imple des preuves 
de zêle et de fidélité.

Qu’il plaise & S. M. de mettre mon esprit en repos sur le sortde 
mes Enfans et je pars le coeur libre d’un souci, qui, je 1’avoue, 
empoisonneroit mon existence ....

Paris, Rue Royale, Hotel des Etrangcrs. 
le 17 9bre 1810.

;

Janssens.

178. Brief van Gen. Janssens aan Miu. Decrès, 
19 Nov. 1810.

Monseigneur!

La cliartre pour le Gouvernement et Padministration des posses- 
sions dans Pinde oriëntale proposée dans le tems par une commis- 
sion composée de personnes instruites et adoptée par le grand pen- 
sionaire Mr. Schimmelpenninck mérite des Eloges; mais alors la 
Métropole étoit la Ilollande sous un gouvernement Republicain; d’ou 
il résulte qu’elle doit subir des cliangemens pour la mettre en har
monie avec 1’Empire.

L’esprit pourroit en ét re conservé provisoirement, avec ordre au 
nouveau Gouverneur Général de faire dans une année après son 
arrivé k PI le de Java des observations raisonnées sur tout ce que
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contient la cliartre, et de les adresser au Ministro de la Marine et 
des Colonies.

L’exemplaire que j'ai devant moi, Monseigneur, est en langue 
Hollandaise. Je crois que Votre Excellence en a une traduction 
franqaise, si elle vouloit me la confier écrite en mimarge, je pour- 
rois ü la hate noter les changemens indispensable, le tems ne per- 
mettra pas de refondre en entier 1’ouvrage qui est assez long.

Les besoins qu’ a la Colonie seront mieux ccnnu a Votre Excel
lence par les informations qu’ont pü donoor le Gén1. Sandol Roy et 
Mr. Muntingke, que je ne pourroit le faire. Pour en citer cependant 
les principaux.................................................................................................

Janssens.Paris le 19 9bre 1810.

179. Postscriptum van een brief van Gen. Janssens 
aan Min. Deer és, 22 Nov. 1810.

Votre Excellence voudroit elle encore joindre a toutes ses 
bontés, celle de m’obtenir un grade dans la légion d’hon- 
neur *) avant mon départ, 2) je me croirai alors enticrement 
Francais. 3)

1) Den 25 Nov. 1810 vraagt hij het Kruis van het Legioen van Eer voor 
twee zijner hoofdofficieren; den 2 Dec. voor den gezagvoerder der schepen, 
waarmee hij vertrekt, Kaoul.

2) Zijn benoeming tot „légionaire” dateert van den 24sten, die tot „officier” 
van den 25sten November.

3) Den 1 Dee. 1810 vraagt hij, om zekere financicclc beschikkingen ten 
voordeele der hem vergezellende Nederlandsclic officieren ook toepasselijk te ver
klaren op hunne Fransehc collega’s, die met hem mêe gaan, en hij eindigt aldus: 
„Veuillez, Monseigneur, pardoimer la démarche que je fais, mais 1’idé me peinc 
que les Hollandois qui m’accompagnent, jouiroient d’un avantagc, dont les 
anciens Frangais seroient privés.”
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Brief van Min. Decrès aan Daendels, 22 
Nov. 1810.

180.

Dictóe 
par S. E. Paris, le 22 Novembre 1810.

M. Le Gouverneur général de 1’Isle de Java.

Monsieur Le Gouverneur général, un grand événement a eu lieu! 
La destinée de la“xïollande vient de se raffermir par son association 
k TEmpire francais.

L’Empereur du haut de son Tróne a communiqué au monde les 
motifs de ce grand événement par la réponse qu’il fit le 16 Aoüt 
dernier k ceux de vos Coropatriotes, qui vinrent le remércier d’une 
détermination qui fixoit enfin, d'une manière invariable, leur sort 
trop longtems incertain.

Cette réponse de notre auguste maitre, vous la trouverez dans le 
n°. du Journal ofiiciel ci joint, ainsi que Texpression des sentiments 
de toutes les Provinces de Ilollande représentées par une députation 
composée de l’élite de la Nation.

Ces pièces ne me laissent rien k ajouter. II est probable qu’elles 
vous sont déja parvenues soit par 1’envoi officiel qui vous en a été 
faite par des batimens légers, conformément aux ordres de 1’Empe- 
reur, soit par des voies indirectes.

Sa Majesté Impériale et Royale, assurée de votre fidélité, m’a 
ordonné de vous faire savoir que son intention est, que, si déja 
n’a été fait, vous lui en prêtiez le serment d’une manière solen- 
nelle..................................

Reccvez, Monsieur le Gouverneur Gftl, Tassurance de ma haute 
consul011 et dc mes sentimens inviolables.

181. Rapport van Min. Decrès aan den Keizer, 
23 Nov. 1810.

gcneral Janssens les decrets de sa nomination, de 
scs grades dans la legion d’honneur; des lettres patentes, 1’ordrede 
son depart.

V. M. remarquera que prévoyant le cas ou le gencral Janssens 
serait retardé dans son voyage jusqu’a 1’ópoque des gla9es ou les

<
J’ai rem is au
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frcgates conraient risquer de se perdre dans la rivière j’ordonne au 
Capitain Raoul d'appareiller sans rien attendre et de faire route 
pour sa destination.

Dans ce cas il n’emporterait rien qui portat des trabes du general 
Janssens. Cet officier general n’etant point annoncé dans les postes, 
et devant être seul chargé de depêches, et devront être seul chargé 
des depêches qui seront adressées au general Daendels sur leur 
destination respective.

Je soumets aussi k Yotre Majesté un projet de lettre que je pro- 
pose d’ecrire au general Daendels pour tous les avonturiers qui vont 
partir, par le Sappho et mêrae par les fregates, pour lui dire que 
V. M. a re<ju la sienne du 20 Avril, et m’a chargé de 1’assurer de 
ses bontés.

Un second projet de lettre pour lui annoncer la reunion et lui 
demander les prestations de serment. Je doute que V. M. en agrée 
la formule peut-être trop peu authentique.

Enfin un troisième projet de lettre qui lui sera porté par le Saplio 
et servant de type pour toutes les expeditions de cette espege.

Je prie V. M. de vouloir bien faire expédier sa lettre pour le 
general Daendels si elle juge k propos de lui ecrire soit par les 
fregates de Nantes soit par le Sappho.

II ne me reste a faire que la lettre de rappel du general Daen
dels ; elle sera soumise demain a V. M.

182. Brief van Min. D e c r è s aan D aendel s, 
24 Nov. 1810.

Le Ministre

Au general Daendels, gouverneur general de J/Jslc de Java. 
(remise le 27 au general Janssens seul pour être remise par lui 

au gen. D.)

Monsieur le gouverneur general! L’Empereur dans son dernier 
travail sur ces Colonies Orientales s’a fait representcr votre corres- 
pondance et notammeut vos Lettres au Roi.
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Sa Majesté k eprouvé un sentiment péniblc, en remarquant dans 
votre lettre du 30 Novembre de 1’année derniere que le mauvais état 
de votre santé yous obligeait de supplier le Roi de vous nommer 
un successeur.

Elle a apprecié le zéle qui par votre Lettre du 21 Avril, vous 
faisait annoncer que vous eprouviez quelque soulage men t; mais elle 
a pensé qu’ aprës plusieurs années d’une administration penible sous 
le climat de L’Isle de Java, votre entier retablissement ne pouvait 
s’obtenir que par quelque repos.

L’Empereur en consequence dans sa sollicitude pour sa colonie 
et sa bienveillance pour vous, a bien voulu agréer le voeu que vous 
avez exprimé sur votre remplacement, et ayant è. pourvoir k la 
nomination de votre successeur, Sa Majesté a fixé son choix sur 
Mr. le general Janssens grand officier de la Legion d’honneur, le 
quel a été nommé par décret Imperial du 16 de ce mois, gouverneur 
general des Etablissemens francais a L’Est de 1’Isle de France, et 
pourvu en sa dite qualité de Lettres patentes en date du 22 du 
même mois, signées par 1’Empereur, scellées du sceau Imperial, et 
contresignées par les Ministres Secretaires d'Etat et de la Marine et 
des Colonies, ce que Sa Majesté m’a prescrit d’avoir 1’honneur de 
vous notifier, comme je vous le notitie par cette depeche.

L’Empereur m’a ordonné de vous faire savoir que son intention 
est qu’immediatement apres la reception de la presente, qui vous 
sera remise par le general Janssens, vous le reconnaissiez en sa 
qualité de gouverneur general, et que dans les 24 heures qui lui 
succederont, vous lui ayez remis le gouvernement et 1’ayez fait 
reconnaitre par le conseil suprème et par 1’armée en sa susdite 
qualité.

Le general Janssens a ordre de mettre immediatement k votre 
disposition un batiment bon voilier et bien equipé, pour votre retour 
en france, oü vous recevrez k votre arrivéc les distinctions meritées 
par vos honorables services et les temoignages de Testime particu
liere dont L’Empereur vous lionore.

Ilecevez Mr. le gouv1'. gen'. l’assce de ma hte consid011 et de mes 
sent8 inviolablcs.

1
;
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183. Brief van Gen. Janssen s aan Min. Decrès, 
26 Nov. 1810.

Monseigneur,

A la veille de mon départ pour la destinée éloignéo que je vais 
chercher d’atteindre, il ne me reste plus qu’ii témoigner k Votre 
Excellence toute ma gratitude des bonlés, que j’ai éprouvées de sa 
part, depuis que j’ai eu le bonheur d’être en relation avec Elle.

Pénétré de reconnoissance de racceuil que j’en ai re<ju, j’en con- 
serverai toujours le souvenir. — Veuillez, Monseigneur, en recevoir 
1’assurance.

Veuillez aussi mettre aux pieds de Sa Majesté Impériale, 1’hom- 
de ma fidélité & de mon dévouement sans bornes. Je sensmage

toute 1’importance du poste qu’Elle me confie, & tacherai de ne 
pas tromper son attente.

Je suis avec respect 
Monseigneur,

Votre trés liumble & obl. Serviteur 
Janssens.Paris, le 26 Novembre 1810.

A S Ex. Mer. le Comte Decrès, Ministro 
de la Marine & des Colonies.

184. Nota van Min. Decrès, Nov. 1810.

) M’expliquer ce que c’est que le Directeur General et le pré-i

sident.
Qu’est ce que c’est que la haute régcncc?
De combien de membres ce compose ’t-elle?
Estce la méme cliose que ce que j’entcnds parler conseil 

suprème?

1) Eigenhandig van Decrès. Het antwoord van Dozy is er bijgovoegd met 
de volgcude kautteekening: „Présenté a S. E. le 30 Nov. 1810 et remporté. 
Dozij.” Decrès vraagt deze inlichtingen naar aanleiding van Daendels’ brief van 
30 Nov. 1809, afgedrukt hij Van Deventer XIII, blz. 433 vv.
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Le Gal. Siberg vit-il encore?
Est ce un homme influent?
Etait-il en dispositions angloises, hollandoises ou neutres?
Ce système de neutralité existe-t-il réelement a Java? !)
Faire une note des plaintes portées contre le Gal Sandol et me 

la remettre. 2)
N'y avoit-il pas des plaintes antérieures portées contre ce mêmc 

Général dans d'autres occasions ou colonies ?
Quelles sont les deux lettres de Mr. Van Polanen aux Srs. Meyer 

et Golback? 3)
Quel est le caractère connu de Mr. van Polanen ? 4)

i

185. Brief van Gen. Janssens aan Min. Deer és, 
28 Dec. 1810.

A Bord de la Frégate de S: M: La Méduse 
le 28 decembre 1810.

Monseigneur!

Nous sommes è, la voile, et je pars penetré de reconnoissance de 
toutes les bontés dont Sa Majesté notre auguste Souverain, et vous, 
Monseigneur, m’avez honore. - Justifier pleinement ces grandes 
faveurs sera une tfiche difficile, mais aucuns soins, aucun effort dont 
je suis capable, ne seront negligés, pour y parvenir.

1) Antwoord van Dozy: „On l!a toujours regardé comrae chimérique et 
Monsr. Prediger ra’a souvent assuré, que s’il le Général Daendels ne le pro- 
voque pas, 1’idée n’en viendroit pas ”

2) Do/.y: „Les plaintes dont le Gen'. Daendels fait raention, ne sont jamais 
porté contre lui en Hollande & ne me sont par consequence pas connu”.

3) Dozy: „Les traductious sont cy jointes.” Zij dateer en van 10 Sept. 1808 
en 1 Jan. 1800.

4) Do/.y: „J’ai été en relation avec Mr. Van Polanen lorsque il etoit premier 
conseiller & moi secretaire en second au Cap do bonne Esperance, ct je 1’ai vu 
agir avec beaucoup de sagesse. 11 y etoit généralement cstimé par scs conuois- 
sances, sa probité et sur tont du General en chef, Janssens, dont il fut le collo- 
boratcur le plus zêlé pour le bicu étre de la Colonie.”

5) Hier staat: „répondre qu’anssitot que ce jeune homme aura Page, il sera 
fait page. Paris ce 2 Janvier 1811.”

s
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Votre Excellence voudra*t-elle me permettre qu’ avec mes adieux 
je lui adresse encore quelques prières.

Sa Majesté 1’Empereur m’a fait esperer que mon fils aurait 1’hon- 
neur de le servir en qualité de Page: II sera bien consolant pour 
moi do penser qu’un regard de bonté du monarque, au quel je suis 
tont devoué, tombera sur mon fils unique. II est le seul de mon 
nom que je laisse en Europe: mon neven, fils unique de feu mon 
frère, m’accompagne.

Mon gendre Mr. Copes van Hasselt, juge au Tribunal departe- 
mental de la Gueldre, aura, j’espère, le bonheur de faire partie de la 
Cour Impériale k la Haye: Permettez moi, Monseigneur, de le recom- 
mander a votre bienveillance; sa conduite est telle qu’il ne sera 
point indigne des faveurs de Sa Majesté.

Si ma demande n’est pas indiscrete, je prierais Votre Excellence 
de vouloir bien faire toucher mensuelleraent mes appointemens de 
Général de Division k mes fondés de Pouvoirs. Je sais, qu’il pour- 
rait en resulter que le Gouvernement ferait payer un officier qui 
aurait cesse d’exister; mais dans ce cas la, la retenue nécessaire 
pourrait être faite sur la pension que 1’Empereur a eu la générosité 
d’accorder k mes Enfans: mes appointemens, comme tout cc que 
j’aurai en Europe, leur etant exclusivement destinés ... . .

Je prie Votre Excellence de mettre au Pieds de Sa Majesté les 
témoiguages de ma reconnaissance, de mon zêle pour son service et 
de mon dévouement sans borne k sa personne sacrée.

Enfin, Monseigneur, avec tous mes interets personnels je recom- 
mande a Votre bienveillance mon Etat Major, Messieurs les Auditeurs, 
qui m’accompagnent, et le Capitaine de frégate Raoul. J’ai infini- 
ment k me louer d’eux tous, le meilleur esprit les anime. Veuillez je 
vous prie conserver votre interêt et vos bontés pour 1’expédition 
entière.

Si j’ai infiniment a me louer du Ministre a qui j’ai 1’honncur 
d’écrire, permettez aussi que mes remercimens s’adrcsscnt k Mr. le 
Vice Amiral Decrès; mon coeur me dit qu’en toute circonstance il 
me voudra du bien, et qu’en continuant a mériter son amitié il 
n’en refusera pas de nouvelles preuves si les circonstances me met- 
taient dans le cas de les rcclamcr.
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Je prie Votre Excellence d’agréer avec les témoignages de 
vive reconnaissance l’assurance des sentimens respectueux avec les- 
quels je suis

ma

Monseigneur
Votre tres hurable et trés obeisant serviteur 

J. W. Janssens.

A Son Excellence le Ministre de la Marine et des Colonies.

186. Aanvullingen van den brief van Van Polanen 
aan Min. Van der Ileim, 3 Jan. 1811, tot 
hetgeen Van Deventer (Opkomst, XIII, p. 
531—534) daaruit reeds afdrukte.

blz. 531: aangeboden: met de toezegging dat hij daar van niet 
dan secreetelijk in Europa zoude gebruik maken en daar door zorge 
dragen dat het nimmer ter kennisse van zijne principalen zoude 
koomen. Dit is eene proeve van welke schandelijke middelen den 
G. D. zich bediend om zijne driften en daden te bedekken en te 
verschonen.

Op gister ontfing ik van het huis van J. L. R. & S. een brief waarin 
zij mij het volgende melden: we were yesterday surprised by the 
arrival of Capk Ilamilton from Java in the sliip Telegraph which 
vessel is safe at Martha’s Vineyaru in a passage of 120 days. Totten 
in the Cornelia arrived safe & Mr. Destouches did all in his power 
to convince the Marshal of the fairness of the contracts, but he 
would not hcarken to them. He is inveterate against you and says 
you & us got the better of Meyer who is honest but no merchant. 
He insisl that wc have leagued together to ruin the colony that we 
jmid you l)s. 6000 for rarh of the contracts. Ile is so much feared 
that no person dares to say any thing to him, on any subject when 
tliey know it will bc disagreable to him.

Dus heeft den O. D. zijne opgeraapte beschuldiging nu eindelijk 
meer gespecialiseerd zecker in de overtuiging dat hij niet zal ge
houden worden die te bewijzen. Het verwonderd mij echter uit het 
rapport van Gap1. Ilamilton te ontwaren dat Coll1. Destouches, ook

i
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vertrouwelijke zendeling van G. D. het gewaagd heeft, de waar
heid, op zijne bevinding gegrond, hulde te doen.

Deezen Coll. D. na het vertrek van de Goldsearcher in Newyork 
aangekoomen zijnde en zich daar veel hebbende laten voorstaan op 
het vertrouwen waar in hij bij den G. D. stond, heeft door een der 
contractanten zonder meedeweeten der andere ouvertures gekreegen 
van den inhoud der toen geslote contracten, met dit gevolg dat
weldra bekend wierd dat hij bij verscheide handelaren zich infor
meerde na de prijzen der uitgezonde goederen en de waarde der 
0. I. Producten. Ook vernam men dat hij schriftelijke aanteekenin- 
gen verzamelde, onderwerpelijk den Indischen handel. De Coll. D. 
heb ik toen nog immer gezien en het blijkt nu dat [toen ik van 
zijne bemoeijenis lang na zijn vertrek hebbe kennis gekreege] ik hem 
ten onrechte heb verdagt gehouden dat hij het van zijn belang
zoude oordeelen mijne gedragingen te misrepresenteeren.

Het blijkt nu ook dat den Secs. Meijer hoewel mijn verklaarde 
vijand reeds voorlopig in zijne brieven aan den G. D. de door mij 
voor zijne komst in America aangegane contracten verdeedigd heeft, 
dan dat dit getuigenis van twee geheel aan den G. D. gedevoueerde
en van hem afhankelijke personen bij hem van geen invloed is
geweest en dat zo men al eens zoude kunnen onderstellen dat hij 
ter goeder trouwe mij heeft kunnen verdenken, hij geene eer of 
grootmoedigheid bezit om zijne misslag te erkennen.

Mogt, het geen ik vurig wensche, in den samenloop van het 
gewicht van zo veele andere belangens en afwisselingen het van 
enig gewicht geoordeeld worden, na mijne gedragingen in den post 
mij door UE. toebetrouwd, te informeeren, is daartoe nu de geleegen- 
heid. De vorige Ilollandsche Colonicn, zijn nu het eigendom van 
Z. M den Franschen Keizer, en ik hoop dat ik mij niet te zeer 
vermeete, met te wenschen, dat Z. M. Minister in America, geautho- 
riseerd zal worden een onderzoek in mijne zaak te doen. Aan dien 
Minister heb ik mij reeds in de maand Meij van het vorig Jaar in 
Newyork en daarna in Princeion, geaddresseerd, dan Z. E. verklaarde 
mij geen last te hebben, zich in zaken van den Koning van Hol
land te immisceeren. Had Z. E. gemeend, eene inzage in mijne 
handelingen te mogen neemen, zoude ik Z. E. daarvan volkomen 
opening hebben gegeeven, dewijl ik toen reeds voorzag, dat den 
Gen. Daendels, die verklaard had, mei mij niets In doen te willen

een
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/Men, de door mij aangegane contracten, niet zoude nakomen 
De vijf huizen van commercie met welke ik gecontracteerd heb, 

dezelve met welke den Secs. Meijer daarna zich genoodzaakt] heeft 
gevonden verder te contracteeren, bestaand uit elf Personen, waar 

sommigen ten onrechte op mij onvergenoegd zijn, en den super- 
Bartsch een vertrouwelijke hoofd clerck van een dier huizen,

van
cargo
is na zijne terugkomst van Java tiit den dienst daarvan ontslagen. 
Onder zo veele Personen, die alle door het niet nakomen der con-

! tracten schade geleeden hebben,* kan het niet moeijelijk zijn te ont
dekken of er enige collusie bij liet aangaan der contracten heeft 
plaats gehad.

bl. 532: heeft de Gen. Dacndels: tot het zonderbaare hulpmiddel 
toevlugt genomen, om bij de aankomst der tijding van het verlies 
van Ambon, in zijne courant van den 11 Mey eene tirade van zijne 
compositie te plaatsen die met de volgende periode besluit:

Er komt bij, dat een zeer bekend vriend der Engelschen die zich 
deed benoemen tot agent voor deeze Kolonie in America, ondernomen 
heeft contracten te sluiten, welke den val deezer Kolonie ten gevolge 
zouden hebben gehad, bijaldien daarin door de Hoge Regeering niet 
was voorzien. De brieven van deezen Man geeven op elke bladzijde 
de duidelijkste bewijzen van Anglomanie en haat tegen het Fransche 
Gouvernement.

Van deeze grove en belachelijke knnstgreep zal hij zich ongetwijf- 
feld ook in Europa bediend hebben om zijnen schuld in het verlies 
van Ambon ware het mogelijk te bedekken, en de aandagt daarvan 
af te trekken. Om zijne geweldige daden te verschonen heeft hij 
reeds bevorens de ongelukkige slagtolïers daar van meede van Ang
lomanie beschuldigd, die zo die nieuwlijk onder onze Landgenooten 
in Indië is ontstaan, aan 
aan de onderdrukking van zijn bestuur en de overtuiging dat zij 
dadelijk aan de bescherming van hunne Sonverain onttrokken zijn.

bl. 532: kolonialen handel: 1) Daar die ook in handen van U. E. 
is kan ik rnij daarop gerustelijk beroepen of daarin enige de minste 
grond voor de voorz. valsche accusatie van den Gen. D. te vinden is.

bl. 532: behoorde. Ie verklaren: In een dier Publicatien, welke ik

!

1

niets anders kan worden toegesclireeven dan

t

1 1) Hier is geen hiaat bij Van Deventer, 1. c. aangegeveu. Deze aanvulling 
moet echter staan tusschen „kolonialen handel’' on „De beide partijen” aldaar.

30
1
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reeden heb te onderstellen geschreeven te zijn door een Lid van het 
vorig Ministerie met wien ik gemeenzaam ben bekend geweest, 
klaard hij onder anderen van mij spreekendc:

«His repugnancc to England was enforced in his conversations 
with all the keen feelings which belong to him, who however 
crroneously, attributed the downfall of his country to her alliance.»

In het officieel Papier is zo riien meend door den teegenswoordigen 
Secretaris van Staat mijne correspondentie toegeschreeven //from a 
desire on the part of the writer to conciliate the good will of the 
mighty Napoleon, or his instrument the Governor General of Dutch 
India. *

En verder:
«This Letter writer, whose honesty, impartiality, penetration and 

opportunities are thus highly extolled, allow that the faction, as 
he impudently calls our Government, are hostile to war with 
England: that they are so from the love of office, and that it is to 
this personal consideration that the interests and power of the Nation 
are sacrificed. What is this, but an admission, that the American 
Government oucj/il to declarc war ar/ainsl Ent]land, and that by not 
doing so, the honor and intrests of the Nation are sacrificed?// [Nu 
v. Devent. bldz. 532: //Dit getuigenis//].

ver-

187. Brief van D a e n d e 1 s aan den K e i z e r, 
18 Febr. 1811.

a L’empercur et Iloi.

Le navire, qui porte a V. M. ma depêche dn 7 de cc mois, ainsi 
que copie de ma précedente, étant sur le point de mettre a la 
voile de Sonrabaya pour 1’Isle de France, jc n’ai qu’un instant pour 
Lui annoncer l’heureux arrivée en ce port de l'aviso le Claudius 
Civilis Capitaine Pool, parti le 18 Septembre dernicr du port 
du Texel.

Ses depêches m’apportent la nouvelle dont j’attendais la conside
ration, depuis si longtems avec impatience, de la reunion de la 
Hollande, depuis le mois juillet passi, a 1’Empire Francais.

Sire
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Sire! mes principes connues de V. M. doivent lui être 
garant de toute la joie que j’eprouve a 1’occasion de ce grand Évé
nement. Mon coeur se sent soulagé, en pensant que le nation Hol- 
landaise si longtems un objet de pitié par la conduite des gens 
auxquels elle étant livrée, va voir enfin, ses destinées fixées pour 
jamais, va partager celles du premier peuple de la terre, et vivre 
sous les Loix du plus grand, comme du plus genereux des Monarques.

Je ferai publier de suite cette grande nouvelle, desirée ardemment 
par presque toute la population coloniale et je ferai retourner le Brig 
le Claudius Civilis avec-les proces verbaux des sermens pretés par 
les fonctionnaires civils et militaires.

Par cette occasion j’ai re<ju de nouveaux ordres du ministre 
der Heim pour homologner les contrats de M. van Polanen, qui 
aurait perdu la colonie, s’il etait venu quelques mois plutot; mais 
ayant rompu toute communicatiori depuis un an avec eet homme 
dangereux nous sommes par la dans Timpossibilité d’y obeir.

Aucune nouvelle de Tlsle de France m’est arrivéejusqu’a ce jour, 
ce qui est une preuve prèsque certaine, que 1’avenirè, manqué dans 
ses projets sur cette Isle. Car les navires, qui nous arrivent d’Atchin 
et autres endroits journellement, en auraient apporté la nouvelle.

Je prends la liberté Sire! de recommander dans vos soins paternels, 
mon Epouse et neuf enfants, qui gémissent en Hollande sous le 
mauvais traitement de Monseigneur v. d. Heim a leur égard.

J’ai recommande aussi aux bontés de V. M. mon frère Daendels 
sous prefet en Gueldre, homme probe et bon administrateur, ainsi 
que le ministro des finances en Hollande Appelius, également homme 
de bien et grand travaillcur, et qui n’appartient nullement du parti 
dont les conseils ont guidé la conduite du Hoi, votre frère, et dont 
les projets tendaient ii perdre la Hollande, si par son genie et sa 
protection patcrnelle Votre Majesté ne l’avait arretée sur les bords 
de 1’abyme.

Sire, madame Daendels m’ecrit qu’ Elle a appris du Duc de Reggio 
que Votre Majesté avait dejii expedié deux avisos pour Java; aucun 
n’ctant encore arrivé, il est a craindre qu’ils ne soient tombés au 
pouvoir de rennemi.

Je suis avec le plus profond respect
Batavia ce 18 Fevrier 1811.

un sur

van

!

I

!
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188. Brief van Van Polanen aan D’O z y, 12 
Maart 1811.

bij Bridgeport — Connecticut 
Maart 12-1811.

WelEdelgebooren Heer, veel geachte Vriend.

Den 5° deezer maand, ontfing ik de aanschrijving van Z. E. den 
Minister van Marine en Colonien, van den 12e van Zomermaand des 
vorigen jaars, waarin gezegd word, ingesloten te zijn, eenen brief 
aan den G. G. Daandels, in welken hem gelast word te respecteeren 
de contracten door mij hier te Lande, ten behoeve der O. I. Colonien 
aangegaan, dan dezen brief heb. ik in het enveloppe niet gevonden. 
Ik behoeve U niet te zeggen, dat deeze aanschrijving nu te laat is 
gekomen, en dat, al ware die en den brief aan den G. G. D. al in 
tijds bij mij ontfangen, het ten hoogsten twijffelagtig is, of die aan 
de bedoeling zouden hebben beantwoord.

Ook heb ik den 9 deezer ontfangen, Z. E. Missive en bijlagen van 
den 9 van Grasmaand, 1810, quadrnplicaal, betreffende de order van 
de Heer van Alphen op de Bataviasche treasury. Bij verscheidene 
scheepsgeleegenheeden, heb ik U en de Hr. V. A. reeds bedeeld, dat 
van die order geen gebruik in America kan worden gemaakt, wijl 
den handel van hier met Java, geheel Leeft opgehouden. De beide 
pacquetten, kosten mij aan postage Ds. 4.52 Cents, en dus blijf ik 
nog lieeden de lasten dragen van eene commissie, reeds op den 
5 Februarij 1810, door den G. G. I). vernietigd.

Bij de twee laatste scheepen van Batavia aangekomen, heb ik 
geene brieven ontfangen, dan het volgende word mij van den Super
cargo I. Colt, van Newyork gemeld:

Though Gen. D. would pay no more respect to the contracts aflcr 
Mr. Meyers arrival, nor accept Mr. Meyers private draft on gouver
nement at the stipulated exchange, yet he received him with great 
appearance of friendship, and in tliree or four days afterwards, pre- 
sented him with the office of Secretary General, with a handsome 
salary, he also purchased a house for him, in which he is to live, 
and pay when he is able. Mr. Meyef was every evening and indeed 
dined with the Marshall every day, and was treated by him with
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markcd attention, of coursc was also much courtcd, by almost all 
that are in office, or those who seeked any favour.

Witli respect to Coll. van den Bosch, he never received the Let
ters of bis father in law [Gen. Sandol Roy] nor was he made 
acqnainted with the contents of them. Tho’ he bad, for some time, 
lived in retirement at bis country seat, and in no ways, by words 
or actions interfered in the Government, yet the only warning he 
received after our arrival, was to prepare to leave the Colony, in 60 
days, while the Marshall did nol wish such correspondente in Ihe 
Islaml. Mrs de Marolles would have written to you, bnfe lias been 
forbid to do so, by the Marshall, on pain of banishment. I offered 
to take her letter at my own risk, but she declined for fear of the 
Marshall. Accounts are received here of bis dismissal, but whether 
bis successor, if unarmed, will be able to dislodge liirn, is very 
questionable.

Zie daar dan nu een bewijs van de goede trouw waarmeede mijn 
contract met de Goldsearcher, door den Gen. D. frauduleus is ver
klaard. Die door Meijer aangegaan en daarna door hem en mij 
ondertcckend, hebben, in bedrage, de mijne verre te boven gegaan, 
en minder favorable termen bedongen, dan mijn eerste contract. Ik 
ben bedreigd met 40C0 stokslagen en te worden opgehangen, en 
Meijer word met gunsten overladen! Daar ik mij nu volkomen, en 
wel door den Gen. D. gejustificeerd reeken, meen ik te mogen hopen, 
dat het teegenwoordig Bewind over de 0. I. Colonien, mij in zo 
verre recht zal lalen weederwaren, met mij eene ordonnantie op het 
Gouvernement te Batavia te verleenen van 16000 Dollars, voor de 
twee jaren tractcment, mij bij mijne benoeming toegelegd. Voor het 
teegen8woordige laat het zich niet aanzien, dat ik daarvan enig nut 
zal trekken, dan ik gevoel te wel, dat ik met minder hoop van 
succes enige andere aanspraak tot dedommagement zoude maken in 
den teegenswoordigen staat van zaken.

Ik wensche ook te weeten, of ik mij nog kan beschouwen, als 
Raad van Indien. Het is bij mij tvvijffelagtig of ik geduurendc de 
Zomermaanden, tot enig werk op mijne farm, zal in staat zijn. 
Mijnen ijver van liet vorig najaar, is mij deerlijk opgebroken, en ben 
nog niet volkomen hersteld.

Het gerucht gaat in New york, dat D. is gerappelleerd, en den 
Gen. J. in zijne plaats benoemd. Hierdoor kan Java behouden wor-

i
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den, bijaldien het niet reeds te laat zal zijn. Hij zal als een be
schermengel ontfangen worden, hoe zeer het ontwijffelbaar is dat D. 
een ontwerp beraamd heeft, om zich in de souverainiteit van Java, 
die hem in effecte was afgestaan, te maintineeren, dan ik verwagt, 
'dat hij zich zal bedrogen vinden, bijaldien den Gen. J., daar zo wel 
bekend en zo algemeen geacht, tot zijnen opvolger benoemd is.

Den geweezen agent van de Huizen in de contracten geïnteresseerd, 
is van Batavia ook te rug gekoomen met deeze aanbieding van 
Daendels: om hun op hunne volgende cargo’s 75 prcl. winst te geeven; 
de Producten 10 pet. lager te stellen, en hun te permitteeren, 2/3 
van die cargo’s, aan particulieren te verkoopen, waardoor zij zeeker 
niet minder dan 150 prcfc. op hunne expeditiën zouden winnen; dan 
zij vertrouwen hem niet. Bij mijne contracten heb ik een voordeel 
op de cargo’s toegestaan van 25 prcfc., en die geheel voor het Gou
vernement bedongen. Op de cargo van het schip Thames, bad het 
Gouvernement bij imbliche verhoop, eene gemiddelde winst, op de 
bijzondere articulen, van 6 Capitalen kunnen bekoomen. Zijne tecgens- 
woordige aanbiedingen, zijn zo voordeelig als men hier kan begeeren, 
vooral daar hij de opium ook begreepen heeft onder de articulen, 
welke aan particulieren zullen verkogt worden.

Dus zijn dan, ook door deeze aanbieding, mijne en Meijers con
tracten, door den Gen. D. zelf volkoomen verdeedigd, en het kan nu 
niet meer twijfielagtig geoordeeld worden, of die in den toenmaligen 
en nog voortduurenden staat van zaken, allesints gepast en voor
deelig voor de Colonien zijn geweest. Ook kan ik niet verwagten, 
dan dat men zal hebben ingezien, dat de verklaring van den Gen. 
D. dat hij met mij niets te doen wilde hebben; dat hij de tusschen- 
komst van niemand hoegenaamd, waar meede hij wel expresselijk, 
in de eerste plaats, Z. E. den Minister bedoelde, in het bestuurder 
Colonien zoude dulden; en dat hij alles bij den Koning konde goed 
maken, de enige reedenen van den grond zijn geweest, dat hij mijne 
contracten heeft verbroken en de Colonien aan de nadeelige gevolgen 
daarvan, die nu ondervonden worden, heeft bloot gesteld.

Gelief aan den Gen. Sandol Roy, mijnentweegen te laten wceten, 
dat zijn Vrouw, Dochter, Schoonzoon en Kinderen, gedwongen zijn 
geworden om hunne passage te neemen, in eene kleine brik, voor 
Frankrijk bestemd, zo dat zij gevaar loopen in Engeland te zullen 
worden opgebragt. Hij heeft hun geweigerd met het schip Governor
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Strong te vertrekken, om na zijne gewoonte, wreedheid bij zijne 
geweldadigheid te voegen.

Wees verzeekerd van mijne voortduurende hoogachting en de beste 
wenschen van

Uwen Vriend en Dienaar 
R. G. VAN PoLANEN.

o

Het Duplicaat van mijnen laatsten 
brief aan Z. E. den Minister voege 
ik hierneevens.

Brief van den Stedehouder Le Brun aan den 
Keizer, 1 April 1811.

189.

Sire

La familie du Général Daendels, nne femme et neuf enfants sont 
actuellement dans nne situation pénible. Le Roi avoit ordonné que 
25,000 des appointements du Général seroient comptés en Europe 
k sa femme. Au mois de Juillet dernier eet ordre fut révoqué, 
cependant cette familie ne reQoit rien de Batavia, et ce qui pourrait 
lui être envoyé tombe au pouvoir de Bennemi.

Daendels a en beaucoup d'ennemis, et sans doute aussi il a fait 
bien des fautes, malheur de son caraQtère, mais oii il n’est entré ni 
infidélité ni trahison.

Je supplie Votre Majcsté de venir au secours de cette familie qui 
est digne du plus grand intérêt.

La femme et les enfants toucheroient certainement le coeur de
Votre Majcsté, et peut être elle finira par traiter le père même 
avec bonté.

Hommage et respect 
Le Brun.Amsterdam le lor Avril 1811.

190. Missive van G. G. en Raden van Iiulië aau 
Min. Van der Ileim, 10 April 1811.

Met de op den 17c van Sprokkelmaand alhier ter recdo gearri
veerde keizerlijke koninklijke Brik Claudius Civilis hebben wij van 
Zijne Excellentie den Minister van Marine en koloniën van het

i
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voormalig koninkrijk Holland ontvangen eene missive, gedateerd den 
le van Slagtmaand 1809, inhoudende de bedeeling, dat Iloogstden- 
zelve den Heer van Polanen had gecontinueerd in de commissie 
weleer door hem door den Generaal Wiese en den waarnemend 
Directeur Generaal van IJsseldijk opgedragen, met instandhouding 
van het tractement, hem bij de eerste benoeming toegelegd.

Dat Hoogstdenzelve op de ontvangene tijding, dat den Heer van 
Polanen het aanschrijven daarvan ontvangen had, denzeive had aan
geschreven, dat hij tot nader order verblijven zoude, om de corres
pondentie tusschen het Ministerie in Holland en de oostersche Kolo
niën levendig te houden en de wederzijdsche belangens te surveilleeren.

Dat Zijne Excellentie het in alle gevallen daar voor wilde gehouden 
hebben, dat hoezeer persisleerende bij voorm. aanschrijving dat het 
middel van subsistentie moest blijven op den voet, zooals zulks door 
den Generaal Wiese was bepaald, zulks in geen geval minder zoude 
zijn als 4000 Americaansche dollars.

Dat Hoogstdenzelve den Raad van Polanen had geautoriseerd 
wissels op dit gouvernement af te geven ter somma van Rd. 8000 
zilver geld, zooals dit door den Generaal Wiese aan Zijne Excellentie 
den Minister was opgegeven, betaalbaar in producten, met bijvoeging 
dat hij ingeval van een nadeelige wisselcours, zoodat dezelve geen 
4000 Americaansche Dollars, mogten rendeeren, dezelve zal mogen 
te boven gaan, tot het volle rendement van 4000 van die Dollars toe.

Dat Zijne Excellentie verwagte, dat die traites door ons zouden 
worden gehonoreerd, met autorisatie verder, om de reiskosten van 
meerra. Raad van Polanen herwaarde te voldoen, indien deszelvs 
verblijf in America door verandering van omstandigheden langer van 
geen noodzakelijkheid mogte bevonden worden.

Deze missive hebben wij ter onzer zitting van den 22 van Sprok
kelmaand gesteld in handen van den Heer Oud Directeur Generaal 
van IJsseldijk en den Raad Ordinair Mr. Wijnand van Hoesen en 
gein. Heeren gecommitteerd dezelve le examinecren en aan ons 
voordragt te doen van het rapport, hetwelk over de voorschr. zaak 
aan Uw Excellentie gedaan zoude kunnen worden.

Naar aanleiding van het door gem. Heeren uitgebragt rapport 
hebben wij als nu de eer Uw Excellentie in allen eerbied te avan- 
ceeren, Dat de commissie door Zijne Excellentie den Minister van 
Marine en Koloniën van het voormalig Koninkrijk Holland op den
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Heer van Polanen gecontinueerd, voorzeker geen ander doel heeft 
gehad, als om door dat intermediair deze kolonie gedurende de 
stremming van allen handel, van spetie en de noodige behoeftcns 
te voorzien»

Dat echter in de strekking door gem. Heer van Polanen daar in 
gehouden, dat oogmerk niet alleen grootendeels uil het oog verlooren 
is, zijne mesures niet aan het doelwit en de verwachting beantwoord 
hebben, maar zelve, dat indien de verrichtingen door het Gouver
nement alhier niet waren gestuit, en wij de in America aangegane 
tracten gehomologeerd hadden, zulks aan deze kolonie importante 
nadeelen zoude hebben toegebragt, voornamentlijk omtrent de spece
rijen, die bij de contracten op zeer lage prijzen gesteld waren, en 
uit hoofde der geringe volume voor een groot fonds, bij preferentie 
gevraagd zijn, waartoe de aanbrengers der contracten berechtigd 
waren, daar aan dezelve overgclaten was producten naar hunne ver
kiezing te neemen, en dat wei voor prijzen bijna een derde en andere 
tot twee derde minder als waarvoor die alhier verkocht worden.

Dat de prijzen door den Heer van Polanen speciaal voor de spe
cerijen bepaald, in dezen vooral Uw Excellentie’s opmerking verdienen, 
alzoo, indien het Gouvernement dezelve na den inhoud der contracten 
had afgestaan, hetzelve daar door buiten de gelegenheid gesteld 
zoude zijn, die in den handel voor de alhier bepaalde prijzen om 
te zetten, door welken verkoop echter niet weinig is toegebragt om 
den financieelen staat dezer kolonie staande en buiten verwarring te 
houden, zoo dat, indien het Gouvernement daarin anders gehandeld 
had, hetzelve bereeds voorlang in de uiterste verlegenheid zoude 
gebragt zijn.

Om Uw Excellentie te overtuigen van onze plichtsbetrachting in 
dezen, hebben wij de eer Uw Excellentie aan te bioden de hier
nevens gevoegde memorie *) van de producten, die sedert het arri- 
vement van de Brik Goldsearcher op Java, het eerste vaartuig dat 
alhier onder konlract aangekomen is, voor de gefixeerde prijzen 
alhier zijn van de hand gezet, en waaruit blijkt, dat de somma 
daar door in ’s Lande kas gekomen Rijksdaald: 1512548:46 bedragen 
heeft, bij welke memorie al verder wordt aangetoond, dat, indien 
diezelfde producten, volgens de prijzen bij opgem: contracten
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afgestaan, den Lande daardoor zoude zijn benadeelt met eene somma 
Rds. 698664:38 zilver geld, eh waaruit al verder consteerd, dat 

zich dien verkoop niet enkel bepaald heeft tot de Chinescke of 
Inlandsche handelaars, maar zich ook heeft uitgestrekt tot de Ame- 
rikaanen zelve, die steeds met graagte de producten voor de bij het 
gouvernement gefixeerde prijzen hebben ontvangen. Wij hebben al verder 
de eer Uw Excellentie in eerbied te kennen te geven, dat de res
tanten specerijen bij aankomst van het eerste schip onder contract 
niet alleen sedert verkocht zijn, maar ook dat de aanzienlijke op 
nieuw uit de Moluccos aangebragte quantiteit, volgens opgave van 
den Heer Directeur generaal op eenmaal tegens de alhier bepaalde 
prijzen zoude kunnen worden verkocht, bij aldien wij zulks raadzaam 

noodzakelijk mochten oordeelen, en dat de agenten der Ameri- 
kaansche huizen van commercie, met dewelke de contracten aange
gaan zijn, met wisselverlies gelden alhier genegotieerd hebben, om 
specerijen in te koopen, waar uit dus consteerd, dat de alhier door 

voor die producten bepaalde prijzen niet le hoor), maar daaren
tegen de door den lieer van Polanen bij de contracten bepaalde 
prijzen veel le laag en tot ruine dezer colonie ingesteld zijn.

Wij vermeenen ons te mogen vleijen met Uw Excellentic’s appro
batie onzer handelingen, na dat alle de motiven die ons daar toe 
bewoogen hebben aan Uw Excellentie onder het oog gekomen zullen 
zijn, en dat het niet naarkomen en respecteeren der door den Heer 
van Polanen aangegane contracten, hoewel daartoe voorzien met eene 
autorisatie voor Zijne Excellentie den Minister van Marine en Kolo
niën van het voormalig Koninkrijk Holland op hooge last van Zijne 
Majesteit Louis Napoleon voormauls Koning van Holland gegeven, 
door Uwe Excellentie niet zal beschouwd worden als eene disobe- 
dientie of wederstreving van de ontvangene beveelen, maar als een 
gevolg van plichts betrachting, geschikt na de omstandigheden van 
eene Kolonie die sedert eenige Jaren, door de facheuse gevolgen van 
den oorlog, als het ware op zich zelven en zonder secours en assis
tentie uit Europa heeft moeten bestaan, en waarvan de correspon
dentie met het Moederland, uithoofde van de verre distantie, ten 
uitersten moeijelijk gemaakt is, zoo dal bij aldien wij niet steeds 
met den meesten ijver en trouw onvermoeijd werkzaam geweest 
waren in het beramen van alle mogelijke middelen om het bestier 
dezer kolonie gaande te houden, en ons te soutineeren tot verwon-
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dering van dezulken die waanden de ondergang der kolonie reeds 
vooruit te zien, de gevolgen zeer zeker nu bereeds boven ons bereik, 

dezelve te behouden, geklommen zouden zijn.
Wij vermeenen te meer reden te hebben ons met Uw Excellenties 

gunstige approbatie te mogen vleijen, als Uw Excellentie het oog 
gelieft te laten vallen op de goederen door den Heer van Polanen 
herwaards gezonden, en de conditiën door hem ter bezorging der- 
zelve herwaards, aangegaan, en zich daarentegen voor den geest te 
brengen, de aanschrijvingen dienaangaande door liet Ministerie in 
Holland geëxpedieert, om zich eenige opofferingen te zullen getroosten 
mits dat daar over bevorens met Zijne Excellentie den Gouverneur 
Generaal wierd gecorrespondeert, en de voorwerpen waaruit die 
zouden voortvloeijen noochakelyjk voor den dienst van Java gevordert 
wierden, en niet voor de zulken, waarvan men zich konde passeren, 
dewelke op dien voet bereeds bij voorraad door Zijne Majesteit den 
Koning waren geapprobeerd en het ons uit die aanschrijving zelve 
is voorgekomen, dat Zijne Excellentie den Minister voornoemd daar
mede niet heeft kunnen bedoelen een opoffering van bijna de helft 
der waarde der indiervoegen afgestane producten, behalve dat een 
gedeelte der aangezondene goederen niet alleen onnoodzakelijk, maar 
zelfs onverschillig en overtollig voor ons geweest is, als bestaan 
hebbende in artikelen, die in deze kolonie zelve worden aangemaakt 
en veel beter koop als de herwaarts gezondene door den Heer van 
Polanen. Om de wille van het geheel onereuse en schadelijke voor 
deze kolonie, dat er in de handelingen van gein: Heer van Polanen 
gelegen is, hebben wij godifiiculleerd in de valideering van de 4000 
Spaansche matten, waartoe ZijnEd. bij de herwaards zending van 
de eerste vaartuigen aanzoek gedaan heeft, en ofschoon er tot nog 
toe geeuc wissels door ZijnEd op het Gouvernement getrokken zijn, 
zullen wij in gevalle van presentatie, op de bekomene beveelen ten 
dien opzichte ter betaling, zonder dezelve te protesteeren, de accep
tatie daarvan uitstellen tot tijd en wijlen wij met de stellige 
beveelen van Uwe Excellentie, aan wien wij vertrouwen, dat alle 
stukken en bescheiden die zaak specteerendc ter hand gekomen zullen 
zijn, zoowel ten dien opzichte, als tot de continuatie van die uitbe
taling gomunieerd zullen worden, hebbende de opgemelde stukken 
en bescheiden bestaan in de navolgende:

Eenc missive van ons aan Zijne Excellentie den Minister van
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Marine en Koloniën in dato 20 van Sprokkelmaand 1810, waartoe 
als bijlagen hebben gediend:

Extract resolutie van den 2 van Wintermaand 1809 waarbij de 
commissie van den Heer Van Polanen als nutteloos wordt verklaait, 

twee brieven van den Heer van Polanen aan Zijne Excellentie den 
Gouverneur Generaal gericht, gedateerd New York den 20 van 
Sprokkelmaand 1809.

Contract tussehen gem. Heer van Polanen cn Jacob le Roy en 
Zoon tot den ontvangst cn aflevering aan hunne order van een 
lading specerijen te Sourabaija of Arabon, tegen daarbij gestipuleerde 
prijzen en conditiën ged. als voren.

nader contract van den Heer van Polanen met Jacob le Roy en 
Zoon en Le Roy Bayard en Mc: Evers, aangegaan op den 22 van 
Herfstmaand 1809 om tegen gelden op Canton te verkrijgen of hierin 
niet slagende op simpel quitantie specerijen te Amboina te ontvangen 
volgens de prijzen bij het eerste contract bedongen.

missive van de supercarga’s van de Brik Goldsearcher in name 
E. G. Bartsch en W. Henry aan Zijne Excellentie den Gouverneur 
Generaal, gedateerd Sourabaija den 28 van Louwmaand 1810 waarbij 
dezelve de vervulling van gemelde contracten verzoeken.

Cargo van de Brik bedragende in geld en goederen Sp. 61 400. 
een missive van ons aan Zijne Excellentie den Minister van 

Marine en Koloniën ged. 2 van Zomermaand 1810, waar toe als 
bijlage gediend heeft

rapport van de Heeren van IJsseldijk en van Hoesen, aantoonende 
het verlies, hetwelk den Lande zoude hebben geleden, bij de naar- 
koming der door den Heer van Polanen gesloten contracten. Waar
omtrent dan ook, wij bij dezen om de geëerde orders van Uwe 
Excellentie verzoeken, als ook om geinformeerd te worden van Uwe 
Excellentie’s begeerte hoedanig wij ons zullen hebben te gedragen, 
ingevalle de reeders der onder contract herwaards gezondene vaar
tuigen vermeenen mochten, ten dien opzichte reclames le kunnen 
de n, onder eerbiedige opmerking, dat de cargo’s van die vaartuigen 
zich, zonder eenige zwarigheid te maken, hebben onderworpen aan 
de voorstellen aan hun gedaan om hun op de aangebragte goederen 
een billijk advans van 50 a 100 pet. toe te staan, en de producten 
voor de alhier bepaalde prijzen te ontvangen.

We hebben de eer met verschuldigde hoogachting te verblijven, enz.
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Memorie. — Aanwijzing der Producten dewelke sedert de 

aankomst van de Amerikaansche Brik the Goldseaicher op Sourabaija 
tot heeden, zoo aan de voormelde Brik als andere successive alhier 
cn te Sourabaija gearriveerde Amerikaansche scheepen en aan chi- 
neesche handelaren zijn verkogt geworden, met aantooning van 
derzelver rendementen in zilver geld, als:

14887 pikols Koffijboonen a rds. 20 de pikol rds. 297740
<> * 5| het pond 
// // 2tJ- » "
" 50 st.// n

40855 ponden Foelie 
317160

// 217893.16 
* 792900 
// 204015.30

Nooten
Nagelen195855

Bedraagt te samen Rds. 1512548.46 
Indien deze voornoemde Producten navolgens de door den Heer 

van Polanen met de Amerikaanen geslotene Kontrakten, aan de 
Amerikanen voor de geaccordeerde prijzen waren afgestaan geworden, 
zoude dezelve gerendeert hebben, als:

14887 Piks. koffijboonen k 10 Sp. matten de pikol rds. 198493.16 
40855 ponden ofte 326 }$£ pik. foelie k 250 sp. matten 

317160
108946.32
422880
83564.38

// 2537 i' nooten » 125 u 
u 1566J-S>^ u nagulen// 40 »

\
195855

of te samen Rds. 813884.38
En daardoor liet Gouvernement zijn benadeeld 
geworden in zilvergeld Rds. 698664.8

Batavia den 28 van Sprokkelmaand 1810.

(m. g.) C. W. Tiiolman.

Rapport van Daendcls aan Mm. Van der 
II e i m over den toestand van Java, 22 April 1811.

1111.

Mémoirc adressé a Son Excellence le Ministro 
de la Marine et des Colonies, sur 1’isle 
dc Java.

L’armée Impériale dans ccttc isle, se monte i\ 17774 hommes, 
suivant le tableau ci-joint, du chef de rEtat-major-général.

Les rationa pour ces troupes, ainsi que les liabillemens des sous-

■:

;
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officiers et soldata, consistent entièrement dans les productions dece 
pays- les sous-officiers et soldats Européens devraient être habillés 
en drap ordinaire d’Enrope; raais nos magasins en étant dépourvus 
depuis long tems, nous sommes obligés de leur donner le même 
liabillement qu’aux au tres.

Par ce même tableau, Votre Excellence verra aussi qu’il ne nous 
reste en officiers, sous-officiers et soldats Européens que 2400 hom
mes: Je ne puis donc que prier Votre Excellence de supplier Sa 
Majcsté Imperiale et Royale, d’y pourvoir, ainsi que j’ai eu 1’honneur 
de le demander a Votre Excellence par ma lettre du 21 Février dernier.

Depuis 17 ans, cette Colonie n’a re^u ni fusils ni sabres: la plus 
grande partie de ceux dont nous nous servons sont trés mauvais et 
prèsque irréparables. Je prie donc encore Votre Excellence de nous 
en envoyer une quantité suffisante, par la première occasion.

J’ai trouvé les magasins d’artillerie dans le plus grand désordre: 
il n’y avait pas dans toute Ia colonie, un afFut de position dont on 
put se servir sans danger; 1’affuttage de campagne était aussi trés 
deffectueux; et nous commencions k manquer de bombes, grénades 
et boulets.

II a été pourvu a ces besoins par 1’établissement d’un attelier dc 
construction a Sourabaya, dans le quel plus de mille ouvriers sont 
constamment en activité, et dont les batimens, entièrement neufs, 
sont trés vastes et trés beaux.

On a deja fait dans eet attelier plus de deux cens afföts de cötc, 
une grande quantité d’affüts de campagne et autres articlcs néces
saires pour 1’armée; et le tout aussi bien travaillé qu’on pourraitle 
faire en Europe.

J’ai trouvé a Samarang un commencement de fonderie, k laquclle 
j’ai donné une telle extension et amélioration qu’on est en cc moment 
occupé a y fondre des carrouades; et depuis long tems on yacoulé 
avec succès une grande quantité de bombes, grénades, boulets de 
canon, enclumes et autres articles importans.

J’ai fait faire aux moulins-a-poudre, des changemens utiles; et la 
quantité de poudre est augmentée du doublé et de beaucoup meilleure 
qualité; de nouveaux magasins de poudre ont été construits a Meester- 
Cornelis, & Salatiga et au dessus de Sourabaya.

L’Arsenal qui se trouvait dans le chateau dc Batavia, est trans* 
porté au Jardin de Weltevreeden.
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Les höpitaux sont aujourdhui installés a 1’instar de ceux d’Europe, 
et des augmentations et embellissemens ont été fait k celui de Ba
tavia, de mêrae qu’a celui de Samarang, on en a construit un 
superbe tout en pierres, sur la grande rivière de Sourabaya, k environ 

lieue au dessus de la ville.
J’ai trouvé les casernes des troupes également fort défectueuses; 

et une grande partie étaient encore casernées en ville et dans des 
forts trés mal-sains de Batavia; actuelleraent la garnison est logee 
dans des batimens trés salubres construits k Molenvlit pour eet objet, 
lesquels, peuvent contenir au dek’i de deux mille hommes.

On a construit k Rijswijk, une lieue au dessus de la ville, des 
casernes, des écuries et des hangards pour les canons, pour 400 
hommes de cavalerie et 'deux compagnies d’artillerie k cheval; et 
dans le jardin de Weltevreeden, autrefois la demeure du Gouverneur- 
Général, oü un bataillon est déja caserné, on construit de nouvelles 
casernes et pavillons en briques pour 3000 hommes.

A Sourabaya, on est aussi oecupé a construire des casernes en 
briques pour le régiment de garnison; et les troupes de ligne occu- 
pent k Denoyo, un peu au dessus de la ville, des logemens trés 
propres'et bien faits quoiqu’en bois et bambous.

Je nc puis donner a Votre Excellence un tableau de la situation 
de notre marine aussi satisfaisant que celui de notre armee de terre; 
depuis buit ans la colonie n’a pas re^u le moindre secours de la 
Hollande, et quoiqu’il en ait été de même pour 1’armée de terre, il 
nous a été plus facile de trouver les moyens d’y supplier. Cependant 
dés mon arrivée j’ai taclié de donner quelque essor a notre marine 
coloniale; j’ai fait construire “éinquante Cruis-prauws, qui ont gardé 
pendant trois ans la cote de Java, et 1’ont garantie contre les pirates 
de Borneo et des Célébes, lesquels auparavant ne cessaient de 
1’inquiéter; quinze autres batimens, construits sur un nouveau mo- 
dèle et armés de piéces de 18 et de 24 ont été stationnés dans la 
rade de Batavia, qui depuis cel te inesure, sa seule défense, a pour- 
tant éié respeelée par les chaloupes ennemies, les quelles n’ont 
plus osé rapprocher, comme autrefois, jusques dans la baye infé
rieure.

Ces bateaux ont été envoyés üi Sourabaya pour etre stationnés 
sous le fort Louis, dans la passé de Menares, ne pouvant plus étre 
utiles k Batavia, contre une force ennemic considórable que nous
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prévoyons y être incessamraent, et qu’ils augmentent au contraire 
infiniment la force du fort Louis.

Nous trouvant dans la plus grande pénurie de toutes clioses, j’ai 
envoyé six batimens en Europe chargés de denrées precieuses, et 
j’ai profité de eet envoi pour expédier des dépcches k Sa Majesté 
l’Empereur, notre ei devant Roi et k son ministro de la marine; 
desquels batimens 1’arrivée nous est encore inconnue.

Je fais maintenant construire k Rembang, quaranfe six galéres 
(Schep prauws et cora-coras); ce sont des embarcations légères 
armées de’ deux caronades, et qui ont 1’avantage de bien marcher 
k la voile et k 1’aviron. Elles sont destinées a garantir la cote des 
pirates, et a entretenir la eommunication entre la cote de Java et 
celle de Sumatra; ces batimens ne tiran! que peu d’eau, ne peuvent 
être atteints par des batimens de guerre, et ils sont trop bien armés 
pour avoir k craindre les canöts ou chaloupes des vaisseaux.

Cette colonie a des moyens suflisants pour eréer une marine res- 
pectable; les foiêts qui étaient naguères livrées au pillagc d’un petit 
nombre d’individus privilégiés, peuvent aujourdhui, par une sage 
administration, fournir tous les bois nécessaires a la construction de 
Irégates et moindres batimens; le traité récemment conclu avec les 
cours de Djocjocarta et de Souracarta nous a encore fait acquérir 
une grande augmentation de bois propres a toute sorte de construc
tion, mais nous manquons d’hommes instruits pour en tirer le parti 
nécessaire, et pour pouvoir construire des batimens aussi bons voiliers 
que le sont ceux de France.

J’ai déja demandé itérativement. qu’il nous fut envoyé des Jngénicurs- 
conslructeurs capables, et des hommes propres k bien choisir les 
bois qu’il faut employer: je prie Votre Excellence de pourvoir cette 
Colonie d’employés aussi nécessaires.

Batavia était autrefois le principal endroit oii il y avait des ma* 
gasins et oii 1’on pouvait réparer les vaisseaux; mais comme la rade 
y est tout-a-fait onver le et extrêmement mal saine, Sourabaya, oii 
des centaines de navires peuvent mouiller, était le seul port proprc 
a la remplacer: mais cette dernière rade avait le défaut de toutes 
les autres: c’est-a-dire de n’être garantie par aucune fortification; ce 
qui a été sutlisamment prouvé en 1807, lorsque ce qui restait d’une 
Escadre formidable fut pris par une Rotte anglaise; pour rémédier 
ii ce défaut, j’ordonnai aussi-tot mon arrivée ici, la construction du
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1 fort Louis, qui a entièrement rempli notre attente, et lequel est 
monté de cent pièces de gros calibre, sur des affftts de c te, et de 
buit raortiers.

A Test de Sourabaya, il reste encore une passé nommée le Tregter, 
mais comme il n’y a que 14 a 15 pieds d’eau, les gros batimens 
ne sauraient y entrer: j’avais cependant fait commencer la construc- 
tion d’un nouveau fort, mais les circonstances présentes m’ont fait 
prendre le parti d’arrêter momentanément ce travail.

J’ai fait prolonger la rivière de Sourabaya par de fortes jettées, 
qui, avec d’autres moyens, que j’y ai fait employer, 1’ont creusée 
jusqu’ a 15 et 17 pieds de profondeur: cette rivière est protégeé, 
k son embouchure, par un fort monté de 28 pièces de 18, égale- 
ment sur des aiïüts de cote, lequel deviendra cependant inutile 
lorsque le fort dont la construction a été commencée dans le Tregter, 
sera achevé: alors son emplacement sera trés propre pour y établir 
un chantier de construction.

11 n’existait point non plus a Sourabaya de raagasins de marine, 
ni aucuns autres batimens nécessaires dans les ports: maintenant on 
y construit des atteliers de forgerons, charpentiers & ca., et logemens 
pour les employés.

II n’était pas moins indispensable d’avoir un port dans l'ouest de 
cette isle: après bien des efforts, j’ai dü abandonner rétablissement 
que j’avais fait commencer k Meeuwebaay, et j’ai dil m’arrêter é. 
un port beaucoup moins grand, forraé par les deux islots de Marak, 
que je voulais joindre a la cote de Java par une jettée; mais la 
même insalubrité s’y est raanifestée depuis les donze derniers mois, 
co qui m’a forcé d’en arrêter le travail; les fortifications continuent 
cependant k y étre poussées avec activité, et elles sont assez formi- 
dables pour qu’aucun ennemi n’ait encore osé les attaquer: mais 
le peu de santé dont jouit toujours la garnison, rempêcherait de 
faire une longue résistance. Cette baye quoique seulement fermée a 
moitié k déja servi d’abri a nombre de navires: je n’oserais cepen
dant consciller d’y faire rélacher les batimens de Sa Majesté sans 
une nécessité absolue, vu que le climat n’y respccte rien: cette 
insalubrité ne s’ étant manifestee que depuis un an, 1’on peut encore 
espérer qu’elle ne durera pas, après que les fortifications auront été 
achevées.

Les magasins de la marine sont, ainsi que Votre Excellence le

-
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croira facilement, peu pourvus : la plus stricte oeconomie seule, nous 
a donné les moyens de pourvoir a nos besoins jusqu’ k ce moment, 
et de pouvoir faire les expéditions pour 1’Europe, dont j'ai parlé, et 
quoique nous espérions qu’ils pourront encore sufiire pendant quelque 
tems, nous n’en avons pas moins besoin d’implorer le secours de 
Votre Excellence, tant pour ces articles que pour ceux énoncés plus 
haut, surtout si nous avions le bonheur de voir arriver une escadre 
impériale dans ces mers.

A mon arrivée ici, Batavia était encore la résidence du Gouverne
ment: le conseil des Indes tenait ses séances au chateau le Diamant 
et lè se trouvaient tous les bureaux, les archives, la caisse etc. — tout 
cela a été transféré dans un local spacieux, situé sur le Molenvliet, 
& 1/2 lieue de la ville, et il n’y a plus aucune administration, soit 
en ville, soit dans ce chateau, excepté les deux colléges de Justice, 
1’administration du port et les magasins.

II manquait un hötel pour le Gouverneur Général: le jardin de 
Weltevreeden habité par le chef du Gouvernement, ne répondait pas 
k sa dignité.

Sur la plaine de Weltevreeden, on batit un nouvel hotel pour lui, 
dont le batiment principal est déjè, achevé; et le tout Teut été d’ici 
k six mois, sans les circonstances présentes qui arrêtent tous travaux 
de ce genre.

II n’y avait point de grande route dans toute 1’isle de Java si 
ce n’est aux environs de Batavia et prés de quelquea Résidences de 
la cöte et il eut été difficile de transporter des troupes, et impossible 
de transporter de 1’artillerie d’une partie de 1’isle k 1’autre; en deux 
ans de tems, il a été créé un grand chemin depuis Anjer, dans le 
détroit de la Sonde, jusques prés de Banjoewangie; et une postc 
regulière a été établie: de manière que depuis un an, les diligences 
et voitures particulières vont de Batavia k Sourabaya, et vice versa, 
aussi promptement que par la poste en Europe. Nous devons k cette 
route en grande parlie, la conservation de cette colonie, si nous 
avons le bonheur de repousser Tennemi; puisqu’elle m'a fourni le 
moyen de faire venir en trois semaines de Sourabaya et de Samarang, 
ici k Meester Cornelis, plus de six mille hommes.

Les canaux que j’avais ordonné de creuser, pour joindre la rivière 
de Joana k celle de Tanjolangie et de Tanjolangie k Samarang, 
ayant été achevés sont aujourdhui d’une trés grande utilité, tant
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pour le transport des marchandises que pour le défrichement d’une 
grande étendue de terres, qni jusqu’ alors étaient restées noyces 

des eaux superflues fautc d’écoulement.
Pour ce qui concerne 1’état des finances de ces possessions, je puis 

faire & Votre Excellence un rapport tout-i-tait favorable; et si depub 
1808 tout commerce avec rAmérique et le Danemark n’avait été 
interrompu, cette Colonie serait abondamraent pourvue du nécessaire, 
pouvant compter qu’il eut été importé annuellement un raillion et 
demie de piastres; au lieu qu’ii présent elle raanque totalement 
d’espèces, telleraent qu’il n’y en a plus du tout cn circulation. J’y 
ai cependant pourvu, pour le courant de cette année, tant par la 
venle des terres de Panneroekan, et de Bezoeki pour la somme de
400.000 piastres, au capitaine Chinois de Sourabaya qui les avait 
en ferme pour sa vie, pour la somme de 6000 piastres par an;que 
par la vente du district de Probolingo, au capitaine Chinois de Pas- 
sarouang, son fiere, pour la somme de 750,000 piastres payable en 
dix ans, en vingt paymens égaux: pour la quelle somme il a été 
créé du papier qui a chaque payment est annullé: ce qui aprocuré 
au Gouvernement Pavanlage de disposer de suite de la somme 
totale.

Le Gouvernement n’avait d’autre revenu de cette demière terre 
que 2000 piastres, 70]- coyans de riz et 140 piastres pour la ferme 
des nids d’oiseaux, excepté le gain sur la livraison de caffé et de 
bois de Jatty, qui n’était cependant d’aucune importance dans ce 
district.

Le déficit de papier-monnaie pour cette annce & Batavia, aégale- 
ment été couvert par la vente de différentes terres dans les environs 
de la ville, et appartenant au Gouvernement, qui out rendu, 1,210,800 
rijksdalers papier-monnaie; ainsi que par une négociation forcée de
1.600.000 rijksd8. papier-monnaie, priscs sur les fonds des colons 
rcpatriés et laissés h Icurs fondés de pouvoir: et enfin par une négo
ciation volontaire sur les particuliere, de Ia somme de 617000 rijks
dalers papier monnaie, qui doit être remboursée, soit en denrées, 
soit en numéraire, en déduisant 37.} p %, ainsi que Votre Excel- 
lence pourra le voir par le rapport du dirccteur-général des finances 
et domaines de sa Majesté.

La vente des districts de Pannoroukan, Bezoeki et Probolingo, 
n’a point emièrement remédié & la disette de numéraire; et c’est

sous

;
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pourquoi j’ai eu 1’honneur de prier Votre Excellence, par ma lettre 
du 21 Fevrier dernier, d’engager les negocians francais è, charger 
les batimens qu’ils nous enverraient, un quart en piastres et autre 
numéraire: j’ose donc réïtérer aujourdhui cette prière.

Le caffé est depuis long tems considéré et doit toujours 1’être, 
comme la branche principale du revenu de cette Colonie: j’ai donc 
& mon arrivée ici taché, par tous les moyens possibles, d’en étendre 
la culture, en assurant au Javan qui le cultive le payement, et au 
Gouvernement la livraison entière de ce précieux produit.

La surveillance de la culture du caffé est confiée & un Inspecteur- 
général; et il a été fait annuellement des plantations considérables 
dans toute 1’isle et sur les meilleures terres. Le cultivateur étant 
assuré du payement de son travail et garanti contre toutes les 
vexations qui se commettaient autrefois. II prend également k coeur 
et la cuhure et la recolte.

La recolte annuelle de caffé monte déjè. maintenant k vingt mil- 
lions de livres; et il est certain qu’en suivant la marche tracée elle 
augmentera tous les ans.

Le riz, considéré comme marchandise, n’est point d’un grand 
intérêt; mais sous tout autre rapport tout aussi important que la 
culture du caffé; puisque c’est la principale nouriture aussi bien des 
Européens que des Javans, et joint au sel forme les articles qui 
nous assurent k la paix un commerce intéressant, tant avec les 
isles dans les mers des Indes, qu’avec une partie du continent.

La persuasion de cela m’a également fait employer tous les moyens 
mis a ma disposition pour étendre la culture du riz. A mon arrivée 
dans cette colonie, les terres qui avoisinent Batavia étaient présqu’en- 
tièrement privées de culture, et la capitale avait besoin de plus 
de 5000 coyans de riz du Java, par an, qui en tem3 de guerre 
coütaient infiniment de peines a y transporter, et s’ils manquaicnt 
meitaicnt Batavia et ses environs dans le plus grand danger d’éprou- 
ver une famine. Le Gouvernement Colonial le vendait ii un prix 
trop modique, et sans compter la perte des batimens pris par les 
ennemis ou les pirates, la caisse perdait a cette vente annuellement 
250 000 Rijksdalers.

Par 1’augmentation du prix du riz, en donnant moi-méme 1’excmple 
d’améliorer les terres, et en donnant de la considération au proprió- 
taire, qui se livre aux cultures, la culture a été tellement augmentée
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environs de Batavia, qne 1’on a lieu d’espérer, qn’en pen d’an- 
nées, ce departement pourra se euffire k lui même.

Le peu de demandes de poivre en a fait abandonner la culture 
k Java, d’autant plus qu’elle nuisait a celle du caffé.

Les livraisons de 1’Empereur de Souracarta et du sultan du Matta- 
ram, et les terres des Lampons sur Visie de Sumatra, nousassurent 
d’une quantité suffisante de poivre, pour en approvisionner la France.

Les revenues du Gouvernement consistent indépendamment du 
bénefice sur le caffé, en fermes; droits et contributions, ainsi que 
Votre Excellence aura pü Je voir par le compte rendu par le Direc- 
teur-Général, ont infiniment augmenté durant le lems que j’ai gou- 
verné cette colonie, quoique pendant tout ce tems le commerce avec 
le Danemark et 1’Amérique ait été interrompu, et que nous ayons 
conséquemment été privés du droit de 6 p % sur 1’entrée des mar- 
chandises qu’ils auraient introduites.

Je suis encore dans l’impossibilité de présenter k Votre Excellence 
une statistique de cette Colonie, k cause du grand nombre de travaux 
dont les divers Préfêts sont chargés.

aux

(signé) Daendels.
Meester Cornelis 22 Avril 1811.

192. Brief van Van den Bosch aan Van Po la
nen, 13 Mei 1811.

Veelgeachte Vriend!

Het onvoorzigtig schrijven van mijn schoonvader ') aan mij uit 
Amerika, heeft voor mij en mijne familie zeer onaangename gevolgen 
gehad, weinigstens heeft het de Heer Daendels, tot een pretext 
verstrekt, mij met mijne gehcele familie, aan boord van een vaartuig 
van 120 ton te plaatsen, en naar Bourdeaux te zenden. 2) Mijne

If;
1) Do Sandol-Roy.
2) 31 Oct. 1810, zooals blijkt uit een voorloopig schrijven van Van (len 

Bosch aan Van Polanen van 30 Oct. 1810; waarin o.a.: „lk word door Zijne 
Excellentie den Maarschalk met een brik van 120 ton met mijne gcheele familie 
na Eraukrijk gezonden, en zulks om dat eene door mijn schoonvader geschreven 
brief aan Zijn Excellentie mishaagd heeft”.

1! !
:



486

schoonmoeder, vrouw en hinderen waren van deze conscriptie niet 
uitgesloten: en gedurende zes maanden zijn wij met twaalf personen, 
in eene ruimte van 12 voetn. lengte en 10 voetn. breedten, opge
sloten geweest. Mevrouw de Marolles Uwe Dogter, is met zeer veel 
moeite dit ongelukkig lot ontslipt, en ik mag het Uw niet ontveinzen 
dat wellicht het voornemen om haar Ed. tot een voorwerp van meer 
verfijnde wraak te doen verstrekken, daar toe gecontribueerd heeft; 
zijne woede is tegens Uw, tot die hoogte gestegen, dat hij in tegen
woordigheid, van meer dan 40 menschen, gesworen heeft, Uw te 
zullen doen Fusilleren, bij Uw eerste intrede in de Colonie; al waren 
het ook, dat de Koning van Holland, Uw als Gouverneur Generaal, 
na Batavia zond. Mevrouw de Marolles heeft zig tevens op haar 
woord van Eer moeten verbinden om in het vervolg, geene brieven, 
aan Uwe Ed. gestr. te zullen schrijven, nog van Uw te accepteren. 
En mijn waarde vriend, laat ik Uw van haar en mijnent wegen 
bidde mogen, het ongelukkig lot uwer Dogter en vrienden op Java 
niet te verswaren, door aan het billijkst resentiment gehoor te geven, 
het bestuur van Robespiere, is niet wreder, is niet bloeddorstiger 
geweest, als dat van Daendels. Een volkome insurectie, is ook daar 
van het gevolg geweest, bij mijn vertrek hadden de inwoonders van 
Surabaya, zig reeds alle van schuiten voorzien, om bij de eerste 
nadere stap van Radien Rongo, rijksbestierder en schoonzoon des 
Sultans, die aan het hoofd van twintig duizend man naar derwaards 
marcheerde, te vlugten. Met een woord, bij mijn vertrek, was geheel 
Java in een staat van ellende gedompeld, waarin zig welligt nimmer 
een Hollandsche Colonie bevond en waar uit zij door niets gered 
kan worden, dan het gelukken der expeditie die Engeland tegen 
haar onderneemt. En wel verre dat die samenloop van ongelukken, 
enige verzachting in de maatregelen van D. zou te weeg brengen, 
schijnt hij integendeel, het verdubble zijner wreede maatregelen als 
zijne enigst toevlugt te beschouwen, het zal Uw verwonderen dat 
menschen zulke wreedheden dulden, dan laat hetgeen in andere 
lande gebeurd is, ter verklaring strekken, waar om het gering, en 
weereloos overblijfsel der Hollanders op Java, hunne hals krommen 
onder het ijzere juk. Dan laten wij van dit ongelukkig onderwerp 
afstappen, en permiteerd mij thans tot mijn eijge zaken die in dit 
ogenblik alle mijne aandagt vorderen terug te keren. Circa hondert 
mijl van Bourdeaux zijn wij door een Engelsch oorlogschip den 4
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dezer genomen en alhier opgebragt, en met veel genereusiteit be
handelt ............................. .....

Na Uwen Ed. Gestr. en familie verder alles goeds toegewenscht 
te hebben, verblijf ik met alle Hoog achting 

Veel geachte vriendi

Plymouth 
den 11 Meij 1811.

U wel Ed. Gestr. Dw. dienaar 
J. van den Bosch.

193. Brief van G. G. Daendels aan Generaal 
Janssens, 13 Mei 1811.

Le Gouverneur Général Daendels
au

Général de division Janssens, nommé par 1’Em- 
pereur, notre Anguste Maitre, au Gouverne
ment Général de Java.

Monsieur Ie Général!

J’ai bien regu les différentes lettres du 27 Avril et du 2 et 9 de 
Mai, dont Votre Excellence m’a honoré.

D’après la décision de Yotre Excellence, je me prépare a lui 
remettre le Gouvernement, au jour même, que Yotre Excellence 
le désire.

Je crois de mon devoir de mettre en attendant Votre Excellence 
en état de connaitre mes travaux organiques, financiers et adminis- 
tratifs, afin qu’EIle soit au fait de 1’organisation do cette Isle, du 
moment même, ou Elle prendra les rênes du Gouvernement Colonial, 
et qu’Elle puisse juger, si elle est basée sur Pinterêt des finances 
et sur les régies d’une bonne police; si elle est conforme aux moeurs 
des Javans, et si j’ai réussi a corriger les anciens abus, saus en 
avoir fait naitre de nouveaux.

(signé) Daendels. 
Conforme k 1’original 

B. Blok.
Greffier de S. E. le Gr. G>.

Buitenzorg 
ce 13 Mai 1811.
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194. Brief van Generaal Janssens aan G. G. 
Da end els, 14 Mei 1811.

Tyepannas le 14 Mai 1811.

Le General de division J. W. Janssens a Son 
Excellence le Gouverneur Général Daendels.

Monsieur le Gouverneur Général.

Entre Bijabang et Tjoerogong, j’ai re$u la lettre que Votre Ex
cellence m’a fait 1’honneur de m’écrire en date du 13 de ce mois.

Les ordres, que j’ai resus de notre Auguste Souverain, me prés- 
crivant de prendre le Gouvernement dans les vingt quatre heures, 
il paraltra sans doute convénable a Votre Excellence, que cela ait 
lieu après demaiu.

Sa Majesté m’aijant par ses lettres patentes renvoijé pour plus 
amples instructions & celles, soit ostensibles, soit secrettes, qui vous 
auraient été données par le Roi, je Vous prie de vouloir bien me 
les remettre.

(signé) J. W. Janssens. 
Conforme h 1’original 

B. Blok, Greffier.

195. Besluit van Janssens, 21 Mei 1811

Extract uit de Resolutien genomen in Raden van 
Indien op den 21sten van Bloeijmaand 1811.

Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal in persoon ter verga
dering verschenen zijnde heeft gedaan eene schriftelijke voordragt 
waarbij enz.

Volgende deze voordragt en dit decreet van Z. M den Keizer 
van den 21° van Slagtmaand 1810 hierna geinsereerd.
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Hoog Edele Heeren!

Ik heb de eer aan U HoogEdelbedens over te leggen Kopy van 
het Keizerlijk Decreet van den 21° van Slagtmaand 1810 waarbij 
mijn tractement als Gouverneur Generaal van Zijner Majesteits bezit
tingen beoosten Isle de France, bepaald op viermaal honderd Dui
zend Francs ’sjaars en daarenboven voor eens Honderd duizend 
Francs om te voorzien in diverse eerste benodigdheden bij mijn 
aankomst in deze Kolonie.

Z. M. heeft mij door dit tractement op eene voet willen stellen 
om op een loyale wijze te leven overeenkomstig het karakter hetgeen 
ik in Hoogstdeszelfs dienst bekleede, en het is de intentie van Z. M. 
dat ik de veritabele waarde ontvang, welke de voormelde vijfmaal 
honderd duizend Francs in het Rijk hebben en door mij plus minus 
op Hondert Duizend Spaansche Matten in specie begroot wordt.

Naauw geset in mijne principes zoo voor mij zelve als voor anderen 
om niet meerder van een ambt te genieten als deszelfs wettige 
inkomsten bedragen, zoude ik aan de andere zijde niet kunnen toe
staan dat ik daarin voor een penning werd benadeeld, en dit te 
minder aangezien ik verplichtingen te vervullen heb, welke daar
onder noodwendig zouden moeten lijden.

Ik rekene evenzeer dat den dienst van onzen geëerbiedigden 
Souverein, aanmerkelijk zoude worden verachterd, wanneer Hoogst
deszelfs representant in deze Kolonie al aanstonds bij zijne eerste 
komst hier te Lande genoodzaakt wierd schulden te contracteeren 
die behalve dat zij hem in zijne pecunieele omstandigheden zouden 
kunnen derangeren of bederven, hem ongeschikt zoude maken de 
aangelegen pligten die op hem rusten, op eene onbelemmerde wijze 
en zonder cenige invloed van personele gunst of obligatien te 
vervullen.

En ofschoon het zichtbaar is, dat Z. M. hierin heeft willen voor
zien door de geaccordeerde Honderd Duizend Francs voor eens, zie 
ik mij echter in het geval gebragd niet alleen om de opgemelde 
Honderd Duizend Francs dadelijk tot onderscheidene onvermijdelijke 
aankopen te moeten besteden, maar nog daarenboven eene groote 
somme zal noodig zijn tot het doen van overname, die mij door 
Z. Exc. den gewezen Gouverneur Generaal Daendels voorgesteld en 
in de betrekkingen van Gouverneur Generaal voor mij noodzakelijk
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zijn, waartoe ik derhalve engagementen zoude moeten aangaan, die 
gelijk ik hierboven heb aangehaald, mij toeschijnen met eene ge
trouwe en behoorlijke uitoefening mijner uitgestrekte pligten ten 
eenemale strijdig te zijn.

Trouwens ik acht het niet billijk dat den Gouverneur Generaal 
van Z. M. Bezittingen in deze gewesten in zijn privé zoude bekos
tigen établissementen of andere aangelegenheden, die hem in zijn 
ambt en tot bevordering van ’s Rijks belangen noodig zijn, waardoor 
hij gebragt zoude worden onder een bezwaar geheel vreemd aan 
andere Hooge Ambtenaren van het Rijk, welkers betrekkingen meer 
of min met de zijnen uit een oogpunt kunnen worden beschouwd.

En het is alzoo op de aangegeven gronden dat ik UwHoogEdel- 
hedens proponeere.

1°. Om vermits na het inkomen van een Rapport, hetgeen ik 
van den Heer Directeur Generaal gevraagd heb, over de cours der 
mnntspecien van het Rijk tot dezulke welke in deze Kolonie nog 
in omwandeling zijn, eerst zal kunnen worden beslist over de we- 
zentlijke waarde welke mijn appointementen in francs berekend hier 
te Lande hebben, provisioneel aan mij uit ’s Gouvernements Kas te 
doen verstrekken vijftig duizend Rijksdaalders papieren geld, onder 
den titel van voorschot, om zoo haast de waarde van mijn tracte- 
ment zal wezen vastgesteld of gerestitueerd ot daarmede verrekend 
te worden.

2°. Om, aangezien den dienst der Volkplanting niet gedoogd mij 
duurzaam verre van deze Hoofdplaats te bevinden, maar noodzakelijk 
vorderd dat ik een temporair verblijf hebbe te Batavia, mitsgaders 
het nieuwe Gouvernements Locaal op Weltevreden nog lange niet 
ter bewoning in gereedheid kan zijn, het Huis van /. Exc, den 
Generaal Daendels op Goenong Saharie met de daarbij behoorende 
meubelen, voor rekening van het Gouvernement ten dienste van den 
Gouverneur Generaal over te nemen tegen dezelfde prijs waarvoor 
dit huis en meubelen door Zijne Excellentie is ingekocht, volgens 
de kwitantien en inventaris daarvan voorhanden zijnde, alsmede in 
voege voorschreven over te nemen het daarnaast gelegen huis van 
den President van het Collegic van Administratie der Houlbosschen 
Smissaert, per taxatie of billijke overeenkomst met den Eigenaar, 
alzoo zondere bijvoeging van dat Huis de behuizingen te Goenong 
Sarie geheel ongenoegzaam zoude zijn voor de huisvesting van den
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Gouverneur Generaal en de personen die tot hem behooren, en ein
delijk nog de meubelen, welke voor de gemelde beide behuizingen 
ontbreken, door aankoop te laten suppleren, voorts de Weeskamer te 
Batavia te autoriceren de penningen daartoe benoodigd onder verband 

de vermelde Tuin en meubelen te beleenen uit de Rente die 
op de door haar gecreëerde brieven van crediet zijn overgewonnen, 
en verder de gemelde tuin en meubelen, de laatste voor zoover zij 
niet voor het Gouvernementaal Hotel kunnen dienen, met afschaffing 
van het voorschreven verband te doen verkoopen zoodra het gedagte 
Hotel zal kunnen worden betrokken, mitsgaders het provenu van 
dien weder te laten komen tot vermeerdering van het beloop der 
gedagte overgenomen renten.

3°. Om voor zooverre de meubilaire goederen in de Gouverne- 
ments Hotels te Samarang en te Sourabaya nog aan Z. E. den 
Generaal Daendels in particulieren eigendom toebehoren, dezelve 
evenals de meubelen van den huize Buitenzorg voor den Lande te 
doen overnemen tegen eene gemoedelijke taxatie en de betaling te 
laten geschieden uit de overgewonnen renten hier vorengemeld.

4°. Om nadien bij Buitenzorg gelegen is een stuk Land genaamd 
Panarangang, in Eigendom toebehoorende aan den Generaal Daen
dels, hetwelk voor de tijdelijke Gouverneur Generaal niet kan worden 
ontbeerd, als dienende tot liet weiden van slagtvee, het aan- 
kweeken van groenten enz. voor zijne Tafel, het gemeld stuk 
Land Gouvernementswege van den Gouverneur Generaal tot 
het voorschreven einde te doen overnemen tegen tauxatie en als 
voren te laten betalen uit de overgewonnen renten onder art. 2 
vermeld.

Met voorstel eindelijk om de generale Directie met de uitvoering 
van het een en ander, onder mijne approbatie te laten belasten.

van

Batavia den ‘21© van Bloeimaand 1811.
J. W. Janssens.

Extrait des Minutes de la Secrctairie d’Etat du Palais des 
Tuilleries le 21 Novembre 1810.

Napoleon, Empereur des Francjais, Itoi d’Italie, Protecteur de 
la Confederation du Rliin et Mediateur de la Confedcration Suisse. 

Nous avon8 decreté et decretons cc qui suit:
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Article lr.

Le General Janssens, nommé Gouverneur Général de nos Etablis- 
sements a 1’Est de 1’Isle de France est nommé grand officier de la 
Legion d’honneur a date du jour ou il prendra possession du Gou
vernement, que nous lui avons confié.

Article 2.

II jouira jusqu’a son arrivée a sa destination des appointements 
de son grade de general de Division, et a date du jour de son arri
vée sur notre Isle de Java, il jouira d’un traitement annuel de quatre 
cent vingt cinq mille francs, desquels frs. 25000 pourront être payées 
en France & telles personnes qu’il aura designées pour le regevoir.

Les quatre cents mille Francs qui doivent completer la totalité 
de ses appointements lui seront payés mensuellement par douzièmes 

la Caisse de 1’Isle de Java.
Cependant la somme de vingt cinq mille francs payable en francs 

payée mensuellement par douzièmes k date du jour de son depart

sur

sera 
de France.

Article 3.

Moyennant les appointements ci dessus: Notre Gouverneur Général 
est chargé de tous les frais de ses Bureaux particuliers et des 
appointements de ses secretaires.

Article 4.

Dans les cas, ce que Dieu ne veuille, ou notre dit Gouverneur 
Général viendroit a mourir dans les quatre premières années de 
1’exercice de son Gouvernement nous assurons par le present decret 
une pension annuelle et totale a ses Enfans et petits Enfants, de 
la somme de douze mille francs a repartir entre eux dans la pro- 
portion de leurs droits naturels a son heritage.

Article 5.

Notre dit Gouverneur General re^evra avant de s’ embarquer 
une somme de cent mille francs pour frais de son Équipement, de- 
placemeut et de sa table pendant la traversée.

Article 6.
A son arrivée k 1’Isle de Java il rec;evra sur les fonds de la Caisse
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de cette Colonie une somme de cent mille francs pour frais de 
. premieres installations.

Article 7.

Nos Ministres de la Marine et des Colonies et du Tresor pnblic
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 1’execution dn 
present decret.

Napoleon.
Le Ministro Secretaire d’Etat 

H. B. Duc de Bassans.
Le Ministre de la Marine et des Colonies 

Decres.

Zoo is conform de voordragt van Zijne Excellentie besloten.
Eerstelijk enz.
Ten tweede enz.
Ten Derde: Het huis van Z. Exc. den Generaal Daendels op 

Goenong Sarie met de daarbij behoorende meubelen voor rekening 
van het Gouvernement, ten dienste van den Gouverneur Generaal 
over te nemen, tegen dezelfde prijs waarvoor dit Huis en meubelen 
door gem. Z. Exc. is ingekocht, volgens de kwitantien en Inventaris 
daarvan voorhanden zijnde, als mede in voege voorschreeven over 
te nemen het daar naast gelegen huis van den Resident van het 
Kollegie van administratie der Hout bo^schen Smissaert per taxatie 
of billijke overeenkomst met den Eigenaar en eindelijk nog de meu
belen welke voor de gemelde beide behuizingen ontbreken, door 
aankoop te laten suppleren, en de Weeskamer te Batavia te autori- 
seeren de penningen daartoe benodigd onder verband van de gemelde 
Tuin en meubelen te beleenen uit de renten, die op de door haar 
gecreëerde brieven van crediet zijn overgewonnen en verder de 
gemelde tuin on meubelen, de laatste voor zoo verre zij niet voor 
het Gouvernementeel Hotel kunnen dienen, met ophcfling van het 
voorz. verband le doen verkoopen, zoodra het gedagt Hotel zal 
kunnen worden betrokken, mitsgaders liet provenu van dien weder 
te laten komen tot vermeerdering van het beloop der gedagte over
gewonnen renten.

Ten vierde. De meubilaire eocderen in de Gonvernements Hotels 
te Samarang en Sourabaya voor zoo verre dezelve nog aan Z.Ed.G. den 
Generaal Daendels in particulieren Eigendom toebehoreu door den
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Lande te doen overnemen tegen eene gemoedelijke taxatie en de 
betaling te laten geschieden uit de overgewonnen renten hier voren * 
vermeld.

Ten vijfde. Het stuk Land gelegen bij Buitenzorg met 
Panarangang, Gouvernementswege van den Generaal Daendels te 
doen overnemen tegen taxatie en als voren te laten betalen met de 
renten onder art. 2 vermeld.

En eindelijk de generale Directie met de uitvoering van het een 
en ander onder approbatie van Z. Ex. den Gouverneur-Generaal 
te belasten.

Den Heer Raad Extraordinair Romswinkel heeft hier in als ge
machtigde van den President der Hout administratie Smissaert aan 
de Vergadering te kennen gegeven, dat gemeld huis op Goenong 
Sarie door zijn principaal te voren gelaten was voor llks. 26 OOO 
papiere geld, dan dat hij sedert qualificatie had gegeven hetzelve 
voor 7000 Sp. matten te verkopen en de Vergadering den prijs van 
Rs. 26 000 papiere geld in de tegenwoordige omstandigheden con
venabel gevonden hebbende voor het gedagte huis, zoo is op het 
voorstel van Z. Exc. den Gouv. Generaal besloten het gemeld Huis 
voor Rs. 26 000 papieren van crediet in te koopen.

Accordent
P. Wedding

Archiva8.

name

196. Dagboek van den afgetreden G. G. Daendels 
van 27 Maart tot en met 31 Mei 1811.

Ayant été informé, par différentes voies, qno les anglais prépa- 
raient une expédition contre 1’Isle de Franco et 1’Isle de Java, je 
me suis occupé, depuis co tems, de rassembler nos moyens, pour la 
mettre en état de défense.

Déjè, depuis long tems j’avais deraandé avec instance, dans toutes 
mes lettres au ci-devant Roi, qu’on m’envoyat de prompts secours 
en officiers, soldats et bonnes armes, dont la colonie avait le plus 
grand besoin.

Mes sollicitations & eet égard, élant demeurées sana effet, et me
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voyant totalement abnndonné par le Ministère de la Marine et des 
Colonies Holland ais, je fus obligé, long tems avant la réunion de Ia 
Hollande k la France, de m’adresser directement & 8. M. impériale 
et royale, en lui rendant compte de ma cruelle position et de mes 
besoins.

J’attendais avec confiance le résultat de mes démarches auprès 
de 1’Empereur, lorsque la nouvelle de la réunion me parvint officiel- 
lement, par la corvette Ia Claudius Civilis.

Cet événement mémorable vint encore augmeuter raon espoir, mais 
je prévis bien que cela même devait hater 1’exécution des desseins 
de Tennemi.

En effet, vers le commencement de ce mois, parut devant Batavia 
la frégate anglaise la Léda, qui nous donna la nouvelle de la capi- 
tulation de 1’isle de France; et par les discours du capitaine k 
officier parlementaire, je sus que l’expédon contre cette colonie était 
prète k parraitre: j’appris également d’un matelot anglais, déserteur, 
que cette expédition était composée de 200 voiles; qu’elle avait k 
bord 15000 hommes tont Européens (attendu que les Sypays 
avaient refusé de s’embarquer et pour 1’isle de France et pour 
Batavia) et qu’elle pourrait être ici vers le 26 Mars.

N’ayant plus aucun doute sur 1’apparition prochaine des ennemis 
je donnai les ordres suivants:

200 canoniers dressés, formant une compagnie et 1000 homs. d’in- 
fanterie également exercés, formant un bataillon, seront envoyés ici 
de Samarang, partie en voiture et partie & cheval, dans dix jours; 
et seront suivis, trois semaines après, du second bataillon de garni- 
son de 1000 hommes, presque tout composé de recrues, lesquels 
seront transportés de la même manière.

450 milices k cheval et 1100 hommes k pied doivent être fournis 
par les départemens et arriver par marches forcées; et le 3me régi
ment d’infanterie de ligne ainsi que la 3me compagnie de 1’artillerie 
légere de la division de Sourabaya se ticndront prêtes & être trans
portés par eau et par terre.

J’ai fait venir s’ élablir k Buitenzorg, 1’état major gén1, le trésor, 
la dircction générale, la chancelerie, les burcaux administratifs, 
1’impriroerie &a, et fait fortifier k Ia hitte les environs de cette cam
pagne; mais notrc principale dellense consiste dans remplacement 
de quelques ouvrages de campagne k Mr. Coraelis, situé k 2‘/a lieues

un

:
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de la ville de Batavia, sur une coline qui offire plusieurs avantages.
Toutes les marcliandises précieuses appartenant au Gouvernement, 

les munitions et une quantité de provision de bouche suffisante sont 
transportées dans 1’intérieur.

Ne voulant pas exposer nos troupes dans les environs mal-sains de 
Batavia ni m’engager dans un combat prés de cette ville, oii le 
nombre et la qualité des troupes ennemies auraient sur nous un trés 
grand avantage, je n’ai cherché qu’ii retenir 1’ennemi dans ce quar- 
tier mal sain le plas long tems possible; et en consequence j’ai fait 
abattre tous les ponts, couper tous les cliemins et boucher toutes les 
rivières et les canaux, afin qu’il ne puisse qu’avec difficulté réunir 
ses moyens et avancer sur nous, soit qu'il fasse son débarquement 
vis-é-vis de la ville, soit é 1’Est oü la profondeur de Beau permet 
aux batimens armés de protéger la descente, soit enfin qu’il exécute 
son débarqement sur les deux points k la fois.

Les ordres sont aussi donnés pour que 1’ennemi soit inquiété dans 
sa marche et dans ses travaux pour réparer les ponts et cliemins 
et débarrasser les rivières, par un petit nombre de troupes acclima- 
tées; il est également ordonné que les chevaux, buffles et bateaux 
seront transportés dans 1’intérieur; et que les fonctionres publics 
seront plaeés derière le corps des troupes afin d’oter aux ennerais 
toute assistance dans ses transports et subsistances.

Dans eet état de choses se trouvait la colonie le 27 Mars 1811, 
lorsque ce journal fut commencé.

27 Mars. Je me trouve a Batavia, et pars a 5 heures du rnatin, 
pour aller inspecter les travaux k Mr. Cornelis.

Je suis de retour k 8 heures % —k 9, j’ai été visiter ceux d’Anthiol, 
qui sont fort avancés; revenu avant 11 heures.

Donné ordre au major du Génie, Schultz, d’onvoyer un chef 
d’ouvriers a Buitenzorg, pour faire un batanleau dans la rivière de 
Tjidani afin que les ouvrages qn’on y construit soient entourés 
d’eaux par le moyen d’un canal crcusé depuis bien longtems.

Ordonné que tous les malades de 1’hopital général, seront trans
portés dans celui nouvellcment construit aTanjong (Est), situé derière 
Mr. Cornelis, et autorisé le commissaire ordonnateur et lechirurgien 
en chef de se concerter pour les augmeutations et fournitures néces
saires k ce nouvel hospice.

A 1 heure après midi parti pour Buitenzorg; arrivé a 5. Ke£U
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le rapport que les diverses administrations s’y sont installées et ont 
dèj& ouvert leurs travaux, et que les magasins de vivres s’y forment 
également.

Les rapports des préfets m’annoncent la prochaine arrivée de nos 
troüpes en marclie. J’apprends aussi que la corvette anglaise Ie 
Samarang et le brick lc Baracula, après avoir visité la rade de Sa- 
marang et de Rembang sont en route pour Batavia; et que la frégate 
la Léda a été jointe par une nouvelle frégate anglaise récemment 
entree dans le détroit, oü elles se tiennent, et oü il semble qu’elles 
attendent la flotte expéditionnaire.

28 Mars. Je suis parti a 5 heures du matin accompagné du briga
dier Gutzlaff, chef d’état major, qui commande les troupes ici, pour 
aller visiter 1’avant poste & 2 lieues % sur le chemin de 1’ouest, 
trés favorab1 situé, entre un étang et un ravin (que je joins ensemble 
par des coupures) et qui ne peut être tourné.

J’ai ensuite visité les redoutes qu’on construit dans la terre de 
Buitenzorg, sur ce même chemin et sur celui de Tangarang; elles 
sont trés avancées.

Le premier convoi d’artillerie destiné pour ces divers ouvragcs 
vient d’arriver et Ia reste est en route.

Je suis informé que les anglais ont pris, dans la rade de Sama
rang deux grands navires cbinois (de la Chine) partis en dernier 
lien d’ici, chargés en partie pour compte du Gouvernement; eet 
cnvoi consistant en fer et en arrak était fait sous le nom des pro- 
priétaires de ces navires mais- pourtant il n’cn a pas été plus respecté.

Reparti de Buitenzorg a 1 heure après midi; arrivé a 4'/a hres 
a Mr. Cornelis oit j’établis mon quartier Général.

Ecrit au Landrost de Batavia de faire fermer toutes les écluses 
ou éperviers de la rivière Tjacon ou Toegre qui se trouvent dans 
les terres de M™ Collier, Cox et des Portugais; Mr. Baljé s’étant 
personnellcment chargé de faire fermer les trois établis dans ses 
biens. Le Landrost dcvra avoir soin qu’ils ne soient point ouverts 
jusqu’a nouvel ordre.

Parcil ordre au major Schultz pour qu’il fasse fermer les éperviers 
de Ia rivière Sonthal, et de le faire de manière a ce qu’il s’ensuive 
la plus haute inondation possible, il fera de meme boucher le canal 
Slokkan dans les cndroits déjiï designés. 11 me tera toutes les 24 
heures un rapport exact sur Pcflet de ces inondations.

i
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29 Mars. Envoyé par extra poste au Brigadier Gaupp & Soma- 
baya ordrc de faire marclier de suite pour Batavia, la compagnie 
d’artillerie k cheval avec ses pièces et caissons; ainsi que le 3me 
régiment de ligne (infanterie) avec invitation de se conformer & ce 
qui avait été prescrit a eet égard le 16 Mars dernier pour accélérer 
la marclie de ces troupes.

Donné ordre aux préfets de Sourabaya, Rembang, Japara, Sania- 
rang, Paccalongang, Tagal, Cheribon et districts de Batavia, de fournir 
les pedattijs, chevaux, bateaux et battoors nécessaires pour accélérer 
la marclie des dites troupes; a 7 heures Va j’ai été visiter les bat- 
teries et travaux.

Re<ju le rapport qu’un Parlementaire anglais est arrivé k Anjer 
apportant la nouvelle ofiïcielle de la capitulation de Pisle de Ternate, 
laquelle a eu lieu le lr Septembre dernier; le capitaine a demandé 
de mettre k terre le lieutenant colonel Methman et quelques autres 
officiers et employés avec 50 hommes de garnison; inais le Préfet 
s’y est refusé faute de moyens de transport pour la Capitale.

Cette possession nous était a charge, comme ne produisant rien 
après la prise d’Amboine et de Banda. J’avais expédié deux navires 
le Discovery et le Lassum, pour y porter des vivres et habillemens 
pour les troupes, dont le soit ne m’est pas connu, ayant heureuse- 
ment sauvé le 3e navire destiné pour cette isle, sur la nouvelle venue 
de Malaka, de la prise de cette possession de S. M. Impériale.

Pris un arrêté portant que les troupes du dep1, de Batavia seront 
mises sur le pied de guerre pour les vivres et fourages, a (later du 
ler Avril.

30 Mars. Les ler et 5e escadrons de dragons sont arrivés au- 
jourdhui au camp de M1'. Cornelis, ainsi que 101 artilleurs que j’ai 
fait venir de Marac bay.

II est également arrivé k Buitenzorg une compagnie d'artillerie 
de Samarang, forte de 188 hommes; et les Dyayang Sekars do Tagal.

31 Mars. II est arrivé aujourdhui, k Buitenzorg, les Djayan sccars 
ou milice a cheval de Paccalongang.

lr Avril. On me marqué par un couriei extraord1-0 de Sourabaya, 
que la Goelette Américaine le Général Green, y est arrivé, venant 
d’ici, pour prendre a son bord une part ie de l’équipage du navire 
Americain péri sur les cötes de la nouvelle Hollandc; ayant perdu 
elle menie, dans la baye de Marac el dans la rade de Batavia, son
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capitaine et la prèsque totalité de son équipage, par Tinsalubrité 
de 1’air: et que le supercargue de ceite goelette, Mr. Duncan, arap- 
porté au Coromissre général de la marine, qu’il a été visité dans son 
passage par la frégate la Leda, par le brick le Baracnta et la cor- 
vette le Samnrang a bord desquels il a entendu dire que ces bati- 
mens feraient partie de 1’expédilion qni avait fait voile du Bengale 
contre Java.

Les Djayang secars de Tagal et de Samarang sont arrivés a Bui
tenzorg oü ils sont, avec ceux précédemment arrivés placés a 2 lieues 
et demie en avant, il y est également arrivé plusieurs détachemens 
de Javans, armés de piqués, venant des Bataviaasche Regentschappen.

La frégate anglaise le Bucephalus et le Cartel TAmboine sont 
venus en rade extérieure de Batavia; après avoir hissé le pavillon 
parlementaire, ils ont envoyé une chaloupe, qui a apporté le ll' lieu- 
tenant de la frégate avec une lettre du capitaine Pilly proposant 
de faire venir en rade ce batiraent parlementaire pour mettre ü terre 
les prisonniers de Ternate et leurs effets: ce qui lui a été accordé 
ainsi que de lui fournir un passeport pour continuer son voyage au 
Bengale; et de faire des provisions, de 1’eau, du bois etcft comme 
étant uniqucment employé pour le transport des dits prisonniers.

Cet officier a nommé Samuel Achmouty, comme général de 1’ex- 
pédition.

2 Avril. Le lr bataillon du 3mc regiment de garnison de Sama
rang, fort de prés de 1000 hommes, n’ayant eu que 19 déserteurs 
pendant une route de 12 jours, est arrivé a Buitenzorg.

Les prisonniers de Ternate sont débarqués; et je les ai distribués 
dans les deux régimens de ligne (lr et second).

3 Avril. Les (rois batimens ennemis qui se trouvent en rade 
extére de Batavia ont envoyé leurs clialoupes, la nuit derniére, en 
devant de cette rade, oü elles ont brnlé quatre navires et enlevé 
cinq autres; la plupart de ces navires étaient neutres.

Le nombre des frégates ennemies est encore augmenté: d’aprèsle 
dernier rapport, Tune se tenait au milieu du détroit de la Sonde, 
une autre était sous 1’isle du Nord oü clle fesait de 1’eau et du bois, 
cc qui donne a présumer que c’est la Leda; et une troisiéme a été 
devant Bantam; on n’est par sür que cclle ci n’a pas été lc Bucepha
lus, cc qui nous empéchc de savoir si parmi ces frégates il n’y en 
a qu’une ou bien deux nouvcllement arrivées.

I

1

I



500

Je suis ïnstruit que la frégate de Bucephalus a au moins cinq 
officiers de terre it son bord.

Tout ceci me donne la certitude que la flotte expéditionnaire ne 
peut être eloigné; et j'aurais déja fait déclarer ce departement en 
état de siége pour que les employés civils et militaires se retirassent, 
selon mes ordres, a troïs lieues derrière le corps de troupes et fait 

même tems retirer dans 1’intérieur tous les chevaux, bufiles et 
autres moyens de transports; si je ne craignais que cela ne fit déserter 
les ouvriers dont nous avons encore besoin, spécialement pour trans- 
porter du riz et autres articles que nous continuons a faire monter jour- 
nellement des magasins de Batavia dans 1'intérieur de ce département.

En attendant, j’ai fait partir les families des militaires, aux quelles 
je n’ai pas permis de rester parmi les anglais, pour que cela ne 
put influencer sur les pères et les époux qui sont a 1’armêe: on leur 
a assigné ses campagnes, dont les propriétaires prevenus long tems 
d’avance les ont trés bien recues. Je leur en ai donné 1’exemple en 
logeant chez moi a Buitenzorg, tout le conseil des Indes et beauconp 
d’autres personnes. En conformité de mes ordres du 27 1’hopital dc 
Weltevreeden est entièrement evacué, et celui de Taniong (Est) 
définitivement installé.

Couformément k mon arrêté du 29, ordonné qu’il sera delivré aux 
troupes noires deux rations de viande fraiche par semaine, chacune 
d’une livre net; une plus grande quantité étant jugéc nuisible a leur 
santé, d’après le rapport du chirurgien en chef F. C. IJ. Asmus.

Les travaux aux environs de la ville, savoir: les coupures des 
diverses avenues, batardeaux, ouvrages en pilotis dans les rivières, 
destruction des ponls, ayant pour but d'arrêtcr quelque tems Tennemi 
dans le climat le plus mal sain du monde, sont comme finis: après 
la déclaration de mise en état de siége, il ne restera qu’a boucher 
la grande rivièrc ainsi que celle d’Ankcc pour rendre Pentróe aux 
chaloupes encore plus difficile, et pour lequel travail tout est préparé, 
de couper quelques ponts et dc faire quelques coupures dans des 
cherains dont nous ne pouvons nous passer actuellement.

Les travaux au camp de M. Cornelis avancent a un tclpointque 
dans deux ou trois jours je n'y saurais plus rien ajouter pour aug- 
raenter la force du front, que je fais finir avant de renforcer par 
quelques nouveaux ouvrages le coté opposé, mais dont le travail u’est 
pas d’une trés grande conséquence.

en
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4 Avril. Le Major Muller est revenu de Marac bay; et j’en lui 
ai donné le commandement de Boyong-gedee, oü est établi Ta van t 
poste de Buitenzorg.

D après mes ordres, le Directeur Général avait envoyé h Marac 
bay 60 coyans de riz et autres provisions, par des petits bateaux 
appellés Tjunias; ceux destinés pour la marine sont arrivés; mals 
depuis lors plusieurs autres batimens ayant été pris, j’ai faitdonner 
ordre de débarquer a Bantam ceux qui s’y trouvaient refugiés.

5 Avril. Nous avons la nouvelle que trois de ces bateaux sont 
tombés au pouvoir des Anglais hier et cinq autres aujourdhui.

Un des brigands du Bantam a cherché k débaucher un chef de 
Bougies établi dans cette province par notre permission: celui ei loin 
d’acquiescer, nous a envoyé la lettre de ce rebelle et propose de le 
livrer. Je lui ai fait offrir 1000 piastres par tête de cliaque chef de 
ces brigands qu’ il pourrait prendre.

6 Avril. J’étais inforraé que sur les 16 Tjunias ci-dessus, sept 
s’étaient sauvées dans la riviere de Bantam, ou je leur avait de suite 
fait donner ordre de débarquer leur chargement pour étre transportés 
a Ceram; mais nous venons d’apprendre que ces embarcations ont 
malheureusement éprouvé le même sort que les autres.

Cet evenement retarde Tapprovisionnement de Marac bay, cepen- 
dant j’ai donné les ordres pour qu’il ait lieu dans le plus bref delai 
possible, tant par le moyen des canaux intérieurs dont on pourra 
83 servir, jusqu’a une certaine dïstance que par charrois etc.

L’acharnement avec le quel les anglais détruisent toutes les em
barcations qu’ils peuvent atteindre, nous oblige a prendre cette voie 
et & rcnoncer a toute navigation de cötes dans cette partie de 1'isle; 
nous sommes dailleurs in'ormés par le Cap® du parlementaire venu 
de Ternate, que le capitaine de la frégate la Leda Ta prévenu qu’il 
ne lui permettrait point de continuer son voyage au Bengale qu’après 
1’arrivóe de 1’amiral avec la Hotte expéditionnaire, ce qui est pour 
nous une preuve de plus qu’elle est trés prochaine.

7 Avril. Je suis parti ce matin a 5 heures pour Buitenzorg oü 
divers objets tant administratifs que militaires demandaient ma 
présence.

J’ai pris le cliemin de 1’ouest pour visiter en passant les ouvrages 
de Boyong gedoe, et donner les directious nécessaires pour leur 
entier achévement.

I
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A mon arrivée j’ai 1*0911 les divers corps des officiers civils et 
militaires; et j’ai été satisfait des rapports qui ra’ont été faits et sur 
rorganisation de ce corps de réserve et sur la marclie des différentes 
parties de Padministration générale qui s’y trouve entièrement 
installée.

Le brick anglais le Baracuta a disparu daus le nord ammenant 
avec lui trois prises, ayant renvoyé une 4° prise saus doute a cause 
de son peu de valeur.

II reste en vue les navires suivants: la fregate le Bucephalus, la 
corvette le Samarang et le Parlementaire.

8 Avril. Ce matiu j’ai encore été revoir les travaux de B. Gedee 
et inspeeté le bataillon nouvellement arrivé de Samarang, ainsi que 
le Pjayan Secars, en ayant été fort content. A 1 lieure '/3 après 
midi, je suis reparti pour le quartier general oü je suis arrivé a 43/4.

Je suis informé, encore par le capitain du parlementaire de Ter- 
nate, que la Hotte expeditionnaire a dü partir de Pinde vers le 12 
Mars dernier; et par un capitaine dont le navire a été brulé par les 
croiseurs, que c’est 1’amiral Drury qui la commando.

J’ai donué Pordre qu’une seconde compagnie d’artillerie de la diVi
sion de Samarang partit pour se rendre ici, deux jours apres le passage 
par cette ville du 3me regiment qui vient de Sourabaya, ces troupes 
devront être transportées de la meme manière que les autres.

9 Avril. Le nombre des batimens anglais est augmenté d’une 
frégate, qu’on a reconnu ctre la Léda, ayant auprès d’elle 14 des 
16 Tjunias qu’elle a capturés.

La frégate le Bucephalus a fait voile k Pest, et etfectué un débar- 
quement du coté de la Maronde, pour obtenir des vivres, spéciale- 
ment des buffles et des cochons: n’ayant qui se les proeurer, ce 
détacheraent s’est rembarqué saus causer de dégat.

10 Avril. La position des frégates ennemies est aujourdhui coinme 
suit: le Bucephalus a fait voile vers le nord, et est hors de vue; la 
Léda, avec ses 16 prises, a l’ouest de Pisle Edam. La corvette ayec 
le Parlementaire sont & Pancre, en dedans de Pisle d’Amsterdam.

Nous avons la nouvelle de Sourabaya qu’un batirncnt a trois mats 
était en vue d’Oedjong panka (portant pavillon hollandais, qu’on 
suppose être le discovery revenant de Tcrnate.

11 Avril. Nous prolitons du retard de 1’ennemi pour finir et 
perfectionner les ouvrages ici ;i M. Cornelis, ainsi que pour en com-
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meneer quelques autres sur les derrières de Ia position, que j’avais 
retardé jusqu’a ce que ceux du front fussent entièrement achcvés.

A deux heures après midi, un batiment ennerai, venant du coté 
du nord a mouillé a 1’ouest de 1’isle Edara; et a 5 heures un 
sccond navire est venu mouiller h Test de 1’isle de Leyden, venant 
aussi du N.

Le Parlementaire que j’avais envoyé & la frégate la Leda pour 
faire savoir au capitaine que les Tjunias qu’il avait pris devant 
Marac bay étaient propriétés particulières, a rapporté que le dit 
capitaine lui a fait dire qu’il n’était plus en son pouvoir de les 
rendre: nouvelle preuve que 1’expédition contre cetle colónie est 
attendue tres incessaniment, et que Ton garde ces embarcations 
pour s’en servir dans la descente, a quoi elles sont trés propres.

12 Avril. Les trois batimens raouillés hier a Pest de 1’isle Edam, 
ont appareillé et fait route a 1’cuest; il y a encore un navire mouillé 
en dedans de 1’isle Amsterdam; le Cartel de Ternate n’est plus 
en vue.

Le départ de ce parlementaire qui, d’aprés la déclaration du capi- 
taine de la Léda, ne devait avoir lieu qu’après 1’arrivée de 1’expé
dition, lc refus de renvoyer les Tjunias, et les dernières manoeuvres 
des croiseurs, portent a croire qu’ils ont reiju de nouvs ordres, et 
peut êlre même que 1’amiral est dejè. parmi eux.

13 Avril. Je viens de recevoir la nouvelle que le 3° regira. de 
ligne est parti de Sourabaya le 6 de ce mois étant prèsque au grand 
complet; et que le lr bataillon de garnison de Samarang fort de 
1015 hommes, devait partir le 10 dc ce mois pour Buitenzorg; ce 
bataillon est prèsque tout composé de recrues.

La Corvctte le Discovery envoyée a Ternate pour y porter des 
vivres, liabts &c11 y étant arrivéc et s’ apercevant que les Anglais cn 
étaient les maitres, est heureusement revenue a Sourabaya avec sa 
cargaison.

J’ai donné ordre, aujourdliui, de faire venir de Sourabaya par 
bateaux armés, un 
nison. — J’ai aussi donné ordre dc désarmer intci ieiirement le Water 
casteel et le Plocgerscayc, et de faire venir ici les détachemens 
d’artillerie qui étaient encore a Batavia, ainsi qu’un bataillon de 
garnison pour elre formé en un 
déja a M. Cornelis, et qui étant entièrement composé de recrues a

bataillon de 1000 hommes du regiment de gar-5

scul bataillon avec celui qui est
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besoin d’être amalgamé t\ d’anciens soldats. Je destine co bataillon, 
ainsi organisé, a rester ici en garnison avec 1’artillerie permanente 
et quelques autres corps de garnison, et en outre je pourrai disposer, 
quand toutes les troupes qui ont ordre de se rendre ici, seront arri- 
vées d’un corps mobile de 7000 hommes pour me porter partout oü 
besoin sera, et spécialement si 1’ennemi tentait de s’emparer de la 
position de Buitenzorg on fesait des mouvemens pour se placer sur 
mes derrières.

Ce matin deux balimens ennemis étaient raouillés a Best de 1’isle 
de Leyden: le 3me qui hier fesait voile a 1’ouest n’ est plus en vue.

14 Avril. Les balimens ennemis sont encore aujourdhui mouillés 
a la même place qu’ hier.

J’ai ce jour, pensionné le colonel Dehort, trop avancé en age pour 
le service actif qu’ exigent les circonstances actuelles, et j’ai nommé 
le major Canarts Colonel du lr reg. de garnison, dont fait partie le 
bataillon formé hier.

15 Avril. A 7 heures du matin les deux balimens ont appareillé, 
1’un a mouillé 1’après midi, en dehors de la barre le Smitje, et 
1’autre qui a fait route vérs Best, n’était plus en vue, au coucher du soleil.

16 Avril. Arrêté par le conseil des Indes, sur ma demande, que 
tout individu, qui achèterait de 1’ennemi des denrées coloniales pro
venu des magasins de 1’état des canons munitions de guerre ou des 
propriétés immeubles ou mobilières appartenant au Gouverm1 sera 
puni de mort.

Les batimens ennemis continuent leur croisière ordinaire; aujourd 
hui ils ont envoyé 4 chaloupes a terre, a 1’cst de Batavia, avec une 
50me dhommes qui ont pillé plusieurs habitations et tué quelques 
bestiaux qu’ils ont emportés a bord. On les a vu occupés toute la 
matinée a sonder le long de la cöte, précisemcnt a 1’endroit le plus 
propice pour un débarquement.

J’ai la nouvelle que le 3e reg1 devait arriver le 13 a Sainarang 
et 1’artillerie suivait de prés.

17 Avril. Les anglais sont encore descendus au mérne endroit, et 
ont aussi pillé les habitations et maltraités des esclaves qui se trou- 
vaient la.

18 Avril. Je suis parti ce matin a 5 heures pour Buitenzorg.
Deux des batimens anglais sont mouillés par le travers de 1’isle

Edam; le 3me n’est plus en vue.
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19 Avril. Un des deux navires anglais a appareillé et a fait voile 
k rest, le 2° a resté mouillé.

20 Avril. Je suis de retour ici au quartier général k 4 heures 
après midi, apres avoir passé deux jours et demi k Buitenzorg; les 
ouvrages y sont entiéreraent finis, et 1’avant poste est trés avancé.

J’ai fait faire quelques cliangemens k 1’une des redoutes qui etait 
trop basse.

La digue dans la rivière de Tjdani [sic] qui doit porter ses eaux 
dans la grande rivière afin d’entourer les ouvrages de Buitenzorg d’une 
petite rivière de 6 k 7 pieds d’eau, sera achevée dans 5 ou 6 jours 
avec tous les autres ouvrages qui en dependent.

Pendant mon séjour & Buitenzorg, j’ai re§u plusieurs rapports de 
Cheribon, qu’une frégate et un briek anglais étaient dans ces eaux 
saus que nous puissions savoir d’oü vient le brick, n’ayant pas paru 
devant Batavia, d’ou se sont absentées la frégate et la corvette, de 
manière qu’il est k croire que ce sont cette frégate et cette corvette 
qui sont k Cheribon.

Aujourdhui le 3me régiment de ligne arrivé a Samarang; demain 
le lr bataillon du reg1 de Samarang arrivé k B.zorg. Deux compag
nies de grenadiers du régiment de garnison de Sourabaya fortes de 
410 hommes, sont parties, embarquées sur 8 galères, pour être con- 
duites jusqu’ a Joana par eaux, et ensuite par terre, venant ici pour 
y être iucorporées dans le premier et deuxième regiment de ligne.

Le Landrost Teysseyre me rend compte en détail du débarquement 
des anglais, rapporté ci-dessus: Le 17 il est venu a terre 4 clialou- 
pes, et le 18 trois, prés du molin a sucre il Cramat; leur but était 
de se procurer des provisions fraiches; mais tous les bestiaux ayant 
été envoyés k 1’intérieur, ils n’ont trouvé que quelques volailles qu’ 
ils ont prises ainsi que quelques rubs (?) de sucre emportant la vase 
aussi.

Deux autres chaloupes sont descendues le 17 prés de Moera Gara- 
bang, ou olies ont demandé également des provisions; n’en ayant 
pu trouver ils ont pillé jusqu’aux petites maisons Javancs, speciale- 
ment une parceque le propriétaire y avait une espèce de canon pour 
se detlendre contre les pirates.

21 Avril. Je re<;ois d’Anjer et de Marac bay le rapport qu’il est 
entré de 1’ouest un brick fesant route a Best; ce qui sera saus doute 
le Baracuta rctournant de Bengalen, oü il aura conduit ses prises.

i
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Peu do tems après sont égaleraenl vernis en vue de M. bay un gros 
bntiroent a 3 mats et deux brick, venant aussi dc l’ouest, aussitot 
que le lr brick les a appercus il a cliangé sa route et s’est dirigé 
sur eux.

22 Avrii. J’ai donné ordre au brigadier De Koek, chef de 1’état 
major d’écrire au capitaine de la frégatc anglaise le Bucephalus, 
Pelly, que je désirais, avant que la descente soit effectuée avec 
L. L. E. E. 1'amiral Drury et le général Achmouty, quelques articles 
relativement 1° k une capitulation pour la capitale; 2° aux arrange- 
mens è, prendre pour 1’administration générale des magasins de 1’état; 
3° k une convention pour les hopitaux qui pourraient être pris de 
part et d’autre; 4° k une arrangement pour 1’échange et 1’entretien 
des prisonniers réciproques.

Mes motifs en fesant cette proposition sont: pour le premier artiele 
= d’assurer les propriétés ct 1’cxistence des liabitans de Batavia qui 
sans cela, se trouveraient exposés k la fois k la furenr des soldats 
ennemis et au pillage d’une immense population noire, qui n’étant 
plus contenue et peut être memo poussée par le besoin, pourrait, 
dans le désordre, se porter a tous les excès; pour le 2e artiele — 
Pimmense qnantité de caffé, sucre, riz etca qui reste dans les raaga- 
sins de la ville, et que nous n’avons pü enterrés, nous oblige a y 
laisser les administrateurs pour veillcr a leur conservation et a Pap- 
provisionneuient de la villc, en empêchant le dégat et le pillage; 
la continuation de cette administration doit égalemcnt convenir k 
Pennemi, apres qu’il se sera emparé dela capitale puisque ces admi
nistrateurs lui seront subordonnés pour eet objet, et n’auront aucunc 
communication avec nous; pour le 3e artiele = nos hopitaux n’étant 
point dans des emplacemens fortifiés, il est urgent de savoir de 
quelle manière Pennemi traitera ces établissemens afin de prendre 
nos mesures en conséquence, et guider notre conduite dans le cas 
oü quelques uns de ses propres hopitaux tomberaient entre 
main8; pour le 4e artiele = la convention qui existe relativement 
a Pechange des prisonniers ne pouvant plus exister puisque les noirs 
ne sont pas échangés contre des Européens, il est de la derniere 
nécessité d’établir a eet effet une base; d’autant plus qu’il s’ est 
repandu ici un bruit que les anglais voulaient déposer nos soldats 
noirs sur des iles inhabitées.

23 Avrii L’officier de mar'ne, envoyé a bord du Buceplialus

nos
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porter la lettre du brigadier de Koek a rapporté la réponse du 
Capno Pelly, il y a k bord de celte frégate 200 hommes du 89 
regiment, et 100 k bord de la Léda, le lieutenant colonel est malade.

Par les discours du Oapitaine Pelly (et par ceux d’un officier qui 
a été ici prisonnier pendant long tems, et avec le quel notre officier 
parlemr0 s’est entretenu pendant que le capitaine écrivait) il parait 
que la flotte expéditionnaire est attendue d’un instant k 1’autre.

Les chaloupes des croiseurs ont encore fait aujourdhui un débar- 
quement au même endroit et tenu la même conduite.

24 Avril. Le capitaine Pelly a envoyé ici son premier lientenant 
avec une seconde reponsc a la lettie du brigadier De Koek, sur les 
propositions de la quelle j’ai donné k eet officier 1’explication verbale 
des motifs qui m’ont porté & les faire; et k 1’égard de 1’article pour 
1’échange des prisonniers je lui ai fait connaitre que mon intention 
était qu’il fut basé comme suit: un blunc pour un blanc, un uoir 
pour un noir et 4 noirs avec leurs fusils pour un blanc.

La frégate le J3ueephalus et la corvette le Samarang bloquent 
dans ce moment le port de Batavia; la frégate la Leda est è 1’ouesl, 
du coté de 1’isle des CochoDS et il se conlirme qu’une frégate et un 
brick ennemis sont dans les eaux de Cheribon, sans qu’on sache le 
nom de ces batimens, ni le but de leur station.

Le navire a 3 mats et les trois bricks qui sont entrés dans le 
détroit de la Sonde, ont passé la pointe Sl. Nicolas, fesant voile a 
Test; ils doivent bienlot paraitre ici dans la rade exterieure.

Les forccs ennemies consistent donc dans les eaux de Java en 4 
fregales, une corvette et 5 bricks.

25 Avril. J’ai donné ordre aujourdhui de couler k 1'embouchure 
dc la rivière les navires destinés a eet objet crainte que rennemi 
no vint les bruler, en forte que la rivière se trouve a présent entière- 
ment fermée. Pendant qu’on était occupé k ce travail un canot 
anglais était non loin de la sondant et examinant avec des longues 
vues ce qui se passait a terre.

26 Avril. Kien de nouveau.
27 Avril. Aujourdhui k 2 heures après midi j’ai regu une lettre 

du capIlc Leblond Plassan, commandant de la frégate de S. M. I. & R. 
la Nymphe par la quelle il m’annonce son heureusc arrivée a Ban-

' joewangie, ayant a bord le Général Jumel accompagné de trente 
personnes tant civiles que militaires et de 150 soldats.

i
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J’ai de suite repondu par extra poste au capitaine Plassan pour
rinformer des forces ennemis en croisière sur nos cötes, et lo próveniv 
que j’ai donné des ordres au Commissaire Général de la marine a 
Sourabaya pour que tous les secours et rafraichisseraens nécessaires 
lui soient fournis k son arrivée dans cette rade.

Le capitaine Plassan m’informant aussi que sept autres frégates 
ont été expediées pour ici et qu’a bord d’une d'elles est S. E. le 
Général Janssen, noraraé Gouverneur Général des Indes; j’ai ordonné 
au colonel Gicquel Destouches de se rendre de suite k Sourabaya 
pour se concerter avec le Commiss. Général de la marine et le Ca
pitaine Plassan pour prendre les mesures les plus propree a assurer 
Pentrée de ces frégates dans la rade de Sourabaya, laissant a leur 
sagesse de décider 9’il ne serait pas préférable pour éviter la ren
contre des vaisseaux ennemis, de les faire entrer par le passage du 
Tregter, qui quoique n’ayant que 14 pieds d’eau offre cependant 
une entrée praticable le fond n’étant que de vase mole: Pamiral 
Jersey, il y a quelques années y passa avec une fregate,

J’ai écrit au Général Jumel que in’attendant a être attaqué ici 
d’un instant k 1’autre, je Pinvitais k partir cn poste avec ses officiers 
pour venir me joindre, et de laisser ordre au détachement de le 
suivre iramédiatement, le quel devra être transporté de la meme 
manière que Pa été toule la division de Sourabaya.

La préseuce du capitaine Le Blond Plassan pouvant être utile a 
son bord je Pai prié dc dunner au Gal Jumel le paquet particulier 
qu’il est chargé de me remettre en mains propres de la part de S. E. 
le rainistre de la marine.

La dépêche (que le capitaine Plassan m’a envoyée aujourdhui) de 
S. E. que j’ai sous les yeux 11e contient que Pinstruction relative a 
la prestation du serment a S. M. 1. et R. par les fonctionnaires 
civils et militaires de Java, ce qui a été evécuté dés Parrivée du Clau- 
dius Civilis absolument de la manière que nous prescrit S. K. le 
ministre.

J’ai invité le capitaine Plassan a vouloir bien joindre k la garnison 
du fort Louis, un détachement de ses canoniers marine.

28 Avril. Le 3me regiment est arrivé aujourdhui a Buitenzorg, 
il a eu pendant la marche depuis Sourabaya 200 déserteurs.

29 Avril. J’ai fait écrire au capitaine Plassan par le brigadier 
de Koek de vouloir bien ménager son biscuit et ses salaisons, attendu
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que nos magasins sont prèsque totalement dégarnis de ce dernier 
article et qu’il ne nous reste qu’une tres petite qnantité de farine: 
le prévenant en mème tems que les ordres sont donnés qu’il regoive 
tous les rafraichissemens nécessaires et surtout du bon boeuf, dont 
j’avais dés long tems fait former un grand pare è. Sumanap, précau- 
tion sans laquelle on n’aurait pü trouver aujourdliui que des bétes 
& cornes trés maigres, et prèsque tout de taureaux.

Nos réglemens pour 1’administration de la marine différant de ceux 
suivis dans les ports de France, le capitaine Plassan a été invité de 
s’adresser au Oommissaire Général de la marine pour toutes les 
demandes qu’il aura k faire afin d’éviter toute difficulté ou retard; 
en attendant que les changemens nécessaires dans cette partie de 
1’administration puissent être introduits. J’ai écrit au Général Janssen 
et 1’ai d’avance félicité sur son lieureuse arrivée.

30 Avril. J’ai donné avis au capitaine Plassan ainsi qu’a M. le 
Colonel Gicquel et au commissaire général de la marine que deux 
bricks marchands se disant américains, se sont présentés devant 
Bantam, et ont fait savoir k terre qu’ils avaient la permission des 
croiseurs anglais d’y venir vendre leurs cargaisons^ composés de toiles, 
jambons, madère, opium etc., et que cinq autres batimens a peu 
prés semblables avaient fait voile du coté de Chéribon, sans doute 
pour y trafiquer aussi de leurs cargaisons.

Ces batimens étant évidemment suspects, j’ai donné les ordres 
nécessaires pour que nos embarcations armées tachent de s’en em- 
parer; et j'ai invité le capitaine Plassan de se concerter avec le 
commissaire général et le colonel Gicquel pour prendre les mesures 
les plus propres u eet efiét.

J'ai en méme tems prié le capitaine Plassan de nous envoyer 
avec les fusils venus par Ia Nyrophe, 700 sabres pour notre 
cavalerie.

Aujourdliui a 6 beures du soir le général Jumel est arrivé au 
quartier général; il m’a apporté le paquet particulier que le capi
taine Plassan 6ta.it chargé de me remettre lui méme, et dans le 
quel j’ai cu le bonheur de trouver une lettre de S. M. 1. et R., et 
une de son Exc. lc Ministro de la marine, dont le contenu me comble 
de joie. Sa Majesté avait regu mes dépêches par nos deux navires 
le Javan et Ie Goed Trouw, heureusement arrivés a Bordeaux, et 
Elle daigne me témoigner sa satisfaction pour tout ce que j’ai fait
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pour la conservation ot la prospérité de son importante Colonie de 
Java. Sa Majesté en m’annon$ant les puissants secours de toute 
espèce qu’Elle nous envoie, a la bonté de me marquer aussi qu’elle 
a exempté de tous droits d’entrée les denrées coloniales de 1’isle do 
Java qui seront introduites dans les ports de 1’Empire.

La Compagnie d’artillerie a pied de Samarang forte de 195 hom
mes, est arrivé ici aujonrdhui. Le 3me régiment vient aussi d’arriver 
au quartier général.

1 Mai. Je recjois d’A njer un rapport m’annonQant que 14grosses 
voiles ennemies venant du Nord, ont été en vue; et qu’au couclier 
du soleil elles ont fait voile a 1’ouest; ce qui nous porte a croire 
que c'est Ie dernier convoi de Chine.

La frégate anglaise Ia Léda est revenue en rade extérieure devant 
Batavia.

Mis & 1'ordre 1’arrivée et 1’entrée en fonctions du Général de 
Bde Jumel.

2 Mai. Le capitaine de la Léda a envoyé ici un officier parle
mentaire avcc une lettre pour m’informer qu’il a eu communicalion 
des propositions que j’ai chargé le capitaine du Bueéphalus de faire 
connaïtre k leurs Excellences I’amiral Drury et le général Auchmuty 
lors de leur arrivée devant Batavia; cette lettre du capitaine de la 
Léda était accompagnée d’une espèce de commentaire par le quel 
feignant de ne pas entendre mes intentions, ce capitaine propose s’il 
ne me conviendrait pas d’étendre les termes d’une capitulation con- 
ditionnelle pour la capitale, a tout le reste de 1’islc.

Je n’ai pas voulu, en reponse, relever cette indiscretion afin de 
ne pas détruire 1’opinion qu’ils ont de 1’infériorité de nos moyens 
de défense, et je me suis borné a marquer au capitaine Sayer que 
j’attendrai Tarrivée de la flottc expéditionnaire devant la rade de 
Batavia, pour savoir la réponse définitive de leurs Excellences a mes 
propositions relatives a 1’échange et entrotien des prisonniers et a 
la conduite k tenir réciproquement pour les hopitaux etc.

Je reqois un rapport du S. Prefet de Banjouwangie qui m’informc 
de Hieureuse arrivée de Ia frégate de S. M. I. et R. la Meduse, 
a bord de la quelle est son E. le Général Janssen, et de la corvette 
la Sapho.

Les 14 voiles qui hier fesaient route vers 1’ouest, n’étaient plus 
en vue au lever du soleil.
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3 Mai. Un vaisseau de ligne ennemi, est entré dans le détroit 
de Ia Sonde; il a voulu communiquer avec Anjer en se disant vais-

franQais, capitaine Robert Surnuff.
4 Mai. Le préfet, de Sourabaya écrit, par courier extraordinaire, 

le 26 du mois passé la frégate la Meduse et la corvette la
Sapbo ont remis k la voile de Banjouwangie pour se rendre a Sou
rabaya, et que le général Janssen avec 15 pcrsonnes de sa suite 
est parti par terre.

Un gros navire k 3 mats ennemi, venant de Vest est en vue de 
Batavia.

5 Mai. Donné spécialement le commandement de la division mo
bile au Général Jumel, et mis sous ses ordres les brigadiers von 
Ludzow et JaufFret. Le brigadier Gaupp est nommé commandant du 
campement de M. Cornelis. Le Major Muller commandant de 1’ar- 
tillerie du campement et des redoutes n°. 1, 2. 3. Le Lieut. Colonel 
Rauws commandant du front de Barrière. Le Lieut.-Oolonel Faber 
commandant des redoutes n°. 4, 5 et des bateries vis-i-vis la grande 
rivière. Le Lieut-Colonel de Groot commandant des redoutes n°. 6, 7. 
Le Colonel Weinrick a re9U ordre de mettre promptement en état 
tout ce qui concerne Bartillerie du campement; il doit lorsque le 
canon d’alarme sera tiré se rendre & Buitenzorg pour y prendre le 
commandement de Bartillerie, et avoir la direction de tout ce qui 
concerne les munitions de reserve.

Un batiment ennemi venant de Vest est en vue de Batavia; re$u 
une lettre du Général Janssens, de Banjoewangie annongant son 
arrivée.

G Mai. La 2° compagnie d'artillerie légere de Sourabaya est 
arrivée ici; il est arrivé aussi deux compagnies d’infanterie, qui ont 
été reparties dans le lr et 2C regimens de ligne. tl est ordonné que 
400 hommes recrues seront tirés du 3e régiment pour être également 
repartis dans le ler et 2C régiment, 200 dans chaque, afin d’égaliser 
en force les 3 regimens.

Le batiment qui est venu de Test hier en vue de Batavia est 
apparement le méme qui a envoyé Bautre jour un canot a terre a 
la pointe St. Nicolas oü il a brulé un village et oii il a cu un homrne 
de lué par les habitans. Nous croyons que cc batiment est la briek 
la Baracuta.

7 Mai. Uien de Nouveau.
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8 Mai. Le préfet de Sourabaya informe de 1’arrivée dans cette 
rade de la frcgate la Meduse, capitaine Raoul, ainsi que de la 
vette la Sapho, commandée par le lieutenant de vaisseau Philibert, 
la quelle est entree par le passage du Tregter.

Re$u une seconde lettre du Gnl Janssens annoinjant son arrivée 
k Sourabaya, la réception de ma lettre au cape Leblond Plassan, le 
départ d’une certaine quantité d’officiers et sous-officiers, et que rela- 
tivement k mes craintes pour les frégates attendues et précautions
a prendre k leur égard il était de mon opinion.

9 Mai. Les croiseurs sont toujours les mêmes; il y a devant
Batavia trois batimens qui cbangent journellement de positicn; un 
autre est devant Rembang et un 5me devant la pointe Sl. Nicolas.

10 Mai. Rien de nouveau.
11 Mai. Le Landrost de Sourabaya m’informe que le Général

Janssens est parti le 5 du courant et qu’il sera le 12 k Cheribon; 
le Landrost ajoute que S. E. avait re$u avant son départ ma lettre 
du 29; et que 234 offers, sous offers et soldats étaient en route pour 
se rcndre ici.

Ma santé souffrant toujours ici et ma présence n’y étant plus 
necessaires, tous les ouvrages étant sur le point d’être aehevés, je 
partirai demain matin pour Buitenzorg oü j’attendrai 1’arrivée du 
Gal Janssens.

12 Mai. Je suis parti ce matin k 4 heures de M. Cornelis et 
suis arrivé ici a Buitenzorg a 8.

13 Mai. J’ai reQu la reponse du Général Janssens k ma dépêche 
du 27 passé, par la quelle il m’annonce que les ordres du Ministro 
de la marine et des Colonies portent que le Gouvernement lui soit 
rem is dés son arrivée.

J’ai repondu que j’était pret k le lui remettre le jour memo qu’il 
le désirera, en lui envoyant en memo tems un tableau de la situation 
de la Colonie avec plusfours pces y relativcs.

14 Mai. Je re$ois la nouvelle que le Général Janssens a pressé 
sa marche, et qu’il arrivera demain au lieu d’après demain.

15 Mai. Je viens de recevoir une lettre du Gal Janssens en ré- 
ponse a la mienne d’avant hier, dans la quelle il s’exprime trés 
favorablement sur les travaux et établissemens nouveaux, qu’il a vus 
et examinés dans la partie de 1’isle qu’il vient de parcourir. 11 fixe 
le jour du 16 pour celui de son installation.

cor-



513

A 11 heures du matin le Gal Janssens est arrivé ici: il m’a rernis 
lettre de S. E. le Ministre m’annon(;ant qu’il avait plu a S. M.une

rEmpereur d’accéder k mes prières en me nommant un successeur 
choix était tombé sur le Gftl Janssens, auquel je devaiset que son

remettre le Gouvernement 24 heures après son arrivée; le Ministre
dit aussi qu’ un batimerst fin voilier et bien équipé devra être 

mis ima disposition pour me ramener en france: ajoutant queS. M. 
a daigné lui donner ordre de me faire savoir qu’ k mon arrivée, je 
recevrais des marqués de la satisfaction et des bontés de S. M.

me

I. et R.
16 Mai. Aujourdhui a 10 heures du matin, en plein conscil et en 

présence du Général Jumel, des brigadiers etc., j’ai remis les rènes 
du Gouvernement Général k Son Excellence 1c Général Janssens.

Nos discours a cette occasion sont consignés dans un extrait des 
registres du conseil des Indes, dont je suis porteur.

Le Général Janssens dit entre autres que la conduite noble et 
délicate que j’ai tenue a son égard dans cette circonstance surpasse- 
rait 1’opinion qu’on aurait pü s’en former d’avance, si mes principes 
et mon caractèie étaient moins connues de S. M. rEmpereur et de 
lui même: ajoutant que les renseignemens que je lui ai donné sul
les affaires gouvernementales et sur tout ce qui lui est utilc de savoir 
surpassent égalemeut tout ce qu’on était en droit d’attendre de moi 
dans une semblable occasion.

J’ai écrit en suite au Général Janssens que lui ayant ainsi remis 
le gouvernement, je continuerai avec plaisir jusqu’ k mon départ u 
lui fournir tous les renseignemens, non seulement relativement aux 
alTaires gouvernementales mais encore k tout ce qui peut influersur 
son bonheur et bien-étre personnel en cette colonie; mais qu’étant 
en droit d’attendre de sa part une conduite réciproque, je lui demandc 
en réponse de déclarer formellement 1’état oii il a trouvé la Colonie 
et celui des travaux et établissemens entrepris et finis pendant le 
court terme de mon Gouvernement; le priant de ne me faire cette 
déclaration qu’ a son retour de Batavia, c’cst k dire après qu’il aura 
vu Tarmée et examiné sa comptabilité, parcouru tous les travaux 
commencés ou achevés, et vérifié les améliorations opérées dans les 
diverses branches de 1’administration générale, les quellcs, depuis 
long tems, ne laissent plus de porte ouverte aux délapidations et 
autres mesuses.

33
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j’ai remis au General Janssens un doublé de mes réponses 
questions militaires du Gén1 Jumel.

17 Mai. La journée s’est passée en conférences entre le Général 
Janssens et moi, dans les quelles je lui ai communiqué toutes les 
données qui peuvent le mettre au fait des affaires et de lasituation 
de la Colonie.

18 Mai. J’ai remis au Général Janssens, sur sa demande, 
mémoire sur 1’emploi des forces navales et les expéditions hors de 
Tisle de Java, le quel n’était point compris dans mes réponses aux 
questions du Gal Jumel.

Mon désir étant de ne point priver la Colonie d’une frégate, dans 
les circonstances présentes, il a été décidé entre le Général Janssens 
et moi que la corvette la Sapho cape Philibert, sera destinée a me 
transporter en france.

Ecrit en conséquence au dit commandant en lui donnant la liste 
des personnes qui m’accompagnent et en 1’invitant, lui et son Etat 
major, a accepter ma lable pendant le voyage (dont les fraixseront 
pour moi seul) lui fesant connaitre en même tems que je désire que 
son batiment soit pret a mettre sous voiles dans trois semaincs.

Ecrit aussi an Préfèt de Sourabaya pour le prier d’acheter pour 
mon compte quelques unes de nos provisions pour la traversée.

19 Mai. Le Général Janssens vient de partir pour Batavia. J’ai 
donné des ordres et pris les arrangemens nécessaires pour qu’il 
trouve a Campon-Malayo une table de 24 couverts, pour 4 jours.

20 Mai. Je me suis occupé aujourdhui a mettre en ordre mes 
papiers particuliers et officiels, ainsi qu’ a ordonner quelques autres 
preparatifs de voyage.

21 Mai. Idem.
22 Mai. Aujourdhui a midi le Général Janssens est revenu ici 

de Batavia. II a passé en revue le corps de troupes, et en a été 
extremement content* II a été etonné qu’ avec d’aussi faiblcs rnoyens 
je soie parvenu a former ces troupes d’une fort belle apparence et 
tres bien disciplinées.

Le Général a encore visité tous les travaux et les administrations; 
et il parait en être également satisfait.

23 Mai. J’ai remis ce jour au Général Janssens un mémoire sur 
les limites et 1’incorporation des nouvelles acquisitions, dans nos 
anciens districts appellés llegenscliapen [sic].

aux
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Hier et aujourdhui j’ai eu avec le Gén'. Janssens et Mrs. les audi
teurs une entrevue sur les finances et le maintien du Crédit du papier- 
monnoie, duquel dépend, suivant moi, dans les circonstances actuelJes, 
la sureté de la Colonie.

24 Mai. Cette journée a été employée k emballer et expédier tous 
mes effets et papiers particuliers.

25 Mai. Terminé avec S. E. le Général Janssens la cession que 
je lui ai faite, sur sa prière, de 1’argenterie, Esclaves, Chevaux, 
voitures, vins et autres boissons, d’après les deux inventaires la quelle 
cession a été passé a 25 p% au moins au dessous de la valeur 
actuelle, ce qui, sur une somme de 90000 Rx fait un objet(?) environ 
de 20 000 Rx.

J’ai en out re fait présent h S. E. de inon plus beau carosse avec 
attelage de 4 de mes plus beaux clievaux; des harnais plaqués 

pour un attelage de six, de mon meilleur cheval de selle avec tout 
son equipage, le tout estimé ensemble 5000 Rx, plus de 103 buflles,
9 jumens, tous les instrumens aratoires et de labour; les bleds, 
siègles et orges semés, outre 15 a 20 sacs non semés pour la con* 
sommation; les grains potagères et tous les légumes en terre; au 
dela de 0000 poissons dans les viviers, achetés successivement depuis 
deux ans, a 20 Rx le %; mes prairies arlificielles qui suivant Tusage 
auraient du être prises sur estimation; tout le linge de tablc; esti- 
mant la valeur de tous ces objets (la voiture et les clievaux non 
compris) de 8 a 9000 Rx, de manière que par le bas prix auquel 
j’ai passé ces divers articles ou par les objets que S. E. Ie General 
Janssens a bien voulu agréer comme présent, elle a élé bonnifiée 
d'une somme d’environ 35 a 40 000 Rx.

Je suis venu a Batavia pour presser les préparatifs de mon départ.
26 Mai. Uien de nouveau.
27 Mai. 8. E. lc Général Janssens et toute sa maison, sont arri

vés a Weltevreden oü S. E. vient établir sa résidence.
28 Mai. J’ai eu avec S. E. le Général Janssens, hier soir et 

aujourdhui des conférences sur divers objets et surtout sur les affaires 
de la Colonie.

29 Mai. J’ai été passer la soirée chez S. E. le Général Janssens.
30 Mai. S. E. lc Général Janssens et son état major out passé 

la soirée chez moi dans 1’hötel de Mr. v. Braam, président du con- 
seil des Inden.

un
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31 Mai. Apres plusiears conférences avec S. E. Ie Général Jans- 
sens, ayant pour objet de trouver le meilleur moyen d’assurer 
l’approvisionnement de la Colonie en articles d’Europe et en espèces 
monoyées, et d’ouvrir un débouché assuré pour les denrées coloniales, 
j’ai adressé k S. E., avec une nöte approximative des objets 
saires k la consommation de l’isle, pour une aunée, mes idéés sur le 
plan auquel nous nous sommes arrêtés le quel a pour base:

1°. que le Ministère de la Marine fut autorisé k tirer sur le Gou
vernement Golonial, des traites payables en denrées Coloniales, pour 
une somme égale aux envois d’espèces que S. M. I. et R. voudra 
bien ordonner en faveur de la Colonie.

2°. que, pour faciliter aux particuliers un moyen de retirer une 
plus grande quantité de denrées et prévenir en meme tems que les 
objets d’Europe n’éprouvent une trop grande baisse par 1'encombre- 
ment, le Gouvernement Colonial délivre, en remboursement des som
mes que des particuliers verseront dans son trésor, soit pour leur 
compte soit pour compte de leurs correspondans d’Europe, des bons 
de denrées, payés ici d’avance et acquitables ici au porteur ou négo- 
ciables en Europe a la volonté du propriétaire.

neces-

Brief van den oud-Gouv.-Gcn. Si berg aan Min. 
Van der Heim, *20 Juni 1811.

197.

Monseigneur.

Nous avons eu 1’honneur de recevoir le lettre dont Votre Excel- 
lence a bien voulu nous honorer sous la date du 25 Aout 1810.

1’Iraportance du grand evenement qui reunit notie Patric a la 
France, et dont nous avons re§u la connaisancc le 18 Fcvrier de 
cette aunée, a fait la plus grande sensation sur les esprits dans cc 
pays, raaintenant que les Anglais sont en possession de 1’lle de 
france et de Bourbon ; et que le petit nombre d’habitans chrêtiens 
qui sc trouvent ici, se voient entourés d’un grande nombre de Mu- 
sulmans, de gentils, et d’Esclaves malintentionnés, mais Dieu qui 
gouverne tout, nous assistera, et nous sauvera!

Notre derniere k été expediée par M. Maurisse, et depuis ce tems, 
pour les raisons alleguées nous nous sommes abstenus d’ecrire, pre-
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feranfc de nous en rapporter aux Communications de bouchcadonner 
par d’autres; ce qui peut avoir causè la supposition que nos lettres 
ü V: E: ont été perdues; mais pour autant que nous pouvons le 
tracer, toutes celles que nous avons expediées ont été regaes 
par V. E.

Jusqu’ ici nous n’avons aucunes nouvelles de M. Maurisse, cc que 
nous n’attribuons pas a ses intentions, mois au manque de bonnes et 
sures occasions. Et corame la nouvelle organisation, en Dcpartements 
de 1’Empire sera longue k faire, nous craignons, que son affaire ne 
trainera au longueur, et que par 1’immensité des occupations de 
1’Empercur, il sera difficile d’obtenir une fin k son affaire.

En contrc nous avons re9U des lettres de notre belle fille Mad: 
Sieberg Alting nous donnant de bonnes nouvelles de sa santé, de 
sa situation et de ces enfans etc. etc.

Nous nous recommandons etc.

:

Batavia ce 6 Avril 1811. Signé Sieberg.

!
F. S. Par manque d’occasion celle ci est restée jusqu’ aujourd- 

liui 30 Mai.
En attendant notre nouveau gouverneur general Janssens est 

arrivé; ceci donnerait matière k une longue lettre, quoique nous 
n’aions par re<;u des lettres de vous, avec Lui; mais nous preferons 
d’attendre, jusqu’ aprcs le depart de M. le general Daendels, avec 
qui nous depechons celle ci, et apres avoir vu les clioses de plus pres. 
Troisièmc suite.

Par P. S. du 30 Mai a la notre du 6 avril V. E. aura vu que le 
nouveau g. g. Janssens est arrivé. Nous n’y avons rien ajouté, paree 
que la lettre parfait avec une corvette qui serail k transporter le 
general Daendels, lequel ayant bien des delais est parti le 13 Juin 
de Batavia, pour aller k Sourabaya ou il doit s’embarquer pour 
passer par le détroit de Baly.

Par la nous sommes en état, de vous faire connaitre do plus pres 
le général Daendels, un vral monstre, par deux fragmens ci inclus, 
dont 1’un donne une esquisse de son cavactère, et 1’autre contient une 
description de la cause, suite et continuation de la guerre de Bantam. 
Mon esprit s’arretc et la plumc me tombe des mains, quandjepense 
aux crimes, verseuient de sang innocent, et vexations tyranniques,

■
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et devastations, de eet homme. Ce qui est sur, c'est que plusieurs 
Individus, parmi lesquels aussi moi, comme amis reconnus de V. E. 
etaient destinés, & être assassinés, et qu’il n’y a que 1’arrivée aussi 
heureuse qu’inattendue du G. G. Janssens, qui 1’aye empêclié. 
Laquelle arrivée est donc a regarder comme un bienfait du Ciel 
surtout puisque les habitans Indigènes, commengaient aiguiser leurs 
armes, pour tomber sur le géneral Daendels, ce qui aurait fait verser 
en outre encore bien du sang innocent.

Au milieu de ces malheurs et circonstances, je considere avec 
effroi la situation de 1’administration que le general Janssens vient 
de prendre en mains, comme tout est dévasté, les caisses du gouver
nement, et des particuliers épuisées jusqu’ au fond, et les moyens 
reparateurs difficils a trouver; notre credit auprès des Indigènes 
perdu, de maniere qu’il faudra bien de tems pour reparer les affaires, 
quoique le gouv: gen: actuel fasse tout ce qui est en son pouvoir 
pour y reussir; et est en même tems vraiment 1’bomme, qui par sa 
prudence, conduite, et manieres insinuantes, pourra y parvenir. 
Surtout comme S. E. prend les informations et les bons conseils, de 
ceux qu’il honore de sa confiance, et parmi lesquels je mc trouve 
au premier ligne. Ce a quoi nonobstant mon age avancé, et la fai- 
blesse de ma santé, je ne veux pas me refuser pour prouver jusqu’a 
mon dernier soupir mon altachement aux interets de cette colonie, 
et a Sa Majesté 1’empereur des francais.

Je renierais les sentiments de mon cocur, si je ne souliaitais au 
géneral Daendels la vengeance céleste, et le juste prix, et punition 
pour tant de crimes, et forfaits, dont le regit, qui sera fait indubitable- 
ment par tant d’autres que moi, serait üi désirer, qu’il parvint ainsi 
que cette lettre, sous les yeux de l’Empereur. Alors on connaitrait 
les trésors immenses qu’il & acquis, par tant de voyes illicites, que 
1’on peut estimer au moins a quatre inillions et demi de florins 
d’hollande. Avec lesquels néanmoins legen. Daendels, ne pourrait indem- 
niser que trés insufficiemraent les pertes et les dommages qu’il a 
causés al’Etat; mais considerant combien son ame est attaché a 1’argent, 
cela pourrait, si ou les lui ferait paier comme amendo, être regardé 
comme un équivalent de la punition que ses crimes ont merité. Avec 
le gen. Daendels partira en même tems M. Blok. Un homme connu 
dans les annales de 1785 et 1786, comme avoir distrait des sommes 
de la Caisse de 1’Etat. Qui s’est si fortement distingué a 1’assemblée
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nationale, enfin si bien connu par V. E., Enfin (lont on peut (lire 
tel mailre lel valei! Pour le quel le gen. Daendels a créc, une place 
inutile de griffier, ou il n’ a rien fait; et cependant y a su gagner 
une somrae de cent mille florins avec lesquels il retourne en 
Europe.

J’espere que cette Lettrc, écrite avec autant d'impartialité, que de 
verité parviendra promptement k V. E. Apres quoi, maintenant 
qu’il y aura plus de liberté pour la correspondance, je pourrai vous 
écrire plus amplement sur les affaires des Indes. Surtout si par Paide 
et 1’assistance de la providence divine, nous puissions rester ce qui 
nous sommes, et n’être pas attaqués, et conquis par les anglais, ce 
dont nous nous trouvons menacés, et craignons de voir arriver a tous 
moments.

Je suis avec ma femme d’une bonne santé, etc. etc.

Batavia ce 20 Juin 1811. (signé) Sr H n erg.

108. Nota van Generaal De Sandol Roy, zonder 
datum.

Le 2G Descinbre 1809 le Général Dfmdels Gouverneur General 
des Indes Orientales, re$u des depêches du Gouvernement Ilolandais, 
que contenoient ma nommination de General Major, dattée du 12 
Juillet 1809. Le memo jour, le Gouverneur me donna Pordre de 
m’embarquer 7 jours apres sur une Goelette americaine, pour porter 
des dépêches au Roi. A mon arrivée k Amsterdam, je re<ju l'ordre 
d’aller a Paris pour y remettre mes dépêches i\ Bonaparte. Pendant 
6 mois, je sollicitai journellement mon renvoi dans la Colonie: enfin 
pen de jours avant lo départ de Son Excellence le Général Jansen, 
nommé pour succéder au Général Dandels, je me rendis a Paudience 
des Tliuileries, dans Pintention de demander k Bonaparte, k partir 
avec le nouveau Gouverneur; mais Bonaparte sans me donner le 
temps de faire ma demande, me dit, d’un air men(a)<jant: Général il 
a de graves accusations portées contre vous; on dit, que vous êtes 
Anglais et mauvais Francais; alors je demandais a Bonaparte d’ctre 
admis k presenter un memoire, pour prouver que j’avois fait mon
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devoir, comme commandant en chef des troupes Ilollandaises dans 
les Indes. Jeus pour réponse: au ministre des Colonies (et) de la 
Marine, et toutes mes sollicitations, pour que ma conduite fut exa- 
miuée et jugée, n’aboutirent qu’& être pensionné et a recevoir 1’ordre 
de partir pour Neucbatel en Suisse ma Patrie. — Le Ministre de 
la Marine Decrès me conseilla d’obéir, en ajoutant: vous etes en 
surveillance. Sur la reclamation que je lui fis de mes apointemens, 
ainsi que mes frais de route de Gothenbourg b. Paris, il me repondit, 
que tout ce qui regardoit la ci-devant Hollande, étoit remis a une 
comission, établi b. Amstredam. Je m’adressai b, cette comission, 
et ce 11e fut qu’après un an de sollicitations que j’ obtins le tiers de 
mes frais de route, en coupons de 500 francs, qui le jour même 
de leur émission perdoient 18 pour cent, quant b. mes apointemens 
ma demande est restêe sans réponse. II est aisé de constater en 
Hollande, par les papiers de la commission chargée de la liquidation 
de la dette nationale 1°. que mes appointements a compter du 12 
Juillet 1809 jusqu’au 1 Avril 1811 n’ont pas été payées 2°. que 
mes frais de route ont etes reduits au tiers. La scene que Bonaparte 
ma faite aux Thuileries s'est paseée en presence de 300 personnes, 
et si je ne me trompe, Son Excellence le Général Jansen etoit du 
nombre; ce qui est certain, c’est qu’il en a eu connoissance, car il 
m’a fait 1’honneur de m’en parler.

Quand on considérera, que j’ai été envoyé de Batavia en Hollande 
par 1’Amerique et la Suède et ensuite a Amstredam (et) b. Paris, 
que pendant 6 mois, j’ai sollicité a Paris mon renvoi dans la Colonie 
et le payement des arrérages qui m’étoient dus, sans obtenir autre 
cliose qu’une pension de trois mille livres reduite aux deux tiers, et 
que j’ai été mis sous surveillance de la police, comme mauvais Fran- 
9ois on conviendra que j’ai été mal recompensé do 30 ans de services 
dont 20 passés a Batavia, occupé sans relache a mettre le militaire 
sur un bon pied et b, préserver la Colonie des fureurs révolution- 
naires.

Uk Sanjdol Koy

Ancien Général.
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199. Brief van Daendels aan Min. Deer és, 18 
Oct. 1811.

A Son Excellence le Ministro de la Marine 
et des Colonies.

Monseigneur, N

J'ai 1’honneur d’annoncer & Votre Excellence mon arrivée en ce 
port, a bord de la Corvette de Sa Majesté Impériale et Royale, La 
Sapho, après une traversée de 111 jours.

Je crois de mon devoir, Monseigneur, de rendre k Votre Excel
lence, en raême lems, un comptc succint des circonstances de 1’in- 
stallation de mon successeur, et de la situation générale de la Colonie, 
au moment de mon départ.

La frégate de Sa Majesté, la Nymphe, CapitaineLeblond-Plassan, 
m’apporta, vers la fin d’avril dernier, deux dépêches de Votre Excel
lence, en date du 22 novembre an 10.

Dans ces dépêches, ainsi que dans une lettre, que Sa Majesté 
Impériale et Royale, a daigné m’adresscr, le 25 Novembre, j’ai vu 
avec satisfaction que mon Auguste Maiire était satisfait de mes ser
vices : approbation qui remplit tous mes voeux.

Par la dépêche du 22 novembre, Votre Excellence me communiqué 
la réunion de la Hollande üi PEmpire framjais, et m’ordonne de la 
part de Sa Majesté, de prêter Ie serment d’une manière solennelle 
en conseil assemblé, de recevoir celui de ses membres individuelle- 
ment, cnsuite celui de tous les officiers supérieurs de 1’armée &e, 
ainsi que de tous les fonctionnaires publiés et employés.

L’hcurcusc nouvelle de ce grand événement, que j’attendais avec 
impatience depuis long tems, et auquel j'avais préparé le public, 
comme je Pai fait connattre dans mes ditïérentes dépêches a Sa 
Majesté, et dans plusfours feuilles du journal de la Colonie, m'avait 
été annoncé dés le 18 fevrier dernier, par une dépêche de Son Ex
cellence le Ministro de la Marine et des Colonies de Hollande, apporté 
par le brick le Claudius Civilis, *) par laquelle Son Excellence me 
donnait les même ordres et instructions rclativement ii la prestation 
du serment.

’

:

»

1) Dit schip was in Aug. 1810 uit Nederland vertrokken, blijkens een mis
sive van Decrès uit Amsterdam van 18 Sept. 1811.

i
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Je m’y confnrmai dós lors ponctuellement et sans aucun retard; 
et j’ai aujourd’ hui la satisfaction de transraettre a Votre Excel- 
lence le procès-verbal dressé et signé par mes deux secrétaires- 
généraux,J) par lequel Votre Excellence pourra voir que les ordres 
a ce sujet ont été exécutés, la cocarde frangaise et le pavillon Ira- 
périal furent en menie tems, mis k la place de la cocarde et pavillon 
hollandais; et Ton s’occupa de suite k clianger les sceaux et armes 
du Roi en ceux de 1’Empire.

Dans la seconde dépêche, Votre Excellence veut bien me faire 
part de 1'arrivée de ma lettre du 20 Avril 1810 k Sa Majesté 1’Em- 
pereur, et m’informer que Sa Majesté avait daigné pourvoir a nos 
besoins, en ordonnant 1’envoi d' hommes, munitions et provisions de 
toute espèce dont la Colonie avait un besoin si urgent: cette nou
velle a produit une joie générale dans le pays.

C’est dans cette dépêche, Monseigneur, que Votre Excellence me 
recommande de bien trailer les habitans et naturels du pays: eet 
ordre si conforme k mes principes et k la conduite que j’ai constam- 
ment tenue, m’a fourni Toccasion de faire connaitre aux princes 
Javans les sentimens paternels de Sa Majesté k leur égard et desirant 
profiter de la circonstance pour montrer la munificence de mon 
maitre, j’envoyai & TEmpereur de Sonracarta et au nouveau Sultan 
de Mataram une etoile a chacun, garnie de diamants, ayant au 
milieu le chiffre de Sa Majesté Imperiale et Royale. Ces deux princes 
ont re9u ee present avec une vfve reconnaissance et dans leurs 
reponses lis m’ont exprimé leur admiration et sincère attacliement pour 
le grand Monarque, son suzerain. Monseigneur, lorsque je re^us les 
depêches de Votre Excellence j'etais occupé a Meester Cornelis, 
posilion avantageuse, située sur la hauteur, a 2 lieues de Batavia, 
laquelle j’avais fortifiée et armee de 1G0 pie<;es de gros calibre, non 
comprises 30 pie^es d’artillerie legere, et ou j’avais rassemblé environ 
treize mille hommes.

Je répondis de suite au Capitainc Plassan, qui m’avait aussi 
annoncé la prochaine arrivée de plusieurs autres frégates, a bord 
d’une des quelles était Son Excellence le General Janssens, nornmé 
Gouverneur-Général k ma place, pour lui indiquer les mesures k 
prendre pour la surelé des batimens attendus; et je priai le Général

1) In originali op ’t Rijksarchief aanwezig. Eu verg. Doe. 187.
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de Brigade Jurael de vouloir bien venir rae joindre au Camp, *) 
avec son détachement.

J’ordonnai en memo tems au Commissaire général de la Marine, 
de fournir tous les approvisionnemens necessaires aux batimens, k 
mesure qu’ils arriveraient; et a tous les préfcts de trailer Son Ex- 
cellence le General Janssens, a son arrivée et sur son passage, comrae 
il convient a un Gouverneur-Général.

Deux jours après, j’écrivis k Son Excellcnce le Général Janssens, 
quoiqu’Elle ne fut pas encore arrivée, pour lui communiquer la 
situation de la Colonie, et 1’informer que j’attendais k tout instant 
une Hotte ennemie trés considérable avec une arméede débarquement 5 
laissant a son clioix de prendre de suite les rènes du Gouvernement, 
ou d'attendre que les circonstances fussent changées, si dumoins cela 
n’était contraire aux ordres de Sa Majesté.

Son Excellence le Général Janssens arriva peu de jours après k 
Banjoewangi, d’ou Elle m’écrivit pour m’informer de son arrivée et 
m’annoncer qu’ Elle se rendait par terre k Sourabaya. Elle m’écrivit 
une seconde lettre de cette dernière ville; et de Samarang, Elle fit 
réponse a ma première lettre, laquelle me parvint a Buitenzorg le 
13 Mai, a 6 heur.es du matin.

Son Excellence le Général Janssens me prévenait que son intention 
était de recevoir 1c Gouvernement de mes mains, immédiatement, 
conformément aux ordres de Sa Majesté fEmpereur.

En consequence, j’ordonnai de suite les préparatifs pour la céré
monie; et dans ma réponse du même jour, je priai Son Excellence 
de fixer le jour de Son installation.

Je lui adressai en même tems un précis de la situation de la Co
lonie, avec offrc de lui fournir tous les renseigncmens nécessaires, 
comme Votre Excellence veri a par la copie de ma lettre sous n°. 1.2)

Dans la nuit du 14 au 15, Son Excellence me répondit qu’espé- 
rant arriver le lendemain a Buitenzorg, Elle croyait convenable que 
le Gouvernement lui fut déféré le 16 suivant, ainsi qu’il parait par 
la copie de sa lettre sous n°. 2. 2)

Son Excellence arriva le 15 raai k midi; et Elle me rcmit la 3e. 
dépêche de Votre Excellence du 24 novcmbre passé, qui m’annomjait

S

->

1) Mccsler-Cornolis.
2) Verg. hiervóór l)oc. 193—194.
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que Sa Majesté Impériale et'Royale avait daigné prendre mes prières 
cn considération, et nommé pour me succêder le General de division 
Janssens, grand officier de la Légion d’honneur.

Le lendemain, 16 [mai] k 9 heores du matin, je remis k Son Excellence, 
en conseil assembló et en présence du General Jumel, des Brigadiers 
et des états-majors, les rênes du Gouvernement, suivant la forme 
convenue entre Elle et moi.

Depuis 1’installation de Son Excellence le nouveau Gouverneur 
General jusqu’ au jour de mon départ de Sourabaya, le 30 juin, je 
me suis fait un devoir de la mettre au cours des affaires de la Co- 
lonie, et ue lui ai rien laissé ignorer de tout ce que 1’expérience 
m’avait appris sur les meilleurs moyens d’assurer la prospérité de 
cette belle possession, et sur sa deffence contre les attaques de 
1’Ennemi.

Je me propose de partir un on deux jours aprës mon débarque- 
ment, pour Paris, oü j’aurai 1’honncur d’aller prendre les ordres de 
Votre Excelleuce.

Je la supplie, en attendant, de vouloir bien informer Sa Majesté 
Impériale et Royale de mon arrivée, et mettre au pied du tröne 
1’hommage de mon respect et de mon entier dévouement.

Port du Passage 
le 18 Octobre 1811. Dakndkls.

Drie brieven van J. Blaauw aan J. Valckc- 
naer, 5 Nov., 17 Nov. cn 27 Nov. 1811.

200.

5 November 1811:

De heer Generaal Daendels is thans te Parijs — hij heeft gewan-
twee Hollandersdeld in het Palais Royal, geaccompagneerd van 

en een Jaager, zwaar gegalonneerd agter zig; dit is men op die 
plaats niet gewoon en is geremarqueerd geworden; ik heb hem niet 
gezien, maar ik hoor dat hij er zeer wel uitziet — hij zal nu zeker 
Keizers komst alhier afwagten, als dan gepresenteerd te worden.om
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I
i Men heeft mij gezegd, dat zijn plan zijn zoude in het Zuiden van 

Frankrijk een Landgoed te koopen om aldaar de rest van zijne dagen 
in rust en vreede door te brengen.

17 November 1811:

De Generaal schijnt plan te hebben hier een Hotel te zullen 
huuren en zijne famielje te laaten overkoomen. Ik denk dat op dit 
alles geen finaal besluit zal genomen worden voordat hij aan den 
Keizer gepresenteerd is geworden. Hij heeft zeer naar U gevraagd 
en zelf met hartelijkheijd aan Uwen Bankier. Deeze heeft hem ge
zegd, dat gij te Rambouillet bij den Keizer zijnde met veel lof van 
hem gesprooken had — dit was hem buitengemeen aangenaam — 
Ondaatje heeft hem gevraagd, waarom hij Liebeherr zoo mishandeld 
had en zijn antwoord was, ik zou hem hebben kunnen laten op 
hangen; want ik heb de bewijzen (deeze moeten zijn geintercep- 
teerde brieven door L. geschreven) in handen, dat hij de Indische 
vorsten teegens mij opgezet heeft — ik heb het hem vergeeven, maar 
ik kon hem in de Kolonie niet houden — zijn gezondheid is geknakt. 
Hij is zwaar met aambijen geplaagd en klaagt zeer over Rhumaticque 
pijnen — de koude is hem ook zeer hinderlijk — hij zit altoos met 
een Oost-Indisch zwart zijden mutsie op het hoofd en is zeer corpu
lent — hij schijnt schatrijk te weezen en het niet over de Balk te 
zullen smijten, want hij is zeer naauwziende geworden. Alle die 
hem naderen geeven hem de titel — Zijne Excellentie. B. Blok spreekt 
hem nooit aan als onder dien titel — in een woord, hij pretendeerd 
zig compleet te kunnen verantwoorden omtrent allen die zig over 
hem zouden kunnen beklagen. Hooren en wederkooren — ik denk 
dat hij wel ontvangen zal worden; — niemand twijfelt daaraan — 
maar tot zwaare actieve dienst is hij, denkt men, niet meer te Em- 
ploycercn uit hoofde zijner gezondheijd.

27 November 1811.

Daar gij rnij in een voorigen vroeg of B. Blok dagt om zijne cre
diteuren te voldoen kan ik u nu zeggen dat hij.opentlijk zelf zegt 
alle zijn schulden te zullen kunnen betalen en als het hem in het 
realyseeren mcede loopt denkt hij nog 25 a 30 (mille guldens) voor 
zig zelf over te houden — Dat alles heeft hij overgewonnen in den

::



526

tijd van nog geene twee jaaren, die hij op Batavia geweest is *) — 
men zou hieruit, kunnen afleiden dat zijn patroon zeer rijk moet zijn
— dit heb ik hooren verzekeren dat zo breed niet is en dat, 
neer hij alles gerealiseerd zal hebben, hij op zijn best 300 (mille 
guldens) zal bezitten — dat is toch niet om van te schreeuwen en 
vooral niet om van de Revenues van dat capitaal te Parijs te hoo
rnen leeven, zooals zeer zeeker zijn plan schijnt — Van de zes 
scheepen die hij vol en zoet gezonden heeft, zijn er drie in de kaars 
gevloogen en das zijn aandeel weg — hij is niet tot eenig particu
lier gehoor bij den Keizer toegelaaten — hij is met verscheijde 
andere personen gepresenteerd geworden, en de couranten hebben er 
geen mentie van gemaakt — dit alles duid geen hooge faveur aan. 
Hij heeft een zedig appartement gehuurd in de llue Neuve de Luxem- 
bourgh, en de Tapissier, die order heeft om neegen bedden te leve
ren, is op dit oogenblik bezig de noodige meubilairen aan te schaffen
— hieruit concludeer ik dat vrouw en kinderen verwagt worden — 
is dit nu verkiezing dat hij hier blijft, of is het een wenk, die hem 
gegeven is, zal hij het best kunnen weelen. Het is altoos vreemd, 
dat men na zulk een reis geen zugt zou hebben om zijn vaderland 
eens weder te zien — te Ilattem op zijn Landgoed zou hij van de 
Revenues van zijn capitaal, hoedanig het ook weezen mag, als een 
Prinsie kunnen leeven.

Het clabaudeeren van een partij teegen hem misnoegde menschen 
zal hem minder kwaad doen als zekere memorie, die, zegt men door 
den lieer Polanen van America tot zijnen laste overgezonden. — 
deeze memorie is aanwezig bij de marine alhier, en heeft zeer veel 
impressie gemaakt. Ik sprak twee menschen, die ze gclcezen hebben, 
en deze hebben mij gezegd dat het een meesterstuk van Redeneer
kunde is — trouwens dal is Polanen wel toevertroud — hij toond 
aan, dat de generaal geen recht hoegenaamd bezat willekeurig te 
verbreeken contracten, die hij met Eerste Huizen in America gesloo- 
ten had ten laste van de Colonien, daar hij gemunieerd was met 
plein pouvoir niet alleen van de Hooge Regeering te Batavia, maar 
van den Koning van Holland ook — hij bewijst dat zijne verbinte
nissen wel verre van onereus na de tijdsomstandigheeden voordeolig 
voor den Staat waaren en dat onkunde en willekeur dezelve alleen

1) Hij was (le stiefvader van Buijskes en werd door Daendels hij zijn secre
tarie aangesteld als grilBcr.

wan-
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verbrooken hebben — hij zegt ronduit en geeft daarvan de bewijzen, 
dat die openbaare schending van de goede trouw alleen oorzaak is, 
dat alle de Moluccos in handen der Engelschen zijn gevallen, terwijl 
de Americanen hem door nadere verbintenissen in staat zouden gesteld 
hebben alle die colonien dermate van volk en al het nodige te 
voorzien, dat een kleine Engelsche magt het niet gewaagd zou heb
ben om er zig van te empareeren, zooals nu geschied is — hij zegt 
in zijne memorie, dat de generaal aan zijn wraak alleen opgeofferd 
heeft den Commandant van Amboine, en om voor te koomen, dat 
deeze geen getuige teegen hem was, dat de Colonie van alles bij de 
ovcrgaave ontbloot was. De gevolgtrekkingen zijn meesterlijk — zegt 
men — gededuceerd en moeten noodwendig hier sensatie gemaakt heb
ben, ten nadeele van den Generaal — ik geloof egter niet, dat hem 
iets onaangenaams desweegen zal wedervaaren, maar het zou wel 
invloed kunnen hebben op verdere gunstbewijzen, en ook geen hoog 
denkbeeld geeven van de administratieve talenten van den generaal.

De laatste tijdingen van Batavia loopen tot de laatste Augustus, 
en toen was alles in goeden staat — de drie nadere gezonden fre
gatten zijn in de kaars gevlogen en door de Engelschen genomen — 
dit staat officieel in de couranten. Er marcheerd altoos veel volk 
naar Duitsland, en men begint opnieuw sterk te gelooven dat vroeg 
in liet voorjaar gewigtige zaaken zig zullen developpeeren — mijn 
bartel ijk compliment aan de Generaal en Uwe verdere huisgenooten.

201. Audientie-aanvraag voor Daendels bij den Keizer, 
15 Nov. 1811; met Napoleon’s antwoord.

Paris 15 9bre 1811.

i
'
I

Sire!
Lc General Daendels sollicite rhonncur d’être admis prés de

Votre Majesté. J’ai rhonncur de la prier de vouloir bien faire con- 
noitre ses inlenlions.

Je suis avec respect, Sire
De Votre Majesté 

Le fidéle serviteur et sujet 
Deciiès. *)

1) Links bovenaan staat als antwoord bijgeschrevcn: me lc présenter ilcmaiu. 
St. Cloud lc 10 Novcmbre 1811. NJapomïon].”

/
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Brief van den oud-Gouv.-Gen. Daendels aan 
den Keizer, 14 Dec. 1811.

202.

A l’Empereur.

Sire,

Par mon départ précipité de Java ponr obeir aux ordres de Votre 
Majesté et apporter moi inême des nouvelles de la Colonie, j’ai du 
abandonner ce que je possedais et que je tenais des bontés du Roy 
Louis. J’ai versé dans la caisse du gouvernement, pour subvenir k 

besoins, la moitié de mon avoir sans aucun intéret; et j’ai pris 
en payement des bons au porteur, payables k leur présentation, en 
café, sucre et poivre, k prendre dans les magasins de 1’Etat. J’ai 
mis ces bons sous les yeux de Son Excellence le Ministro de 1’In- 
terieur.

Ayant fait des efforts inutiles pour ceder ces bons k des Négo- 
ciants franfjais, je n’ai d’autre moyen pour en tirer parti que de les 
vendre au commerce americain: j’ai déja re^u des propositions a eet 
egard; mais il me serait impossible d’en trouver Ie prix même le 
plu3 modique, si Votre Majesté ne daignait m’accorder des licenses 
pour les transports de ces marchandises avec une exemption, si non 
entière, au moins de moitié des droits, et avec 1’autorisation que les 
navires Americains portent leur chargement en Amerique pour ensuite 
etre expedié de la en France sur un plus grand nombre de batimens 
plus fins voiliers et plus petits. Je prends Ia liberté de joindre igi 
les comptes simulés tels qu'ils m’ont etc fournis. Les oinq navires 
Americains qui scront necessaires pour cette expedition s’ engageront 
& porter a Java les objets dont la colonie a besoin et qu’ils expo- 
dieront des ports des Etats Uuis, tels que fer, farine, boeuf et 
porc salés.

Ils regevront k Java des certificats d’origine du Gouvcrncur-Gencral 
pour la quantté de six cent millicrs de café, six cent milliers de 
Poivre et Dix buit cents milliers de sucre de la Colonie; les quels 
certificats d’origine seront divisés en plusieurs parties, suivant la 
convenance des negociants.

Les deux tiers des 1800 milliers de sucre représenlent la valeur 
de marchandises que les batiraents Americains portcront a Java, et

ses



f
I

52Ö
i

dont ils seraient obligós ainsi, de réexporter 1c produit en sucre pris 
dans les magasins de 1’Etat.

Je suis avec le plus profond respect
Sire

de Votre Majeste
Le tres humble, tres obeissant et le plus 

fidele serviteur et sujet 
Daendels.

Paris 14 Décembre 1811.

203. Dispositie van 24 Dec. 1811.!

24 December 1811 deelt de Minister van Oorlog aan Daendels 
mede //que d’apres les ordres de rEmpereur, le Ministre de la Marine 
et des Colonies, vous a mis h ma disposition a date du 18 Octobre 
dernier, jour de votre debarquement.//

204. Brief van A. Gold bacil aan Van Po lanen,■ 
7 (?) Jan. 1812.

Hoog Geachte Vriend.

UwEd. Geb. brief die mij van Rheenen moest aanbrengen gewierd 
mij in copia, den Generaal Daendels behield de origineele. Zij had 
bij na mijn ongeluk te weege gebragt, gelukkig het verfoeilijkste 
der bestieren is eenmaal geëindigd, dan beklagendstwaardigst dat, 
dat van den achtingswaardige Generaal Janssens zo kort duurde, 
echter gclove ik dat dien brave man, te zwak, in dit tijdvak, en 
omringd van de slcgtstc en onbekwaamste menschen, was.

Zo ik Uw EdG. een schets wilde geven van het verfoeilijk bestier 
dat wij doorgestaan hebben, dan moest ik uw ziel met smert ver
vullen, door de zelve te doen kennen, dat er monsters leeven, die 
een Nero, Ililogaballus, Robispiërc en diergelijke gedrogten overtref
fen. Der vrouwen Eer, bezittingen, en leeven, niets is vylig geweest, 
en alles geschonden, het liegt met de voete getreedenü! in een tijd 
van bedaardheid van geest, zal ik van dat bestier eenige fragmenten

34
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ten papiere brengen, en die Uw EdG. doen geworden, intusschen, de 
brave de Koek, en ik hebben het geluk gehad, dat wij van het 
grootste monster onbemind, geacht zijn geworden, niet te min heb
ben wij een jaar in ongunst zijnde, de grootste onaangenaamheeden 
doorgestaan.

Den Generaal Jansens kwam als Gouverneur Generaal in het 
laatst van April j.1. hier aan, met twee Fregatten en een Corvet, 
bragt eenige Hollanders meede, en ook Franschen, en daar onder 
een Generaal Majoor Jumel genaamd, eenige weinige franschen uit
gezonderd, waren die franschen een uitschot, en zagen ons aan als 
voorwerpen, welke niet spoedig genoeg weg geruimd konde worden, 
als Landdrost in den Oosthoek (het eerste en belangrijkste land-drost 
ambt geworden,) wist ik mij echter te maintineeren.

De Engelschen dit Eijland attacqueerende gedroegen de franschen 
zig alderslegtst. Den Generaal Jumel was de onbekwaamste vent die 
op voeten gaat. Lutzow heeft nog de meeste braafheid, en Militaire 
kennis bloot gelegd!!! den brave Janssens entbrak moed, teidig de 
franschen buiten de geleegenheid te stellen schadelijk te zijn, de 
Hollanders gedroegen zig wel, of schoon men geen reeden konde 
hebben de franschen aan te kleeven, was niemand der onze een 
verrader, of deed niet al het mogelijke ter afbreuk van de Engelschen.

Onder het Engelsch bestier is mij aangeboden het Magistraatschap 
in den Oosthoek, (de eerste civile persoon in dit departement) mijne 
omstandigheeden hebben mij gebooden, die post aanteneemen.

De Heer Raefies is Lieut. Gouverneur van dit Eijland, de chef 
des troupes, Muntinghe en Cransen!! zijn Leeden in den Raad hem 
toegevoegd, en daar bij L. W. Mijer Hollandse Secretaris Generaal!!! 
— De Heer Hope Commissaris te Samarang, en den Oollonel Gibbs 
alhier.

Wardenaar die onder het bestuur van den Generaal Daendcls 
Raad van Indien'wierd!! is als tweede in een commissie der En
gelschen naar Palembang geweest, dat Comptoir vonden zij afgelopen, 
zeeker veroorzaakt door de brutale wijze waarop Daendcls in Januari) 
1811 de Palembangsche Gezanten ontfing, en de dreigementen teegens 
hun vorst, waar meede hij dezelve te rug zond.

Van Braam die onder de Generaal Daendcls Praesident der Hoge 
Regeering was, en als zijn opvolger, door Zijn Excellentie benoemd, 
blijvende teevens minister te Souracarta!!! verloor dat Praesidium,
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beschikking onder de Generaal Jansens, en is thans door 
Engelsch Minister vervangen, denzelve had bij het voormalig 

Gouvernement te goed, twee en een halve ton piasters, of rijxdaal- 
ders (dit ben ik niet zeeker:) door voorschot, die hij nu kwijt is, 
hij blijft echter een zeer rijk man, hij en den Generaal Daendels 
zijn de eenige die schatten onder het verachtelijkst bestier vergaderde, 
overigens zijn de meeste ingezeetenen van Java geruïneerd geworden.

Het Batavias crediet papier is door het Engelsch bestier waardig 
gesteld de zes-en-een halve rijxdaalders gelijk aan een piaster zilver, 
zij vonden het in die eevenreedigheid, maar thans, wil men bij 
particuliere een piaster hebben, moet men tien rijxdaalders papier 
betalen.

Alhier, dat gedeelte dat wij Java plagten te noemen, is door 
Daendels ook een crediet papier ingevoerd geworden, waar door ik 
UwEdG. een beschrijving zal geeven, en dan voor dit maal besluiten.

Een der schoonste streeken van Java, Probolingo, of liever Banger 
en Lamatjang genaamd, inhoudende een oppervlakte van ruim Een 
Honderd en twintig vierkante Engelsche mijlen, leggende tusschen 
Passerouang en Bezoeki, besproeid aan de Noord, en Zuidkant door 
twee zeen, en bezittende vijf-en-dertig duizend zielen aan bewoonders.

Dit landschap is aan een Chinees verkogt voor een Millioen rijx
daalders, te betalen in tien jaren, en in twintig termijnen, als van 
zes maanden tot zes maanden met vijftig duizend rijxdaalders, bij 
den verkoop zijn direct Een millioen aan crediet papieren in de wan
deling gebragt, en daar meede een aantal schulden betaald. Voor 
het vervallen der termijnen word een loterij getrokken, vandeNom- 
mers op het gemeld crediet papier bekend gesteld, waar na de uit
getrokken nommers vernietigd worden, en de bezitters daar van de 
daar op bekend gestelde waarde in zilver erlangen.

De waarde van het Landschap is aftemeeten daar den koper geen 
geld heeft, en uit de revenuen het zelve betaald, en wanneer een 
paar Ton was bezittende, binnen vijf jaren daar eenmaal Honderd 
twintig du ij zend rijxdaalders uit zoude konnen trekken ’s jaarlijks.

Dit heeft niet weg genomen dat het gebrek aan zilvere specie in 
de wandeling, en het onbruikbare van crediet papier op het zooge
naamd Java, wanneer de communicatie met Batavia gesloten is, 
veroorzaakt hebben, dat men al spoedig voor Een Honderd rijxdaal- 
ders zogenaamd Probolingo papier geen vijftig rijxdaalders zilver
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konde bekomen, niet teegenstaande dat er geeseling gesteld was, 
teegens liet agioteeren.

En wel ingezien waren Een Honderd rijxdaalders aan Probolingo 
crediet papier bij de invoering maar vijf-en-vijftig waardig, en is 
hier geen commercie te drijven, en zelve bij na geen behoefte te 
kopen, zonder zilver specie — wanneer het Gouvernement den han
delaar, of andere ingezeelenen, het hun verschuldige, in dat papier 
voldeed, ware zij genoodzaakt zilver opteneemen. De gewone, of 
liever een lage intrest is hier op het zilver 9 pet, de middelkans 
die men had om uitgeloot te worden, is vijf jaren, het emplooi van 
Een Honderd zilver in die tijd kost dus vijf en veertig rijxdaalders, 
die afgetrokken van Een honderd, toond een waarde aan van vijf 
en vijftig.

Onderscheide debiteuren, en hier onder voornamentlijk Van Braam 
hebben zig ten kosten van hunne crediteuren verrijkt, voor al te 
Samarang daar het papier tot 60 prct. rabbat daalde, ik ken er die 
met 800 rds. 2000 rds. afbetaalde, als wisselende voor 800 zilver 
2000 probolingo papier in. Op het weigeren van het Probolingo 
papier voor zilver aanteneemen, stond lijfstraffe.

Ook den Generaal Daendels leide alhier vijftig duizend rijxdaalders 
die hem in zilver geleend waren, met zo veel Probolingo papier af.

De Leeden der voormalige Gouvernementen, zijn het reiden met 
twee stokken verboden geworden, dit is hun smertelijk.

Door den Generaal Daendels zijn hier aan rein en onrein Comman
deurs, en ridder orders uitgedeeld, en zelve het Dubbel van de ordens 
hem door den Koning meede gegeeven, deeze commandeurs en Rid
ders willende op Java blijve, moeten hunne orden afleggen.

Na verzeekering van altoos met Hoogachting te zijn teekene

Hoog Geachte Vriend 
UWclEdG. Dvv. D. en vriend 

A. GonDBA.cn.
Sourabaija 

den 7 (?) Januarij 
1812.

P. S.1) Had men het Amerieaans contract gestand gedaan, waren 
hier zo veele niet geruïneerd geworden, en de coflij zc is nu nog 
eevenwel verloren. Met opzet heb ik deeze snaar niet geroerd.

1) Eigenhandig.
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205. Brief van Minister D e c r o s aan Generaal 
Daenclels, 20 Jan. 1812.

Paris le 20 Janvier 1812.
J’ai i'cqu, General, la lettre, en date du 7 de ce mois, par la- 

quclle vous demandés, tant pour vous-même, que pour divers officiers 
et employés qui vous ont aecompagnó k votre retour de Java, 
Texemption de la retenue a percevoir pour le fret sur 19 Paniers 
de Macis transportés de cette colonie en France, k bord de la cor- 
vette La Sappho. J’aurais désiré qu’il eüt dépendu de moi de vous 
satisfaire k eet égard; mais: il m’est impossible de m’ecarter des 
dispositions d’un decret Imperial du 14 Juin 1811, portant (art. lcr). 
//Le fret de toutes les denrées coloniales qui auront été transportées 
//de Tlsle de Java en France, sur des vaisseaux, fregates on au tres 
//Batimens de notre Marine Imperiale, pour le compte, soit des fonc- 
//tionnaires et officiers civils ou militaires, soit des babitans de cette 
//colonie, sera pergu et prelevé en nature par les agens de 1’admi- 
//nistration de la Marine dans nos Ports, sur le Pied du Tiers des 
//Denrées, de chaque espêce, debarquées//.

Recevez, General, avec l’Expression de mes regrets, 1’assurance de
(signé) Decres.ma consideration distinguée.

20G. Idem aan idem, 7 Febr. 1812.

Paris le 7 Fevrier 1812.
Les observations contenues, général, dans la Lettre que vous m’avez 

fait 1’bonneur de ra’ ecrire le 6 de ce mois, et qui tendent a ap- 
puycr votre demande d’une exemption de fret, pour quatre petites 
caisses de thé et quelques pots de confiture, rapportés par vous de 
Java et destinés k votre usage personnel, m’ont paru succeptibles 
d’etrc prlses en consideration.

Je vous préviens que je donne ordre, en consequence, au commissaire 
de Marine a Bayonne, de n’exercer aucune retenue pour cause de 
fret, sur les objets dont il s'agit.

Recevez, Général, les assurances de ma consideration distinguée.
(signé) Decres.

P.S. Je vais faire paycr vos frais de voyage et ceux de votre aide de camp.
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207 Brief van A. F au re aan Van Po lanen, 
12 Maart 1812.

Kaapstad den 12e Maart 1812.

Waardste Vriend!

. . . . onze vrienden Le Roy & Son ....
Van Batavia, en het eyland Java, heb ik zedert de overgang aan 

de Engelschen, geen tijding dan door een brief van de Heer van 
IJsseldijk. Hij meld mij bij een brief van den 3 October, over Sl. 
Helena ontfangen, de fond en comble geruineerd te zijn, zo door de 
verliezen in Holland als in de Indiën. Hij bevond zich in den zelfden 
staat als toen hij in 1776 Texel verliet. Ik kan niet geloven dat 
den Inventaris van Mevrouw, onze goede kennis, ook gevlogen is. 
De vorsten van Java en Madura, meld de IIr. v. IJsseldijk, hadden 
gewedijverd in ontrouw aan het voormalig Gouvernement, maar, voegt 
hij er bij, zij zijn door de mishandelingen van Daendels daartoe 
uitgenodigt. Doordat de Hr. Janssens niet heeft willen capituleeren 
zijn de geldopschietingen aan het Holl. of Fransch Gouv*. niet ge
respecteerd. Deezen Ex gouverneur is in retour na Engeland in het 
laatst van December op St. Helena aangeweest en zeer wel ontfangen.

. . Ontzeg mij vooral niet uwe dierbare en boven alles 
geschatte vriendschap...................

U getrouwe vriend 
A. F.

208. Brief van den oud-Gouv.-Gen. Janssens aan 
den Minister van Marine en Koloniën, 1 Jan. 
1813.

Oui Monseigneur 1’Etat militaire dans rEtablissement ou j’ai com- 
mandé montoit a mon arrivée, a passé dix sept mille individus.

Une grande partie consistoit en Javans forcés depuis peu a être 
soldat, etat qu'ils ont en horreur; si la nation Javane est la lie des 
nations considerée comrae militaire, les nouveaux soldats etoient la
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lie des Javans. Ils desertoient par troupes; durant 1c tems que j’ai 
eu le gouvernement de ce pays, la desertion continuoit, et n’a été 
moins de soizante quatorze par semaine et c’est monté quelquefois 
jusqu’a deux cent cinqunnle; elle ne deminuait qu’apres 1’invasion 
de renuemi.

Dans les Hopitaux de Tanjong seul il y avait passé deux mille cinq 
cenl malades.

209. Uittreksel uit den staat van dienst van Generaal 
Janssens, 5 Jan. 1813. *

Etat de service du General de Division 
J. W. Janssisns. 
Etat de Service.

Gouverneur Général des Elablissemens Frangais a Test de 1’Isle de 
France, 16 Novcmbre 1810.

Décor ations

7 Janvier 1807. 
. 30 Nov. 1807. 
. 10 février 1808.
. 24 Nov. 1810. 
. 25 d°. 1810.
. 28Decembrel810. 
. 16 Mai 1811. 
. 22 février 1812.

Chevalicr de 1’ordre de 1’Union .
Commandeur.................................
Grand-croix......................................
Membrc de la Légion d’Iionneur . .
Oflicier de la Légion........................
Commandant......................................
Grand Oflicier.............................
Grand-croix de 1’ordre de la Réunion

Lc Général de Division. 
J. W. Jakssens.Paris le 5 Janvier 1813.
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Verbaal van den Minister van Koophandel en 
Koloniën Gold berg, 8 Dec. 1814.

Aan Zijne Koninklijke Hoogheid.

Het heeft zijne Koninklijke Hoogheid behaagd, bij appostillaire 
Besluit van den 15 Augs 11. n. 20 aan liet Departement van Koop
handel en Koloniën te renvooyeren de Requesten van Teysset & C°. 
kooplieden te Amsterdam als daartoe gelast door Mr. R. G. van 
Polanen, laatstelijk Raad Ordinair van Indien en sedert woonachtig 
te Bridgeport in Noord-America, te kennen gevende, dat gem. hunne 
principaal door en van wegens het Gouvernement zoo in Indie als 
hier te Lande, is belast geweest met eene secreete commissie om 
door het aangaan van Contracten met Huizen van Commercie in 
Noord-America in de dringendste behoeften der Hollandscke Bezit
tingen in Oost Indien te voorzien tegens betaling in Koloniale pro
ducten, onder toelage eener remuneratie van 8000 Rijksds. zilvergeld 
’sjaars, betaalbaar fe Batavia, dat hij in die commissie is werkzaam 
geweest van den 15 November 1808 tot den 4 April 1811, wanneer 
hij geweigerd heeft te voldoen aan de orders van den Gouv. Gen1. 
Daendels om eene schriftelijke verklaring in te zenden van gehoor
zaamheid aan den Keizer Napoleon en zich van dien dag af aan 
heeft beschouwd van zijn ambt en commissie te zijn ontslagen; 
wijders verzoekende dat de gemelde remuneratie van 8000 Rds. 
Zilvergeld ’s jaars over het voors: tijdvak zijnde 2 jaren en ruim 4 
maanden ten bedrage van ruim 18666 Rijksd8. zilvergeld, waarvan 
de betaling door den gouvr. gen1. Daendels is geweigerd geworden, 
met de interessen van dien, aan gemelden zijnen principaal te Batavia 
mogen worden voldaan, wanneer de Oost-Indische Bezittingen weder 
onder het Nederlandsch bestuur zullen zijn teruggebragt.

De ondergeteekende heeft de eer om op het voors: Request aan 
Zijne Koninklijke Hoogheid te berichten dat bij onderzoek aan den- 
zelven is gebleken dat de Commissie om de Ilollandsche Bezittingen 
in Oost-Indien van de onontbeerlijkste behoeften te voorzien tegen 
betaling in koloniale producten, door contracten tot dat einde in 
Noord-America aan te gaan, aan den IIr. van Polanen is opgedragen 
geworden in den Jare 1807, door den toenmaligen Gouv7'. Gen1. Wiese, 
gezamentlijk met den Directeur Generaal Van IJsseldijk; dat hij 
vervolgens op denzelfden voet daarin is gecontinueerd door den

210.
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gewezen Minister van Marine en Koloniën Van der Ileim met agre- 
atie van den toenmaligen Koning, bij eene aanschrijving in dato 
19 April 1809; dat hij daaraan ook heeft voldaan door het aangaan 

diverse contracten met respectable Huizen van Commercie, inge
volge van welke eene menigte van behoeften naar Oost-Indien 
zijn overgevoerd, doch dat de Gouvr. Gen1. Daendels niettegenstaande 
de daartoe ontvangene uitdrukkelijke aanschrijving niet heeft goed
gevonden om die contracten te homologeren, op grond dat de prijzen 
der producten, die voor de aangebragte goederen in betaling moesten 
worden afgestaan, te laag bepaald waren, en uit dien hoofde ook 
geweigerd heeft het aan den Hr. Van Polanen toegelegd honorarium 
te voldoen.

En vermits de redenen van die weigering, welke voorkoomen bij 
de brieven van den Gouvr. Gen1. Daendels, voor zooverre die alhier 
voorhanden zijn, evenmin als de wederlegging derzelve bij de brieven 
van den Hr. Van Polanen, alhier niet zoo volledig kunnen worden 
onderzocht en beoordeeld als op Java, alwaar die zaak eigentlijk 
behoort en ook de betaling van het honorarium moest plaats hebben, 
zoo zoude de ondergeteekende, onder eerbiedige correctie, van ge
voelen zijn, dat het verzoek van den gewezen Raad Ords van Pola
nen zoude behooren te worden gerenvoyeerd aan de Comissarissen 
Generaal en Gouv1’. Gen1, over de Oost Indische Bezittingen; en 
dezelve aanbevolen om op Java te onderzoeken, of en in hoeverre 
de door den IIr. Van Polanen aangegane contracten in Noord America 
tot voorziening der Indische Bezittingen van onontbeerlijke behoeften, 
zijn geweest overeenkomstig de secreete Commissie aan hem tot dat 
einde door den toenmaligen Gouvr. Gen1, en Directeur Generaal 
opgedragen en mitsdien aan het oogmerk hebben beantwoord; mits
gaders om, zulks alzoo bevindende, aan den Heer Van Polanen ofte 
zijnen gemagtigden aldaar te doen uitbetalen, zoodra de staat der 
Koloniale geldmiddelen zulks zal toelaten, zoodanige sommen als
dezelve zullen oordeclcn aan hem ter zake voorschr. in billijkheid

%
te competeren.

De ondergeteekende neemt de vrijheid een concept Besluit in dien 
geest hierbij over te leggen.

van

Wij Willem enz.

Disponerende op de Kequesten van Teisset & C°. q q, Kooplieden

“
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te Amsterdam, houdende verzoek dat aan derzclver principaal Mr. 
R. G. van Polauen, na dc herstelling van het Nederlandsch Kestuur 
op Java moge worden voldaan eene somme van Rds. 18666 zilver
geld, voor het aan denzelven toegelegd honorarium i\ Rds. 8000 
’s jaars, wegens eene hem opgedragene en ten uitvoer gebragtc 
secreete commissie om de Indische Bezittingen van de onontbeer- 
lijkste behoeften te voorzien.

Gehoord het Rapport van Onzen Staatsraad Goldberg, belast met 
de Portefeuille van Koophandel en Koloniën, in dato 8 December 
1814 n°. 646.

Hebben goedgevonden en verstaan ons met deszelfs rapport te 
vereenigen, en denzelven mitsdien in zijn voorschreven kwaliteit te 
autoriseereD, zooals hij geautoriseerd wordt bij dezen:

1°. om aan de benoemde Commissarissen Generaal en Gouverneur 
Generaal op te dragen om na de herstelling van het Nedcrlandsche 
Gouvernement op Java, aldaar te doen onderzoeken, in hoeverre door 
den gewezen Raad Ords. Mr. R. G. van Polanen is voldaan aan de 
door den voormaligen Gouvr. Gen1. Wiese en Directeur Gen1. Van 
IJsseldijk aan denzelve in den jare 1807 opgedragen, secreete com
missie, tot voorziening der Oost Indische Bezittingen van onontbeer
lijke behoeften, door het aangaan van contracten met huizen van 
Commercie in Noord-America tegens betaling met Indische producten, 
mitsgaders of en in hoeverre daar mede aan het oogmerk is beantwoord.

2°. om, daartoe termen zijnde en zoodra de slaat der Koloniale 
geldmiddelen zulks zal toelaten, aan den voorn. Mr. R. G. van Pola
nen ofte zijne gemagtigden op Java te doen uitbetalen, zoodanige 
somme als dezelve zullen oordeelen overeenkomstig het aan den 
zelve ter zake van de voorm. Secreete Commissie toegelcgd honora
rium van 8000 Rds. zilvergeld jaarlijks, aan hem in billijkheid te 
competeren.

10 Dcc. 1814, n°. 32.211. Koninklijk besluit

Wij WILLEM, itu de oratie Gods, Prinse 
van Oranje Nassau, Souverein Vorst der 
Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz.

Disponerende op de requesten van Teysset en C°. q q. Kooplieden 
tc Amsterdam, houdende verzoek dat aan derzelver principaal Mr.

van
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li. G. van Po lanen na de herstelling van liet Nederlandsch Bestuur 
op Java moge worden voldaan eene Somme van Rijksdaalders 18666 
zilver geld voor het aan denzelven toegelegd honorarium & Rds. 8000 
’sjaars wegens eene aan hem opgedragene en ten uitvoer gebrachte 
secreete commissie om de Indische Bezittingen van de onontbeer- 
lijkste behoeften te voorzien.

Gehoord het Rapport van onzen Staatsraad Goldberg belast met de 
portefeuille van Koophandel en Koloniën in dato 8 December 1814 
n°. 646.

!

=i

i

Hebben goedgevonden en verstaan
Ons met deszelfs rapport te vereenigen en denzelven mitsdien in 

zijne voorschreven kwaliteit te autoriseren zooals hij geauthoriseerd 
wordt bij dezen om aan de benoemde Commissarissen Generaal en Gou
verneur Generaal op te dragen.

1°. Om na de herstelling van het Nederlandsch Gouvernement 
op Java aldaar te doen onderzoeken in hoeverre door den gewezen 
Raad ordinair Mr. II. G. van Polanen is voldaan aan de door den 
voormaligen Gouverneur Generaal Wiese en den Directeur-Generaal 
van IJsseldijk aan denzelven in den jare 1807 opgedragen Secreete 
commissie, tot voorziening der Oost Indische Bezittingen van onont
beerlijke behoeften door het aangaan van contracten met huizen van 
Commercie in Noord America tegens betaling met Indische producten 
mitsgaders of en in hoeverre daarmede aan het oogmerk is beantwoord.

2°. om daartoe termen zijnde en zoodra de staat der Koloniale 
geldmiddelen zulks zal toelaten, aan den voornoemden Mr. R. G. van 
Polanen ofte zijne gemagtigden op Java te doen uitbetalen zoodanige 
sommen als dezelve zullen oordeelen overeenkomstig het aan den 
zei ven ter zake van de voorschreeven Secreete commissie toegelegd 
honorarium van 8000 Rxds zilvergeld jaarlijks aan hem in billijkheid 
te competeeren.

i

212. Twee briefjes van H. J. de Veer aan J. Val- 
ckenaer, zonder datum, en 12 Dcc. 1814.

I.
Mon dier Valckenaer! Le General Daendels, qui n’imagine pas, 

peut etre a justc titre, qu’on puisse s’occupcr plus agrcablement qu’a

■
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1’entendre ou h le lire sur ses hauts faits dans 1’Isle dc Java ct 
correspondance avec son ami Ie Sultan de Djohjokarta Amangkoe 

Boeana Senopatie, Ingelage et plusieurs autres noms m’a cnvoyéce 
matin sejH heures et demi deux de ses fils pour me prévenir qu’il 
vous avait vu hier et qu’il vous avait laissé dans la plus vive 
impatience de lire son ouvrage non achevé encore, et que j’ai tardé 
de vous envoyer pour le faire au complet, plus encore pour vous 
epargner 3 florins de port au moins, car le paquet pour qui ne le 
lit pas, parait lourd. J’aurais donc eu tort de faire 1’economie une 
fois de ma vie; condemne moi, et 1’envie me m’en prendra plus. 
En attendant je remettrai ce que j’aurai a main demain au soir a 
Madame Fynje, qui aura le plaisir de vous voir apres demain.

sa

n

II.
12 Decembre 1814.

Samedi passé j’etais a 2'/2 heures dans ma chambre ici et un mo
ment apres le Gen1. Daendels avait ‘son paquet, il doit vous 1’avoir 
dit, je lui ai offert mes petits services a Paris, .... (maar daarop 
had hij geen acht geslagen, enz.).

Brief van G. A. Reinking aan S. I. Wise- 
lius, 19 Jan. 1815.

213.

WelEdel Gestrenge Heer en Vriend!

Ik heb niet gemanqueerd UwEdG. bij elke voorkomende gelegen
heid met mijne lotgevallen bekend te maken, toen ik pas op de Gaap 
was begon ik reeds kort na mijn arrivement met aan UEG. te 
schrijven, ik vervolgde dit na mijn aankomst te Batavia bij elke 
zig voordoende gelegenheid; ik liet tevens niet na om mij bij eiken 
nieuwelings in deeze gewesten uit het Vaderland aankoomende na 
uwen welstand te informeeren: nog in het jaar 1812 gav ik brieven 
voor UEG. voor den Heer Valkenaer, voor mijnen ouden vriend 
Driessen enz. aan de Heeren Möllenbeck en Holsman, na de ver
meestering van dit Eiland door de Britsche wapenen, als krijgsge
vangenen naar Europa overgaande ter bestelling mede; dan tot mijn
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hnrtelijk leedweezen zie ik het antwoord op mijn schrijven tot dus- 
met uitgestrekt verlangen te vergeefsch te gemoet.

Ik ben bij de bloedige worsteling over het bezit van dit kostelijk 
Land zwaar gewond geworden, en heb er mijn Linkerarm en voet 
schier bij ingeschooten; //au moins 1’usage m’en est interdit pour 
cette vie// — ik ben zederd dien tijd buiten betrekking met het 
Gouvernement gebleeven; en mijne weinige in de Rechten vergaderde, 
en, zooveel mijn beroep toeliet, aangekweekte kundigheden hebben 
mij een wel niet ruim, doch echter redelijk bestaan bezorgd. Ik had 
liet in den Militairen Dienst tot Lieut. Coll. Adjt. gebragt en stond 
op het poinct om Majoor bij het 3e Regio*. Inf. van Ligne te wor
den ; aan den Maarschalk Daendels heb ik geen groote verplichting 
voor buitengewoone of spoedige bevordering; maar hij heeft mij ook 
geen tort gedaan. Men zegge van hem wat men wil, hij was een 
knap en ferm man, de noodzaakenlijke cathegorische Imperatif bezat 
hij in den hoogsten graad, hij wist zig te doen gehoorzaamen. — 
Op zijn zedelijk charakter valt zekerlijk niet veel te roemen quod 
ad sexum, maar hij heeft hier toch verbeteringen gemaakt, waaraan 
de vorige Gouverneurs (Pieter Both, Koen, Maatzuiker, Imhoff, 
Mossel en Overstraten uitgezonderd) naauwelijks gedacht hadden, 
uithoofde zij zig slegts met hun eigen Ik, en met het fortuin hunner 
Familien en Lievelingen bezig hielden, nimmer het oog sloegen op 
de immer aangroeijende magt der Engelschen in Indien, en derzelver 
rustelooze pogingen om ons den voet te ligten, en de middelen om 
deeze en andere colonien te bewaaren en teegen den afguust en aan
vallen der Engelschen tot nut van het Lieve Vaderland met kracht 
en nadruk te beschermen, te deerlijk verwaarloosden; --eene treurige 
waarheid, die de ondervinding en onzen leeftijd maar al te duidelijk 
geleeraard en bevestigd heeft; want de meeste onzer kostelijke be 
zittingen zijn zoo wel in den Eersten, als in den nu pas geëindigden 
Engelschen oorlog, bijkans zonder slag of stoot weggenomen.

Onze Ex Maarsch. D. heeft hier vrienden; maar ook zeer veele 
vijanden, en onder de laatsten zijn de Luiden van het oude Licht, 
de verwaaten eigendunkelijke oppermachtige Edele Heeren de aller
bitterste; deeze vrienden konden niet verdraagen dat de M aan het

(sit venia verbo). Hij 
besnoeide de knevelarijen en dieverijen der Ambtenaaren — hij zette 
ieder op zijn plaats; do Edele Heer kon geen Lid van de soit disant

verre

l

heilige huisje der Edele Heeren p

*
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Hooge Tafel, en tevens Commissaris over den Inlander zijn, hij was 
geen Regent, en Commissaris van de Lombardbank meer — De Edele 
Heer kon niet meer Commissaris Inspecteur van het venducomptoir, 
van het ambachtskwartier, van het Eiland Onrust enz. en tevens 
Lid der Regeering zijn; hij was niet meer Beschrijver van een of 
meer Buitencomptoiren, en te gelijk dikwijls Rechter in differenten 
en quaestien die van daar ter beslissing aan deeze Regeering wier- 
den overgezonden. De Hooge Regeering kon niet meer eigendunkelijk 
en vaak met barbaarsche wreedheid over het Leven en de gezondheid 
van ’s Lands oorlogsvolk te waater en te Land beschikken — Kort 
het opperbeleid van Zaaken was overgebragt, en berustte in de han
den van den Repraesentativen Oppergebieder, en de Edele Ileeren 
hadden een ruim nan hunne waardigheid geëvenredigd jaarlijks inko
men van bijna 20.000 Rds. papier van credit, ’t geen destijds 10.000 
Rs. zilver was: hiervan konden zij, als meest alle reeds aanzienlijke 
vermoogens en bezittingen hebbende ruim en zeer fatsoenlijk leven; 
maar nog Europeers, nog Chineezen, nog Mooren nog Javaanen 
mogten op zwaare straf, meer de voorspraak en hulp van den Edele 
Heer of van Njonja Meprouw verzoeken, of eigentlijk koopen voor 
chitsen, zijden stoffen, Juweelen, paerlen, Briljanten, stofgoud, wel
riekende oly, etter van Roozenoly, Rijst, fraaije en uitgezogte hout
werken, kaersen, waxdammen, koeyen geiten ganzen eenden en 
ander pluimvee, voor geen vette kalveren, voor geen slaaven en 
fraaije slavinnen, nog contanten — enz. enz.

De openbaare Ambten wierden schaamteloos aan de meest gee- 
vende verkogt en het publiek wist bijkans altijd eenigen tijd vooraf, 
wie der sollicitanten een vacant geworden Ambt zou bekoomen, en 
na de begeeving van het ambt wist men hoeveel er aan den G. G.; 
den heer Directeur, en de andere Ileeren der Hooge Tafel voor 
betaald was Enz. — dit alles schafte de M. af, hij besnoeide het 
al te gevaarlijk gezag en den voor het opperbewind bedenkelijken 
invloed der Inlandsche Regenten, hij zette den trotsen Kuvelmoed 
van den Soesoehoenang Keijzer van Souracartn, en van den Sultan 
van Djocdjocarta paal en perk. — De magt, invloed, en tergende 
trotsheid van de genoemde Inlandsche Vorsten en grooten was tot 
eene zoo dreigende hoogte geklommen, dat zij vaak opentlijk der 
Hooge Regeering weerstreefden, en niet minder dikwijls de beste en 
nuttigste inrichtingen ter verbetering bij de hand genomen en int
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werk gesteld door : kuiperijen, intrigues en wel eens omkoopingen 
van ’s Lands ambtenaren op Java, ook nu en dan door oproerige 
beweegingens dwarsboomden, of ten eenenmaal deeden mislukken en 
in ’t riet loopen.

Toen I). hier kwam waren wij in eenen ruineusen en kostbaaren 
oorlog met Cheribon ingewikkeld, deeze heeft ons zeer veele menschen 
gekost, en had het aanzien van, door het eeuwig duurend knoeij- 
systema der Ind. Regeering, en de verkeerde ellendige halve maat
regelen, die men nam in een tijdstip, dat men de muiterij nog als 
in de geboorte kon smooren, alle Europeesen te zullen opslokken en 
verteeren — ’t is echter tevens waar, dat de knevelarijen van den 
Ed. Hr. Walbeek, en nog veel meer die van den Ed. Hr. Rosé cum 
uxore den Cheribonners billijke stof tot misnoegen en tot onvre- 
denheid gegeven hadden; deeze geknevelde, uitgeplunderde, tot op 
het gebeente uitgezoogen menschen beklaagden zig meermalen, maar 
de Edele Ileeren hadden vrienden beschermers deelgenooten van den 
buit te Batavia, dus wierden zij met versmaading weggejaagd en 
teruggezonden, en nu raadeloos, wanhoopend geworden wreekten zij 
zig niet op hunne bloedzuigers, maar begonden zeer verkeerdelijk 
alles te vuur en te zwaard te verwoesten, te blaaken en te branden; 
zij bedierven hiermeede hunne oorspronkelijk goede zaak, zij wierden 
nu als muitelingen beschouwd uit vreeze, dat dit vuur ook tot andere 
gedeelten van het Eiland zou overslaan, zond men Trouppes tegen 
hun af en ziedaar de oorlog in ligter laaijen vlam ontstooken, een 
oorlog nog zooveel te verschrikkelijker dewijl eene alles vernielende 
pestziekte op het eigen tijdstip liet land ontvolkte en tot eeue hui
lende wildernis maakte.

Alles was bekrompen naar en Eigenbaatig ingerigt een systema 
van achterdochtige kinderachtigc vreeze belette of verbood den weet- 
gierigen Natuuronderzoeker den beminner van Landelijke Schoon
heden, om het binnenste deezer overheerlijke Landstreeken te bezoe
ken — Om ruim 12 uuren van Batavia naar Buitenzorg te reizen 
moest men eene schriftelijke permissie van den Heer G. G. en een 
of twee oppassers van 
houden tot de terugkomst; wanneer de Heer Gouv. Gen. naar Bui
tenzorg (zijn Eigendom zoolang hij in Functie was), reisde, wierd hij 
door een Commissie uit de Iiooge Regeering vergezeld tot aan Rus
tenburg; aldaar overnagtte ZijnllEdclh. en reisde vervolgens ’san-
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deren daags tot Tanjong Oost, of Tjiemangies, om dan op den derden 
dag fris en gezond, na deezen vermoedenden togt van nog geen 13 
Hollandscke uuren, op Buitenzorg aan te koomen, en liet door staat
zorgen afgepijnde hoofd gerustelijk op het zagte hoofdkussen neer te 
leggen — Voor Zijne HoogEdelheid vertrok was het Extraordinaire 
Vergadering bij de Hooge Regeering, en nu nam men het tederst 
hartroerendste afscheid van Zijne HoogEdelheid, en wenschte hem 
behouden en gelukkige reize, even of hij naar Kamschatka moest 
of zou gaan — hartbreekender was nog het Farewell wanneer Z. 
HEdelb. ’s ochtends van den tweeden dag van de Eerste pleister
plaats Rustenburg (drie uuren van de Hoofdstad geleegen) de reize 
naar Tanjong 3 uuren verder zou voort zetten, waarna de Commissie 
uit de Hooge Indiasche Regeering naar Batavia terugkeerde, en aldaar 
in eene even zoo Extraordinaire vergadering verslag van haar ver
richtingen deed, even of zij het Lot en de bestemming van geheele 
Staaten en volkeren bepaald en geregeld had.

Daendels deed het naar het uiterlijk aanzien prachtig kasteel van 
Batavia, dat ongezonde moordhol, dat zoo veele duizenden Europeërs 
inzwolg voor het grootste gedeelte afbreeken, alleen de overheerlijke 
talrijke magazijnen en pakhuizen, om derzelver nabijheid aan de zee, 
en het geriev der koophandel op de oude plaatsen laatende blijven; 
hij brak de onnutte keeten van batterijen, benevens het zoogenaamde 
Waterkasteel, die zoo veele schatten en menschen gekost hadden, 
om derzelver absolute nutteloosheid, en ongezonde ligging aan en in 
het modderig stinkend zeestrand, af. Dat alle deeze batterijen en 
kasteelen onnut waren, en dat M: D. ook hierin met rijpen raade 
is te werk gegaan, en gehandeld hebbe, bewijst volkoomen de 
Landingsplaats, welke de Engelschen, destijds onze vijanden (maar 
thands wederom onze charmante getrouwe belangelooze geloovs en 
Bondgenooten) zig verkoozen hebben, namelijk op Tjielintjing, 3 
uuren van de Hoofdstad aan zee geleegen. Daendels verplaatste de 
Comptoiren Drukkerij enz: van het Gouvernement in een buiten de 
stad aan ’t Molenvliet geleegen zeer aangenaam en zeer gezond zeer 
spacieus gelegen Buitenhuis. Hij verfraaide de reeds zeer fraaije 
Environs van Batavia nog aanmerkelijk— Weltevreden inzonderheid, 
benevens de daar en in den omtrek gccantonneerde en gecaser- 
neerde Trouppes, waren het bijzonder voorwerp van zijne werkzaame 
bezorgdheid voor de gezondheid zijner Trouppes.
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Zoudt gij kunnen gelooven Vriend! dat er geen Posterijen op dit 
groote en schoone Eiland waren? Wagenverhuurderijen waren er 
zeeker genoeg in de Stad en Buitensteeden; maar men ging zelden 
verder dan Weltevreeden of Mr. Cornelis, hij die zijn Landgoederen 
en Buitenplaats wenschte te bezoeken, deed dit met zijn eigen rijtuig, 
en in de Regenmousson veelal met Pedatty’s ofBuffelkarren — naar
dien de wegen zelvs op eene geringe distantie van de Hoofdstad 
als dan op zeer veele plaatsen zelv te paard moeijelijk te passeeren 
waren; echter was D: de schepper van een Landstraat van bijkans 
den Westelijksten uithoek van Java, tot op eenen geringen afstand 
van Banjoewangie; over klippen, hemelhooge bergen door moerassen 
en ontoegankelijke bosschen, onveilig gemaakt door wilde dieren en 
roovers baande hij eene overheerlijke breede schoone Landweg, hij 
opende door verscheide andere wegen den toegang tot het binnenste 
des Lands tot aan de Hoven der machtigste Javasche vorsten. Er 
was voor Ds. komst op Java geene of weinige Politie, deopenbaare 
wegen waren tot in en bij de Hoofdstad zelve ten uiterste onveilig, 
hij zuiverde de boven en beneden Landen van struik roovers, moor- 
denaaren en vagebonden, hij stelde de noodige orders dat met den 
meesten spoed de Rapporten van het eene einde des Eilands tot het 
andere wierden o-ergebragt. In zeven dagen tijds ontving men op 
Sourabaya een briev van Batavia met de ordinaire post, daar men 
te vooren drie a vier wecken en langer hierna moest wachten, op 
alle Stations waren genoegzaame wagens en paarden ten gerieve 
der reijzigers in gereedheid voor eenen gematigden prijs. Hij ver
meerderde en verbeterde de culture door het geheele Land; maar 
vooral was de Rijstcultuur in de Bataviasche ommelanden eene zijner 
eerste zorgen ten einde Batavia en de volkrijke Environs buiten den 
toevoer van Java te kunnen doen bestaan. Hij groev canaalen en 
vaarten ter gemakkelijker afvoer der Producten; de coffycultuur was 
onder zijn Bestuur aanmerkelijk toegenomen Ilij leide het schoone 
Fort Lodewijk aan den mond van den Irechter tusschen Java en 
Madura, de Redoutes op Menaré aan de monden van de bolosclie 
rivier, het Fort Calimaas aan den mond der rivier van Sourabaya, 

hij verlengde het hoofd der laatsfgem. rivier door Jettées, en 
maakte dezelve voor gelanden Brikken tot aan de werft en verder 
bevaarbaar, hij stigtte de constructie winkel de plaatsvervangster 

het geheel onnut geworden zeer kostbaar en door deszelvs lig-
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ging ie Batavia ongezond ambnchtskwartier, hij vergrootte en ver
beterde de werff te Sourabaya, hij vergrootte de munt te Sourabaya 
considerabel — ’T is echter tevens waar, dat zijne Regeering 
kostbaar geweest is; maar tot zoo veele en zoo buitengemeene werk
zaamheden was ook veel geld noodig; D: voorzag echter in alles, 
hij schiep eene Flotille, die Java’s kusten tegen de zeeroovers bevei
ligde, en het wel eens met succes tegen Engelsche Fregatten durvde 
op te neemen: Elk ambtenaar wierd op zijn tijd betaald, en om alle 
deeze uitgaaven te vinden, wierd er eene quotisatie over de rijkste 
ambtenaaren en ingezeetenen van deeze Colonie geheeven, en toen 
dit niet genoeg opleverde om in de dringende behoeftens te voorzien, 
wierden de onuitgezette gelden van uitlandige persoonen uit de han
den hunner gemachtigden hier opgevraagd, en voor dezelve alle
Landsproducten verboden.-------„maar” zeggen zijne Antagonisten
„hij had met alle deeze uitgaaven kunnen supersedeeren, aangezien 
de Penurie waarin zig ’s Lands Cassa bevond; dan had hij niet 
noodig gehad om de gelden van uitlandige persoonen (c’est a dire 
de zoodanige die niet uitgezet of renteloos lagen) uit de handen van 
derzelver gem.[achtigden] alhier op te eischen, en in ’s Lands Cassa over 
te brengen en alzoo uit de circulatie te brengen — dit is de groote 
steen des aanstoots voor de gem. hier; deeze vrienden zijn overhoops 
gewoon om de gelden van hunne Principaalen jaar en dag voor zig 
zelve te gebruiken of op Interest te beleggen; zij trekken er dus de 
misen van, zonder dat de Principaal ooit grondige kennis erlangt 
van ’t gebruik dat er van zijn geld gemaakt is; gelukkig nog zoo 
er ooit iets van te recht komt, want zeer dikwijls maakt de gem. 
een fatsoenlijk banqueroetje, de communicatie met liet Vaderland 
wegens den oorlog gestremd, en bijna ten eencmale afgesneden zijnde, 
leevden deeze vrienden recht lekker onbekommerd, onbezorgd en 
zeer op hun gemak* van eens andermans geld; kwam er al eens 
eene Exhortatoire missive tot het doen van remisen, dan wist men 
dit kunstig, onder voorwendsel van zee en oorlogsgevaar, al uit te 
stellen of geheel van de hand te wijzen — Toen het Besluit van 
den M: om de bovengem. gelden in ’s Lands Cassa te storten, uit
kwam, hoorde men allerwegen een luide kreet opgaan over de on
rechtvaardigheid deezer zoo ongehoorde maatregel ; maar dit was 
niet de stem der belangelooze vaderlandsliefde, maar van eigenbaatige 
gierigheid, om er geen andere naam aan te geeven. De Staaten der

zeer
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Boedels van deeze uitlandige persoonen kwamen nu onder het oog 
van het Gouv1. en van het publiek, de zelve moesten onder Eede 
bekend gesteld en opengelegd worden, er viel nu niets meer te slie
ren (een oud Bataviasch woord in goed Hollandsch zoo veel betee- 
kenende als verdonkeremaanen, te kort doen, verdonkeren, steelen).

Verder word aan D: nog te laste gelegd 
Qu’il aimait la belle blotide;
Et la brune aussi —

maar men vergeet hier bij te voegen, dat alle vrouwen, Juffrouwen 
en Mevrouwen, die D: kan geenfileerd hebben, het even gaarne 
gedaan wilden hebben, als hij het deed, dat veele zelvs den Heeren 
gemaals ten marchepied tot fortuin verstrekt hebben; en dat de laatst 
gem. eerst begonden te schreeuwen, toen de grap bekend was ge
worden en zij van hunne volontaire of involontaire opoffering niet 
die voorrechten plukten, die zij er zig van hadden vooigesteld. —

Zoo is het dan in Holland wederom Oranje Boven: veel geluks 
er mee!! Daendels, vertelt men hier, is in ongenade gebleeven bij 
den Souverainen Vorst, en is naar Frankrijk geboegseerd, alwaar de 
Minister van Politie verzogt is een waakend oog op hem te houden 
— Zommigen willen dat graav D: van Hogendorp wel eens als gou
verneur naar herwaards kon koomen, dit zou de Heeren Siberg, 
Engelhardt, IJsseldijk en anderen niet aanstaan — Wij hebben behalve 
veele andere Ilollandsche Familien en Individu’s, ook de Familien van 
van Groll en van den Berg en de Nijs hier gekreegen; de drie 
hoofden der opgem. Familien zijn terstond Leden van de Weeskamer 
geworden, en alle hunne zoonen zijn op eene andere voordeelige wijze 
geemployeerd geworden.

De Heer Chirurgijn majoor Sluiter is de vriendelijke brenger deezes, 
ZijnEd. wacht na het sluiten om aan boord van de Charlotte Cap1. 
Brouwer te gaan — ik hoop spoedig met eenige Letteren van UEG. 
gerespecteerde hand te worden vereerd, zullende het mij liev zijn te 
moogen vernoemen, dat het UEG. en de Uwen in allen opzigte wei 
gaat, ik sluite met de vriendelijke bede, om mijne Respeetueuze 
Complimenten bij gelegenheid bij de Heeren Valckenaer en van Kooten 
af te leggen, UEG. verzoekende wel te willen agreeren de gevoelens 
van bijzondere consideratie en Respect waarmede ik de Eer heb te zijn

Wel Edele Gestrenge Heer! 
UwelEd. G. Dw. Dienaar!

G. A. Reinkino.
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Onder de werken door den M: D: ter verdediging deezer Colonie 
aangelegd verdiend ook genoemd te worden het geretrancheerde camp 

Mr. Cornelis, niet door den aanlegger gedestineerd om zig daarin 
op te sluiten, gelijk Zijn Exc. Janssens (destijds veel vaart loopende 
op den tytel van Fransch generaal doch nu, zooals ik met genoe
gen verneem weder van batterijen veranderd, en Luit. Gen1, in 
Hollandschen dienst!) assez sottement et b.t.m.t. gedaan heeft 

dan ook het gevolg geweest is, dat deeze colonie, evenals 
de Caap bevoorens iu ’s vijands handen gevallen is — veel min om 
daarin zig te laaten in forma belegeren, maar tot een oogenblikke- 
lijke wijkplaats, in gevalle de vijand het hem in de Environs van de 
stad en op Weltevreden te bang maakte.

Indien D: aan wien men zoo veel te laste ligt hier ware geweest 
op het oogenblik der Landing, dan geloove ik dat de Engelschen 
het zwaar te verantwoorden zonden gehad hebben. —

van

waarvan

Vale et me amare perge!

214. Statement of facts and observations, subjoined 
to the petition to his Royal Higliness the Sove- 
reign Prince of the Netherlands, [by Le Roy, 
Bayard & Mc. Evers]. Jan. 1815.

Although the claim of the petitioners may be judged to be fully 
substantiated, when the petitioners shall have proved, that the con- 
tracts entered into by them have been formed by public Agents of 
the Dutch Government, on a special Commission lor the purpose, 
and have on the part ot the petitioners been litterally and faithfully 
executed:

and however their claim must be considered as substantially to 
be founded on these facts, tliey presume it will not be irrelevant lo 
their cause, to prove also by some observations that in tlic pecu- 
liar circumstances of the times, and the total derangement, amoun- 
ting nearly to an annihilation of the trade of the world, the tracts 
of the Dutch East India Colonies, tracts there so severely feit, that 
tliey threatened their existence, could not have been supplied on 
better terms. In the petition to Ilis Royal Higliness the petitioners
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have stated that bcfore they have entered into any negotiations with 
the agents of the Dutcli Government, they have ascertained that 
the said Agents were duly qualified to enter in the name and be- 
half of that Government into engagements, the which being made, 
were to be considered as absolutely binding on the Dutch Govern
ment and on the Government in India.

His first application to the petitioners for supplying the East 
[ndia Colonies from America, was made to them in the year 1808 
by Mr. Meyer — declaring and proving hiraself to be empowered 
by General Daandels for that purpose, which was furth6r corrobo- 
rated by Adrairal Buysken’s letter from Batavia of May 1808 — 
wherein he further stated, that Mr. Meyer was to communicate the 
object of his mission to the commercial kous* of Mess». Le Roy, 
Bayard & Mc. Evers, to wliom Admiral Buysken’s letter was addressed. 
A general Embargo, at the time of Mr. Meyer’s first arrival, being 
in force in America, the object of his mission could not then be 
accomplished, and he departed for Holland.

Tliis embargo having been rescinded in 1809, the petitioners were 
applied to by Mr. van Polanen, who communicated to them lst a 
commission granted to him at Batavia, on the 15 Nov. 1807, by the 
then Governor and Director General, and by which he proved to 
dispose by contract in America, of certain quantity of spices, in 
payment of certain supplies, as expressed in a List, subjoined to 
his commission for the Islands of Amboina and Banda, 2nd1*' a letter 
of the Minister of Marine and Colonies in Holland, dated 19 May 
1809, by which the before mentioned commission of the Governor 
and Director General at Batavia was renewed with furiher and ample 
power, to supply by all practicable means in the general tracts of the 
East Colonies only with tliis restriction that all payments for con
tract cd goods should be made at Batavia and in no event to be 
cliargeable to the Government in Holland.

On their official document the petitioners found themselves sufïiciently 
autljorised to enter into negoliations with Mr. van Polanen, and entered 
with him in contract for tlie dispatch of money and goods by the 
Brig Gold Searchcr, the Alert, and the Batavia to Sourabaya in the 
Island of Java.

After the departure of thosc vessels, the petitioners were informed 
in the month of December 1809, by Mr. van Polanen that Mr. Meyer

,r

f

k



550

had returned to America, and had been adjoined to liirn in the exe- 
cution ofhis commission by the Minister of Marine and Colonies, as 
appeared by a letter of the 18st of July 1809, and it was on tliis 
occasion that Mr. van Polanen thought it proper, to acquaint the 
petitioners, that by his advices from Batavia, with regard to the 
character and conduct of General Daandels he was informed, that 
he affected to act independently of the Government in Holland and 
had declared to consider himself bound by no instructions or restric- 
tions, that, passionate and insolent, he acted generally under the 
influence of his passions, in total disregard of the Council; that he 

had declared, that he would suffer no interference from whom- 
with his government, and that he had been heard to make 

of very intemperate language, especially against the then Mi
nister for the Colonies, and also against him van Polanen; that he 
van Polanen had therefort determined not to interfere in future with 
any negotiations Mr. Meyer was intent and had intended on him to 
enter into for the supply of the Colonies, notwithstanding he thought 
the interest of the Colonies required it, but that he was of opinion, 
that those interests would be better promotcd by leaving all negotia
tions entirely in the hands of Mr. Meyer, trusting that he, being 
the special and confidential Agent for the same purpose of the general 
Daandels, the latter would not act so inconsisteutly, if he should as 
it was to be apprehended, venture to disregard the authority of 
his Government in Europe, as to disavow the aids af his own Agent; 
that he van Polanen convinced of the urgent necessity of sending 
further supplies to the Colonies, such being also the reilerated orders 
of II. E. the Minister, requested the petitioners to enter into negotia
tions with Mr. Meyer, and engaged himself, that he would by his 
signature of the future contracts on his ofiicial responsability, pledge 
the faith of his government, when in his judgment, he should con- 
sider tliem entitled to his approbation.

Mr. Meyer afterwards arrived in New-York and ha ving in vain 
attempted to engage some houses of Commerce in Philadelphia and 
Baltimore, to enter into contracts with him, found himself obliged to 
apply to the petitioners.

It appeared then that he was furnished by Mr. van Polanen of 
his whole correspondence with the government in Holland and in 
India, relating to the first contracts, and thereby had become fully
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acquainted witli the grounds and calculations on which they had been 
made, and he dcclared his unqualified approval ofthem; hc proposed 
to enter into further and more extensive contracts, and although in 
the negotiation and conclusion of them, the petitioners treated only 
with him, they informed Mr. van Polanen, who remained at his 
residence in Princetown, N. Y., of the subject, state and progress of 
the negotiation. The contracts entered into with Mr. Meyer, for the 
ship Telegraph, Cornelia, Governor Strong and Catherina Augusta, 
were conseqnently fully approved of by Mr. van Polanen, and received 
after their completion his signature and that of Mr. Meyer.

The legality of the contracts is therefor, in the humble opinion 
of the petitioners, beyond all dispute. And altliough it was not a 
doubtful question with them, if the governor Daandels was bound 
tosubmit to the dispositions of the government from which he held 
his commission, they had reason to think themselves doubly secure by 
having treated with his own confidential agent, deputed by him for 
that purpose to America; who had failed in'his attempts in Europe 
to procure the least assistance from there for the colonies; who by his 
residence in Europe and in America had becorae acquainted with 
the numerous impediments the trade in colonial produces had at that 
time to struggle with. An Agent in whose talents and integrity the 
General Daandels, it may be supposed, had placed the more his 
confidence. as having, as the petitioners are informed, filled with 
reputation the first commercial and financial office at Batavia.

It does not belong, after this, to the petitioners to enquire, how 
the General Daandels can have thought to reconcile his subsequent 
declaration, that Mr. Meyer was unacquainted with mercantile afifairs, 
after having himself appointed him to a most important mission, 
whcrein nothing but mercantile knowlcdge was required.

The general Daandels seems not to have been aware, that this 
declaration amounted to a self-accusation, that he had in thechoice 
of an agent to transact the most important affairs of the Colonies 
in America, been himself wilfully unmindful of the great interests, 
committed to his cliarge. And the petitioners should not have con- 
sidcred themselves auihorised to the foregoing remark, were it not, 
that the declaration of the General Daandels, if it could bebelieved 
in, would deprive them of the strength their claim receives from the 
eonsideration, that the contracts have been made, not only with au

--
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authorised agent of the Dutch Government, but also with the 
confidential agent of the general Daandels, who was to execute 
tliem, and that they were consequently doubly binding on liim.

However it lias so happened that under tliis pretext of the inca- 
pacity of Mr. Meyer, the general Daandels lias exonerated his Agent 
from the principel share he has had in the passing of the contracts, 
and has promised to consider them as the sole act of the agent of 
the Dutch Government.

That agent seeing himself personally insulted by the manner in 
wbicli general Daandels had annulled the contracts, and the petitio- 
ners at the time it came to their knowledge, thinking him in his 
person and property responsable for it, he has in his vindication, 
given to the petitioners, in his letter of 28th July 1810, a full 
statement of the grounds on which he has acted, and communicated 
to them the letter of H. E. the Minister of the colonies of the 9th April 
1810 — whereby it appears, that the first contracts the general 
Daandels had venlured to annul, have been fully approved by the 
Minister, with a pressing recommandation to continue in the measures 
he had adopted for the relief of the colonies and a reiterated order 
on the general Daandels to fulfill the contracts made or to be 
made by Mr. van Polanen, by which declaration and command, 
the highest security is given to the claims, of the petitioners, 
which the laws ever require in the case of civil contracts, namely 
the approbation by the principal of the acts of his agents by which 
the principal virtually adopts such act as his own act and deed — 
and it is on this uncontroversible principle the petitioners respect- 
fully consider their claims on the Dutch Government to be founded.

No objection can also be urged against the petitioners for their agents 
having submitted to the hard and ruinous conditions prescribed to 
them by General Daandels.

After a short hasardous voyage to the Island of Java lliey would 
not venture to depart from there to any other poit in India by 
which their insurance made at a high premium, would have become 
forfeited and where their cargoes were not in demand and would 
not have been of any value. However after having entered a port 
in Java, at that time dcclared in a state of blockade by the British 
Naval Commanders in India, their vessels and property would have 
been liable, in meeting with any British cruiser in the Indian Seas,
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to seizure and condemnation for having broken the blockade of the 
Island of Java.

The vessels of the petitioners having once entered the port of Java, 
and their money according to a standing rule there being immediately 
landed, were entirely in the power and at the discretion of General 
Daandels, and the Agents of the petitioners were bnt too soon in- 
formed, tliat the least resistance against his will, would draw on 
them the terrible effects of displeasure of a man, who prided him- 
self on the violence of his measures, reeognised no authority but 
tliat of his own will, and had made himself an object of terror to 
all who were within tlie reach of his uncontrolable power.

But have the agents of the petitioners been unmindful of their 
duty in endeavouring to enter their protest against the government at 
Batavia, for the non fulfilment of the contracts, but vainly, as 
general Daandels had forbade them to do it, and the Notary ap- 
plied to, refused to aid, for fcar of forfeiting his life in doing so.

After the foregoing statement of the lawfulness and solidity of 
the contracts, the petitioners beg leave to represent in a cursory 
review, the peculiar causes and circumstances under which they 
have been made.

During the years 1806 and 1807 the American coramerce and 
navigation was, nearly everywhere, harrassed and interrupted by 
Britisli and French cruisers, in consequence of the restrictions laid 
by the blockading Decrees issued by Great Britain against neutral 
nations, trading to the countries and colonies of their enemies by 
French decrees affecting neutral commerce generally. The Berlin 
and Milan Decrees were promulgated during thïs time, and in their 
successive operation and extension, destroyed all American com
merce to the. continent of Europe.

The fust long embargo was laid by the U. S. of America in 
December 1807, and continued till April 1809.

It was owing principally to these concurring circumstances, tliat 
for nearly tliree years, little or no supplies reached Java from the U. 
States. The internal state of the mother country prevented even all 
intercourse witli the colonies.

The first embargo was retnovcd in consequence of an arrangement 
afterwards disavowed by the Britisli government, the orders in 
council and the blockades of the Britisli remained in force; the U.
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S. enacted a nonimportation act against Grcat Britain, who on her 
side continned to distress more and more the commerce of the U. S.

A similar practice was coutinued by the Imperial Government of 
France. With the exception of Russia and Sweden, in all the ports 
of France, Italy, Spain, Holland and in the Nortli of Europe Ameri
can vessels and cargoes were, under different pretexts, seized by 
French Authorities, or given up to tliera.

In 1809 France passed rigorous Decrees, prohibiting the intro- 
duction of colonial produce into France, or in the couutries called 
his allies, except under French flag or by special License. In No
vember 1809 the American government dismissed Mr. Jackson the 
British Minister, which event gave rise in America to an apprehen- 
sion of an approaching war with Great Britain. A rumor also had 
reached the U. S. that the wliole Island of Java was declared in 
a state of blockade, by Admiral Drury, which afterwards proved to 
be fact.

This was the political and commercial situation ot the U. S. of 
America in May 1809 when the contracts for supplying the Dutch 
colonies in the E. Indias came into agitation and after the removal 
of the embargo a subject of consideration with the petitioners.

Mr. van Polanen having made several attempts to engage Ame
rican Merchants to renew their former intercourse with Java, or to 
enter into contract with him, applied to the petitioners, who had also 
previously been engaged in the trade to Java. It does not belong 
to them to mention their standing in America, but tliey are free 
to aver, that they are known, and as they flatter themselves, advanta- 
geously known, as well in Holland as in Java, wliere their con- 
nections are among the most respectable houses and individuals, in 
the civil and military service.

Among these is Admiral Buyskens who arrived in America in 
1807. The petitioners fitted out a ship to carry him to Java, and 
it was previous to his departure, when but partially acquainted 
with the wants of the East India Colonies, but having observed 
during his residence the numerous difliculties and dangers the Ame
rican commerce was subjected to, that hc proposed the petitioners, by 
Letter of the 13th Nov1'. 1807, to carry certain supplies to Java, en- 
gaging him to allow them a profit of 50 pc1, on the vessels, and 
150 pck on the goods, and to pay them in coffee at the rate of 12
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■ Drs tho picol, or in bills of Amsterdam, at the option of the petitio- 

ners: wliieh terms were infinitely more advantageous to them, tlian 
have since been allowed them by the contracts.

When the contracts were first proposed lo the petitioners, some 
of them had by dear bought experience fonnd that the trade to Ba
tavia could not be renewed but with the prospect of loss, so long 
as the price of colonial produce sliould not be considerably reduced. 
During the embargo in 1808, they had sent an Agent from America 
to Madeira, with letters of credit for Drs. 50000 on England and 
Holland. A portuguese vessel was chartered and proceeded with the 
money to Java; spices were received in return at the usual high priccs, 
and this voyage seemingly so well planned, proved a loosing enter- 
prise to the concern. The Ship Constellation, which carried to Batavia 
Admiral Buyskens, retnrned to New York in 1808, during the em
bargo, and brought a cargo of coffee, pepper and some few spices. 
The coffee and pepper notwithstanding the embargo, could not bring 
the first cost and after remaining in the U.S. for about 12 months, 
were reshipped to Holland, whcre the coffee was sold, but the 
pepper seized by French authorities, pretendently as being British 
produce, was carried to Antwerp and lost to the concern.

It is true that during the long embargo in the U. S. many articles 
had risen very high, being in part occasioned by actual want of 
articles for use and consumption; but the great and principal rise 
in most all articles originated in the spirit of speculation. This 
remark is in particular applicable to superfluous articles sucli as 
spices. The spirit of speculation had driven them up the nutmegs 
to Drs. 10 the pound, Cloves to 110 cents and Mace to Ds 10 but 
these priccs were entirely artificial. No sooner was the embargo 
removed and shipments were made to Europe, than nutmegs in suc- 
cession dcclineci to Ds 7-6 5 4 and last at Ds 3 and were then un- 
saleable. The sarae with Mace which was soon down to Drs. 5 and 
cloves al 80 cents; but even at those reduced prices unsaleable and 
in no demand. And no wonder. Every outlet to ship their surplus 
importations was cut off to the American Merchants, they remained 
thercforc on the hands of the importcrs. And if they ventured to 
ship them to Europe they experienced that there also the prices 
were equally nominal. Seizure in foreign ports was always appre- 
liended and often experienced but everywhere the high Duties, the
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Ihigh freight and insurance, reduced considerably the value of their 
importations into the ports of Europe.

It was owing to all these concurring circumstances, that even after 
the embargo had been removed in 1809, the trade to the Island of 
Java remained entirely suspended and has continued so witli very 
ew casual exceptions from that time till the Island has fallen by 
conquest in the power ot the British. This is a most convincing 
proof that the American Mercliants had entirely abandoned the trade 
to Java and that no other inducement could have engaged the peti- 
tioners to enter into it, tlian the reduced prices of the colonial pro- 
duce stipulated by the contra ets.

Not even the reduction of those prices could have induced the 
petitioners to consider the terms seenred to them by the contracts 
as an object of speculation. But they tlattered themselves with the 
hope, that commerce had arrived at the summit of its ealamities; 
that the grievous sutferings of the nations of Europe, by the forcible 
deprivation of their trade and industry, would no longer be endured 
at least, that necessily alone would produce a relaxation in the 
numerous impediments which were everywhere found in the way of 
all lawful trade. But in this expectation the petitioners have also 
been disappointed, by the subsequent events. Since 1809 and 1810 
commerce has almost become proscribed and annihilated and the 
consequence with regard to the petitioners has been, that their con
tracts with the Dutch government have occasioned to them a very 
severe loss.

It is not however on account of those losses that the petitioners 
claim to be indemnified: but they have been more considerable by 
the non fulfilmeut of the contracts, and it is only for the additional 
loss they have sustained by the breach of those contracts that the 
petitioners respectfully apply to the justice of II. K. II. to be indem
nified. The amount of those additional losses will be more apparent 
by the following statements, showing the difference in the prices as 
contracted for, and those prescribed by General Daandels, and forced 
on the Agents of the petitioners.

In the Brig Gold Searcher was shipped in specie
And in goods, according to a list formed by Mr. van 

Polanen, with an advance on the prime cost of 25 pet. Bs. 21.055
Ds. 61.400

I

e--:

Ds 40.345
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The sale of the quantity of spices to be received in payraent for 
the above amounts in the U. S. was not contemptated nor expected. 
This suggested the plan to send the spices to China and to endea- 
vour to realise them there with a moderate profit and to take in 
return a cargo of Teas, an article of ready sale in America.

The second contract for the Gold Searcker the petitioners will not 
bring into view, as being mere conditional, it being left at the 
option of the government at Java to accept it or not, as well as it 
remained with the supercargoes of the petitioners, to decide if it 
should be found profitable to execute it.

The plan to send the Gold Searcher from Java or Amboyna to 
China was intirely frustrated by the refusal of General Daandels 
to comply with the contracts, and the higlier price put on the spices, 
which made it too hasardous to attempt to dispose of them in 
China.

On the 40345 Ds shipped in the Gold Searcher and delivered 
to the Government in India no advance was stipulated, and the 
goods to the amount of Ds 16844 were charged with 25 pet. being 
Ds 4211. This sum of Ds 4211 was therefore the whole advance 
of the amount of Ds 57189, shipped from ümerica, and consequently 
no more than about 7J pet., on the actual Capital delivered at Java.

For this trilling advance the petitioners had to pay the insurance 
of 20 pet. on vessel and cargo: and the expenses of the voyage, 
the insurance for the homeward cargo was 30 pet. and upwards.

Nothing therefore could compensate for the certain loss on the out- 
ward voyage, the insurance homewards and the employ of a great 
Capital, not to be realised at soonest but within 2 or 3 years, than 
a reduction of the prices of the spices to be taken in pay ment.

Even aftcr this reduction, as by contract, the expect profit to 
arise to the concern, would not have amounted to the profits generally 
contemphitcd on an Indian voyage in America. This the petitioners 
are able evidently to prove by the following statement, founded on 
the supposition that their contract should have been complied with 
by the government in India.
Cost and outfits of Brig Gold Searcher, inclusive of

insurance
First and actual cost of the cargo

Ds 23727.66 
66193

Ds 89920.66
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2 Years interest from the outset to the time the return 
cargo is realised

Wages and expenses on her return, supercargo com- 
mission

10790,48 -

9500

Ds 110211,14 
12000Deduct.: Valuation of the Brig afler her return 

Total cost
In payment of which the petitioners were to receive 

as p. contract
320 picols nutmegs weighing in America ©40.000 supposed

to be sold at Ds 4 p. © Ds 160000 
© 20.000 at 30 ets 
© 7.500 at Ds 8

Ds 98211,14

160 cloves
Mace

16000
6000060

Ds 236000
To be deducted for duties

on 40/m nutmegs ded. 50 cents Ds 20000 
20/m cloves 
7500 © Mace

" 20 cents 
/' 12.5

4000
333759375

Ds 202626
Iusurance home
On Brig Ds 20000 a 30 pet & policy Ds 6001.25

60005 66006,25" cargo 20000

Ds 136619,75 
98211,14Deduct the above iirst

Ds 38407,61would leave a profit of
or about 39 pet.

By the return of the Gold Searcher in America the prices calcu- 
lated on by the foregoing statement, could not be realised, they 
were some time afterwards reshipped to the North of Europe, with 
great risk and under high premiums of insurance where they found 
low prices and little demand and 
the latest accounts received in America.

not enlirely disposed of byi were

1 The diffeience in the spices contracted for by contract of the 
o searcher, and tliose forcibly received at Sourabaya amount as 

pr annexed statement G. S. n°. 1 to Ds 71598,61.
ïeCaigo of the Schooner Alert, being chosen after the direction
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of Mr. van Polanen & for the use of the government at Java, many 
articles were not permitted to be purchased by individuals, such as 
opium. Other articles such as Drugs and Medicines being sent for 
the same purpose & for an amount of Ds 5700.— no one would 
or could purehase.

The contract for the Alert being declared null and void by the 
Gen. Daandels he took the cargo nevertheless, which bona fide cost in 
New York Ds. 45468 and paid for it at Java Ds. 47327,28, being an 
advance of about 4 pet.

The foregoing remarks with regard to the Brig Gold Searcher are 
also applicable to the cargo sent out by the Alert, and need not 
here to be repeated. The difference between the prices contracted 
for & those given in payment amount as per annexed statement to 
Ds. 47187.70.

The contract for the Brig Batavian & its cargo, was also after its 
arrival at Java not complied with by the Gen. Daandels.

This Brig intended for the use of the government at Java was 
of a superior construction and armed. The cargo was entirely com- 
posed of articles denominated contraband & was a lawful prise 
wherever taken, vessel and cargo were therefore insured at 50 pet.

Yessel & cargo we contracted to the Government at Java
Ds 104000 

37720 
58432.35 

together Ds 96152.35 
almost the amount contracted for, notwithstanding that part of the 
cargo merely sent for the use of the government were left on the 
hands of the concern & sold at immense loss. The annexed statement 
shews the diflercnce between the terms of the contract & the forced 
sale & payments at Java, to amount to Ds 75110.17. The contract 
for the Ship Telegraph was entered into with Mr. van Polanen & 
Mr. Meyer, the latter having selected & pointed out the cargo at 50 
pet. advance, the dilïiculties of the times being considerably increased.

The ship Telegraph was sent to bring home the proceeds of the 
Brig Batavian & cargo & also of the Schor. Cornelia & cargo, then 
fitting out and contracted for the Government at Java, and further 
to earry out a number of Dutch passengers, sent by the Dutcli Govern
ment by the way of America to India, but who having no raeans

for
the contract being broken, the Brig sold at Sourabaya for // 
& the cargo for................... ...................................... »
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to provide for themselves or to pay their passage, the advance was 
furnished by the concern. The said Agents gave us their draft on 
the Government at Batavia, for these expenditures & passage money. 
So Mr. Meyer was also advanced in ready money & without any 
advance or charge Ds 4000, being the amount H.E. the Minister for 
the Colonies had authorised him by Decree of Ifooymaand 1809, 
to draw on the Government of Batavia for bis salary. All those 
advances were to be repaid at Java, in produce, at the rates 
expressed in the contracts.

This contract wherein Mr. Meyer the special & confidential Agent 
of the general Daandels, had acted as the principal agent, was how- 
ever also disregarded by him.

Besides the information received by General Daandels, and com- 
municated to him by Mr. Meyer of the more & more increasing 
dif&culties of the times & the fears entertained in America for a war 
with Great Britain & also with France, a stipulalion added to that 
contract would have convinced him, that those apprehensions were 
really entertained by the concern. It was therefore that a stipultaton 
was inserted in the contract for the Telegraph, that if the proceeds 
of her cargo & of the Brig & cargo of the Batavian & of the Schor. 
Cornelia could not be brought to America, but under increased 
dangers, they were in that event-to be permitted to remain in Java; 
& that even if Holland was to join France in a war with America 
the property of the concern tlius remaining at Java, shouli be 
safe & not subject to confiscation or seizure; in consideration as 
the contract expresses it //for the services rendered by the concern 
& the advantage derived to the Colonies from their engagements & 
expeditionS'/.

The contract being however annulled, the cargo was disposed of 
as well as possible & for its proceeds & the amount of the Drafts on 
the Government, the Agent of the concern were forced to receive 
payment in spices, of an indifferent & quality at the fixed exorbitant 
prices. The amount of the difference in the contracted and prescribed 
prices amount as per Statement T n° 4 to Ds 4885G.39.

The contract for the Schooner Cornelia & her Cargo, both for the 
use of the Government at Java, was also after its arrival at Ba
tavia annulled by the Gen. Daandels.

The cargo consisted of Naval Stores, being contraband of war,
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& was seleeted in New York by Mr. Destouches, Adjudant General 
of the Navy, to Gen. Daandels, who went out in the Schor. pas
sage free.

The contract being declared void, the Schor. and cargo were sold 
at Batavia & the proceed, paid in the produce of the Colony at the 
fixed high prices.

The same fate befell the contract for the ship Governor Strong, 
heing principally sent with a small cargo to bring home the pro
ceed of the sales of the Cornelia & Batavia.

The difference between the terms of the two last contracts, & 
the forced sale & payment at Batavia, amount as pr. statement to 
Ds. 51078,66,

The last contract was for the Brig Catherina Angusta, & was 
particulariy urged Si recommended by Mr. Meyer, who agreed and 
wished to return by her to Java.

This contract was also ref'used. The opium the Government took 
at their own price. For the spices, to the amount of Ds. 30.000, 
no advance was allowed & payment made in such produce of the 
colonies, in quantity or quality as the Government pleased, & at 
the former high prices, which oecasioned a difference to the terms 
of the contract of Ds. 83.580.

By the statement referred to, the petitioners trust to have fully 
proved, that they have suffered by the unlawful & arbitrary con- 
duct of General Daandels, & the breaeh on his part of the solemn 
contracts made by an authorised Agent of the Dutch Government k 
on the faith of that Government, and also by his own acknowled- 
ged Agents a Capital sum of Ds. 377411.53.

ït was by the return of the Brig Goldsearcher in Jniy 1810, that the 
petitioners received the intelligence, that lier contract & that for the 
Alert, had been rcfused to be complied with by the Gen. Daandels.

The Concern on receiving this intelligence thought it prudent to 
desist trom furthcr expeditions & to wait the result of the verbal 
explanations Mr. Meijer was to give to Gen. Daandels, which he had 
flattered the concern with, were undoubtedly to reconcile liim to 
the contracts, if it should have happened that he had formed an 
erroneous & hasty judgment on them. But the event lias proved, 
that the representations & arguments of his Agent Meijer & his 
adjudant General Destouches, who also had been sent by him on

36
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aconfidential comraission to Europe, & the sfriking fact which could 
not have passed unobserved by him, that since the embargo, no 
shipments had been made bat under contract to Java, made no sucli 
impression on Gen. Daandels as to raake it a matter of necessity 
to him to dispose at a lower price of a small part of the already 
accumulated produce of the colonies to supply his pressing wants, 
which at the theu state of the world, he could only liope for from 
America. But regardless of there considerations & of the fatal con- 
sequences of his persisting, as irrevocable, in the prices he had in 
the year 1809 fixed on the produce, he preferred putting a total 
stop to the trade bet ween America & Java, to a return from his 
first hasty step, in stigmatising the first made contracts as most 
ruioou8 for the Colonies & as being effected by fraud.

But the General Daandels lias afforded to the petitioners, an 
irrefragable proof, that he himself did not believein this unfounded 
and to them insulting assertion. His agent Mr. Meyer, who had by 
his unqualified declaration & his subsequent acts, approved the terms 
contracted for by Mr. van Polanen, & who had the principal share 
& the wliole direction in the contracts under which the ships 
Telegraph & Governor Strong, the Sclio1'. Cornelia & the Brig Cathe- 
rina Augusta had been sent to Batavia; this Agent instead of being 
made responsable for his conduct, or at least disgraced for it, con- 
linued after his return to Batavia, to be in the favour of the General 
Daandels, and was soon afterwards appointed by him, to the hono- 
rable office of first Secretary to the Government.

Mr Meyer found himself therefore not disappointed in his ex- 
pectalions in leaving America, that he had rendered himself meri- 
torious with Gen. Daandels, in having provided him by the contracts 
with so many article, he stood so rnucli in need of. And he proved 
his conviction of the advantages the Colonies derived from those 
contracts further, by proposing & executing under his signaturc, 
Eight separate contracts, nearly on the terms of' the former, with 
the houses of Messrs. Le Roy Bayard & M. Evers and Jacob Lc 
Roy & Sou, to be acted upon after his departure from America.

No less contradictory will it appear also in the General Daandels, 
that after having stigmalised the American conlractors in the resolve 
of the Government of the 5 February 1810, and in the Gazette prin- 
ted under his authority at Batavia, & sent by him to the Dutch
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! Consul at New York, to be repnblished in America, he lias after- 
-yards by several Letters, made himself reiterated proposals, & invi- 
tations for a renewed & more extensive trade to Batavia, to Mess78. 
Le Roy, Bayard & M. Evers, the principal house concerned in the 
contracts, whose signature was affixed to the second contract for 
the Goldsearcher and who had inforraed him by letter also, that 
they were concerned in the contracts.

And if after tliis, further proof could be wanted of the real 
opinion of Gen. Daandels with regard to the American contractors, 
it will be found in the written proposals offered by him in the 
month of October 1810, to Capn. Totten the General Agent of the 
Concern then at Java & the urgency those proposals have been 
repeated, in a sketch of a contract to be enlercd into bij the Agent of 
Messrs. Jacob Le Itoy son olhers, for their principals fy the
Government at Java.

No stronger evidence can be required, that General Daandels be- 
lieved & was convinced of the truth of the declaration Mr. van 
Polanen had first made him & was afterwards corroborated by hïs 
own Agents, that notwithstanding the great spirit of enterprise of 
the American Merchants, the trade to Java had been, & continued 
to be, totally abandonned by them, & that none had been found, 
except one solitary instance, willing to reëngage in that trade, even 
on the terms on which the contracts were made with the petitioners. 
They are therefore warranted in their belief, of the concurring tes- 
timony of all their Captains & Supercargo’s, that nothing but a 
private pieque & on open declared enmity against Mr. van Polanen, 
who being appointed by II. E. the Minister of the Colonies in Hol
land as Agent for the E. I. Colonies, whereby Mr. Meyer was 
superseded in the same appointment made by Gen1. Daandels, lias 
been the cause of his disapprobation of the first contracts, a disap- 
probation expressed in sucli intemperate & unjustifiable language in 
an official Document, that it excludes even the semblance of calni 
reason & the asserted pica of public Duty.

It requires certainly but too little knowledge of the unprecedented 
and depressed state of coramerce in Colonial produce at the time 
& after tlio contracts were made & of the hazards those articles 
were exposed to in nearly all the principal markets of Europe, 
that Gen. Daandels could really have entertained the opinion that

i

i
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the prices of all actieles or the East India produce, were not to be 
very materially afFected by it in India.

But this was especially to be expected in the Dutch Colonies, who 
conld hope for no purchasers but only frora America. Shortly after 
theirbeing in possession of the British, when with regard to trade, 
they were placed, during the war, in infinitely belter circumstances, 
Mess" Le Roy Bayard &' M. Evers, were again invited by Mr. Meyer, 
by letter of the 6 October 1812, to make shipments to Batavia, & 
informed Ihat coffee was in abundance al Ds 4/s the Picu\ (by contract 
the concern had agreed to take coffee at 10 Ds the picol & they 
have been forced to take it Ds. 15).................

It only remains to state yet in a few words the further consequences 
to the petitioners by the non fulfillment of the contracts. Their super
cargo’s not venturing to proceed to China with the spices at the high rate 
they had been forced to receive them, returned to the U. S. where 
they were unsalable.

The price of coffee when the ship Governor Strong & the Brig 
Catherina Augusta returned, was in America from 12 to 13 cent*, the 
pound, Duties 5 cents.

In consequence of the encreased culture of coffee in the k West 
Indies & South America, coffee had greatly fallen in price. Fine Green 
coffee miglit in the years 1809 & 1810, have been bought in Domingo 
at from 4 to 5 cents, in Guadeloupe, Martinique k Jamaica at 7 & 
8 cents, Havanna & Porto Rico at 6 & 7 cents and on the Spanish 
Main & in the Brazils at 5 & 6 cents. How could it rationally be 
expected that Java coffee could unter these circumstances, be sold 
at Batavia for 15 cents.

The foregoing West India & South America prices, explain the 
ground, on which the British Government at Batavia has produced the 
price of coffee at Java propectionally lower, on account of the greater 
distance from Europe &; North America.

The import duties being rated in the U. S. on
Coffee 5 cents a pound 

Nutmegs 50 » //
Cloves 20 * //

and on Mace 174 Doll.
and it being impossible for the petitioners to realise their impor- 

tations from Java in America k in order not to forfeit the high
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Duties, they were forced, even nnder the most discouraging aspects, 
to export nearly the whole, with the additional charge of frora 
20 to 25 pet. insurance. The greatest part had to proceed to 
Russia, the then only open ports for the American commerce. Two 
of the ahips, with the last Cargoes, were in the Baltic, wlien the U. S. 
declaved war against Great Britain. Before this, the ship Telegraph, 
on her voyage to Europe & having part of the spices on board, 
was burnt on the high seas by two french Frigates. The Coffee in 
Russia did not net 10 cents a pound, & the last only sold there 
in the surnmer of 1814. From this price the freight & insurance was 
to be deducted, so tliat it may be considered, the whole was snnk.

Nor did the petitioners fare better with their spices in Russia. 
They found there no sale for them & for fear they might fall into 
the hands of the french Invaders, they were mostly transported, at 
an enormous expense to Austria, some of them remained in Moskou 
& were lost in the general conflagration of tliat city. And at this 
moment, January 1815, no advices have reached the petitioners, that 
their spices have been finally realised in Europe.

The petitioners flatter themselves to have proved in the fore- 
going short remarks, that they have been the only Merchants in the 
U. S. of America, who trusting in the good faith of the JDutch go- 
vernment, have during the formerly unheard of dangers & vexations, 
the commerce of almost every part of the world bas been cvposed 
to, supplied the Dutch colonies with many articles of the first 
necessity, the want of which were considered there as indangering 
the very existence of those colonies.

The petitioners trust that the Documents respectfully subjoined 
to this statement will fully prove the facts & conclusions on which 
lheii claim is foundcd: they take moreover the liberty to suggest, 
that having been informed tliat Mr. van Polanen is to return to liis 

native country he lias on their application engaged, to present 
himself after his arrival in Holland to II. E. the Minister for the 
Colonies, in order to give all further cxplications on tlie subject.

Heavy as have been already the disoppointements & losses of the 
petitioners, they beg leave nevertheless to declarc, that they are 
willing in furtherancc as they hope, of the final settlement of their 
claim, to accept in payment colTee at Java, in such proportions yearly, 
during this & the two following years, as 11 is Koyal Ilighness shall

V

I



566

be pleased to dctermine, and under an engagement if it should be 
required, that the coffee there received, shall be brought to a port 
in the Dominions of IIis Royal Highness in Europe & there sold 
for the benefit of the petitioners by their agents.

A new & happier era has now arisen. The Dutch colonies are 
again in the possession of their lawfull Sovereign, on whose Justice 
the petitioners respectfully rely, for a compensation of the great 
loss they have sustained in having trusted to the national good 
faith of the former Dutch Government.

New York January 1815. Le Roy Bayard & M. Evers 
for themselves and Jacob Le Roy & Son.

215. Request van I. Is el in en Co., q.q. Le Roy, 
Bayard en Mc. Evers, 20 Dec. 1814.

Aan Zijne Koninglijke Hoogheid den 
Souvereinen Vorst der Vereenigde 
Nederlanden.

Een der groote en heilzame Staatsregelen, waaraan het land, het
welk het geluk heeft van door Uwe Koninglijke Hoogheid bestuurd 
te worden, zijn opkomst en bloei grootendeels te danken heeft, is 
voorzeker gelegen in die onwrikbare trouw en kiesche nauwgezetheid, 
waarmede het Nederlandsche Gouvernement gewoon was zijne ver
bintenissen en contracten met byzondere persoonen aangegaan, gestand 
te doen en na te komen. Een ander niet minder heilig beginsel, 
onwankelbaar bij het Nederlandsche Gouvernement gevolgd, en welks 
magtige invloed het vertrouwen van alle gedeelten der wereld voor 
hetzelve tot zich trok, was die standvastige geneighcid om aan 
alle billijke vorderingen en pretentien van vreemdelingen een gelijk 
promt en onvertogen regt te doen wedervaren, als aan ingezetenen 
dezer lande zelven.

Het zijn, Doorluchtig Vorst en Heer, deeze twee groote beginselen, 
waarvan de ondergetekenden eerbiedig de toepassing moeten inroe
pen op de belangrijke zaak welke zij de eer hebben aan Uwe Koning
lijke Hoogheid voor te dragen, eene voordragt, welke zij doen met 
al den eerbied verschuldigd aan een Souverein, die gewoon is op 
alle zijne daden het kenmerk der reglvaardigheid te drukken, maar 
ook tevens met die bescheidene vrijmoedigheid, welke hen door de
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overtuiging van de klaarheid hunner zaak en hun onbetwistbaar regt 
wordt ingeboezernd. Op dringende uitnoodiging van 
Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie, wierden de onderge
tekenden overgehaald om in de jaren 1809 en 1810 met den 
geauthoriseerden Agent van het Hollandsch Gouvernement, den Heer 
R. G. van Polanen, Raad Ordinair van Hollandsch Indie, aan te 

onderscheidene contracten, ten doel hebbende om Java van

den tij del ij ken

gaan
verscheidene objecten, waaraan op dat tijdstip een ontrustend gebrek
was, op de meest geschikte wijze te voorzien.

Ten gevolge van deeze aangegane contracten, wierden door de 
ondergetekenden alleraanzienlijkste afschepingen naar Java gedaan 
in differente bodems, alle volgens de voorschriften der aangegane 
contracten beladen'en in het vooruitzicht om die laadingen op den 
voet dier contracten ter dispositie van het Gouvernement van Java 
af te leveren en voor het beloop derzelve eene retourlading van 
koffij specerijen enz. tegens expresselijk gespecificeerde prijzen in te 
nemen. De ondergetekenden voldeden van hunne zijde met de 
punctueelste nauwgezetheid aan alle de voorschriften, waartoe zij 
zich bij de contracten verpligt hadden, doch moesten tot hunne 
onbeschrijflijke verbazing ondervinden, dat het Javasche Gouverne
ment heeft kunnen goedvinden om bij eene Arbitraire Politique 
Resolutie, als ’t ware met een pennestrcek, de heilige verbintenis, 
bij voormelde contracten aangegaan, te vernietigen, van de door de 
ondergetekenden aangebrachte schepen en ladingen, naar welgevallen 
te nemen, hetgeen hem verkieslijk voorkwam, en het beloop daarvan 
eigendunkelijk te betaalen met koffij, specerijen, enz., niet op den 
voet der prijzen bij de contracten expresselijk gestipuleerd en ge
specificeerd, gelijk dit alles aan Uwe Koninglijke Hoogheid op de 
evidentste wijze eonsfeeren zal uit de inspectie der resolutie van 
den Hoogen Raad van Indie ten deezen geannexeerd.

Indien het koude geacht worden de taak te zijn van de onder
getekenden om de erroneuse gronden, op dewelke de resolutie van 
den Hoogen Raad van Indie berust, te enerveeren, dan inderdaad 
zouden de ondergetekenden geen moeilijke arbeid te verrigten hebben ; 
zij zouden zich met eene onbepaalde fiducie durven beroepen op 
het getuigenis van alle der commercie kundigen, dat de contracten 
door hen met de llollandsche agenten aangegaan in alle opzichten 
het kenmerk dragen van zodanige loyaale commercieele handeling,
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als van huizen, welke het geluk hebben van zodanig een reputatie 
te jouisseeren als die der ondergetekenden, te wachten is. Zij zou
den er gerustelijk bijvoegen, dat de conditiën in de contracten vermeld, 
wel verre van onder de toen exterende omstandigheden voor de 
ondergetekenden te avantageus te zijn, integendeel zoo weinig aan 
het groot gevaar en de onkosten daarmede gepaard geproportioneerd 
waren, dat niettegenstaande alle aangewende moeite van de zijde der 
Hollandsche agenten geen enkel ander Americaansch Huis was over 
te halen zich aan deeze operatie te wagen.

De ondergetekenden zouden eindelijk, tot wegneming van alle 
schijn van bedenkingen ten deezen opzichte, kunnen bijvoegen, dat 
de oud-eerste Secretaris der hooge Indische Begeering, de Heer Meijer, 
door den toenmaligen Minister van Marine en Colonien aan den Heer 
van Polanen in zijn agentschap toegevoegd, niet alleen de aangegane 
contracten als lioogstvoordeelig voor het Hollandsche Gouvernement 
beschouwd en als zodanig met de vereerendste uitdrukkingen voor 
de ondergetekenden bij een nader contract, blijkens de daarvan bij 
deezen gevoegde copie heeft geinhaereerd en geconfirmeerd, maar 
zelfs de conditiën bij de latere contracten ten behoeve van de onder
getekenden heeft verbeeterd 1).

Dan, Doorluchtig Vorst en Heer, het is de taak niet van de on
dergetekenden om zich in eene discussie in te laten over het meer 
of minder voordeelige of onereuze der aangegane contracten, het is 
hun belang om de zaak bij deszelfs natuurlijke eenvoudigheid te 
bepaalen, welke alleen hierop nederkomt, die er ten deezen de pleg- 
tigste verbintenissen exteeren, waaraan, van de zijde der onderge
tekenden, punctueel voldaan is, en welke integendeel, van de zijde van 
het Javasch Gouvernement, willekeurig verbroken zijn; door welke 
verbreking de ondergetekenden op een enorm verlies gebragt zijn, 
waarvan zij regt hebben eene billijke schadeloosstelling te recla- 
meeren. De ondergetekenden hebben de eer de eenvoudige en klaare 
opgave van den aart en extensie van dit verlies onder het oog van 
Uwe Koninglijke Hoogheid te brengen, door de ten dezen gean
nexeerde kosten en waarachtige opgave van de schaden, waarvan de 
ondergetekenden de eer hebben zich te gedragen. De ondergete
kenden nemen nog de vrijheid ten deezen opzichte alleen bij te

1) Dit nader Contract volgt hieronder als Bijlage I; benevens nog een Reke
ning van schaden als Bijlage 11.
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voegen, dat alle de faits, bij deeze opgave van geledene schaden, ge- 
allegeerd, zijn van de evidentste Notorietyt, en voornamentlijk be
rustende op den letterlijken inbond der onderscheidene contracten 
zelve, waaraan de ondergetekenden zich al wederom refereeren en 
welke contracten (zooals de ondergetekenden moeten veronderstellen) bij 
het departement van Marine en Colonien of onder de archieven van 
den Staat berusten, of anderzins, des gerequireerd, door de onder
getekenden kunnen worden geëxhibeerd.

De ondergetekenden vermeenen eerbiedig hiermede hunne zaak aan 
Uwe Koninglijke Hoogheid te hebben voorgedragen, met die eenvou
digheid welke het kenmerk van de waarheid is, zij verkeeren in 
het volkomenste vertrouwen, dat Uwe Koninglijke Hoogheid, over
tuigd van de evidente billijkheid hunner zaak, hun dat regt zal doen 
wedervaren, waarop zij eenen zoo duidelijken aanspraak hebben, en 
hetwelk zij eerbiedig met des te meer vrijmoedigheid voor hunzelven 
durven inroepen als ingezetenen van een Staat, waarmede dit Land 
in zulke oude en uitgestrekte commercieele betrekkingen staat, en 
waarin de grootste en tederste belangen van zooveele duizenden on
derdanen van Uwe Koninglijke Hoogheid onder eene wederkeerige 
bescherming van wetten en goede trouw gesteld zijn.

Om alle deeze redenen en op alle voorzegde gronden, keeren zich 
de ondergetekenden tot Uwe Koninglijke Hoogheid, eerbiedig ver- 

dat het Iloogstdenzelve behagen moge Hoogstdeszelfs

jj
'

! zoekende
Minister van Staat voor de Zaken van Colonien, ofte wien het anders
Uwe Koninglijke Hoogheid mogte behagen daartoe te designeeren, 
te authoriseeren om met de ondergetekenden ter reguleering en 
vereffening der schadevergoeding, aan de ondergetekenden ter zake 
voorschreven competecrende, zodanige arrangementen aan te gaan 
en te exccuteercn als op grond van billijkheid en regtvaardigheid 
zal bevonden worden te behooren.

(w. g.) J. Isislin 
for my house 

Le Roy Bayard Mc Evers 
and as Agent for 

Jacob Le Roy k Son
all of New York

at the house of Mess1'8 
N. k I. & R. van Staphorst

Bankers of United States of America.
A. V. D. Vyvers

Soll.
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Bijlage I.
Het contract werd 22 Februari 1810 voor eene expeditie met de 

Telegraaf gesloten, en de bedoelde en aan Meijer toegeschreven ver
betering was liet volgende:

De Agenten in consideratie neemende de voordeelen der colonie bij 
de bereids gedaane afscheepingen door J. Le Roy & Zoon toegebracht 
en die welke uit de expeditien van het schip Telegraph en Schooner 
Cornclia zullen voortvloeijen en betreffende de tegenwoordige en 
waarschijnlijke ongewisse staat der politieque verschillen tusschen de 
Vereenigde Staaten van Amerika en Frankrijk en England, en de 
gevoed wordende vrees voor den uitslag en het gevolg daarvan, 
bepaalen en verbinden zich bij deezen, dat zo wel het provenu van de 
lading van het Schip Telegraph als Goldsearcher, alsmeede der ladingen 
van de Brik Batavia en de Schooner Alert & Cornelia en het 
kostende van de Brik Batavia & Schooner Cornelia met hunne 
uitrustingen en inventarissen in ’s Gouvernements pakhuijzen en Maga
zijnen zullen mogen verblijven voor den tijd van een jaar, in te gaan 
van den dag hunner aankomst aan het Eijland Java, zoodanig dat gemelde 
Heeren Le Roy Bayard & Mc. Evers & J. Le Roy en Zoon geduurende 
dien tijd niet verplicht zullen zijn op te geven, welke artikelen zij 
in betaaling der voormelde Cargazoenen en scheepen begeeren te 
te ontfangen, maar dat dezelve in gevallen zij zulks verkiezen voor 
Reekening van het Gouvernement in Indien, vrij van alle ongelden, 
zullen verblijven voor den bepaalden tijd van een jaar, in te gaan 
met den dag dat ieder schip zijne Laading afschcept en den agent 
of supercarga eene order van die voor het provenu en in betaaling 
van voormelde laading en scheepen ontfangen zal hebben Dog bij 
aldien de gemelde LIeeren Le Roy Bayard & Mc. Evers en J. Le Roy 
& Zoon, tengevolge van eene oorlog tusschen Frankrijk & do Ver
eenigde Staaten van Amerika en het Koningrijk Holland daarin 
betrokken zijnde ofte eene oorlog met eene andere mogendheid 
dan wel door andere oorzaaken verhinderd en belet zouden worden 
hunne scheepen naar het Eijland Java te zenden, zij in dien 
gevalle vrijheid zullen hebben de Producten welke zij in betaaling 
der voormelde landingen en scheepen zouden moeten ontvangen na 
verloop van de gestipuleerde tijd voor hunne Rekening en risico te 
mogen laaten liggen, zo lang als zulks onvermijdelijke omstandig- 
heeden het zullen vercischen en noodzaakelijk maaken, en waarvoor
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I geen pakhuijshuur in Rekening gebracht, maar wel eene billijke 
bepaaling voor spillagie en indrooginge gemaakt zal worden. Ge
melde ondergeteekende agenten verzeekeren en guarandeeren gemelde 
Heeren Le Roy Bayard & Mc. Evers en Jacob Le Roy en Zoon 
verder bij deesen, dat uit aanmerking der beweezene diensten door 
gemelde Le Roy Bayard en Mc. Evers en de erlangde voordeelen 
voor Zijner Majesteits bezittingen in Oost Indien zo wel bij deeze 
expeditien als bij de tusschen de Heeren Jacob Le Roy en Zoon en den 
Heer R. G. van Polanen aangegane transactiën dat ingevalle van eenen 
oorlog tusschen de Yereenigde Staten van America en Holland of 
Frankrijk de fondsen en goederen, welke zij op het Eijland Java 
mogten hebben en geproflueerd zijn uit dat of de voorige kon- 
tracten met de Brik Batavian en Schooner Alert, verzeekert zullen 
ziin teegens alle sequestratie en confiscatie van de zijde van het 
Gouvernement in Indien en dat elk hunner scheepen aldaar zijnde 
vergund zal worden eene laading in te neemen en daarmeede on
verhinderd te vertrekken, en dat zij vrijheid zullen hebben om ter 
af haal van zoodanige producten alsdan noch zullen overblijven te 
zenden een schip of scheepen onder neutrale fiag, om dezelve onver
hinderd te moogen vervoeren, niettegenstaande een algemeen of 
bijzonder verbod daarteegen.

!

I

(w. g.) R. G. van Polanen. 
Ij. W. Meijer.|

Bijlage II.

Rekening van schaden geleeden door Le Roy Bayard en Mc Evers 
en Jacob Le Roy en Zoon te New York spruitende uit de non- 
executie (van de zijde van de Hooge Raad van Indien) der con
tracten door hen aangegaan en gesloten met de Agenten van het 
Hollandsche Gouvernement de Heeren R. G. van Polanen en L. W. 
Meijer.
Expeditien naar Java gedaan.

:

:
■

Beloop hetwelk door ’t Javasche 
gouvernement ingevolge de con
tracten moet betaald worden.
61400 Spaansche Daalders. 
56835

Goldsearcher Lading 
Alert 
Batavian

d°.
d". & schip . . . 104000
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26165.31d°.Telegraph 
Reiskosten van diverse Personen door 

de Holl. Agenten gezonden. . .
Salaris van den Heer Meijer voorge

schoten. .
Cornelia 
Govr Strong 
Catha Augusta

13053.50

4000.—
66237.55
17668.62

105427.—

Lading en schip .
d°.
d°.

454786.93
De contracten door het Javasche gouvernement 

geschonden zijnde heeft hetzelve de goederen 
voor zoverre dezelve convenieerden tot wille
keurige Prijzen overgenoomen, en vergund ’t over
schot aan Particulieren te verkoopen, welke op- 
gebragt hebben als volgt
Goldsearcher........................
Alert.................................
Batavian............................
Telegraph........................
Reiskosten toegestaan . .
Salaris van den Heer Meijer . .
Cornelia......................................
Governor Strong........................
Catha. Augusta.............................

. . 70360.53 
. . 46705.56
. . 94142.54 
. . 24640.38 
. . 11093.33

4000.— 
59404.54 
41315.— 
75827.87

427490.25

Zoodat wij minder ontvangen hebben dan in
de contracten gestipuleerd is.............................

In betaaling van de hiervoor gemelde goederen heeft de Jlooge 
Regeering van Java gegeven ’t volgende, te wecten

27296.73

106977 fê Muscaat Nooten a $ 1.87(R8. D8. "2\ per ft?) D 200581.87 £ 
36033 // Kruidnagelen * 93} (60 stuyvers)
52581 v d°.

33780.94
41078.90 
65716.— 
82755 — 

3577.53£

78» (50 
4.- (R«. IX 5|)

d". )
16429 // Foely 
5517Picols koffij 

In Japan Hout, kasten en kisten etc. etc. voor
15.— (R8. Ds. 20 per picol)

D 427490.25
Maar in gevolge de contracten hadden de hierboven genoemde
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Producten maar moeten toegerekend worden tegens de volgende Prijzen 
106977 f6 Muscaat Nooten a $ 1 per fê (Sp.Ds. 125 per Picol) D 106977 

88614- " Kruid Nagelen " 32 ets. ( // 40
16429 /' Foely 
5517 Picols koffie

) 28356
) 32858

55170
2.- ( - 250

n 10. —
3577Japan Hout, kisten etc. etc. 

zoodat wij naar waarheid niet meerder ontvangen hebben dan D 226938
in plaats van ’t beloop ons ingevolge de contracten verschuldigd 454787

Spaansche Daalders 227849dus hebben wij nog te vorderen 
bij welk montant moet gevoegd worden vier jaaren Intressen extra
kosten etc.

Amsterdam 20 December 1814.
(get.) J. Iselin voor mijn Huis 

Le Roy Bayard & Mc. Evers 
en als Agent van 

Jacob Le Roy en Zoon.

I

Declaratie van G. Tot ten voor den'/Judge 
& Justice of peace" te New Haven (Conn. 
U. S. A.), 15 Maart 1815.

I Gilbert Totten of the City of New Haven in the State of Con- 
necticut in the United States of America, do hereby declare, and to 
this declaration raake oath: That in the month of July, in the year of our 
Lord, one thousand eight hundred and ten, I lauded from the Schooner 
Cornelia, on the Island of Java, then in possession of the Dutch 
East India Company, as Agent for the mercantile Houses of Le Roy, 
Bayard & Mc. Evers & Jacob Le Roy & Sons of the City of New 
York, in the Uuited States of America, for the purpose of attending 
to the fulfilment of contracts, for vessels & cargoes, for the use of 
the said Island of Java, made by R. G. van Polanen & L. W. Meijer, 
with said Le Roy Bayard & Mc. Evers & Jacob Le Roy & Sons.

That, on my arrival therc, I found that the Marshal Daendels, 
had retused to comply with the contracts made for the cargoes of the 
Brig Goldsearcher & Schooner Alert, and for the Brig Batavian & 
Cargo, which vessels had previously arrived at the Island; and 
finding, that he also refused to respect the contracts for the Schooner 
Cornelia and her Cargo, for the cargoes of the ships Telegraph &

216.

f

<!
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Governor Strong, and for the Cargo of the Brig Catherina Augusta, 
I requested permission to protest again the nonfulfilment of the con- 
tracts, in order to inderanify the said Le Roy Bayard & Mc Evers, 
and Jacob Le Roy & Son, against any loss, to which tliey otherwise 
wonld be subjected.

That Marshall Daendels, whose will was the Law of the Island, 
and from which there was no appeal, ordered me not to think of 
such a measure and added, that I should be furnished with an 
extract of the proceedings of the Council upon the business, which 
would supercede the necessity of any protest.

That notwithstanding the peremtory Interdict of Marshal Daendels, 
I applied to a Notary to draw up a Protest, who refused so to do, 
and alledged as a reason, for his refusal, that he dnred not do is, 
without express permission from the Marshal without which it might 
cost him his life.

New Haven, March Ï5th 1815.
Signed G. Totten.

217. Request van Van Polanen, aan den Koning; 
zonder dagteekening.

Geeft met eerbied te kennen Mr. Rogier Gerard van Polanen dat 
hij gedurende vijfendertig Jaren den Lande in verschillende betrek
kingen heeft gediend en bij zijn laatst verblijf in Indien, het ambt 
van Vice President van den Hogen Raad van Justitie lieeft bekleed, 
dat hij, suppliant in de verlegenheid waarin zich liet Gouv1. te 
Batavia in het Jaar 1807 bevond door de interruptie van den handel 
der Amerikanen in commissie is gezonden naar N. A. welke zending 
door het Gouvernement alhier goedgekeurd en verder geëxtendeerd 
zijnde des suppliants handelingen daarin de volkomenste goedkeu
ring van het Bewind hier te Lande hebben verworven gelijk hij dan 
ook ten bewijze van het vertrouwen in hem gesteld is benoemd ge
worden tot Raad Ords. van N. Indien.

Dat hij suppB. bij en na de gewelddadige inlijving van zijn Va
derland in het Fransche Keizerrijk in zijne voorschreven posten is 
gecontinueerd geworden, dan dat hij geweigerd heeft den eed van 
gehoorzaamheid aan den toenmaligen Franschen Keizer af te leggen 
en zich zelven daardoor uit den dienst heeft ontslagen.
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Dat hij supp1. zodra de onafhankelijkheid van zijn vaderland is 
teweeg gebragt en de vreede tusschen Engeland en de Vereenigde 
Staten van America hem hiertoe in de geleegenheid heeft gesteld, hier 
is teruggekomen in het Vertrouwen, steunende op de bewustheid dat 
hij zich in alle zijne vorige ambtsbetrekkingen getrouwelijk van zijne 
plichten gekweten heeft weeder in zijne post van Raad van In die, 
waarvan hij door het geweld zijn vaderland aangedaan, is gedepos- 
sedeerd, door H. M. goedgunstige dispositie te zullen worden hersteld.

Dat hij vernomen heeft dat hierteegens zoude kunnen obsteeren 
U. M. Besluit, waarbij aan Hr. C. G. de benoeming tot alle amb
ten in Indien is gedemandeerd geworden, dan dat hij suppR. 
eerbiedig vertrouwd dat het niet kan geoordeeld worden dat U. M. 
zich daardoor de macht zouden hebben benomen om den suppR. te 
herstellen in de uiloeffening van een ambt, waarvan hij in voege 
voorschreeven is gedepossedeerd en hetwelk hem niet is opgedragen 
ten prejudice van een enige der ambtenaren in Indië nog minder 
door gunsten nog connectien met de personen van het toenmalig 
bewind, tot welken hij in geene de minste personele betrekking 
stond, maar wel uit hoofde van zijne langjarige publieke diensten 
en de kennis en ervaring welke hij suppfc. daardoor heeft verkreegen 
van de algemeene belangen, het bestuur en den handel van U. M. 
bezittingen in Indien.

Reedenen waarom hij Suppfc. met allen eerbied van de recht
vaardigheid van U. M. meend te mogen verzoeken, dat het U. M. 
goedgunstig behagen moge Hoogstderzelver C. C. G. G. tot de O. I. 
Koloniën te autoriseeren om den Supp1. bij de aanstaande organisa
tie van het bestuur aldaar weeder aan te stellen tot Raad van 
Neerlands Indie.

I

t

’t Welk doende enz. 
R. G. van Polaken.

218. Rapport van Min. Goldberg aan den K o- 
n i n g, 2 Mei 1815.

N°. 18. 's-Gravenhage den 2 Mei 1815. 
Het heeft Zijne Majesteit behaagd, bij apostillair besluit van den 

20 January 1815 no. 4 aan het Departement van Koophandel en 
Koloniën te renvoyeren om berigt, consideratie en advies de Re- 
queate van J. Iselin, zoo voor deszelfs huis van negotie, onder de
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firma van Le Roy, Bayard en M. Evers, mifsgaders als Agent van Jacob 
le Roy en Son, alle kooplieden te New York, daarbij verzoekende, 
dat bet Zijne Majesteit moge behagen, deszelfs Minister voor de 
Koloniën ofte iemand anders te autoriseren om met den Requestrant 
arrangementen aan te gaan ter regulering en vereffening der schade
vergoeding de voornoemde kooplieden competerende, ter zake'van 
het niet homologeren door het Gouvernement van Java, der contracten 
door den Agent van het Ministerie vau Marine en Koloniën in 
Holland Mr. R. G. van Polanen met dezelve aangegaan, om de 
Nederlandsche Oost Indische Bezittingen, voor hunne rekening van 
de meest benoodigde behoeften te voorzien, tegens voldoening met 
koffjj, specerijen en andere producten, tot de prijzen, zooals bij de
zelve contracten uitdrukkelijk waren overeengekomen.

Alvorens aan dien last te voldoen acht de ondeigeteekende het 
noodig vooraf een kort verslag te geven van den oorsprong en aard 
der missie van den gemelden Hollandschen Agent.

De Heer van Polanen, voorheen Eerste Raad van Policie aan de 
Kaap de Goede Hoop, wierd door het Gouvernement dier Kolonie 
in den jare 1805 naar Batavia gezonden om met de Hooge Indische 
Regeering middelen te beramen ter ondersteuning dier Afrikaansche 
Volkplanting. Die Bezitting in den jare 1806 aan het Brittisch 
Gouvernement zijnde overgegaan, bleef de Heer van Polanen te 
Batavia en wierd aldaar geëmployeerd als Vice President van den 
Hoogen Raad van Justitie.

De zorgelijke toestand waarin Java vervolgens wierd gebragt door het 
nemen en vernielen der Zeemagt, en de onmogelijkheid om als toen de 
Moluccos van geld en de zoo hoog benoodigde levensmiddelen te voorzien, 
mitsgaders de kostbare specerijen van daar af te halen, deed de Hooge 
Regeering bedacht zijn om in tijds de noodige middelen te beramen, 
waardoor de Bezittingen buiten bezwaar van Java, uit hunne eigen 
middelen zouden kunnen worden verzorgd, hetgeen alleen door middel 
van eene aan de Amerikanen aan te bieden vrije vaart en handel, 
kon worden ten uitvoer gebragt.

De voorslagen en onderhandelingen tot dat einde te beproeven 
konden niet als in Amerika zelve worden ondernomen. Onder 
alle de Ambtenaren aan wien de behandeling eener zoo belangrijke 
zaak zoude kunnen opgedragen worden, konde geen meerder in 
aanmerking komen dan de voornoemde Vice-President Mr. R. G. van

1
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Polanen, die door een veeljarig verblijf in Amerika, in een publiek 
carakter, en wel in de handelsteden, kon verondersteld worden de 
kennis .en de geschiktheid te bezitten om zodanige negotiatie, met 
hoop van eene gelukkige uitslag en op de voor den Lande meest 
voordeelige wijze ten uitvoer te kunnen brengen.

Hoe gaarne ook de Iiooge Regeering dien bekwamen Ambtenaar 
ook bij den Hoogen Raad van Justitie hadde gehouden begreep de
zelve noglans, dat het gewigtige dier commissie moest prevaleeren, 
en zij vondt zich dus wel genoodzaakt hem dien last op te dragen. 
Ofschoon denzelven ten dien einde wel wierd gemunieerd met alle 
mogelijke onderrigtingen en voorschriften, naar welke hij zich in 
het volbrengen dier Commissie zoude hebben te gedragen, moest 
echter veel aan zijn beleid en voorzigtigheid worden overgelaten; 
doch men lag hem onder de verplichting van aan den Minister van 
Marine en Koloniën in Holland, omstandig verslag te doen van zijne 
verrigtingen en van de gronden en beweegredenen zijner hande
lingen, gelijk men hem ook niet heeft doen vertrekken zonder zich 
verbonden te hebben om in Amerika zich te stellen en te houden ter 
dispositie van den zoo even genoemden Minister in Holland. De 
Staatkundige gesteldheid van Amerika ten aanzien van Engeland en 
Frankrijk en het daaruit voortgevloeid generaal embargo in de havens 
der Vereenigde Staten, beletteden den Heer van Polanen aan het oog
merk zijner zending te kunnen voldoen. Hij schreef dienvolgens bij 
missive in dato 12 Ju lij 1808 aan den Minister van Marine en Koloniën in 
Holland, dat bij aldien dat beletsel met het einde van dat 
jaar niet zoude zijn geëxpireerd hij zieh zoude moeten beschouwen 
uit ’s lands dienst te zijn ontslagen '), ten ware hij eene aanschrijving 
ter contrarie uit Europa mogl ontvangen. Het aanzien van den Heer 
van Polanen in Amerika, zijne bekwaamheden en zijne locale kennis 
door het voormalig verblijf aldaar in een publiek carakter deeden hem 
ook hier te lande als de geschikste persoon beschouwen om, 
ten gevalle der Nederlandsche bezittingen in Oost Indie eenige ver- 
ligling bij het Amerikaansche Gouvernoment te bewerken ware,

1) Zoo Is uit vergelijking met het oorspronkelijk stuk op blz. 68 blijkt, had 
Vun Polanen geschreven: „bijaldien deeze verhindering, door de ophidliu. 
het embargo, na het uiteinde van dit Jaar mogt ophouden, zal ik nuj m, 
rechlitjtl ourueeLen, die te uoWoeren, d"ordien alsdan mijne o». muiissie /,.\. 
expiieerd, en ik mij zal moeten beschuuweu te ziju ontslagen uit n Lamis 
dienst, tenzy enz.”

i
i

■

i

zoo er.

va
\

i
i

37



578

zulks niet beter dan door zijne tusschenkomst zoude kunnen ge
schieden. liet was in dien geest dat de Minister een schriftelijk 
voorstel deed aan den Koning, tevens voordragende om den Heer 
van Polanen te benoemen tot Raad Ordinair van Indie. Welk een 
en ander door den Koning dadelijk wierd geapprouveerd.

Hierop schreef de Minister aan den Raad Ordinair van Polanen 
eene ampele missive, waarbij denzelven namens den Koning, in 
zijne commissie wierd gecontinueerd en hem de volkomenste magt 
verleend om alles te bewerkstelligen wat uitvoerbaar zoude be
vonden worden ter bereiking van het gewigtig oogmerk om Indie 
van geld en andere behoeften te voorzien tegen voldoening in pro
ducten; en tevens berigt dat Zijne Majesteit order had gesteld om 
bij het Amerikaansch Gouvernement aanzoek te laten doen, ten einde 
eenige verzachting te gedogen in de bepalingen omtrent het embargo, 
en door het vrijstellen van drie k vier schepen zijne commissie 
uitvoerbaar te maken; en daartoe wel te willen aannemen de voor
stellen, welke door hen» Agent deswegens zoude worden gedaan; 
wijders berigtende dat de pecuniele voet op welke hij die commissie 
had aanvaard in kracht zoude blijven; voorts hem kennis gevende 
van zijne benoeming tot Raad ordinair van Nederlandsch Indie, met 
vrijheid om derwaards over te gaan, dan wel in Amerika te 
blijven, zooals hij zulks voor het, belang der zaak zoude raad
zaam oordeelen; en dat van deze zijne benoeming was kennis ge
geven aan den Gouverneur Generaal Daendels, met aanschrijving 
om van zijne erkende talenten, zoodanig gebruik te maken als ten 
beste voor ’s Lands dienst en tot zijne meeste satisfactie zoude be
vonden worden te beboeren.

Het effect der pogingen dientengevolge door den Raad Ordinair 
van Polanen aangewend, nam eenen aanvang met de expeditie van 
de Brik Goldsearcher, van welke gelegenheid hij tevens profiteerde 
om den Gouverneur Generaal Daendels eenige ten uitersten belang
rijke aanmerkingen aan te bieden, die den toestand des handels met 
betrekking tot Java’s hoofdproduclen, volkomen kenbaar maakten.

Bij ontvangst van een afschrift dezer belangrijke missive deed de 
Minister daarvan een uitvoerig verslag aan den Koning en betuigde 
bij eene missive van dezelfde dagteekening aan den Raad Ordinair 
van Polanen zijne volkomen tevredenheid over alle deszelfs verrigtingen.

Deze eerste expeditie wierd spoedig gevolgd door eene tweede
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met de Brik the Batavian, welk vaartuig, als zeer snel bezeild 
zijnde, voor den dienst der koloniën wierd ingekocht. Eene derde 
expeditie geschiedde met de Schoener Alert, een vierde met het schip the 
Thames en zoude nog in dat jaar 1809 door een vijfde gevolgd worden.

Volgens opgaven der Requestranten zijn deze expeditien sedert 
nog met eene zesde en zevende vermeerderd ; doch deze zijn hoogst
waarschijnlijk die welke door den Secretaris der Hooge Regeering 
L. W. Meijer op last van den Gouverneur Generaal Daendels zijn 
gecontracteerd, doch welke niet tot stand hebben kunnen komen, 
zonder de sanctie van den Agent van Polanen, in wiens probiteit en 
erkend caracter de Amerikaansche huizen van commercie alleen 
tidutie stelden.

De hoop, die dat goed begin hier te Lande inboezemde op den 
gelukkigen uitslag eener maatregel welke allerwenschelijkst wierd 
beschouwd, wierd echter al ras verijdeld. De Gouverneur Generaal 
Daendels weigerde die aangegane contracten te homologeren en 
kondigde die weigering openlijk aan in de Bataviasche Koloniale 
Courant van den 16 Februari 1810.

De motieven voor die weigering rusteden voornamelijk op de 
mindere prijzen voor welke de Raad van Polanen de Javasche pro
ducten en specerijen had afgestaan, in vergelijking van de prijzen 
welke daarvoor te Batavia willekeurig waren gesteld.

Deze motieven zijn breedvoerig gedetailleerd bij een Rapport van 
de Raden van IJsseldijk en van Hoesen, op last van den Gouverneur 
Generaal Daendels ingesteld.

De bcduchting dat deze weigering zoude kunnen plaats hebben, 
was hier te Lande reeds bekend geworden, en had aanleiding ge
geven, dat de Minister bij zijn voormeld Rapport aan den Koning 
in dato 9 van grasmaand 1810 levens had voorgesteld en overeen
komstig hetwelk door den Koning de noodige autorisatie is verleend, 
om den Gouverneur-Generaal Daendels aan te schrijven om alle de 
contracten welke door den Raad Ordinair van Polanen, tot voor
ziening van Indie zouden worden aangegaan, na te komen en te 
vervullen, hem tevens doende opmerken, in welke onaangenaamheden 
het Gouvernement hier te Lande bij het niet voldoen aan die con
tracten zoude kunnen worden gewikkeld, door de reclames die van 
wege de contractanten ter andere zijde zoude worden geëntameerd. 
En wierd den Agent van Polanen niet alleen vuil deze aanschrijving

i
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ook do expeditie daarvan aan denzelven op-kennis gegeven
gedragen. Dan de openbare weigering om die contracten te eerbie-

maar

digen, en het noodzaken der supercarga’s tot het aannemen van 
.willekeurige conditiën, in Amerika bekend geworden zijnde, waren 
alle verdere pogingen vruchteloos. De Raad Ordinair van Polanen 

•zond daarop eene ampele defensie van zijn gedrag en handelingen 
aan den Minister die, hoe bondig ook, bijna als overbodig kan be
schouwd worden, daar alle zijne verrigtingen de goedkeuring van het 
hoogst bestuur hadden erlangd; doch waarop de Gouverneur-Gene- 
raal Daendels geen prijs heeft gesteld, daar hij zich heeft durven 
veroorloven aan den Koning te schrijven, dat hij met deszelfs Minister 
niets te doen wilde hebben.

De ondergeteekende vertrouwd, dat het aangehaalde voldoende zal 
zijn om, zoowel den oorsprong en aard der missive van den heer 
van Polanen, als den uitslag van deszelfs pogingen ter voorziening 
der Indische Bezittingen genoegsaam te doen kennen.

Dit derhalve voor berigt doende strekken, heeft dezelve alsnu 
de eer de navolgende consideratie dienaangaande aan zijne Majesteit 
voor te dragen.

Dat de reclame der Requestrauten om eene billijke schadevergoe
ding geenszins van grond is ontbloot, ja zelfs als regtmatig kan 
worden beschouw'd; daar deze aanzienlijke huizen van Commercie 
in het volle vertrouwen hebben gehandeld met een Agent, niet 
alleen door het Gouvernement geaccrediteerd, maar die ook succes- 
sive de blijken van goedkeuring wegens zijne verrigtingen van zijnen 
Hoogen Committent heeft mogen erlangen.

Dat de Gouverneur Generaal die aan hot Gouvernement in het 
Moederland ondergeschikt is, verplicht was, zelfs zonder daartoe uit- 
drukkelijken last te hebben ontvangen, de aangegane contracten tc 
homologeren en het hem niet vrijstond, gesteld zelfs dat dezelve 
onereus waren daarvan af te wijken, veel minder geheime maatregelen 
van het Gouvernement openbaar tc maken, en do ondcrhandelingen, 
waarin eene neutrale mogendheid zijdelings werd gecompromitteerd, 
voor het oog der wereld bloot te leggen; oenen stap die in de toen
malige gesteldheid van Holland mei Frankrijk, en voor do Amerikanen 
zelve, een bron van veele moeijelijkheden had kunnen te weeg 
brengen. En dus als principe vastgesteid zijnde, dat de Requestrauten 
billijkerwijze niet kunnen worden gelaten de slagtoffere eencr laak-
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bare ongehoorzaamheid aan de wettige bevelen van het Gouvernement,' 
verdiend in de tweede plaats onderzocht te worden of die schadeloos
stelling kan worden gebaseerd op de berekening welke de Requestranten 
bij hun Request hebben overgelegd, en die, volgens dezelve eene 
aanzienlijke somma van tweehonderd zeven en twintig duizend acht
honderd negen en veertig Spaansche Dollars zoude bedragen, on
gerekend de Interessen, extrakosten etc. welke zij sustineren nog te 
kunnen berekenen.

Indien al het principe van schadevergoeding wordt toegestaan, zoo 
is het echter niet mogelijk om hier te Lande na te gaan, wat er 
volgens de contracten is aangebragt en tot welke prijzen die 
goederen hadden moeten worden ontvangen, mitsgaders welke pro
ducten en tegen wat prijzen daarvoor in betaling hadden moeten 
worden afgeleverd, ten einde daar door de berekening van het ver
schil te kunnen beoordeelen.

Bovendien zoo kan, volgens het aangenomen principe de ver
evening nimmer hier te Lande geschieden, maar alleen in de Ko
lonie, alwaar de contracten hadden moeten en kunnen worden' 
gestand gedaan, namelijk op Java. Dit is ook in overeenstemming 
met de primitieve orders door den toenmaligen Koning gegeven, in
gevolge van welke de contracten zijn aangegaan.

Eindelijk is het ook nog eene gewigtige bedenking of het Gouver
nement op zijn beurt zich niet zal belmoren te doen vergoeden de 
schadeloosstelling, welke hetzelve verplicht zal zijn te accorderen, 
door diegenen, welke bevonden zullen worden deze schade te 
hebben veroorzaakt, vooral wanneer de middelen daartoe nog voor
handen zijn.

Wel is waar dat de Gouverneur Daendels, door zijn voorstel tot 
hot niet homologeren dier contracten bij den Raad van Indie te doen 
aannemen, zich heeft trachten te dekken tegen de strikte applicatie 
van dezen in Indie voorheen algemeen gepraktiseerde wijze een 
verhaal voor de nadeelen van wandirectie op de geenen die De
zelve bedreven hadden, door een gedeelte der schuld op de toen
malige Raden van Jndio over te brengen, maar de vraag zou zijn, 
of hij, die zoo min de billijkheid als zijnen plicht geobserveerd 
heeft, en die in dit geval voorzeker als de eerste oorzaak moet 
worden gehouden, niet in de eerste plaats aansprakelijk zoude be
lmoren te worden gesteld, met vrij lating om een gedeelte der
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scbade te mogen verhalen op diegeenen welke hij in gemoede kon 
oordeelen met hem te hebben medegewerkt om ’s Lands belangen 

zigtbaar in gevaar te brengen, door de nadeelige gevolgen welke 
daaruit klaarblijkelijk moesten voortvloeijen.

En het is op grond van deze consideratien, dat de ondergetee- 
kende, onder eerbiedige correctie van advie3 zou zijn:

1°. Dat in het verzoek van den Requestrant om met denzelven 
alhier arrangementen aan te gaan, tot regulering en vereffening der 
gepretendeerde schade vergoeding, niet kan worden getreden, zoowel 
uit hoofde van het aangenomen principe, dat alle pretensien ten 
laste der Koloniën, op de plaats zelve moeten verevend; als voor
namelijk omdat de plaats gehad hebbende handelwijze, zoo ten aan
zien van de aangebragte goederen als van de daarvoor afgestane 
producten, alleen op Java kan wordt onderzocht en beoordeeld.

2°. Dat echter als principe wordt vastgesteld, dat aan deszelfs 
principalen of derzelver gemagtigden, zoodanige schadeloosstelling 
zal worden goedgedaan als na behoorlijk onderzoek op Java, be
vonden zal worden, hun naar regt en billijkheid te competeeren.

3°. Dat ten dien einde hunne reclame, met alle de daartoe alhier 
voorhanden zijnde relative stukken, kopijelijk zullen worden gesteld 
in handen van Commissarissen-Generaal, gedesigneerd om de Neder- 
landsche Bezittingen in Oost-Indie van het Engelscli bestuur over te 
nemen, met autorisatie om het voorschreven onderzoek in loco, 
zoodra mogelijk ten uitvoer te brengen en vervolgens daaromtrent 
te disponeren, zooals dezelve, overeenkomstig het gemanifesteerd 
principe zullen oordeelen te belmoren.

4°. Dat Commissarissen-Generaal al mede belmoren te worden 
geautoriseerd om tegelijk te onderzoeken, of en in hoeverre de 
Gouverneur-Generaal en de Raden van Indie, die tot het besluit om 
de contracten niet te homologeren, zullen hebben geconcurreerd, hetzij 
gezamentlijk dan wel ieder afzonderlijk, zullen kunnen en belmoren 
te worden verantwoordelijk gesteld voor de nadoelen daardoor aan 
den Lande toegebragt, teneinde des noods en wanneer daarvoor 
termen mogten zijn, op dezelve te kunnen verhalen de schadever
goeding, welke geoordeeld zal worden aan de Jtequestranten te moe
ten worden uitgekeerd ter zake van liet niet voldoen aan de contracten, 
welke op last en van wege het Hollandscli Gouvernement met dezelve 
in der tijd ter goeder trouw zijn aangegaan, doch op voorstel

zoo

van
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den Gouverneur-Generaal Daendels en opgevolgd besluit van de Hooge 
Regecring in dato 5 Mei *) 1810 niet gerespecteerd zijn geworden*

De Staats Raad
in buitengewoonen dienst’, belast 
met de portefeuille van het Departe
ment van Koophandel en Koloniën.

(w. g.) Goldberg.

219. Koninklijk besluit van 9 Mei 1815, n°. 5.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der 
Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot
hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Geexamineerd hebbende het rekest van Le Roy Rayarcl en Mc Evers 
en Jacob le Roy en Zoon, kooplieden te New York strekkende om te 
geraken tot de regulering en verevening der schadevergoeding hun 
competerende wegens de willekeurige verbreeking van zeek ere con
tracten, die zij in 1809 en vervolgens met den toenmaals gevol- 
magtigden Agent van Holland Mr. R. G. van Volanen hadden aan
gegaan.

En gezien het daarop gerequireerd advies van onzen Staats Raad 
in buitengewoonen dienst belast met de Portefeuille van Koophandel 
en Koloniën in dato 2 Mei 1815 n°. 18.

In aanmerking nemende het bestendig beginsel der Nederlandsche 
administratie, dat pretensicn ten laste der Koloniën, in de Koloniën 
zelve moeten worden verevend, en tevens overwegende dat speciaal 
in het onderhavige geval de plaats gehad hebbende handelingen zoo 
ten aanzien der aangebrachte goederen als omtrent de daarvoor 
afgestane producten, nergens dan op Java kunnen worden onder
zocht en met volledige juistheid beoordeeld.

Hebben goedgevonden en verstaan Ons met het voorschr. rapport 
tc vereenigen en mitsdien te bepalen

1°. dat de aan de Rekwestranten ter voorgemelde zake compe
terende schadeloosstelling zal worden geregeld en voldaan door de

(1) Moet zijn: 5 Febr. 1810; 5 Mei is de dagteekeuiug van liet rapport van 
v. IJsseldijk en v. Hoesen.
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Commissarissen generaal tot de overneming der Oost Indische Bezit
tingen. aan welken te dien einde en onder aanbeveling om zich 
zoodra mogelijk na hunne aankomst op Java van dezen last te 
kwijten, de reclamatie in den Hoofde dezes gemeld en de daartoe 
in Nederland voorhanden relatieve stukken, zullen worden ter hand 
gesteld;

en 2°. dat door dezelve Commissarissen generaal ernstiglijk zal worden 
onderzocht en vervolgens gerapporteerd of en in hoeverre de gouver
neur generaal en Raden van lndie die tot het besluit om de be
doelde contracten niet te homologeeren hebben geconcurreerd, het 
zij gezamentlijk dan wel ieder afzonderlijk zullen kunnen en behooren 
verantwoordelijk te worden gesteld voor de nadeelen aan den Lande 
toegebracht, te dien effecte dat het eventueel montant der boven 
gemd: schadevergoeding op hen worde verhaald.

En is het Departement van Koophandel en Koloniën belast met 
de uitvoering dezes, welks inbond sub n°. 1 aan de Rekwestranten 
zal worden mede gedeeld.

Laken, den 9en Mei 1815.
geteekend Willem, 

van wege den Koning, 
geteekend A. R. Falck. 

Accordeert met deszelfs origineel,
De Griffier ter algemeene Staats-secretarie, 

J. Daunaetz.

220. Brief van Van Polanen aan Min. Gold- 
berg, 17 Aug. 1815 (?).

Hoog Edelgestreng Heer.

Sints mijne aankomst in deeze plaats heb ik de vrijheid gebruikt 
mij verscheide malen aan het Hotel van Uwe Excellentie te presen- 
teeren. Deesen middag den laatsten geweest zijnde welke ter 
audiëntie bij Z. M. is toegelaten ben ik te laat gekomen om U E 
op deszelfs audiëntie aan te treffen. Er was een tijd dat U E. mij 
niet ongunstig heeft beoordeeld en het zoude mij smerten, dat den 
teegenswoordigen invloed van eenen Daendels daar in ene verandering
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heeft te weeg gebragt. Ik meene U E. met geene sollicitatie lastig 
te vallen, dan ik achte U E. goede opinie te hooge om niet te 
wenschen dat mij een oogenblik vergund worde om mij aan U E. 
te expliceeren, vergun mij dit van U E. te verzoeken.

’s Hage 17 Aug* (1815?).

U E. de goedheid gehad hebbende mij toe te zeggen aan Z. M. 
voor te zullen dragen mijne begeerte om in de Oost Indien of in 
Noord America in een mijner vorige bedieningen weeder te worden 
geemployeerd, gebruik ik de vrijheid UE. een ogenblik audiëntie 
te verzoeken ten einde van de dispositie van Z. M. geïnformeerd 
te worden.

7 Sept.

221. Request van Daendels aan den Koning, 
zonder dagteekening.

Aan Zijne Majesteit den Koning.

'Geeft met alle Eerbied te kennen Herman Willem Daendels, oud 
Gouverneur Generaal van Neerlands Indien

Dat hij vóór en bij zijn vertrek van Batavia aan het Coloniaal 
Gouvernement overgedaan hebbende, onderscheide hem in Eigendom 
behoorende vaste goederen, bestaande in de Plaats Buitenzorg, des 
zelfs Basaar of Marke, 27000: — Rijksdaalders jaarlijks rende
rende, een capitaal Huis op Gonong Sarie bij Batavia, en een stuk 
lands onder Buitenzorg, voor welk een en ander hij bij gem: zijn 
vertrek uit die gewesten wegens Penurie van penningen geene andere 
betaling heeft kunnen obtineren, dan dertig stuks Bons aan Toonder, 
ieder van 500 pikols van 125 ponden, betaalbaar 1/3 in koflij 1/3 
in Peper en 1/3 in Suiker, zijnde het afschrift van een dezer hierbij 
gevoegd.

Den Requestrant houdt zich overtuigd van de onmogelijkheid, 
waarin zich het Coloniaal Gouvernement bevindt om deze schuld 
thans te kunnen voldoen, of wel binnen zoodanig termijn als hij in 
andere omstandigheden aan 
te bepalen.

Er blijft den Requestrant in deze toestand van zaken, dus 
niet anders over, dan deze pretensie ter keenisse te brengen

Uwe Majesteit zoude verzogt hebben,
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van het Gouvernement met eerbiedige bede aan Uwe Majesteit, om 
zodanige gunstige besluiten te willen nemen waarbij de voldoening 
van deze pretensie moge worden verklaard Preferent; en wel boven 
de Coloniale schulden, der in kas gestelde gelden,

En waartoe de suppliant met alle reverentie vertrouwd plausibele 
redenen te exteren, terwijl dezelve jouisseren van intrest; en ook 
dat deze in den form zijn van wisselbrieven; — met aanschrijving 
aan Heeren Commissarissen Generaal om den requestrant te infor
meren of wel deszelvs gevolmagtigde te Batavia, ten einde gemelde
Bons hetzij in eens, hetzij bij gedeeltens tot betalinge te kunnen 
presenteeren.

Twelk doende &c 
(w. g.) Boellaard 

D. L.
Sollic.

222. Koninklijk besluit van 27 Oct. 1815, n°. 15.

Wu WILLEM, bij de gratie Gods, Koning 
der Nederlanden, Prins van Oranje 
Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, 
enz., enz., enz.

Op de rekweste van Herman Willem Üaendcls, Oud-Gouverneur 
Generaal van NederlamUch Inclicy houdende verzoek:

1". dat zekere ten rekweste vermelde Bons door liet Koloniaal 
Gouvernement van Java afgegeven, mogen worden verklaard praeferent 
en wel boven de koloniale schulden wegens dein kas gestorte gelden.

2°. dat Kommissarissen generaal mogen worden aangeschreven om 
den Rekwestrant of zijnen gemagtigdc te Batavia te inforrnecren 
wanneer dezelve Bons hetzij in eens, hetzij bij gedeelten ter be
taling zullen kunnen worden gepresenteerd,

Gezien het rapport von den Staatsraad Directeur Generaal van 
het Departement van Koophandel en Koloniën van den 24 dezer 
n°. 120.

Hebben goedgevonden en verstaan uit aanmerking dat het niet 
beslist is of het Neierlandsch Gouvernement zich met die Bons, of 
zelfs met de schuld, waaruit de zelve zijn spruitende, al dan niet
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kan inlaten, en alvorens in deze te disponeren, Commissarissen 
Generaal van Nederlandsch Indien aan te schrijven, zoon Is geschiedt 
bij deze, om geene van de bons, welke van het voormalig Fransch 
Keizerlijk Gouvernement op Java, in dato den 10 Junij 1811, voor 
overgenomene vaste goederen aan den oud gouverneur generaal 
Daendels zijn afgegeven, te erkennen veel min te voldoen, voor en 
aleer Wij onze intentie te dezen opzichte zullen hebben doen verstaan,— 
voorts om, na hunne aankomst op Java te onderzoeken en te dienen 
van berigt nopens de transactie die met den gemelden oud gouverneur 
generaal Daendels, wegens de overname van zijne vaste goederen 
heeft plaats gehad, wordende wijders dezelve Commissarissen bij 
deze herinnerd aan ons besluit van 9 Mei 1815, n°. 5, waarbij de 
Gouverneur Generaal en de Raden van Indien des nodig, verant
woordelijk zijn gesteld voor de schadevergoeding welke bevonden 
mogt worden te resuJteeren uit het niet homologeren der contracten 
door den Agent van Polanen met huizen van Commercie in America 
tot voorziening van de Oost-Indische bezittingen in den jare lt<09 
aangegaan.

En zal afschrift dezes worden gezonden aan het departement van 
koophandel en koloniën ten fine van executie.

Amsterdam, den 21 October 1815
(geteekend) Willem 

van wege den Koning 
(geteekend) A. R. Falck.

i Brief van Van Pol a n e n aan J a n s s e n s, 
27 Aug. 181G.

Hoog Edel Gestrenge Heer, veel geachte Vriend.

223.

Mijne reis naar het nabuurig gedeelte van Duitschland is volbragt 
en ik ben in zo verre met den teegenswoordigen staat des Lands, en
de geestgesteldheid der Inwooncrs bekend geworden, dat ik in geene 
bedenking heb kunnen noemen er mijn verblijf te vestigen. Aan de 
teleurstelling die ik in mijn vaderland heb ondervonden, niet onge- 

dus vastelijk besloten hebbende het weedervoelig kunnende zijn en 
te verlaten, blijf mij geene andere keuze overig dan naar Amerika
terug te koeien. Ik bob daar vrienden nagelaten, die het mij tot geene

il
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oneer zullen rekenen, dat ik bij liet tcegenswoordig Gouvernement 
onwaardig ben geoordeeld mijn Vaderland weeder te dienen. Waaraan 
dit is toe te schrijven is mij nu niet meer twijffelagtig. Een mijner 
vrienden aan de Caap heeft mij bedeeld, dat de tleeren Elout en 
Buijskens er geen geheim van hebben gemaakt dat zij zich hier 
verzet hebben teegens mijne plaatsing in Indien, en dat de oude 
routiniers aldaar zooals zij de oude ambtenaren heeten, plaats zullen 
moeten maken, voor hunne gunstelingen die met het schip Nassau 
staan te volgen.

Bij mijne terug komst van Amsterd alwaar ik geweest ben om 
eene passage naar Amerika te bespreeken heb ik een bezoek bij den 
Coll. v. d. Bosch afgelegd, die mij gezegd heeft aan UE. een exemplaar 
van mijn werkje 1) toegezonden te hebben. In deeze provintie heeft 
het eene sterke sensatie gemaakt, en zo verre ik heb kunnen ver- 
neemen hebben de bijlagen het door mij voorgestelde oogmerk vol
komen bereikt. Van de zijde der schrijvers in de Letteroefeningen en 
der Recensenten venvagt ik eenen hevigen aanval............
.... Dit zal mijne vierde en zeeker mijne laatste reis naar 

Amerika zijn.......................
Ik moet U nu mijne hooggeachte vriend vaarwel zeggen. Ik heb 

mij niet bedrogen gevonden in het vertrouwen het welk ik gesteld 
heb in de voortduuring van Uwe vriendschap en welwillendheid te 
mijwaards. Uwe achting te genieten is mij geenc geringe troost en 
vergoeding in het onregt mij aangedaan en de verneedering die ik 
gevoel van gevraagd te hebben en afgeweezen te zijn.

k
i

■

i

224. Antwoord van Janssens aan Van P o l a n e n 
6 Sept. 1816.

Brussel, den 6 September 1816.

Hoog Edel Gcstr. Heer, bijzonder geachte Vriend!

In de gewone ommegang is het aangenomen, elkanderen iets beleefds 
te zeggen en veelal meer, r.ls de rechte mening is; tusschen ons is 
zulks het geval niet en ik moet U Hoog Edel Gcstr. oprecht ver-

1) Zijn anoniem verschenen „Brieven, betreffende hel Bestuur der Koloniën 
enz”, Amsterdam 1816.
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klaren, dat mij de brief van 27 Augustus J.L. onaangename aan
doeningen heeft veroorzaakt.

Indien men tot een zeer hogen ouderdom opklimt, verliest men 
telkens van zijne vrienden en men blijft eindelijk als het ware, alleen 
over: dit ongeluk gebeurt mij vroeger als den loop der natuur heeft 
voorgeschreven; mijne beste vrienden zijn: de Heer d’Ozy, de 
Generaal Majoor De Koek, de Heer J. A. Truter en UHoogEdelGestr. 
en het wordt mij ontzegd, met hen, in een en hetzelfde werelddeel 
te leven.

.
Een dag .... zal men zich verwonderen, dat de Heer van Po- 

lanen zijn land heeft verlaten, waar men hem miskende en dat D. 
onder de Regeering van een Koning uit liet Muis van Oranje, een 
post van gezag en vertrouwen bekleed.

■

De brieven over het bestuur in Indiën *), moeten onbevooroordeelden 
overtuigen, maar derzelver getal is zeer gering.

Men moet zich op warme aanvallen verwachten en UIIoogEdel- 
gestr. verwijdering, zal de wederleggingen moeielijk maken. Men 
gelooft van de zoogenaamde Volkplantingen alles, behalve de waar
heid.

J. W. Janssens.

!

225. Extract-Besluit van Commissarissen-Generaal van 
Ned.-Indië, 28 Aug. 1817.

Extract uit het Register der Handelingen 
en Besluiten van Commissarissen generaal 
over Nederlandsch Indie.

i

Djocjocarla Donderdag den 28 Augustus 1817.

Is in nadere deliberatie gebragt het rapport door de Heeren 
Engelhard!, Maurisse en Timmerman Thijssen, op den 20 December 
des voorleden jaars uilgebragt, ter voldoening aan het besluit van

P Zie vorige noot.

ij

■
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den 20 September daar te voren n°. 31 betrekkelijk de voldoening 
het besluit zijner Majesteit van den 9 Mei 1815 n°. 5 waarbij 

het hoogst denzelven behaagd heeft aan Commissarissen Generaal 
op te dragen de regeling en voldoening der schadeloosstelling aan 
de Americaansche kooplieden Le Roy, Bayard & Mc Evers en Jacob 
le Roy en Zoon te betalen, wegens het niet nakomen van zekere 
contracten, die zij in 1809 en vervolgens met den toenmaligen ge
volmachtigden agent van Holland Mr R. G. van Polanen en den 
Heer L. W. Meyer hebben aangegaan, alles breder vermeld in de 
notulen van 20 December en 20 September 1816.

En zijn nadat alle de contracten, rekeningen en andere stukken, 
daartoe behorende, voor zooverre zij overgelegd, en te vinden zijn 
geweest, ter rondlezing en examinatie gezonden en deswegens onder
scheidene bijzondere conferentien, zoo mei de gecommitteerden als 
met de gemachtigden dier americaansche kooplieden Totten zich 
thans ter dezer plaatse bevindende gehouden waren, de volgende 
gronden tot beslissing dezer hoogst gewigtige zaak gelegd.

1°. Dat bij gedacht besluit van Z M. beslist zijnde dat aan de 
Americaansche Handelhuisen eene schadeloosstelling ter bewuste 
zake toekomt, thans alleenlijk in aanmerking komt de regeling van 
die schadeloosstelling en van de wijze van voldoening.

2°. dat elk bijzonder geval, naar aanleiding en volgens den inhoud 
van het contract daarin tusschen partijen gesloten, moet worden be
oordeeld, en de schade uit vergelijking van dat contract onder weder- 
zijdsche verplichtingen daaruit geboren, met hetgeen wezenlijk door 
partijen gedaan of verzuimd is, opgemaakt.

3°. dat geen winstderving kan in rekening geleden worden, daar 
noch derzelver aanwezen kan bewezen, noch do hoegrootheid bepaald 
worden.

4°. Dat even weinig kunnen worden in rekening geleden de inte
ressen door de Americaansche huizen daarop gebragt over de verlopen 
Jaren, als niet verschuldigd, en vooral niet door het Nederlandseli 
Gouvernement, maar dat de interessen op de toe te wijzen kapi
tale som alleenlijk aan vang zullen nemen rnet den dag van dit 
besluit.

5°. Dat even weinig eenige onkosten uit hoofde van langer op
houden van het scheepsvolk kunnen worden geleden, alzoo in geene 
delen bewezen is, dat deze en diergelijke onkosten aan de niet vol-

aan
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doening aan de zijde van liet toenmalig Hollandsche Gouvernement 
le wijten zijn.

6°. Dat almede in geene de minste aanmerking komen kan de 
post op de verschillende rekeningen gebragt, wegens de onvoldoende 
kwaliteit der specerijen aan de bewuste Americaansche huizen ge
leverd, alzoo daarvan geen voldoend bewijs door hen wordt overge
legd, en de gezaghebbers der verschillende schepen dezelve hebben 
aangenomen, daar zij die hadden kunnen afkeuren, gelijk ook in 
enkele gevallen gebeurd en dan eene betere kwaliteit geleverd is, 
blijkens het rapport van den gewezen Directeur Generaal Chassé en 
den gewezen Administrateur Generaal van Riemsdijk.

7°. Dat bij de overweging der verschuldigde schadevergoeding wel 
degelijk in aanmerking komen moeten, de wijze waarop de koop
lieden van hunne kant, aan de aangegane verbintenissen voldaan 
hebben, en de meerdere prijzen, aan hen in sommige gevallen boven 
den bedongen toegelegd: —

En naar aanleiding van de alzoo gelegde gronden overgegaan 
zijnde tot de beschouwing van elk geval op zich zelve, zoo is in 
overweging gebragt

!

=

A. Het voorgevallene met de brik l/ic Goldsearchcr, krachtens het 
contract te Nieuw York op den 20 Augustus 1809 tusschen Jacob 
le Roy & Zoon ter eenre & R. G. van Polanen ter andere zijde 
gesloten.

En is gebleken volgens dat contract
«. Dat Jacob De Roy & Zoon op Somabaya of Ambon moesten 

leveren eene somma van 40345 Spaansche Daalders en de goederen aan 
den voet van dat contract gemeld en voor dezelve in betaling erlangen 

320 Picols Noten 
Nagelen 
Foelie

zonder dat eenige winst op de aangebragte of prijs op de in beta
ling te ontvangen goederen gemeld wordt

b. dat uit het rapport van den Heer Engclhardt (c. s.) en de 
schriftelijke opgave van den toenmalige prefect, en van den Ad
ministrateur blijkt, dat de gestipuleerde som van 40,345 Spaansche 
matten, niet volgens het contract in Spaansche matten maar in 
verscheiden specien op deze eilanden niet gangbaar bestond, en dat

■
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uit diezelfde stukken, zoowel als uit de rekeningen door de Koop
lieden zelve geformeerd, de goederen door hun zijn van de hand 
gezet met 75 pret. winst, en dus met 50 pret. meer dan naar 
hunne eigene opgave toekwam, hoezeer uit het hier boven aange
haalde volgt, dat hier niet dan eene ruiling was bedongen en de 
geheele 75 pret. dus als winst moet worden aangemerkt.

c. dat uit deze en andere omstandigheden notoir is, dat naar 
striktheid door de kooplieden Le Roy & Zoon, aan het contract 
van hunne zijde niet voldaan is, dat hun voor de weigering van 
deze lading aan te nemen eene winst van 75 prCt. op de aange- 
bragte goederen is geworden, dat het Hollandscli Gouvernement, aldus 
hen billijk behandelde met voor het beloop der door hem aange- 
bragte en verkogte specien en goederen, uit te reiken specerijen tegen 
Marktprijs: terwijl eindelijk

(/. uit de rekening en verdere stukken blijkbaar is, dat het 
voors: beloop was Sp.D. 69406-49 en de geleverde specerijen be
dragen eene somma van Sp.D. 70246 zoodat in waarheid hier minder 
dan verschuldigd was, geleverd is.

Op alle welke gronden te dezer zake geen vergoeding van schade 
kan toegestaan worden.

i
E
:

=

li. Het voorgevallene met de schoener Alert, krachtens het con
tract te Nieuw York op den 28 October 1809 tusschen Jacob le Roy 
& Zoon en li. G. van Polanen geslooten 

En is gebleken
a. dat volgens gemelde contract door Jacob Le Roy & Zoon, zou

den worden verzonden de goederen ter waarde van Sp.Ds. 45468 met 
25 pr Ct. avance, zoodat het Holiandsch Gouvernement dezelve zoude 
moeten overnemen tegen Sp.Ds. 56335, dat ter voldoening dier som 
zoude worden afgegeven

koffij tegen Sp.D. 10 de Picol, geheel of gedeeltelijk specerijen
tegen de volgende prijzen als : 

Noten */ 8 a 125 per Picol 
40 , »Nagelen 3/8 

Foely
0. Dat uit het rapport van den llr. Engelhard c.s. en de schril- 

telijke opgave van den voormaligen prefect, en van den administrateur 
blijkt, dat de Levantsche opium met dat schip aangebragt, was

la 250 //
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van eene inferieure kwaliteit, zoodat de Capitein en officier der 
Chiuesen die afkeurden, en de pachter niet dan gedwongen dezelve 
wilde ontvangen, en dat zelfs een klein gedeelte zoo slecht was dat 
liet geheel werd afgekeurd, en het gouvernement zeker het overige 
gedeelte alleen uit bijzondere consideratie tegen den andersints 
bepaalde prijs heeft overgenomen, en aan welke slechte kwaliteit 
van de opium geheel het geleden verlies te danken is, daar dat ver
lies beloopt Sp.D3. 10850, terwijl eindelijk een gedeelte der goederen 
voor 75 & en 30 per Ct. avance, en dus voor veel meer dan de be
dongen 25 per Ct. is verkogt.

e. Dat alzoo het verlies van Sp.D. 9507-22 nooit ten laste van 
het Hollandsch Gouvernement kan gebragt worden.

d. Dat integendeel de kooplieden van hunne zijde in gebreken 
gebleven zijnde aan het contract te voldoen door ondeugdelijke waar 
te leveren, het Gouvernement dus niet verplicht was dat contract 
van zijne zijde gestand te doen, en dat alzoo nu het op vergoeding 
van schade aankomt niet het Gouvernement maar de kooplieden zelve 
deze groote schade, welke aan hunne handelwijze te wijten is, lijden 
moeten, en dat zij dus ook in deczen, uit hoofde van het niet vervullen 
van het contract geen aanspraak kunnen maken op de uitlevering 
van producten tegen den bedongen prijs, maar genoegen moeten 
nemen met die te ontvangen tegen den marktprijs, op alle welke 
gronden geen vergoeding van schade te dezer zake kan toegestaan 
worden.

C. Het voorgevallene met de Brik de Bataviaan volgens liet contract 
te New York op den 28 October 1809 tusschen Jacob le Roy & 
Zoon & R. G. van Polauen gesloten 

En is gebleken
a. Dat Jacob Le Roy & Zoon, volgens dat contract op Soerabaya 

moesten leveren eenige contrabande goederen, bij dat contract ge
specificeerd ter waarde van Sp.D. 33140 en te gelijk in eigendom 
afstaan de Brik zelve waarmede die goederen zouden vervoerd 
worden, welke Brik getaxeerd was op Sp.D. 18860 en makende te 
samen uit Sp.D. 52000, welke met een avans van 100 per ct. en 
dus van Sp.D. 1040U0 door het Hollandsche Gouvernement zouden 
worden overgenomen, en tot welker voldoening aan Jacob Le Roy 
& Zoon, zouden worden uitgeleverd de volgende goederen, als

1 38
j



594

20000
40000
27500

2000 Picols tin
4000 „ koffij

„ noten 125
180 // nagelen 40
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Sp.D. 104000
b. Dat uit het Rapport van de Heeren Engelhardt es. en de 

schriftelijke opgave van den voormaligen prefect, en den administra
teur blijkt dat de Brik zelve gelijk uit de rekening door de in deze 
betrokken kooplieden (overgelegd?) bekend staat, met de bedongen 100 
perct. is overgenomen,doch dat desniettegenstaande de geheele opbrengst, 
de Brik daarmede onder begrepen, slechts bedraagt Sp.D. 94749.14 
centimes en dat dus daarop in waarheid verloren is Sp. 9250.86 ct., 
dat door gemelde kooplieden dit verlies wel gebragt wordt op de 
somma van Spaansche Ds. 9902.69 dan dat zulks is toe te schrijven 
aan een dwaling door welke zij Sp.D. 643.33 voor bedorven goe
deren & Sp.D. 8,50 C: voor betaalde tol voor goederen, aan parti
culieren verkocht, abusievelijk van het Rendement hebben afgetrokken.

c. dat wel is waar niet alle de goederen aangebragt als contra
bande kunnen worden beschouwd, en dus nauwelijks in de termen 
van het contract schijnen gebragt te kunnen worden, maar dat daar
tegen in aanmerking komt, dat de goederen in het contract zijn 
gespecificeerd, en dat aizoo de kooplieden van hunne zijde aan de 
op hen genomen verplichting voldaan hebben.

d. dat dezelfde aanmerking geld op de gezonden schoenen, alzoo 
ook deze in het contract zijn opgegeven en genoemd; en dat even
zeer de overtreding der order van den agent van Polanen ten aan
zien der hoeveelheid schoenen, zoo dezelve al bestaat, geen invloed 
kan hebben op de bepaling der schade door het niet vervullen van 
het contract aan Jacob Le Roy & Zoon toegebragt.

e. Dat alzoo de gemelde kooplieden aanspraak maken konden op 
de bedongen hoeveelheid producten, tegen de overeengekomen prijzen.

f. Dat bij onderzoek gebleken is, dat aan hen zijn gegeven de 
volgende goederen:

3133%
26.833

® foely
® kruidnagelen » » 20

24.6071 °/ja® uote Muskaat n n 125 
12.303

a $ 250 per pic. 8 6267.50 
8586.56 

24607.75 
3936.96© kruidnagelen -/ « 40

te samen 8 43598.77
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..
f terwijl zij aanspraak hadden kunnen maken op eene quantiteit spece

rijen ter somma van $ 89945.50.
Op alle welke gronden aan Jacob Le Roy & Zoon ten aanzien 

dezer zaken wordt toegestaan een schadevergoeding
a. wegens verlies op aangebragte goederen ter 

somma van
b. wegens te veel berekende waarde der goederen 

hun in retour gegeven ter Sa. van

i

$ 9250.86

46546.73
En alzoo te samen $ 55797.59

f
D. Het voorgevallene met het schip Telegraaph volgens het con

tract te Nieuw York den 20 February 1810 tusschen Le Roy Bayard 
& Mc Evers en Jacob Le Roy & Zoon ter eenre en L. W. Meyer 
en R. G. van Polanen ter andere zijde gesloten 

En is gebleken
a. dat volgens genoemd contract, de beide daarin genoemde 

Amerikaansche huizen zouden leveren aan het Hollandsch Gouver
nement eenige goederen, volgens eene daarvan gemaakte lijst ter 
waarde van 
met 50 per ct. avance

-
■

$ 17443.54 
8721.77

*

te zamen $ 26165 31
voor welk bedrag aan hun zoude moeten geleverd worden 

Koffij a $ 10 per picol
// 10 u nTin

Zwarte Peper»
Nagelen "
Notemuscaat // 125 //
Foelie

terwijl wijders nog te dezen zouden dienen betaald te worden twee 
wissels door L. W. Meyer op autorisatie van liet Ministerie van Kolo
niën in Holland getrokken als

eene a $ 13053 » 33 
4000 *

b. dat volgens liet rapport door den heer Engelhardt c.s. en de 
schriftelijke opgave van den toenmaligen Prefect, en van den Admi
nistrateur en de verkooprekening de lading heeft opgebragt eene 
Stt van Sp.D. 24640.88, zoodat het IIoll. Gouvernement uit dien 
hoofde zoude le vergoeden hebben eene Somma van Spaansehe 
Ds 1524.43.

5
40

// 250 <> n

eene *
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Dat daartegen dient te worden afgetrokken het volgende, te weten. 
De bij dien bodem aangebragte 100 Vaten bier volgens factuur 
bedragende 
met 50 per cent

$ 766.31 
383.15

te zaraen $1149.46
dan daar het bederf toch niet zou toegelaten hebben de bieren aan 
te nemen, die dan ook per vendutie maar gerendeerd hebben eene

Sp.ro. 775.40 
„ 374.6

somma van
zoodat hierop te korten is
gelijk mede te min uitgeieverde opium a Sp.D. 15 
berekend met 50 pret. avans
dient te worden afgetrokken hetgeen alzoo te samen 
eene vermeerdering uitmaakt van Sp, Mn 
hetgeen dienvolgens het verlies brengt op 

Dat ten aanzien der meergemelde wissels ook nergens door de 
gemelde huizen bewezen wordt, dat van dezelve door het Ilollandsch 
Gouvernement geweigerd zou zijn te betalen eene somma in Sp.Ds. 
2440, veel minder opgegeven de redenen waarom in die betaling 
zoude zijn gedifficulteerd, en dat deeze som dan ook in de rekening 
van schadevergoeding met geene mogelijkheid kan worden geadmit
teerd. Dat alzoo het zuiver beloop van de opbrengst der goederen 
en wissels moet gerekend worden te hebben bedragen eene somma

>■ 360

734,6
Sp.D. 790.37.

S 41.694.21 
775 40

van
waarvan na aftrek der afgekeuide bieren

overblijft 40.918.81
voor welke volgens het aangegeven contract specerijen tot de be
paalde prijzen moeten geleverd worden, en welker bedrag zoude be
lopen hebben eene somma van 
hetgeen met het betaalde tot

$ 40.918.81 
20.684.35

$ 20.234,46een verschil uitmaakt van 
op alle welke gronden aan Lc Roy B.iyard & M° Eveis & Jacob 
Le Roy & Zoon wordt toegestaan een schadevergoeding

a. wegens verlies op de aangebragte goederen ter 
somma van

b. wegens te veel berekende waarde der goederen in 
retour gegeven eene somma van

790.37

20234.46

Kn alzoo te zamen 21024.83
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E en F. Het voorgevallene met de schepen Cornelia & Governor 
Strong volgens contract te Nieuw York op den 6e Maart 1810 & 
3 Mei 1810 tusseben Le Roy Bayard & Mc Evers & Jacob LeRoy 
& Zoon ter eenre en L. W. Meyer en R. G. van Polanen ter andere 
zijde gesloten 

En is gebleken
a. Dat volgens die contracten de Brik Cornelia zou geladen 

worden met contrabande goederen, ter waarde van een somma van
17613.10Sp. Daalders

En dat dezelve goederen met de schoener zelve en welke 
werd getaxeerd op eene somma van 15505.65

te samen 33118.75
zou worden uitgeleverd aan het Holl. Gouvfc om door het
zelve te worden overgenomen met een kapitaal avance 
en alzoo voor eene somma van

En dat in betaling van deze somme zoude worden uitgeleverd 
Noten 3/8 tegen Sp.D. 125 p. pikol
Foely »/8
Nagelen 4 /
Koffij 
Peper 
Tin

Dat de Governor Strong zoude overvoeren eene hoeveelheid van 
omtrend 80 Tonnen Russisch IJzer, waarvan de prijs bepaald wordt 
op de som van Sp.D.
waarop hen zoude gevalideerd worden eene avance van 
50 per Ct. uitmakende alzoo eene somma van Sp.D.

En dat voor dat beloop door het IIoll Gouvernement aan hen 
zoude worden in betaling gegeven dezelfde producten tegen dezelfde 
prijzen als hierboven zijn opgegeven.

b. Dat volgens het rapport van de Heeren Engelhard c.8. en de 
overgelegde verkooprekeningen blijkt, dat van de Brik Cornelia en 
de lading gezamenlijk is geprovenieerd eene somma van 59404 54 

En alzoo minder dan aan hun competeerde 
Dat volgens hetzelfde rapport en stukken de lading ijzer 

met het schip de Governor Strong aan Mathijs Meyer 
was verkocht voor eene somma van

En over zulks voor de Amerikaansche kooplieden had 
uitgeleverd een winst van

/

66237.50

250
40o 8
10
5 //

10//

9645.75

14468.66

6832.96

22068.75

7600.13
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d. dat alzoo uit een en ander blijkt, dat de som voor 
welke de bewuste kooplieden de beloofde producten kon
den aankoopen bestond in de waarde van de lading der 
Brik Cornelia ter somma van

En van de waarde van de lading der Schoener Gover- 
nor Strong ter somma van

66237.50

14468.62
te zamen 80706.12

e. dat uit het meergemeld rapport in vergelijking met de stukken 
blijkt, dat de aangevoerde wijnen, of het bedrag daarvan, nimmer 
kan worden in rekening gebragt daar dezelve in liet contract niet 
zijn begrepen, gelijk mede de Sp.D. 4151.8 als het saldo van de 
Batavian, reeds in rekening gebragt zijn.

f. dat de Holl. Regering aan de voorm. kooplieden heeft uitge- 
leverd de volgende goederen tegen de nevensgaande prijzen als

2194 picol Koffij a Rds 20
15620 fg Noten * Rd3 2%

7820 $ Nagelen * 50 st. per ©
1392 ff Foelij //Rds5‘/3

% 32914.55 
29287.16 
6101.37 
5570 08

dus te zamen $ 73873.16 
terwijl voor de aangebragte gelden, hadden behoren te worden uit
geleverd tegen de volgende prijzen

10 Sp.D3 de PikolDe Koffij
// Noten /> 125
* Foelie » 250
// Nagelen // 40

a

of in Jt geheel 42652.64 
Op alle welke gronden aan le Roy, Bayard & Mc Evers & Jacob 

le Roy & Zoon wordt toegestaan eene schadevergoeding, ter somma
31220.42van

G. het voorgevallene met het schip Catharina Augusla volgens 
contract op 18 Mei 1810 te New York gesloten tusschen Jacob Le 
Roy en Zoon en Le Roy Bayard & Mc Evers ter eenre & R. CL 
van Polanen en L. W. Meyer ter andere zijde 

En is gebleken
a. Dat volgens hetzelve contract gemelde handelhuizen aan het 

Holl. Gouvernement zouden leveren Sp. Daalders 
met 33*/3 pr ct. avance, dus 
en 5000 f8 opium a 12 Sp.D. f8

30 000
40.000
60.000

Sp.D. 100.000
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dat zij daartegen in betaling zouden erlangen de volgende producten 
tot de hier na aangeteekende prijzen

Koffij a 10 Sp. per Picol 
Tin // 10 
Peper // 5
Foelij » 250
Noten n 125
Nagelen n 40 n

b. Dat uit het rapport van de Ileeren Engelhardt cum suis en 
de schriftelijke opgave van den toenmaligen Prefect en van den 
administrateur en ook volgens de papieren der kooplieden de con
tanten in Sp. Mlt alleenlijk zijn aangenomen tegen 
dat de opium zoo die door het Gouvernement aange
nomen als die aan particulieren verkocht is, heeft op
gebracht

$ 30000

45827.87

75327.87
24172.13waardoor een verlies wordt aangebragt van

100000.—*•
Dat dus gemelde kooplieden het regt hebbende om de gemelde 

100000 te ontvangen en producten tegen de bovengemelde prijzen, 
daartegen van het Holl. Gouvernement ontvangen hebben de vol
gende goederen tegen de hierna aangerekende prijzen

$ noten muscaat a .$ 125 $ 22110.—
// kruidnagelen

22110 
11055 

2576% // foelij 
1300 pic. koffij

60 3537.50
250 5052.50

10 13000.—
ontvangen 43700.—

Dat eindelijk nog ten aanzien der wissels door L. W. Meyer 
getrokken, noch van de vragt voor Jones bepaald eenige specificatie 
overgelegd wordt, en de balansen van 2000 door den agent Totten 
geformeerd in geen de minste aanmerking komen kan.

Op alle welke gronden aan De Roy Bayard, Mc Evers & Jacob 
Le Roy & Zoon, ten dezen aanzien wordt toegestaan, eene schade
vergoeding ter somma van $ 56299.90.

Blijkende uit do zamentrekking, dat aan de meergemelde Ameri- 
caanschc huizen van negotie, in eens competeerd, uit hoofde van de 
verschillende operatien, door hen met de Ileeren van Polanen en

c.

I



600

Meyer aangegaan en de niet vervulling van dezelve, door de Hol- 
landsche regeering eene somma van Sp. Ds. 
ofte Ind. Guldens 

En wijders in aanmerking genomen zijnde dat aan G. Totten 
gemagtigde van dezelve buizen thans hier tegenwoordig bij besluit 

24 Dec. 11. n°. 34 bij wijze van voorschot is toegestaan en door 
hem ontvangen eene hoeveelheid van 8000 picols koffij a 9 Sp. D. 
uitmakende alsoo eene somma van 
En dat aan denzelven nog is uitgereikt volgens be
sluit van den len Febr. 11. n°. 22 eene somma in geld van

164342.74
361554

van

Sp M. 72000

2000

te zamen Sp.D. 74000 
of Ind. guldens 162800

Zoo wordt de alsnog te betalen vergoeding van 
schade bepaald op eene somma van 
en voorts bepaald dat dezelve som aan dezelve Totten of andere 
gemagtigden, van de in dezen betrokken Americaanscbe handelhuizen, 
in drie termijnen zal worden voldaan waarvan de eerste zal ver
schijnen op den Eersten October 1817, de tweede op 1 April 1818 
en de derde op 1 October 1818 en zulks met de interessen van 
6 pet. van den dag van dit besluit, tot de volle en effectueele vol
doening.

Wordende het aan de genoemde Americaanscbe huizen vrijgelaten 
om telken termijn desverkiezende, zich aan de Ilooge Regering van 
Neerlandsch Indien te wenden tot het bekomen van producten tegen 
marktprijs in stede van klinkende gelden, welke op hetzelve verzoek, 
in redelijkheid en naar gelang der omstandigheden zal beslissen.

Afschrift van dit besluit zal worden gegeven aan den Gouverneur 
Generaal, aan G. Totten als gemachtigde van de in dezen gemelde 
Americaanscbe Handelhuizen

Ind. gl. 198756

President en Raden van fin. enaan
de algemeene Rekenkamer tot informatie, en kennis worden gegeven 
van hetzelve aan den Directeur Generaal van het Departement van 
Kooph. en Kol. bij den brief in het register sub la R.

Accordeert met voois. Register. 
De Secretaris Generaal 

(w. g.) R. Dozy.
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226. Brief van Commissarissen-G ene raai aan 
Min. Goldberg, 3 Sept. 1817, Secreet La R.

Samarang 3 Septr. 1817.Secreet La R.

Bij onzen brief van 3 Jannarij n°. 30 gaven wij U HoogEdele 
Gestrenge den uitslag te kennen van het rapport uitgebragt door de 
personeele Commissie door ons benoemd ter regeling van de schade
vergoeding aan de kooplieden Le Roy, Bayard en Mc Evers te 
New York toegestaan wegens de verbreking der contracten op last 
van het Gouvernement in het Vaderland door de Agenten van Polanen 
en Meijer met dezelve gesloten.

Wij hebben deze zaak nader zelve in overweging genomen zoodra 
de moeijelijke werkzaamheden die uit de liquidatie met de Engelsche 
autoriteiten zijn voortgevloeid ons daartoe den tijd eenigermateover
lieten en hebben na rijpe overweging geoordeeld, dat de beslissing 
dezer zaak zoo belangrijk voor het Gouvernement ofte ook voor hen, 
welke eventueel mogten gerekend worden de schade te zullen moeten 
dragen, niet dan met rijpen rade diende plaats te hebben.

Wij hebben dan bij de beschouwing en overdenking van het rap
port der bovengemelde Commissie niet de bijlagen, waarvan authen
tieke kopijen hiernevens gezonden worden, opgemerkt, dat hier en 
daar eenige gewichtige en afdoende omstandigheden waren voorbij
gezien ; dit toch moest vaststaan dat zoo de algemeenc weigering 
van de tijdelijke Ilooge Regering of den Gouverneur Generaal den 
billijken grond tot schadevergoeding opleverde, er dan toch werke
lijke schade van de zijde der kooplieden moest worden bewezen, 
terwijl anders die schade niet kon gerekend worden te zijn aange
daan door het Gouvernement in de gevallen waarin de kooplieden

het contract schade zouden gehad heb- 
dat contract niet voldaan en alzoo het Gouver-

ook bij de homologatie van 
ben, doordien zij aan 
nement buiten alle verpligting gesteld hadden 5 — op dit onweder- 
legbaar beginsel rust de gehecle afwijzing van schadevergoeding van
een tweetal schepen en de bepaling der vergoeding uit andere con
tracten wordende geöischt.

Wij nemen voor het overige do vrijheid ons tc gedragen aan het 
hiernevens gaand Extract uit het Register onzer Handelingen en 
Besluiten, waarvan liet resultaat hierop nederkomt.

Dat wegens de expeditien met de Brik de Goldsearchor en de

■

i
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schooner Alert geene schadevergoeding kan worden toegestaan, 
dat die van de Batavian wordt bepaald op 
die voor de Telegrapk op 
van de Cornelia en Governor Strong op 
en van de Catharina Augusta op

$ 55.797.59 
21.024.83 
31.224.42 
56.299.90

of te samen Sp. M. 164.342.74
Die uitkomst "geeft een aanmerkelijk verschil met de berekening 

der Rapporteurs, die, zooals wij U HoogEdele Gestrenge bij onze 
boven-aangehaalde Missive van den 3 Januari) opgaven, de schade
vergoeding hadden berekend op $ 236 683.61 & bovendien in het 
begrip stonden, dat op het bedragen der uitgevoerde goederen ter 
somma van $ 206 683 renten behoorden te worden gevalideerd voor 
den lijd dat de schepen naar Europa waren teruggekeerd totdat de 
betaling zou gedaan worden.

UHoogEdele Gestrenge is reeds voorloopig geïnformeerd geworden 
dat wij aan den agent van de heeren Le Roy, Bayard en Mc Evers 
eene betaling in koffij op rekening hadden gegeven en tevens eenige 
kontanten tot goedmaking der kosten van de belading van het schip 
Rufus King, waarmeede dezelve is vervoerd; — het beloop hiervan 
ter somma van f 162 800 van de door ons erkende schadevergoeding 
afgetrokken zijnde, blijft er nog overig te voldoen f 198754, welke 
wij in drie termijnen aflosbaar hebben gesteld, te weten 1/3 op den 
1 October 1817, >/s op den 1 April 1818 en */3 op den 1 October 1818.

Wij hebben gemeend deze moeijelijke en tedere zaak op deze wijze 
te moeten beslissen, — wij hebben met naauwkeurigheid en gemoe
delijkheid geoordeeld en steeds in het oog gehouden, aan de eene 
zijde de uitgedrukte verklaring van Zijne Majesteit dat er vergoeding 
van schade moest gegeven worden en aan den anderen kant de bil
lijke bezuiniging in de berekening zelve, die door de Americaansche 
kooplieden en door derzelvcr gemagtigden in Nederland naar ons 
oordeel merkelijk was overschreden.

Wij kunnen eindelijk niet afzijn met een woord te melden hoe 
hoogst moeijelijk het onderzoek der feiten geweest zij, daar de 
archieven door de tmschen gekomen omstandigheden merkelijk in 
wanorde geraakt en gedeeltelijk vermist zijn.

Wij hebben nu eene Commissie benoemd tot onderzoek in hoeverre 
de gewezen Gou\erneur Generaal Daendels of de Leden der Ilooge 
Regering in zijnen tijd, hetzij gezamenlijk of afzonderlijk kondea
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geacht worden verpligt te zijn om die uit hunne eigen gelden te 
vergoeden.

Wij hebben gemeend met dat onderzoek, hetwelk bij het 2e Artikel 
Z. M. besluit van den 9 Meij 1815 n°. 5 ons is bevolen, tevan

moeten wachten tot na de afdoening en bepaling der vergoeding 
zelve, ten einde dit onderzoek of de twijfeling daaruit ontstaan geen 
aanleiding zou geven, dat ter regter of linker zijde wierd afgeweken.

Wij hebben daarom almede dit onderzoek opgedragen niet aan 
dezelfde personen ‘) waaraan de vragen over de hoeveelheid der 
vergoeding was voorgesteld, maar aan geheel andere en wel nieuw 
nitgekomen ambtenaren, die geen deel gehad hebben aan het bestier 
of de administratie van vroegere dagen noch eenigszins (immers voor 
zoo verre ons bekend is) in betrekking met den voormaligen Gou
verneur Generaal Daendels, of eenig ander Lid der Hooge Regering 
staan. Onze keus is gevallen op de Ileeren Bousquet, secretaris van 
den Raad van financiën en Van der Heulen, Raad in den Hoogen 
Raad van Justitie.

Wij hopen dat onze besluiten te dezen aanzien genomen de goed
keuring van Zijne Majesteit zullen wegdragen.

De Commissarissen Generaal van Nederlandsch Indie.
Van wege Dezelve.

De Secretaris Generaal 
R. Dozy.

Koninklijk besluit van 13 April 1818, n°. 149.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods Koning der 
Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot
hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.

227.

N°. 149.

i

Op het rapport van den 13den April 1818, n°. 14.
Wij keuren goed de door Kommissarissen Generaal vao Neder

lands Indien genomen besluiten omtrent de schadevergoeding aan 
de Amerikaanschc handelhuizen van Le Roy, Bayard en Mac Evers 
en van Jacob Le Roy & Sou te New-York.

’sHagc, den 17 April 1818. 
(Get.) Willem.

1) Engelhard, P. S. Maurisse en I. S. Timmerman Thijssen.

!
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228. Request van Van Staphorst, qq. L e R o y 
Bayard & Mc Evers, (Aug. 1818). ')

Aan den Koning.

Vertoonen met het hoogste respect Le Roy Bayard en Mc Evers 
en Jacob Le Roy en Zoon. allen van New York in de Vereenigdo 
Staaten van Amerika ten deezen hun domicilie kiezende ten kantore

hunne speciale gemagtigdens N. en I. en R. van Staphorst tevan
Amsterdam, Banquiers van de voorzegde Staaten.

Dat zij vertooners de vrijheid moeten nemen om eerbiedig aan het ge
heugen van Uwe Majesteit te herinneren dat het Uwe Majesteit behaagd 
heeft om bij Hoogstdeszelfs besluit van den 9den Mey 1815 op der Ver
tooners requeste genomen te beslissen dat ter zaakeder enorme Schadens 
door de willekeurige verbreeking der bij gemelde requeste gespeci
ficeerde contracten veroorzaakt aan de vertooners zoude worden ge- 
geeven eene compleete en juiste schadeloosstelling met last aan Uwer 
Majesteits Commissarissen Generaal ter overneerae van de Hollandsche 
Oost-Indische Bezittingen naar lava gedepecheerd om de door Uwe 
Majesteit alzoo toegestaane schadeloosstelling aldaar te regelen en 
af te doen.

Dat deeze Uwer Majesteits zoo regtvaardige als edelmoedige dis
positie niet alleen aan de Vertooners maar ook aan alle hunne land- 
genooten een nieuw blijk heeft opgeleverd van die beginselen van 
regtvaardigheid, welke het stempel op alle de daden van Uwe Ma
jesteit drukken en zij daarin een nieuw eclatant bewijs ge'onden 
hebben dat diezelfde Nederlandschc trouw welke bij de geheele 
wereld tot een spreekwoord geworden was en waaraan het Land 
zijne grootheid en den koophandel zijnen bloei verschuldigd was 
onder Uwe Majesteit gehandhaafd en plechtig bewaard was.

Dat de Vertooners dan ook ten gevolge van Uwer Majesteits op
gemeld Besluit eene behoorlijke en nauwkeurige berekening der 
schade hun ter zaakc ’ an willekeurige verbreking van de onderschei
dene aangegaane contracten toegebragt, opgernaakt rnet alle de 
justificatoire stukken geraunieerd aan de welgemelde lïeercn Com
missarissen hebben ingeleverd, die dan ook spoedig na hunne aan-

1) Het Exhibitum iB toch van 1 Sopt. 1818.
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komst op Java, het een en ander deze gewigtige zaak betreffende 
in handen hebben gesteld van eene door hunne Excellentie daartoe 
benoemde commissie bestaande uit de Heeren Engelhard, Maurissen 

Timmerman Thijssen om aan hen lleeren Commissarissen Generaal 
deswegens een raport uit te brengen.

Dat het voorzegde gerequireerde raport bij welgemelde Heeren 
Commissarissen zijnde ingekomen hunne Excellentien effectivelijk zijn 
overgegaan tot het regulen en bepalen van het quantum der schade 

hoogstderzelver inzien aan de ondergeteekende verschuldigd 
en ten dien einde op den 20 Angustus 1817 te Djokjocarta hebben 
uitgebragt een Besluit ten deezen geannexeerd sub La A, waaruit 
de vertooners tot hunne merkelijke verbaazing en grievend leedwezen 
hebben moeten ontwaaren dat hunne Excellentien het beloop der ge- 
heele schade reduceeren tot de geringe hoofdsom van $ 164342.74 
met interessen, eerst beginnende te loopen met den datum van het 
pas genoemde besluit, welke som niet alleen verre beneden de 
helft is van dat quantum van schade, hetwelk volgens de uit
rekening van de zijde der vertooners ingebragt, door hen is ge
reclameerd geworden, maar zelfs ook beneden dat quantum het
welk volgens raport van de zoo even gemelde door heeren 
Commissarissen zelve genoemde commissie als aan de vertooners 
verschuldigd was opgegeeven, welke door gemelde Commissie bij 
derzelver raport aan de vertooners toegekende som (gelijk Uwe Ma
jesteit blijken zal wanneer Hoogstdezelve zich het uitgebragte raport 
onder deszelfs oog zal laaten brengen) is gebragt op het montant 
van 8 23669G.0G met bijvoeging van de daarop verschuldigde inte
ressen loopendc a mora, dat is van het tijdsiip der verbreking van 
de respective contracten.

Eene omstandigheid die te opmerkelijk is daar de Commissie van 
voorzegde raporteurs, bestaande uit de heeren Engelhard, Maurissen 
en Timmerman Theijssen door welgemelde Heeren Commissarissen 
Generaal zelve is benoemd, en welke benoeming heeft plaats gehad 
buiten alle concurrentie van de Vertooners of hunne gemagtigdens 
en dus alleen en exclusivelijk geschied is door Uwer Majesteits 
opgemelde lleeren Commissarissen Generaal welke zeker moeten 
verondersteld worden tut onderzoek dezer zaak en liet uitbrengen 
van een raport deswegens te hebben gedemandeerd aan zoodanige 
Persoenen welke door lange ondervinding en plaatsel\jke kunde

en

naar

-•

4

l
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daartoe volkomen competend waaren en wier allomme bekende 
probiteit het volkomenste vertrouwen van Ilceren Commissarissen 
verdiende.

Dat de vertooners die met liet meeste respect doordrongen zijn van 
het alomme bekende verheven caracter en beginselen van Uwer 
Majesteits opgeraelde Commissarissen Generaal alleen zich ten deezen 
zullen veroorlooven eerbiedig aan te merken, dat zij vertooners ver- 
meenen dat de oorzaak van de zoo in het ooglopende geringe 
bepaling der schaaden niet alleen zoo verre beneden de vordering 
der vertooners, maar ook zelfs zoo merkelijk beneden het toegekende 
bij het raport der door Heeren Commissarissen Generaal zelve be
noemden raporteurs daaraan (het zij met respect gezegd) voorna
men tlijk toe te schrijven is, dat heeren Commissarissen als Hooge 
Administrateurs en Hooge Politique Ambtenaren deeze zaak meer 
beschouwd hebben uit het oogpunt van administrative convenientie 
dan wel uit een Judicieel oogpunt en met in het ooghouding van 
strict Judicieele voorschriften en notien van regten, en waaruit 
dan ook gelijk de Vertooners almeede respectivelijk moeten aanmer
ken schijnt geprofiueerd te zijn, dat de regeling der schaade van 
Heeren Commissarissen Generaal meer het kenmerk van eene aan- 
genomene administrative en politique latitude draagt dan wel van de 
toepassing van vaste en onveranderiijke regtsgronden, welke intusschen 
ten deezen alleen de waaren maatstaf van de bepaling van het 
quantum der schade hadden behooren uit te maken.

Dat intusschen, hoe het hier ook mede mogen gelegen zijn, het 
aller evidenst is dat bij het hiervoren gemelde Besluit van Heeren 
Commissarissen geenszins voldaan is aan de rechtvaardige en groot
moedige intentie van Uwe Majesteit, welke voorzeker geen schade
loosstelling ten halve, maar eene volledige voldoening gewild heeft 
en waarom dan ook de Vertooners in de onvermijdelijke noodzake
lijkheid gebragt zijn om nader hun toevlugt lot de rechtvaardigheid 
van Uwe Majesteit te nemen, en van Iloogsldezelve eerbiedig een 
billijk herstel te verzoeken van grieven, waarvan de enorme groot
heid zoowel als de evidensle klaarheid op de voldoenste wijze aan 
Uwe Majesteit zal blijken uit de Memorie van grieven ton dezen 
sub La B geannexeerd, aan welker inlioud, een afdoend en conclu- 
dend betoog van hunne grieven voorstellende, de Vertooners zich 
met allen eerbied refereeren,
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Om me alle welke redenen Vertooners ziek keeren tot Uwe Majes
teit, zeer eerbiediglijk verzoekende dat het Uwe Majesteit behaagen 
moge om op al het hiervooren geallegeerde te slaan eene gunstige 
en welwillende reflectie en dientengevolge de zoo evidentelijk bij de 
geannexeerde memorie aangeweezen grieven van de vertooners door 

billijke suppletie en verbetering der aan hen toegekende schade-

-■

:
I

eene
loosstelling dermaten te doen repareeren als Uwe Majesteit, volgens 
de ingeroepen gronden der rechten en naar de bekende principes van 
rechtvaardigheid, welke Uwe Majesteits regeering in alle haare 
daden kenmerken zal vermeenen te behooren en ingevalle Uwe 
Majesteit in haare hooge wijsheid moge vermeenen, dat de beoor- 
deeling der voorgedragene grieven minder voor eene politique rege
ling dan wel voor een Justicieele onderzoek en beslissing vatbaar 
was, in dat geval verzoeken de Vertooners subordinatelijk, dat het 
Uwe Majesteit alsdan behaagen moge om het onderzoek en finale 
beoordeeling van de gegrondheid of ongegrondheid der aangevoerde 
grieven en mitsdien tut suppletie of rejectie van eene verbeterde

I

schadevergoeding te nomineeren en aan te stellen twee of meerdere 
neutrale en kundige personen ouime bij forme van arbitrage in deezen 
zoodanige uitspraak te doen als zij naar beginsels van recht en 
billijkheid zullen vermeenen te behooren ofte wel eindelijk ingevalle 
Uwe Majesteit in hare Wijsheid de zaak daartoe meerdere gedispo
neerd mogte oordeelen, dat het Uwe Majesteit alsdan moge behagen 
om aan de Vertooners naar aanleiding van Artikel 179 der grondwet 
een geregtshof aan te wijzen, bij hetwelk de Vertooners hunne regts- 
vordering ter bekoming van de bij hun gesustineerde suppletie van 
schadevergoeding zullen kunnen inbrengen, en welk gerechtshof als
dan in deeze zaak tusschen den Staat en de Vertooners zoodanige 
uitspraak zal kunnen doen als dezelve in goede Justitie zal vermee
nen te behooren.

i

Hetwelk doende etc. etc.
N. en J. en R. van Staphorst 

als speciaale gemagtigdens van 
Le Roy Bayard & Mc Evers en 

Jacob Le Roy & Son.

.
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220. Rapport van Veecnens, Dozy en Baud 
aan Co mm issar issen-Generaal, 30 Nov. 
1818, Secreet.

Batavia den 30en November 1818.Secheet.

Bij secreet Besluit van den 19en Sept. 11. La A. behaagde het Uwe 
Excellentien ons toe te zenden eene missive van den Directeur generaal 
van het Departement van Koophandel en Koloniën van den 30 0ct: 
1815 no. 2788, dienende ten geleide van een Koninklijk Besluit van 
den 27e bevorens rir. 35, houdende dispositie op een rekwest 
den gewezen Gouverneur Generaal van Indië H. VV. Daendels, waarbij 
hij had verzocht //dat zekere bons door het coloniale gouvernement 

Java op den 10 Juni 1811 afgegeven, mogten worden verklaard 
preferent en wel boven de coloniale schulden wegens in cas getelde 
gelden// met last

1°. om te dienen van verslag, hoedanig het is gelegen met de 
transactie tusschen den voormaligen Gouverneur generaal Daendels 
en het Fransch Keizerlijk Gouvernement, wegens de overname van 
vaste goederen, aangegaan

2°. om te berigten of het Nederlandsche Gouvernement zich met 
die schuld en gevolgelijk met de erkenning en betaling der bons daaruit 
gesproten, ai dan niet behoort in te laten, en

3°. om te dienen van consideratie en advies of in den geest van 
het Koninklijk Besluit van den 9e Mei 1815 n°. 5 de destijdige 
Gouverneur Generaal en Raden van Indië ter dezer zake casu quo 
eenige verantwoordelijkheid kon incumberen.

Bij marginaal renvooij van den 21 8optb. 11. n°. 17 hebben Uwe 
Excellentien ons nog toegezonden om daarop bij hel rapport tenge
volge van het evengemelde Besluit te doen het nodige regard te 
slaan, een Rekwest van I. A. van Braam & 1. 0. Romswinckel in 
hoedanigheid als gemagtigden van den gewezen Gouverneur Gene
raal Daendels verzoekende de voldoening van eenige bons, waarvan 
hun constiiuant houder is voor 5000 1’icols Kollij, 5>-00 i'icols Peper 
en 5000 Picols Suiker, waarvoor het bedragen alhier in \s Bands kas 
is gestort en uit welke bons de gemachtigden van den gewezen 
Gouverneur Generaal Daendels in Nederland dooi1 het Ministerie der 
Koloniën zijn overgewezen tot de Indische Regeering.

De bewoordingen van Z. M. Besluit van den 21 Ocl. 1815 n°. 35,

van

van
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' en van Uwer Excell. Besluit van den 19 Sept. La. A., zijn blijkbaar 
ingerigt na de veronderstelling, dat de onderwerpelijke bons, zijn gespro
ten uit eene overname van vaste goederen, en het is ook waarschijnlijk 
alleen om die reden dat Uwe Exc. verlangen den aard dezer transactie, 
als met de wettigheid der bons in een naauw verband staande, te 
kennen. — Ofschoon nu uit het onderzoek door ons gedaan gebleken 
is, dat deze bons in geenerhande betrekking staan tot eenige over- 
dragt van vaste goederen, hebben wij echter vermeend ons niet te 
mogen onttrekken aan de opvolging van den letterlijken zin van 
Uwer Excellenties besluit en alzoo ook te moeten dienen van berigt 
omtrent de tusschen het Fransch Keizerlijk Gouvernement en den 
Gouverneur Generaal Daendels wegens de overname van vaste goe
deren aangegane transactie, uit welke de nu ter betaling aange
bodene bons worden verondersteld te zijn voortgesproten.

Ten einde deze geheele zaak echter met meer duidelijkheid te 
behandelen, hebben wij ons veroorloofd de rangschikking der vragen 
ons door Uwe Excellentie voorgesteld, eenigzins te veranderen, en 
zullen alzoo:

1°. Berigten welke de Bons zijn waarvan de gewezen Gouverneur 
Generaal Daendels thans houder is en waaruit dezelve zijn gesproten, 
met bijvoeging onzer consideratien in hoeverre het Nederlandsch 
Gouvernement zich met derzelver erkenning & betaling behoort in 
te laten.

2°. Berigten hoedanig het is gelegen met de overdragt van vaste 
goederen, uit welke deze bons worden verondersteld te zijn ontstaan.

& 3". Dienen van onze consideratien & advies in hoeverre ter 
dezer zake nog eenige verantwoordelijkheid aan de toenmalige Hooge 
Regering kan incumberen.

1°. Daar in het Koninklijk Besluit van den 27en October 1815 
n°. 35 noch den aart noch de hoegrootheid der aan Zijne Majesteit 
aangeboden bons wordt bekend gesteld, heeft de daarbij aangehaalde 
datum ons dien weg moeten aanwijzen, dien wij in de beantwoording 
der eerste vraag moeten volgen. Wij hebben daarom de boeken der 
maand Juny 1811 nagegaan en hebben bevonden, dat op den 25 
dier maand door den Gouverneur Generaal Daendels bij den Ontvanger 
Generaal te Batavia is gestort eene som van 
stuivers papier,
niug voor 50C0 picols koffij, 5000 picols peper en 5000 picols suiker.

!
I

I
I

i

396566 ltijks. en 32 
en dat deze storting is geschied in voldoe-

39
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Vervolgens van de gemachtigde van den gewezen Gouverneur Generaal 
Daendels visie verzocht hebbende van de bons welke het onderwerp 

het aan Uwe Excell. gepresenteerde verzoekschrift uitmaken, 
hebben dezelve ons doen toekomen afschriften van drie dezer bons, 
welke zijn verleend voor 500 picols koffij, 500 picols peper en 500 
picols suiker, onder informatie tevens dat Dertig dezer bons, te 

uitmakende de hierboven genoemde hoeveelheden van 5000

van

zamen
picols coffij, 5000 picols peper en 5000 picols suiker, of in geld de 
som van Rks. 396666 en 32 stuivers papier in der tijd aau hunne 
principaal zijn afgegeven.

Letten wij nu op den datum dezer bons, namelijk den 10 Junij 
1811, welke dezelfde is die in Z. M. besluit van den 27 Oct. 1815 
n°. 35 wordt aangehaald, en op de juiste overeenkomst tusschen de 
sommen gelds en de hoeveelheid producten in deze Bons en in het 
Cassa Boek van 1811 voorkomende, zoo blijft er bij ons geen twijffel 
over, of het verzoek door den gewezen Gouverneur Generaal Daen
dels, onmiddellijk aan Z. M. gedaan, en dat door de gemachtigden 
van Braam en Romswinckel aan Uwe Excellentie ingediend handelt
over dezelfde pretensie, te meer, daar wij niet hebben kunnen ont
dekken, dat aan den gewezen Gouverneur Generaal Daendels eenige 
andere bons hoegenaamd zijn afgegeven.

Wij weten niet op welken grond in Z. M. Besluit van den 27en 
Octb. 1815 n°. 35 van deze bons wordt gesproken als herkomstig 
uit eene overdragt van vaste goederen. Uit de afschriften der drie 
bons ons door de de geraagtigden van Braam en Romswinckel ge- 
suppediteerd, blijkt duidelijk dat dezelve zijn verleend voor in cas 
getelde gelden, de kassarekening van den Ontfanger Generaal, zoo 
even door ons aangehaald, bewijst dat deze incastclling werkelijk 
heeft plaats gehad, en wij zulks nader aantonen, dat de eenige over
dragt van vaste goederen uit welke deze bons zouden hebben kunnen 
ontslaan, geheel was afbetaald voor dat dezelve zijn verleend.

Welligt is deze veronderstelling haar aanzijn verschuldigd aan eene 
overeenkomst in de soumie, als bedragende de bons kluis 396666.32 
en de waarschijnlijk bedoelde overname van goederen likds. 400000, 
en welligt ook aan de veronderstelling dat de generaal Daendels 
zonder deze overname de benodigde londsen tot het inkopen der 
producten, waarvoor de bons zijn verleend niet liad kunnen machtig 
worden.
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; Dan dit zijn louter gissingen en de gewezen Gouverneur Generaal 
Daendels had uit den verkoop der Buitenzorgsche Landen aan par
ticulieren en uit de opbrengst der vogelnestjes zulke groote sommen 
vergaard, dat hij hoogstwaarsclnjnnelijk ook zonder de bedoelde over
name van goederen door het Gouvernement zoude zijn in staat gesteld 
geweest om het bedragen, waarvoor hem de nu ter betaling aange
boden Bons zijn afgegeven, in ’sLands Kas te storten.

Wij geloven daarom dat deze bons uit hetzelfde oogpunt moeten 
worden beschouwd als alle andere welke voor vrijwillig in kas ge
telde gelden zijn afgegeven gedurende het tijdvak dat Java een 
bezitting van het Fransche Keizerrijk was, en dat dezelve behooren 
te deelen in de algemeene maatregelen welke omtrent zoodanige bons 
zullen worden genomen.

Bij de liquidatie derzelve zonde het welligt eenige opmerking 
verdienen dat de producten op deze bons vermeld, dadelijk Ier dispo
sitie van den houder zijn gesteld geworden. Reeds destijds werd een 
vijandelijke invasie alle oogenblik te gcmoet gezien en voor hen die 
bekend waren met de middelen welke tot verdediging overbleven, 
konde de uitslag niet twijffelachtig zijn.

Waarom de voormalige Gouverneur Generaal Daendels, onder die 
omstandigheden niet dadelijk heeft getracht de hem afgestane pro
ducten te bewaren voor het gevaar om in handen des vijands te 
vallen is voor ons moeijelijk op te lossen, daar dit toen gemakkelijk 
had kunnen geschieden door dezelve afgescheiden van ’s Lands eigen
dommen, onder het beheer zijner eigene zaakgelastigden te brengen. 
Het is blijkbaar dat door deze nalatigheid liet Nederlandsche Gou
vernement als nu in het geval wordt gesteld om eene vordering te 
liquideren, waarvoor reeds eenmaal de middelen van betaling ter 
dispositie van den schuldeischer zijn gesteld geworden.

De preferentie waarop de gewezen Gouverneur Generaal Daendels 
in het door hem aan Zijne Majesteit ingediende rekwest aanspraak 
maakt, schijnt ons toe op geenerhande gronden te kunnen worden 
gereclameerd en van zoodanig voorrecht wordt ook geen gewag ge
maakt in het rekwest door zijne gemachtigden I. A. van Braam en 
J. C. van Romswinekel aan IJwe Excellentie gepresenteerd.

2°. Thans overgaande tot de beantwoording der tweede vrage, name
lijk hoedanig het is gelegen met de transactie tusschen hetFranscli 
Keizerlijk Gouvernement en den voormaligen Gouverneur Generaal

I

4
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Daendels aangegaan, wegens de overname van vaste goederen, heb
ben wij de eer Uwe Exc. te bcrigten, dat onder het Fransch Kei
zerlijk Bestuur geene overname van vaste goederen, van groot belang 
voor Rekening van den Lande is gedaan. Bij het vertrek van den 
Generaal Daendels is wel is waar, van denzelven overgenomen een 
klein stukje grond genaamd Panaragan, behoorende tot de Buiten- 
zorgsche Landen en hetwelk tot weide en tuinen van het Gouver- 
nements Gebouw aldaar onontbeerlijk was, en voorts nog een Huis 
nabij Batavia gelegen, hetwelk den Gouverneur Generaal Janssens 
wenschte te betrekken, in afwachting van de voltooijing van het 
Paleis op Weltevreden, doch deze geheele transactie bedroeg echter 
na onze gissing slechts 60000 a 70000 llijksd, papier en kan alzo 
niet die zijn, welke in het Besluit van Z. M. van den 27e October 
1815 n°. 35 als de oorsprong der bons wordt bedoeld. Deze over
name moet alzoo onder het Bollandsche Gouvernement zijn voorge
vallen, en in dat tijdvak rigt zich de aandacht van zelve op de 
transactie welke in het Jaar 1810 tusschen den toenmaligen Gouver
neur Generaal en het Gouvernement is aangegaan.

De aard dezer handeling wordt geheel uitgelegd in eene Resolu
tie van den 19e January 1810, doch daar het niet ondienstig zal 
zijn dezelve in verband met de wijze, waarop de gewezen Gouver
neur Generaal Daendels den eigendom van de toen overgedragene 
vastigheden had verkregen, te beschouwen, zullen wij hier laten 
voorafgaan een kort overzigt van hetgeen vroeger daarmede was 
voorgevallen.

Bij eene resolutie der Hooge Regering van den 29 Maart 1808 
werd verklaard dat de Gouverneur Generaal Daendels het Landgoed 
Buitenzorg in vollen eigendom voor zich en zijne erven zoude be
zitten onder zekere bepalingen ten aanzien der koft’ijcultuur en der 
Lasten welke dat Landgoed zoude .moeten dragen. Deze afstand is 
goedgekeurd bij Kabinetsorder van den toenmaligen Koning van 
Holland, gedagteekend Loo, den 19 Juli) 1809, en de Gouverneur 
Generaal Daendels is alzo in het bezit van Buitenzorg voor zich en 
zijne erven; door de Koninklijke Sanctie begunstigd geworden.

Geheel Buitenzorg was sedert het bestuur van den Baron van 
Imhoff telkens door den afgaande aan den nieuw aankomenden 
Gouverneur Generaal afgestaan voor de som van 39500 Rijksd., eene 
Bom onevenredig zelfs aan de inkomsten welke het Land toen op-
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leverde, en voor dezen geringen prijs verkreeg de gewezen Gouver
neur Generaal Daendels daarvan liet volle bezit zonder eenige ver
plichting tot wedcrovergifte.

Voor deze 39500 tRkds. heeft de Generaal Daendels terugbekomen. 
1°. van P. Tency voor kampong Baroe, een gedeelte van Buiten

zilver R. 60000

l

zorg
van denzelve voor een stuk grond en het 

huis van Pondok Gedeh, een gedeelte van Bui-
2°.

zilvertenzorg
3°. van N. Engelhard, W. J. Cranssen en P. 

W. H. van Riemsdijk voor Tjomas Tjidjoeroek Der- 
maga en Sindang Barang, alle behorende aan 
Buitenzorg

4°. van dezelve benevens P. Engelhard voor 
Tjawi, Pondok Gedé en het nog onverkogte ge
deelte van Kampong Baroe alle behoorende tot 
Buitenzorg

10000

papieren geld 231500

papier 250000
van het Gouvernement voor de Bazar van5°.

=• Buitenzorg
6°. van het Gouvernement in 1811 voor Pana-

200000

ragang, mede een gedeelte van het voormalige 
Buitenzorg pro memorie

voor een stuk grond aan I. A. van Braam af
gestaan, waarvan de waarde onbekend is 
zoodat de bekende posten beloopen zilver 70000 Rds.

en papier Rijksdaalders 
het zilver tot papier gebragt met 100 pet. Agio

7°.
pro memorie

681500
140000

821500
39500

Of in het geheel Rijksdaalders 
waarvan afgetrokken de inkoopsprijs

782000Blijft aan rijksdaalders 
welke som alzoo behalve de posten n°. 6 en 7 door den Generaal 
Daendels op Buitenzorg is gewonnen en deze begroting komt vrij 
wel overeen met de opgave welke de Generaal Daendels zelven in 
zijne gedrukte memorie daarvan geeft, alzoo hij in de noot pag. 30 
zegt: dat de geheele verkoping Itijksd. 860.000 heeft opgeleverd nadat 
de inkomsten door eene verbeterde inrigting op Rij/csds. 60.000 'sjaars 
waren gebracht.
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Het is hier de plaats niet om te onderzoeken of de Gouvernenr 
Generaal Daandels aan Buitenzorg zodanige belangrijke verbeteringen 
heeft gedaan dat het Land daardoor in waarde is gerezen van Rijks
daalders 39 500 tot op Rijksd. 860 000. Wij vinden ons echter ge
noopt hiervan het volgende te zeggen.

Den 29 Maart 1808 verkreeg hij den Eigendom van het geheel 
voor Rijksd. 39500 en den 15 Junij van dat Jaar droeg hij reeds 

zeer gering gedeelte daarvan over aan P. Tency voor Rijksd; 
70000 zilvergeld, zijnde zeker drie maal zooveel als hem het geheele 
Land had gekost, hetwelk blijkbaarlijk geen gevolg van eenige ver
betering konde zijn. En waarin bestaan dan nog de verbeteringen 
waarvan hij spreekt? Waarlijk niet in eene meerdere ontginning van 
ongecultiveerd Land, noch in het verschaffen van meerdere gemakken 
aan den landbouwer, door ondernemingen op eigen kosten gedaan, 
maar in de volgende bepalingen, welke alleen de Gouverneur Generaal 
konde daarstellen en welke allen strekken ten voordeele van ’s lands 
Kas, namelijk:

1°. Dat Buitenzorg wordt vrijgekocht van de Lasten, waaraan 
alle andere Landen onderworpen waren ;

2°. Dat het alzoo niet, gelijk bevorens, verpligt was, voor een 
geringe prijs, eene aanzienlijke hoeveelheid padie voor het Gouver
nement te Batavia te leveren;

3°. Dat de post van Kommandant te Buitenzorg, welke tot dus
verre uit de inkomsten was betaald, ingetrokken en na eenigen tijd 
weder ten laste van den Lande gecreëerd werd.

4°. Dat de Regent, die almede uit de Inkomsten werd onder
houden, werd verplaatst.

5°. Dat de in Buitenzorg gedebiteerde opium van de pagt aan 
den Lande vrijgekend, het voordeel daarvan geheel en alleen aan 
den Eigenaar getrokken en een nieuwe Amfioenkit te Tjiceroa aan
gelegd werd, en

6°. Dat de uitsluitende Handel in Zout en Suiker, welke veel 
opbragt, aan de pachter van de Baroe werd gegund. Doch het was 
voornamelijk de innerlijke waarde van Buitenzorg, des zelfs vrucht
bare en wel bewaterde grond en des zelfs groote uitgestrektheid, 
die van de grootste Provinciën van ons Moederland evenaarende, 
welke het mogelijk maakten om met Rijksd. 39 500 ruim Rijksds. 
800000 te winnen, en dit zoude zelfs voor een particulier niet eens

een
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doenlijk zijn geweest, terwijl hiertoe ten deelc noodig waren de vrij
stellingen, vergunningen, verplaatsingen en het daarstellen der mo
nopoliën, hiervoren verhandeld, en welke de Gouverneur Generaal 
alleen konde bevelen. Nadat de Gouverneur Generaal Daendels op 
de wijze hierboven omschreven den Eigendom van Buitenzorg had 
verkregen, vestigde hij zijn verblijf aldaar en deed veel verbeteren 
aan de gebouwen, welke slechts bestonden in de beginselen van den 
aanleg door den Gouverneur Generaal Van Imhoff geprojecteerd. — 
In January 1810 begaf eene commissie van Raden van Indie zich op 
zijne uitnoodiging naar Buitenzorg ten einde openingen te ontvangen 
van het Financieel bestaan van den Gouverneur Generaal. Haar 
Rapport benevens de daarop genomen resolutie der Hooge Regering 
van den 19 January 1810 zijn hiernevens overgelegd sub H. en 
behelzen omstandig de gronden waarop toen werd besloten om voor 
rekening van den Lande van den Gouverneur Generaal Daendels 
over te nemen:

ci. Het huis van Buitenzorg en eene strook gronds van de Ba- 
loeboer:

b. De markt van Buitenzorg;
c. De inventaris van Buitenzorg en van het Huis Bodjong.
Uit dit stuk en uit eene rekening-conrant op den 30 Maart 1810 

tusschen den Gouverneur Generaal Daendels en het Gouvernement 
afgesloten, en hiernevens gevoegd sub La I. waarin deze transactie 
van overname omstandiger ontwikkeld wordt, blijkt, dat de Gouverneur 
Generaal Daendels, bij die gelegenheid het oude Huis van Buitenzorg, 
mitsgaders de grond voor niets aan den Lande teruggaf, dat hij het 
rembours eischte der sommen van liijksd. 4259.45 zilver en Rijks. 
112082.47 papier, door hem tot het repareren der oude gebouwen 
cn tot het opzetten van nieuwe besteed; dat hij voorts aan het 
Gouvernement voor 94623.7 Rijksd. papier overdeed de door hem 
successi vel ijk ingekochte meubelen en inventarisgoederen van Buiten
zorg en Bodjong, cn dat hij eindelijk do Bazaar van Buitenzorg aan 
den Lande voor eene somme van Rijksd. 200000 verkocht.

Volgens de hierboven aangehaalde rekening courant competeerde 
aan den Gouverneur Generaal Daendels op den 30 Maart 1810 de 
som van Rijksd. 400000 van den Lande, welke als een rentegevende 
schuld is blijven voortloopen tot op den 30 April 1811, toen door de 
Hooge Rcgeering werd besloten om uit de sommen welke door het

i
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verkoopen van de geconquestreerde Bamtamsche Landen en de Bazaar 
Meester Cornelis in ’s Lands kas stonden te vloeijen, de vorde

ringen van den Gouverneur Generaal Daendels af te doen.
Dit geschiedde door aan denzelve een ordonnancie op dit Vendu- 

kantoor af te geven voor Rijksd. 400000, waarvan door hem op den 
4 Meij 1811 is ontvangen eene som van 133610 R. terwijl het overige 
ter somma van 266390 R. reeds vroeger door hem was afgestaan 

de Weeskamer om daarmede af te dragen eene beleening van 
den Heer van Riemsdijk en door dien weg af te betalen eene particuliere 
handeling, welke hij met dezen heer had aangegaan, van welk een 
en ander de bewijzen hiernevens gaan.

Daar deze gelden echter eerst op den 1 October bij het Yendu- 
kantoor betaalbaar waren, zijn aan den gewezen Gouverneur Generaal 
Daendels daarop nog tot dien dag renten te goed gedaan. Wij achten 
ons verplicht. hier nog aan te merken, dat uit de ordonnancie van 
den Directeur Generaal 
Gouverneur Generaal Daendels was betaald in stede van 400000 
Rijksd. de som van Rijksd. 402000, doch dat dit een erreur schijnt 
te zijn, alzoo de door denzelve verleende revues slechts de eerste 
somme bedragen.

De overdragt van vaste goederen, welke waarschijnlijk in Z. M. 
Besluit van den 27 Oet. 1815 n°. 35 word bedoeld, is alzoo geheel 
afgelopen, en de nader aan den Gouverneur Generaal Daendels ver
eende Bons kunnen, zooals reeds gezegd is, niet beschouwd worden 

met deze transactie eenige onmiddellijke eonnexie te hebben, ten 
ware men hier voor wilde houden de onbewezenc veronderstelling, 
dat de gelden welke tot het verkrijgen der Bons zijn gebezigd, die 
zijn welke door deze overdragt waren verkregen.

3°. al8nu zullende overgaan tot het dienen van consideratie!) 
en advies in hoeverre in den geest van Zr. MH. Besluit van den 9 Mey 
1815 n°. 5, aan den destijdigen Gouverneur Generaal en Raden van 
Indie ter zake van de hierboven gemelde transactie nog eenige ver
antwoordelijkheid kan incumberen, oordeelen wij het nodig te laten 
voorafgaan dat het ons is vóórgekomen dal (Jivr Kwllenlien sprriaal 
van ons verlangen te welen in hoeverre de toenmalige (iouvernentr en Ituden 
zouden hunnen worden gehouden tol vergoeding der nadelen, welhe deze 
overname aan den Lande heeft veroorzaakt.

Door een Kabinets order van den toenmaligen Koning van Holland,

van

r

aan

zoude blijken, dat aan den gewezen
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' gedagteekend Loo, den 19° van Hooijmaand 1809 en aan den Gou
verneur Generaal en Raden van Indie medegedeeld bij secreete 
missive van den Minister van Marine en Koloniën van den 24° Hooij
maand des zelven jaars, v/aren geapprobeerd de gemaakte schikkin
gen omtrent Buitenzorgen Weltevreden, of in andere woorden het besluit 
der Ilooge Regering van den 29e Maart 1808, waarbij onder andere 
Buitenzorg aan den Gouverneur Generaal Daendels in vollen Eigendom 
wordt afgestaan voor zig en zijne erven. Hij konde alzoo over dit 
Eigendom naar welgevallen beschikken en van de zijde der Hooge 
Regering konde er ook geene zwarigheid bestaan om indien ’s Lands 
belang dit vorderde een goed onder de Koninklijke sanctie verkregen 
van den Eigenaar terug te koopen.

In Januarij 1810 bragt eene personele commissie uit Raden van 
Indie bestaande, zooals reeds hierboven is gezegd, een rapport uit 
over het Financieel beslaan van den Gouverneur Generaal Daendels 
en de huishoudelijke schikkingen daaraan verbonden en stelde onder 
andere voor om een gedeelte van Buitenzorg, bestaande in de huizingen, 
een stuk grond en de Bazaar, met en benevens het ameublement, 
zoo van Buitenzorg als van Bodjong over te nemen voor rekening 
van den Lande.

■

De Ilooge Regering stemde hierin toe en bouwde hare concur
rentie tot dit voorstel in het bijzonder op de noodzakelijkheid om 
den Gouverneur Generaal een gezond Buitenverblijf in de nabijheid 
der hoofdplaats, voor rekening van den Lande te verschaffen, en 
om almede buiten deszeifs bezwaar te voorzien in liet ameublement

te Soerabaya zoudeder Hotels, welke dezelve te Samarang en 
moeten betrekken, bij gelegenheid dat de oostelijke gedeelten van 
het Eiland voor liet welzijn van den dienst, van tijd tot tijd door
hem zouden worden bezocht.

Wanneer wij letten op hetgeen elders plaats heeft ten aanzien 
de huisvesting van Ambtenaren, welke met Gouverneurs van Bezit
tingen kunnen worden gelijk gesteld, op de schikkingen letten onder 
het Bestuur van den Gouverneur Generaal Janssens voor deszelfs 
verblijf in Batavia gemaakt en eindelijk op de bepalingen, welke 
onder de tegenwoordige order van 
den Gouverneur Generaal bestaan, kunnen wij niet twijffelen aan de 
gegrondheid der motieven door de Ilooge Regering bijgebragt om 
de reparatien aan liet huis van Buitenzorg gedaan, uit Js Lauds kas

van

zaken, wegens de huisvesting van

ï
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te doen rembourseren, en de Inventaris van dat huis en van Bodjong, 
welke het bijzonder eigendom van den Gouverneur Generaal Daendels 
waren over te nemen voor rekening van den Lande. Bij do eerste 
opslag komt de overname der Bazaar minder doelmatig voor, en 
hierbij doet zich dadelijk de bedenking op, waarom de Hooge 
Regering niet reeds bij den eersten afstand van Buitenzorg aan den 
Gouverneur Generaal Daendels in 1808 is bedacht (geweest) om dat ge
deelte van dit landgoed, hetwelk naderhand voor het gebruik der tijde
lijke Gouverneurs Generaal nodig werd geoordeeld, tot dat einde te reser
veren, waardoor dezelve zoude vermijd hebben te vervallen in de 
kostbare maatregel om voor Rijksd. 200000 slechts een klein ge
deelte terug te koopen van een goed, waarvan zoo kort te voren 
door hen zelfs de possessie was afgestaan voor eene som ongeveer 
een vijfde gedeelte van dat montant uitmakende; doch deze beden
king, hoe gegrond anders ook, verliest echter hare kracht door de 
ongereserveerde goedkeuring door den Koning van Holland op dezen 
afstand verleend en door de wezenlijke waarde van het teruggenomen 
perceel, welke na het algemeen gevoelen de somma van 200000 
Rijksd. overtrof.

Daar te boven was de Gouverneur Generaal Daendels nu eenmaal
eigenaar van dat kostbare Landgoed, verlangende om zich bij zijn 
vertrek van het Eiland, eene gebeurtenis welke hij waars hijnlijk 
reeds in 1810 anticipeerde, te ontdoen van hetgeen van Buitenzorg 
nog onverkogt was; had het Gouvernement de Bazaar niet terug 
genomen zoude hij dezelve voorzeker aan particulieren hebben ver
kocht en dit zoude voor volgende Gouverneurs Generaal een groot 
ongerief zijn geweest, want de bazaar grenst onmiddellijk aan de 
tuinen van het Gouvernements gebouw en te midden van gouvernements 
Land, en zoude alzoo zeer oneigenlijk een particuliere passage zijn.

Om alle deze redenen zijn wij van gevoelen dat deze transactie, 
afgescheiden van de eerste cessie van Buitenzorg niet nadeelig was
voor den Lande, en dat de toenmalige Hooge Regering wegens 
deze overname van alle verantwoordelijkheid behoort tc worden 
vrijgekend.

Dc President van den Raad van Financiën 
Yeeckkns.

De Secretaris Generaal 
11. Dozy.

De Secretaris van het Gouvernement 
J. C. Bauo.
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230. Brief van Commissarissen-Generaal 
aan Min. Gold berg, 17 Dec. 1818. Met 
Bijlage: het Rapport Bousquet-Van 
der M e u 1 e n, van 30 Juli en 28 Sept. 1818. *)

den 17den December 1818.
Het behaagde aan Z. M. om bij besluit van den 9den Mei 1815 

No. 5, op de daarbij vermelde gronden te bepalen:
1°. dat de schadeloosstelling aan zekere Amerikaansche handel

huizen toekomende wegens het niet vervullen door het Indisch be
stuur van kontracten met hen in den jare 1809 en vervolgens aan
gegaan door ons zoude worden geregeld en voldaan;

2°. dat door ons zou worden onderzocht en vervolgens gerappor
teerd of en in hoe verre de Gouverneur-Generaal en Raden van 
Indie, die tot het besluit om de bedoelde contracten niet te homo
logeren hadden geconcurreerd, hetzij gezamentlijk dan wel ieder af
zonderlijk zoude kunnen en behooren verantwoordelijk gesteld te 
worden voor de nadeelen aan den Lande toegebragt, te dien effecte, 
dat het eventueel montant der gemelde schadevergoeding op hen 
wierde verhaald;

Wat wij ter voldoening aan het eerste lid van dat besluit gedaan 
hebben is uit vroegere berigten Uwe Excellentie bekend, en wij 
hebben het genoegen gehad daarop de goedkeuring van Z. M. sedert 
te erlangen, blijkens het ons (oegezonden besluit van den 17den 
April 1818 No. 149

Dadelijk na de regeling der schadeloosstelling en wel bij secreet 
besluit van den 22sten Augustus 1817 La A, benoemden wij eene 
Commissie, ten einde te onderzoeken hetgeen in het 2de Lid van 
liet bovenaangehaald Koninklijk besluit van 9 Mei 1815 verlangd wierd.

Wij hebben gemeend, dat dit onderzoek niet aan dezelfde perso
nen, welke ons op het eerste punt berigt hadden, kon worden op
gedragen, maar dat zulks door anderen behoorde te worden verrigt, 
en meer bepaaldelijk door zoodanige personen, die door hunne on
partijdigheid en kunde geschikt konden geacht worden tot dit be
langrijk en (ceder onderzoek. Wij droegen dan hetzelve op aan twee 
nieuw uitgekomen en kundige ambtenaren, den toenmaligen Secre-

1) Aanvankelijk verzonden en verloren mot’s IConings scliip van oorlog Admi
raal Evcrtsen, en sedert opnieuw ingezonden en vei meld bij de vcrbaleu Yan 
0 Mei 18Z0 ii*>. 4u.

L^. 00.

I

i

1
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taris van den Raad van Financiën Bousquet en liet toenmalig Lid 
in den hoogen Raad van Justitie B. R. van der Meulen. De belang
rijkheid der zaak, de vele en gewigtige ambtsbezigheden van deze 
beide, zoowel als de opgekomen verwijdering van woonplaats door 
het bekomen van andere ambtsbetrekkingen schijnen het deze ge
committeerden onmogelijk te hebben gemaakt vroeger hunne taak 
te volbrengen, dan voor weinige maanden; zijnde hun rapport op 
den 30sten July en 18 September 11.: door hen geteekend, en daarna 
bij ons ingebracht op den 9den October jl.

Wij hebben de eer dit stuk kopielijk hierbij aan Üwe Excellentie 
toetezenden, zoowel als de bijlagen door gemelde gecommitteerden 
bij hun rapport overgelegd, waarbij wij nog voegen kopy van de 
oorspronkelijke Instructie op den I5den November 1807, door den 
toenmaligen Gouverneur-Generaal Wiese en Directeur Generaal van 
Ysseldijk aan Mr. R. G. van Polanen gegeven, welk stuk eerst later gevon
den is, hoezeer de substantiële inhoud daarvan genoegzaam was bekend.

Uwe Excellentie zal bij de lezing van dit zeer uitgewrerkt en 
beredeneerd verslag ontwaren, dat het feitelijke met nauwkeurigheid, 
voor zoover die in den verwarden staat der archieven mogelijk was, 
is uit een gezet, en opgehelderd, wij zien ook geen kans daarbij 
eenig meerder licht bij te zetten. Dit evenwel moeten wij als ons 
gevoelen opgeven, dat bij het onderzoek en de beoordeeling van dit 
verslag, en van deze zaak noodwendig zal moeten vergeleken worden 
alles wat wij gezegd, en opgegeven hebben ter gelegenheid van de 
toezending van ons besluit, bij hetwelk wij de schadevergoeding van 
de Amerikaansche huizen, naar ons inzien toekomende, geregeld hebben.

Want tnsschen dat alles en het tegenwoordig onderwerp is een 
(naar onze meening) naauw en noodzakelijk verband; de feiten toch 
dienen uit en door elkander te worden toegelicht.

Dit feitelijke heeft verder eenen grooten invloed op de regtsquestic 
zelve, of liever deze laatste hangt daarvan geheellijk af, de perso
nele Commissie heeft daarvan kennis gehad en Uwe Excellentie zal 
zeker met genoegen zien met welk eene naauwgezetheid zij het on
derwerp haar ten onderzoek opgedragen heeft behandeld, en hoe veel 
regts kennis bij dat verslag door haar is aan den dag gelegd.

Wij kunnen echter niet ontveinzen dat bij ons wel eenige twijfe
ling is opgekomen of alle de redeneringen hetzij dan voor of ook 
wel tegen de gehoudendheid van den Gouverneur-Generaal en de
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Raden van Indie aangevoerd, even wigtig zijn, dan wij menen ons 
voor eene geheele ontwikkeling van dezelve te mogen en te moeten 
onthouden. Wij gelooven tocli dat dezelfde rede, welke ons heeft 
aangezet, om tot het onderzoek nu ingesteld eene andere Commissie 
te benoemen, dan die welke over de schadevergoeding heeft verslag 
gedaan, ons beter doet afzien van een stellig advies hierin uit te 
brengen. Wij gelooven wijders dat wij ons daarvan te eerder mogen 

• onthouden, omdat de zaak nu is van een ruimeren regtskundigen 
aard, die door kundige regtsgeleerden in het vaderland even zeer 
en met meer onzijdigheid kan worden nagegaan en beoordeeld, en 
dat het dus veiliger is dat Z. M. des behagende, daartoe de consi- 
deratien en het advies hetzij van den Minister van Justitie, of van 
andere bekwame mannen inwinne, alvorens tot een besluit te komen, 
erwijl wij verder (onder eerbiedige correctie) in bedenking moeten 
geven, of niet in allen gevalle de Gouverneur-,Generaal Daendels, 
die (dit zijn wij met de door ons benoemde Commissie eens) in de 
eerste plaats aansprakelijk zou zijn, zijn tegenzeggen zouden be- 
hooren te hebben met andere woorden, of niet de afdoening dezer 
belangrijke zaak behoort tot de gewone regtsvordering.

Wij geven een en ander maar op als losse bedenkingen, en ver
zoeken van verdere ontwikkeling te mogen worden verschoond.

De Commissarissen-Generaal 
van Nederlandsch-Indie.

=>

I

I

4

Rapport Bousquet—Van der Meulen van 
30 Juli en 28 Sept. 1818. »)

Aan
Hunne Excellentien lleeren Kommissarissen 

Generaal over Nederlandsch Indie.
Het heeft Uwe Excellentien behaagd, bij secreet Besluit van den 

22 Augustus 1817 Uett. a aan ons optedragen om te onderzoeken 
en aan Uwe Excellentien rapport te doen of en in hoeverre de 
Gouverneur Generaal en Raden van Indie die tot het Besluit om de 
Contracten tusschen Mr. R. G. van Polanen alleen, of wel met 
L. W. Meijer gezamentlijk en de Newyorksehe kooplieden Le Roy, 
Bayard en M. Evers, en Jacob Leroy en Zoon gesloten, niet te

1) Verhandeld hij het rapport van den Minister van Koloniën van 24 Januari 
1821 n". ö7.

Bijlage.

i
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homologeere, hebben geconcurreerd, het zij gezamentlijk, dan wel 
ieder afzonderlijk zullen kunnen en behooren verantwoordelijk te 
worden gesteld voor de nadeelen aan den Lande toegebracht, ten 
dien effecte dat het Montant der Schadevergoeding aan gen. Koop
lieden toekomende op hun worde verhaald.

Indien wij als een hoogst vereerend blijk van Uwer Excellenties 
vertrouwen, onze benoeming tot dit onderzoek beschouwen mogen, 
en het zelve niet dubbelzinnig straalt in de premissen welke deeze 
benoeming voor afgaan, kunnen wij echter Uwe Excellentie ook niet 
ontveinzen dat het groote gewigt der zaak, waarmede Uwe Excellentie 
ons gelastten dat wij ons bezig zouden houden en de tedere aart 
van een dusdanig onderzoek ons wel eens met eenige bezorgdheid 
het zelve hebben doen voortzetten, niet uithoofde van eenige vrees 
voor personeele onaangenaamheden welke vroeg of laat het gevolg 
zouden kunnen worden van het Resultaat onzer opinien, indien 
welligt de belangen van eenige particulieren daardoor mogten worden 
gecompromitteerd — hier tegen wierden wij genoegzaam en door 
het bezef van Pligt, en door het welbekende karakter Uwer Excel-

maar alleen uit aanmerking van delentien gerust gesteld 
moeijlijkheid die ons vo.rkwam aan de oplossing van liet opgegeven
vraagstuk te zijn verbonden, en door de vrees dat onze kundigheden 
in de behandeling van het zelve te kort zouden kunnen schieten, 
en wij bij de uitkomst niet zouden beantwoorden aan liet gunstig 
denkbeeld, hetwelk Uwe Excellentiën had genoopt om ons met het 
zelve te belasten. Deze redenen hebben dan ook gedeeltelijk mede
gewerkt om ons Rapport zoo lang te doen uitstellen terwijl aan de 
menigvuldige bezigheden welke respectievelijk ons deel zijn geweest 
in de publieke betrekkingen waarin het Uwe Excellentiën heeft be
haagd ons te plaatsen en aan Locale omstandigheden, het ander 
gedeelte dezer vertraging toegeschreven moet worden.

Wij hebben inmiddels gebruik gemaakt van de autorisatie, welke 
Uwe Excellentiën ons hebben gelieven te verleenen bij liet 3e Artikel 
van Hoogergemeld Besluit om van de Hooge Seci etark-n en van den 
bewaarder der andere archieven alle zodanige stukken en bescheiden 
te vragen als wij tot een geregeld onderzoek ter voldoening aan onze 
Last vermeenen zouden noodig te hebben, schoon wij ons verplicht 
vinden Uwe Excellentiën te informeeren dat wij van onze naspo- 
ringen bij de archieven van den Raud van Indie, weinig vrucht
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hebben gebaald en ons hebben moeten te vreden stellen met die 
stukken en bescheiden welke ons uit de Secretarie van Uwe Excel- 
lentiën successievelijk gesuppeditcerd zijn geworden, en welke wij 
de Eer hebben hier nevens weder Eerbiedig over te leggen, terwijl 
wij aan een andere zijde moeten bekennen dat, [op een stuk na, 
het welk wij vruchteloos op alle plaatsen hebben gezocht en het 
geen (schoon niet volstrekt onontbeerlijk) echter veel had toege
bracht om met een vasten tred in ons onderzoek en in de beschou
wing der zaak in quaestie voorttegaan, de secreete Instructie 
namentlijk op den 15 November 1807 door den Gouverneur Generaal 
Wiese en den Directeur Generaal van IJsseldijk aan den Heer R. G. 
van Polanen gegeven, dat, zeggen wij, de ter onze dispositie gestelde 
stukken, in derzelver verband beschouwd en met elkander vergeleken 
ons eene vrij volledige verzameling van preuves heeft opgeleverd 
tot het constateeren der positieven, welke den grond en het richt
snoer onzer redeneeringen, en het daaruit geformeerd advies hebben 
uitgemaakt.

Deze stukken zijn, behalven het Besluit van Z. M. den Koning in 
d°. 9 Mei 1815 n°. 5 copielijk bij het Besluit Uwer Excellenticn 
gevoegd : —

1. Een origineel Extract uit de Resolutiën van de Raden van Indië 
in d°. 5 Februari 1810 waar bij op grond der motiven, in het breede 
bij liet zelve gedeveloppeerd is besloten de Contracten door den 
Heer Mr. R. G. van Polanen aangegaan met de Americaansche 
huizen van Negotie I Lc Roy en Son niet te Homologeeren, en de 
Commissie op dcnzelfden Ambtenaar door den voormaligen Gouverneur 
Generaal Wiese, en Directeur Generaal van IJsseldijk geslagen, alsmede 
een Besluit van den II. Raad van Indiën, van den 2den van winter
maand 1809 in te trekken en buiten effect te stellen.

2. Copij van eene dispositie van den Minister van Marine en 
Koloniën van den 18 van Ilooymaand 1809, houdende eene autori
satie op den gewezen Secretaris L. W. Meijer om den Heer R. G. 
van Polanen behulpzaam te zijn in het beramen en uitvoeren der 
middelen welke tot de aanvoer der behoeftens naar en den afhaal

de Oost Indische bezittingen konden strekken.

f
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der Producten van
3. Kopij van het Rapport met 8 bijlagen, door den Heer Staats

raad in buitengewone dienst, belast met de Portefeuille van het 
Departement van Koophandel en Koloniën aan Zijne Majesteit den

'
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Koning, den 2 Meij 1815 aangeboden, welk stuk c. a. ons ter geleide - 
van Uwer Excellenties nader beslnit van 19 December 1817 Lett. A 
Secreet, is geworden. Alle welke wij van de Secretarie Uwer Excel
lenties hebben ontvangen, en waar bij wij nog voege: —

4. Een door ons geformeerd Extract uit de Besluiten van den 
Gouverneur Generaal en Raden van Indic van den 30 November 
1809 betreffende de ontfangst in Copielijke toezending aan de Hooge 
Regeering van de Missive van den Minister van Koophandel en 
Koloniën van 13 April 1809 aan den Gouverneur Generaal geschreven 
en te Batavia met het Americaansche Schip Nimrod aangekomen.

5. Een mede door ons geformeerd Extract uit bovengemelde be
sluiten van den 2 December 1809, betreffende het geen toen reeds door de 
Hooge Regeering ten aanzien van de missive van den Heer van Polancn 
op een Rapport van den Heer van IJsseldijk is geresolveerd. Schoon 
het uit al deze stukken gebleken is dat er omtrent de daadzaak 
zelve, de weigering namelijk van de Hooge Indiasche Regeering om 
de Contracten door den Heer R. G. van Polancn met de Ameri
caansche Huijzen aangegaan te homologeeren, geen de minste twijfel 
of dubieteit ontstaat, schoon zulks reeds in facto, wordt geposeerd, 
zoo wel bij zijner Majesteits besluit van den 9 Meij 1815 n°. 5 als 
bij dat van Uwe Excellentiën, van den 22 Augustus 1817 Lr. A 
en dus daar door alle verdere recherches omtrent het fait zoude 
kunnen gerekend worden weg te vallen, schoon wij eindelijk de 
volledige erkenning hier van in het besluit van de Hooge Regeering 
van 5 Februarij 1810 vinden waarbij uitdrukkelijk wordt gezegd dat, 
na deliberatie over de schril Lelijke propositie van Zijne Excellentie 
den Maarschalk en Gouvevneur-Generaal is rjoedpevondeu

1. om welm. contracten 7iiet te homolorjeeren
2. om finaal in te trekken de commissie door den II(‘er Gouverneur 

Generaal Wiese en den Directeur Generaal van Usseldijl; op den lieer 
II. G. van Polancn in der tijd verleend.

Vermeenen wij echter zoo wel deze daadzaak als al het voor
afgegaane, de omstandigheden namelijk die tot de Secreete Com
missie van den Heer Polanen aanleidingen hebben gegeven, de 
intrekking derzelve, en de gevolgen van dien, welke alle in het 
Rapport door den Staatsraad in buitengewone Dienst, belast met de 
portefeuille van Koophandel en Koloniën aan Z. M. den Koning 
gedaan, in het breede zijn gedetailleerd, nog eens voor af in een
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zeer kort bestek te samen te trekken, teneinde na de historia facti 
te hebben geposeerd vervolgens met meerdere gerustheid de Jnridiqne 
questie, die uit deeze zaak voorvloeit te kunnen abordeeren, 
of namelijk en zoo ja in hoeverre de auteurs van het verbreeken der 
meergenoemde contracten voor de nadeelen daar door aan den Lande 
toegebracht verantwoordelijk, en lot vergoeding derzelve aanspraaklijk zijn.

De omstandigheden des oorlogs. in het jaar 1807 de Hooge Regee- 
ring van Indie in de onmooglijkheid hebbende gebracht om de Moluksche 
eilanden van geld, en de benoodigde Levensmiddelen te voor
zien, en om de kostbare specerijen van daar af te halen, wierden de 
toenmalige Gouverneur Generaal Wiese, en Directeur generaal 
IJsseldijk bedacht om tot bereiking van dit oogmerk den Heer R. G. 
van Polanen toenmalig Vice President van den Hooge Raad 
Justitie te Batavia te zenden naar de Vereenigde Staten van America, 
ten einde bij deze natie, als de eenigste neutrale, welke dien aan
gaande in aanmerking konde komen, te beproeven om door het 
aanbieden eener vrije vaart en handel op bovengen, eilanden, en 
van een uitlokkend vooruitzicht op voordeel, de speculanten te enga- 
geeren tot het aanvoeren van gedachte noodwendigheden, en daar 
door het Eiland Java van den Last van het onderhoud der Oostersche 
Comptoiren te ontheffen.

Deze Agent wierd door bovengen. Heeren gemunieerd met alle 
die aanwijzingen en bescheiden, naar welke hij, in het volvoeren 
zijner Commissie zich zoude hebben te gedragen, en inzonderheid 
met de Secreete instructie, waarvan wij zooeven melding maakten, 
en welke onder anderen, substantie inhield:

1°. Dat deze Last in den loop van het volgende jaar 1808 moest 
worden volbracht.

2°. Dat de voor de Molucees bestemde goederen zouden bestaan in 
2000 vaten meel, 70 vaten spek en 94 vaten vleesch.

3°. Dat de Heer van Polanen ten aanzien van de prijzen welke 
hij voor de in America te verkoopen specerijen zoude bedingen, in 
het oog zoude houden dat tot de verkoop derzelve te Batavia besloten 
was, in de verwachting dat daar voor zouden kunnen worden be
dongen de gemiddelde prijzen, voor welke die in China in de 4 laatste 
jaren verkocht waren geworden na aftrek van eene matige winst welke 
zoude kunnen worden berekend voor de omweg, om de specerijen op 
Awbon en Banda af te halen, en voor de risico van alle aart die
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allen moesten gelaten worden voor rekening van de eigenaars der 
schepen, zijnde aan deze instructie eene notitie van gemelde prijzen 
gehegt.

4. Dat echter uit hoofde van de groote aangelegenheid van het 
bedoelde oogmerk Zijner Commissie, na vergeefsch beproefd te hebben 
de hier voren aangewezen prijzen voor de specerijen te bedingen, hij 
dezelve 10 a 12 pCt. lager mogt afstaan eu ten aanzien van der- 
zelver hoeveelheid, over 10—12 pCt. meer disponeeren.

5. Dat hij ten aanzien van dit alles eene zoo nauwkeurig mogelijke 
berekening zoude maken, welke hij benevens de gronden en motiven 
zijner handelingen aan den Minister van Koophandel en Koloniën 
zoude overzenden.

6. Dat overigens veel aan Zijne discretie en voorzichtigheid wierd 
overgelaten, doch hij speciaal wierd gelast om zich in America te 
stellen en te houden ter dispositie van den Minister van Koophandel 
en Koloniën in Holland; van het oogmerk dezer zending, van den 
Persoon die dezelve moest uilvoeren en van de voorschriften die hem 
gegeven waren, deden de Gouverneur Generaal Wiesc, en de Directeur 
Generaal IJsseldijk voorts een ampel verslag aan Zijne Excellentie 
den Minister van Koophandel en Koloniën in Holland bij hunne 
Secreete missive van 15 November 1807.

Het generaal embargo in de havens der Vereenigde Staten op alle 
schepen liggende, verijdelde ondertusschen de pogingen van den heer 
van Polanen in de uitvoering Zijner commissie, en al zoo hij voorzag 
dat indien dit beletsel niet tijdig wierd weggenomen, deze commissie 
ook met het einde van het jaar zoude expireeren, en hij zich van 
dezelve ontslagen moest rekenen, adresseerde hij zich deswegens bij 
missive in dato 12 Julij 1808 aan den Minister van Marine en Koloniën 
om deszelfs orders te ontvangen, Iloogstdenzelven tevens van den 
aart dezer commissie opening gevende.

De Minister, hiervan verslag aan den Koning hebbende gedaan, 
wierd door Z. M. geautoriseerd om den Heer van Polanen, namens 
lloogstdenzelvcn in die commissie te continueere en hem te qualifi- 
ceeie, om zoo rasch eene opheffing van het Embargo de verhinde
ringen mogt wegnemen, die hem in de Executie van zijnen last 
hadden belet, als dan daarmede op nieuw voorttegaan en in het alge
meen om voor de onderstand der Oost Indisehe Koloniën alles te 
doen en te verrigten wat de omstandigheden zouden gedogen, zonder
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hem in de wijze van uitvoering te bepalen. Aan deze Koninklijke 
last wierd door den Minister voornoemd bij missive van den 19 April 
1809 voldaan, en daar bij onder anderen de duidelijke opening van 
den aart der meergem. Commissie, welke de Minister uit de zoo 
ovengenoemde brief van de Heer van Polanen had ontfangen, erkend.

Het effect van deze aanschrijving en van de daarop dadelijk ge
volgde pogingen van den Heer van Polanen was het aangaan van 
verscheiden contracten met de Huizen van Jacob Le Roy en Son, 
en Le Roy, Bayard en Mac Evers, welke successievelijk de schepen 
the Goldsearcher, the Batavian, Allert, en the Thames, alle nog in 
1809 uitzonden.

De Gouverneur Generaal Wiese middelerwijl door den Maarschalk
Daendels in deze hooge post vervangen zijnde geworden was door 
laatstgem. in den loop van 1808 de geweezen Secretaris L. W. Meijer 
naar America gezonden met eene zoo het schijnt soortgelijke com
missie doch hierin niet hebbende kunnen slagen, begaf zich deze 
ambtenaar in Holland, en wierd, op de vertoning der autorisatie 
welke hij van den nieuwe Gouverneur Generaal had ontfangen, tot 
het aangaan van contracten in America, door den Minister van Marine 
en Koloniën in Julij 1809 geautoriseerd om naar America te retour- 
neeren, en zich aldaar te vervoegen bij den Heer van Polanen, en 
denzelven te helpen beramen en uitvoeren de middelen, welke tot 
den aan voer der behoeftens naar, en den af haal der producten van 
de Oostindischc Bezittingen zouden kunnen strekken, terwijl voorts 
aan gem: Secretaris Meijer door den Minister voornd. te kennen wierd 
gegeven dat het verstrekken van eenige nieuwe of andere last op een 
ander persoon dan den Heer van Polanen tot verwarring aanleiding 
zoude geven, dat de beoordeeling van de Artikelen, uit America naar 
Indiën tc zenden, en van het al of niet aangaan van eenige con
tracten, even als zulks bij missive van 19 April 1809 reeds was 
geschied, ook nu wederom bij herhaling geheel en al wierd overgelaten 
aan de prudentie van den Heer van Polanen, aan wien de Heer Meijer 

communicatief en met deszelfs toestemmingwierd geadjungeerd om 
de uitvoering van alles, wat ter voorziening in de behoeften der
Kolonie zoude wezen, of worden beraamd, te faciliteeren.

Van de zoo ovengenoemde verandering in het Opperbestuur van
*t schrijven van Zijne missiveIndiën schijnt de Heer van Polanen na 

van den 12den July 1808 kennis te hebben gekregen, en daar in het

-j
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antwoord van den Minister van 19 April 1809 aan liem was aan
bevolen om die artikelen, welke de Maarschalk Daendels mogt nodig 
hebben, te expedieëren, nam gem. agent ook de gelegenheid waar van 
de Expeditie van de hierbovengenoemde schepen, om den Maarschalk 
kennis te geven, van de aangegane contracten en verzendingen, 
welke hij opgaf slechts te moeten dienen tot een proef van de uit
voering zijner last, en om zijne orders tot de verdere Executie van 
dezelve te vragen.

Na de terugkomst van den Heer Meijer in America wierden onder- 
tusschen de onderhandelingen voortgezet, ingevolge de qualificatie op 
denzelve en den Heer van Polanen gezamentlijk verleend, zoo dat 
de reeds genoemde Expeditie nog van eene zesde en zevende ge
volgd wierden.

Dan bij de aankomst der respectieve schepen in Indie, weigerde 
de Gouverneur Generaal Daendels de aangegane contracten te homo- 
logeeren, en vond goed de Commissie van den Heer van Polanen 
finaal in te trekken om redenen in het Besluit van de Ilooge Re- 
geering van 5 Febr: 1810 en het Rapport eencr personeele commissie 
uit dezelve van den 5 Meij 1810 vervat, en noodzaakte vervolgens 
de Americaansche Super Carga tot het aannemen van willekeurige 
conditiën, waar door, zoo rasch het een en ander in America bekend 
werd, alle verdere onderhandelingen afbraken, en alle pogingen 
vruchteloos wierden.

Wij kunnen hier ten slotte bijvoegen dat het Hollands gouver
nement door den Minister der Marine en Koloniën bij Missive van 
den 12 Junij 1810 de Gouverneur Generaal deed gelasten om de con
tracten die door den Heer van Polanen zouden zijn of worden aangegaan, 
na te komen en te vervullen, welke aanschrijving echter de vernieti
ging dezer contracten niet kon voorkomen, dewijl zulks reeds op den 
5 Februari bevorens plaats had gehad.

En thans tot de nadere beschouwing van deze zaak overgaande 
zullen wij

I. In de Eerste Plaats, onderzoeken of de hooge Rcgeering van 
Indiën al dan niet bevoei/d was om de contracten door den Heer Mr. 
R. G. van Polanen alleen, of wel met L. W. Meyer gezamentlijk en 
de Newyorksche Kooplieden aangegaan te verbreken, en de Com
missie op den Heer R. G. van Polanen verleend in te trekken; en, 
daar van het negative of het afiirmative van deze quaestie respec-
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tievelijk zal afhangen of de daar uit ontstaane nadeelen al dan niet 
op de auteurs van deze vernietiging kunnen worden verhaald, zullen 
wij met het poseeren van eenige verdere pointen van onderzoek, tot 
dat deze questie zal zijn opgelost, supersedeeren.

Wij gaan tot dat einde na de verschillende aspecten waar onder 
de Hooge Regering van Indien in deze kan worden beschouwd.

j.

1. In de eerste plaats, en wel ten aanzien van de door den Heer van 
Polancn gesloten contracten komt zij voor als constituante of Last- 
geefster, en de Heer van Polanen zelf als geconstitueerde, of Procurator, 
aan wien een procuratie is gegeven, welke speciaal was ten opzichte 
van het object, en generaal ten opzichte van de wijze van Executie.

Men zoude wel is waar, bij den Eersten opslag van het oog, ge
tenteerd zijn om te twijfelen of dit wel het ware oogpunt is, waar 
uit de handelingen van de Hooge Regeering moeten worden beschouwd 
en of hier het gezegde van Ulpianus (quod) alteri stipulari nemo 
potest (L 38 § 17 ss. de verb. oblig:) niet van applicatie zoude kunnen 
worden gemaakt? wie toch zijn de oorspronkelijke lastgevers in dezen 
geweest? Niet de Hooge Indische Regeering zelve, maar slechts de 
Gouverneur Generaal Wiese en de Directeur gener: van IJsseldijk. 
Dit blijkt niet alleen uit alle de stukken zijdelings, maar wel speciaal 
en zeer uitdrukkelijk uit de Missive door deze twee ambtenaaren op 
den 15 November 1807 aan Zijne Excellentie den Minister van Koop
handel en Koloniën van Zijne Maj. den Koning van Holland geschre
ven en waar in Zij met zoo veel woorden te kennen geeven dat zij 
het zijn, //die aan den Heer van Polanen eene Secreete instructie 
//hebben gegeven, dat zij de geheele behandeling dezer zaak op zich 
//hebben genomen, dat het voorstel tot het decerneeren dezer com- 
//missie niet erna bij de Hooge Regeering is gebracht, dat zij tegen 
//de aangenomen vormen van het bestuur hebben gehandeld, enz.// 
//en brengen tot verdediging van deze handelwijze alleen voor, dat 
"de dagelijksche ondervinding hen heeft geleerd dat de geheimste 
//Besluiten der Hooge Regering gedévulgcerd wierden, dat dit ook 
//wederom het gevolg zoude zijn geweest van de onderwerping dezer 
//zaak aan de deliberatiën van den Raad, en dat zich ook wederom 
*in dezen ongetwijfeld zoude hebben gemanifesteerd de geest van 
//oppositie, waar door de publieke zaak reeds zoo menigmaal was 
//veragterd.//



630

Het zoude welligt eene zeer intricate questie hebben kunnen op- 
leveren, indien de Hooge Regeering, naderhand van deze demarche 

den toenmaligen Gouvern: Generaal en Directeur Generaal onder- 
riclit, lien tot verantwoording had geroepen van een zoo oogenschijn- 
lijk misbruik van gezag, en indien zij geweigerd had, om de contracten 
door den lieer van Polanen, krachtens eene zoo onwettig aan hem 
verleende Secrecte Instructie aangegaan te homologeeren op grond 
dat zij aan het geven van dezelve geheel vreemd was geweest, dat 
zij daar in noch gekend was geworden, noch dezelve door eene sub- 
sequante approbatie had geratificeerd, en zij dan ook ten gevolge 
daarvan, al het nadeel het welk uit deze eigendunkelijke daad had 
kunnen proflueeren, voor Rekening van deze ambtenaren had 
gelaten;

Daar dit ondertusschen het fundament niet is geweest, waarop 
zich de Hooge Regeering heeft veroorloofd oin meergem: contracten 
te niet te doen, daar zij integendeel zich met deze zaak, als de hare 
heeft ingelaten, daar Zij eindelijk bij haar Besluit van 5 Februari 
1810 de commissie door bovengem: Gouverneur en Directeur Generaal 
op R. G. van Polanen geslagen, diserte heeft gerevoceerd, kan en 
moet zulks, onzes inziens, worden aangemerkt als eene tacite ratifi
catie hunner handelingen en moet de hooge Regeering ook worden 
beschouwd als zelve te zijn de oorspronkelijke Lastgevers van Polanen, 
en zij alleen dus ook worden aangesproken voor het verbreeken van 
die contracten en het intrekken van die Commissie, indien naderhand 
wordt bewezen dat des wegens iemand aangesproken moet worden.

Maar gesteld eindelijk hier omtrent al eenige objectie» met regt 
konden worden gemaakt, des neen, als dan zwichten dezelve alleen 
voor die enkele consideratie dat de Heer van Polanen door het 
Gouvernement zelve in deze commissie was gecontinueerd, welke 
continuatie al hetgeen in hare oorsprong minder Legaal zoude 
mogen zijn, wegneemt, en aantoont dat het verrichte van den Gouver
neur Generaal en den Directeur Generaal deszelfs sancties van het 
Gouvernement had ontvangen, en dus volmaakt hetzelfde ten aanzien 

de Hooge Indische Regeering was, als of zulks door het volle 
lichaam van dezelve gedaan was geworden.

Het effect nu van zoodanige eene procuratie is dat daar door de 
Lastgever of constituant zich zelve verbind ten aanzien van hem of 
hun met wien de geconstitueerde gequalifieeerd is geworden te han-

van

van
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delen O) deze Procuratie kan of eene openbare, of cene geheime 
Last, of beiden behelzen, dienende de eerste aan den zaakgelastigde 

vertoond te worden aan degeen, met welk hij moet handelen, 
de tweede om hem te strekken tot Secreete Instructie. Deze laatste 
is volgens het publieke recht van dien aard dat wanneer de zaak
gelastigde dezelve te buiten zoude zijn gegaan, de lastgever niettemin 
verbonden is tot het naarkomen van de gesloten engagementen, dewijl 
de geheime orders, alleen rakende dengeen aan wien dezelve zijn 
gegeven dezen laatste wel verplichten kunnen tot vergoeding der 
schade, welke hij door dit te buiten gaan kan hebben veroorzaakt, 
maar de verbintenis ten aanzien van den derden niet minder in haare 
volle kracht doen blijven beslaan. Hoe zoude men anders eenige staat 
kunnen maken op het geen men met iemand, die in naam van eenen 
anderen handelt, contracteert ? want er zoude altijd te vreezen kunnen 
zijn, dat zijne geheime instructie van zijne openbare Last verschillende 
waren, hetgeen steeds een voorwendsel zoude op leveren om hetgeen 
de zaakgelastigde mogt hebben verricht te desa^oueeren, en mitsdien 
alle engagementen illusoir te maken. Dit het geval niet zijnde met 
den openbaren last, is degeen die uit krachte derzelve door zijnen 
zaakgelastigde wordt verbonden, slechts gehouden, het gemaakte 
engagement te presteeren, voor zoo ver de zaakgelastigde binnen 
de palen hem bij die last voorgeschreven, gebleven is, dewijl als dan 
die last aan den derden met wien de verbintenis is aangegaan, ge
censeerd wordt, bekend te zijn. 2)

Wij zouden dus gerechtigd zijn hier uit te besluiten dat dewijl de 
last aan den lieer van Polanen gegeven, begrepen was in een Secreete 
instructie, hot zij dan dat hij dezelve te buiten was gegaan, of niet, 
de Ilooge Kcgeering van Indie niet bevoegd was om de contracten 
door hem gesloten te verbreken, doch schoon het niet schijnt dat de 
Heer van Polanen ook nog buiten deze eene openbare last heeft 
gehad, maar hij zich op die Instructie beroept, in de contracten, welke 
hij met de Americaansche Iluijzen heeft aangegaan, en dewijl dus 
daardoor die last eenigzints ais openbaar zoude kunnen worden be
schouwd, en de Jlooge Kegcering haare weigering om die contracten 
te homologocTcn, daar op fundeert dal hij de palen van zijnen last te

■

om

1) L. ss. do Institoria actione, iuitio.
2) L. 5 § 11 eodorn titulo.



632

buiten is gegaan, oordeelen wij het niet buiten ons bestek om zulks 
ten naauwkeurigste te onderzoeken.

Dan welke waaren deze Palen? Het gemis van de meergen: 
Secreete instructie zelve, of eene Copy daarvan stelt ons wel niet 
in staat om over haren geheelen inlioud te oordeelen, dan wij volgen 
slechts hier in de argumenten der Hooge Regeering zelve in haar 
Besluit van den 5 Februari 1810, en het rapport der personeele Com
missie belast met het examineeren van de wijze waarop door den 
Heer van Polanen aan gem. instructie was voldaan, op den 5 Meij 
daaraanvolgende aan de Hooge Regeering ingediend, en dan zullen 
wij zien dat men deze overschrijding voornamentlijk doet bestaan.

Ie. in de prijzen, waar voor door Polanen de respectieve alhier te 
laden producten aan de Americaansche Huizen waren afgestaan;

2e. in den aart der goederen door Polanen gezonden, en 
3e. in de tijd welke zijne missie moest duuren.
Indien wij nu deze accusatiën slechts vergelijken met de uittrek

sels zijner instructie, zooals die in de voorhanden autentique stukken 
voorkomen en met de missive van den Gouverneur Generaal en 
Directeur Generaal aan den Minister, zal het ons niet moeilijk vallen 
de waarde dezer accusatiën te bepalen. Uit de Missive namelijk van 
Polanen van den 15 Mey 1810 aan den toenmaligen Minister van 
Marine en Koloniën (Bijl. n°. 81 geschreven, blijkt dat de Prijzen 
welke hem tot bazis zijner operatie moesten dienen, de gemiddelde 
Prijzen waren, waar voor in de laatste 4 Jaaren de specerijen in 
China waren verkocht, na aftrek van eene matige winst voor den te 
nemen omweg, enz. en met vrijlating om desnoods dezelve nog met 
10—12 pet. te verminderen. In zoo ver komt hier mede ook overeen 
het geen in het zoo even aangehaalde Rapport der Personeele Com
missie omtrend die prijzen wordt aangevoerd, dan het zelve verschilt 
daarin met den inhoud der instructie, 

le. dat bij het Rapport met stilzwijgen wordt voorbijgegaan waar 
op de berekening van die matige winst moest worden gefundeerd, 
ten minsten dezelve aldaar voorkomt als slegts voor de te nemen 
omweg gecalculeerd te moeten worden, terwijl bij de instructie 
onmiddelijk daar op volgt en voor de risico van aller aart die geheel 
en alleen moet gelaten worden voor rekening van de eigenaars dier schepen.

2e. dat bij het rapport der personeele commissie de gemiddelde 
prijzen der specerijen, gedurende de 4 laatste Jaren, in China na-
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volgens eene aan den Heer van Polanen ter handgestclde nota gecal
culeerd waren op 100 Sp. D. de Picol nagelen, 325 de Picol noten, 
en 600 de Picol foely, terwijl uit de Secreete Instructie, en wel 
bepaaldelijk uit de nota die aan dezelve gehegt is geweest en door 
den Heer van Braam was geformeerd geworden, consteert dat de 
prijzen van bovengen: artikelen respectievelijk op 56, 180 en 335 
Sp. D. berekend waren geworden.

Schoon deze prijzen aan den Heer van Polanen als maatstaf zijner 
operatiën zijn opgegeven, konden zij echter niet als Limiten worden 
beschouwd, aangezien de vermindering, welke hij geautoriseerd was 
op die Prijzen toe te staan voor de risico van aller aart, te Batavia 
wel gegist, maar slegts in America gekend kon worden, en afhing 
van den staat waar in hij de Americaansche handel zoude vinden, 
en van den voet op welke de Vereenigde Staten te dier tijd zouden 
staan met Frankrijk en Engeland, het geen ook bij den uitkomst 
ten volle bleek het geval te zijn, dewijl de Heer van Polanen bij 
zijn arrivement in America eene bijna totale stilstand van handel, 
een volstrekt decouragement bij de Americaansche kooplieden om 
eenige mercantiele speculatiën op Java uittevoeren (daar de Engelschen 
zich meester maakten van alle neutrale schepen die op vijandelijke 
havens voeren) en bij gevolg een veel hooger cours van assurantie 
voor alle zeegevaren aantrof, dan men op Batavia had kunnen onder
stellen, alwaar dezelve op 5 percent was gecalculeerd (') terwijl hij 
die bijna zonder cours vond, immers fluctueerende tusschen 30 a 
50 pet. zonder zelfs nog de verzekering te hebben, dat voor zodanige 
eene enorme premie, assurantie te verkrijgen was.

Men moet onderstellen dat de obstakels, welke de Heer van Polanen 
in de uitvoering zijner commissie zoude kunnen aantreffen, en de 
onmogelijkheid om hem aan vaste banden te leggen, ook niet aan 
de penetratie van den Gouverneur Generaal Wiese, en den Directeur 
Genei aal van IJsseldijk zijn geechapeerd, en wij meenen, zonder zelfs 
te weten of — en wat de Secreete Instructie daaromtrent behelst, 
hiervan het duidelijkste blijk te vinden in de Missive van deze 
ambtenaaren aan den Minister van Koophandel en Koloniën van den 
15 November 1807, waar in zij zelfs bekennen //dat zij uit den 
aart der zaak veel aan zijne discretie en voorzichtigheid hadden

(1) Bijl. No. 8 K 22.
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moeten overlaten/'. Welke is die aart der zaak anders dan de onkunde 
waar in men natuurlijk te Batavia verseerde omtrent alle die geval
len, liet zij verduistering van den politiquen Horisont der Americaanen, 
liet zij eene belangrijke daling in de Prijzen der specerijen, welke 
niet te voorzien, niet apriori berekend konden worden, en welke 
dus op de meerdere of mindere mogelijkheid voor den Heer van 
Polanen om Zich aan de hem opgegeven Prijzen te houden, moesten 
influenceeren, en wij kunnen ons niet onthouden van bij deze ge
legenheid eene aanmerking te uiten, welke dikwijls bij het lezen 
der stukken, die van de zijde der Hooge Regeering geproduceerd 
zijn geworden van onze lippen is gevloeid, dat wij tot onze hoog
ste verwondering mede ais teekenaar van het Besluit van 5 Februari 
1810 en van het rapport van den 5 Meij daar aan volgende hebben 
gevonden dienzelfden Directeur Generaal welke in November 1807 
de seereete Instructie voor van Polanen had helpen opmaken, en 
dus bij het omitteeren in zijn rapport van die bijzonderheden, welke 
ten faveure van de handelingen van Polanen pleiten, niet kan ge
censeerd worden zulks uit gebrek van kennis te hebben gedaan.

Toetsen wij nu èn aan deze instructie, met de daar aan ge
annexeerde berekening (geen bepaling) der prijzen waar voor de spece
rijen moesten worden verkogt, èn aan de duidelijk gemanifesteerde 
instantie der lastgevers, de contracten welke door den Heer van 
Polanen zijn gesloten, is het er verre af dat wij hem de Palen zijner 
instructie te buiten zouden zien gaan. Indien toch van de respectieve 
prijzen der specerijen, bij de nota die aan de instructie gehegt is 
geweest, bekend gesteld voor de meergem: matige winst en de assu
rantie voor alle zeegevaren slechts 50 % te samen, en voor de even- 
tueele lagere markt der specerijen op de plaats van derzelver debouehé 
10 % volgens qualificatie aan den Heer van Polanen verleend, en 
dus met elkander 60 % wordt afgetrokken, wordt hier door de prijs 
der nagelen van 56 op 22, die der nooten van 180 op 72, en die der 
foely van 335 op 13! sp. Dr. de Pikol gereduceerd, terwijl dezelve 
respectievelijk door de Heer van Polanen voor 40, 125 en 250 sp. 
Dr. per Picol zijn afgestaan.

Het is er dus verre af dat hij, naar den Letter zijner Instructie, 
de Palen hem daar bij voorgi schreeven zoude hebben overschreden, 
en naar dien de Hooge Regeering in haar besluit en de personeele 
commissie in haar rapport ook, len aanzien van dezen grief, den
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Heer van Polanen eerder schijnen te beschuldigen van tegen den 
geest dan wel tegen de letter zijner Instructie te hebben gehandeld, 
vermeenen wij het noodzakelijk ook deze handeling aan dien geest 
te toetsen, waar in wij in plaats van synthetisch, gelijk wij zoeven 
deden, analitisch te werk zullen gaan. Wat zoude namelijk de Prijs 
zijn geweest waarvoor, naar de berekening (geen bepaling, dit dient 
steeds in het oog te worden gehouden) aan de secreete Instructie 
geannexeerd, de Heer van Polanen ondersteld wierdt de specerijen 
te zullen kunnen verkopen? — 56 $ de nagelen 180 $ de noten en 335 
g de foely, na aftrek van 5 % assurantie en 12 % voor eene eventu- 
eele lage markt, dus 17 % op ieder, of wel 46'/3 voor de nagelen, 
1491/j voor de noten, en 278 voor de foely; dus heeft de Heer van 
Polanen 6'/a § voor de nagelen, 24‘/3 $ voor de noten en 28 $ voor de 
foely minder gemaakt dan door de lastgevers was berekend. En dan 
vragen wij hoe de hooge Kegeering en de Personeele commissie ter 
goede trouw kunnen sustineeren dat eene zoo weinig beduidende 
korting als eene overschrijding van de Palen der Secreete Instructie, 
naar de geest derzelve, kan worden beschouwd; dan vragen wij of de 
Heeren Wiese, van IJsseldijk en van Braam, welke de twee Eerste 
de Instructie zelve, en de laatste de daaraan gehechte Bereekening 
hebben geformeerd, indien zij met de entraves die de handel op dat 
oogenblik in America ondervond, en de hachelijke positie van’t staat
kundig Bestaan der vereenigde staten bekend waren geweest, de 
risico van aller aart tegen 5 % op die Berekening zouden hebben 
doen figureeren ; dan vraagen wij of de waaragtige geest van de secrete 
Instructie in plaats van in eene stricte observantie van de op die 
berekening voorkomende Prijzen der specerijen gelegen te zijn, niet 
eerder moest gezocht worden in de berekening van het Hoofddoel 
van de geheelc missie van den Heer van Polanen, liet ontzetten 
namelijk van de Oostersche kantoren en of eene zoo luttele afwijking 
van die prijzen (gesteld die afwijking weikelijk plaats had, des neen) 
in de minste proportie staat met de uitvoering van dien, bovenal 
voornamen, en belangrijke last?

Van meer gewigt is do tweede reden, die door de Hooge Regeering 
in haar Besluit en de Heeren van IJsseldijk en van Ilocscn in hun 
rapport tot het niet homologecren der meergem: contracten is bij 
gebracht, dat door de Americaansehc kooplieden aan de met Polanen 
bedongen conditiën niet is voldaan, met liet zenden van spetie, die

i
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niet gangbaar was, en van diverse goederen, die of in liet geheel niet 
aannemelijk waren door haare slechte qualiteit of ver beneden die, 
waar voor zij op de facture waren gebracht en berekend. Deze toch 
is een stilzwijgende conditie, waar van het niet volbrengen aan de zijde 
der leveranciers ontfangers libereerd van de verplichting om de goe
deren te accepteeren, met vrijlating om daar voor afzonderlijk te transi- 
geeren. Te recht zijn dus naar ons oordeel die goederen geweigerd, of 
een andere basis van berekening dan die der facturen aangenomen, 
dan dit gaf de Hooge Regeering geen Regl om de geheele, en alle de 
contracten te vernietigen vooral die niet, waar bij van de zijde der 
kooplieden aan het Engagement was voldaan, ofschoon al door de hooge 
Regeering is beweerd dat de aangebrachte ladingen niet geschikt waren 
om in de bestaande behoeftens te voorzien. — Want behalve dat door van 
Polanen ten duidelijkste wordt aangetoond, waarom hij tot ’t accepteeren 
van eenige goederen, die misschien niet directelijk tot de objecten 
van aller eerste noodwendigheid behoorden, heeft moeten overgaan, 
wilde de geheele Expeditie door zijne weigering niet vervallen, en 
behalvcn dat die goederen ook gering in getal waren, spreekt zich 
de Hooge Regeering bij monde van hare rapporteurs formeel tegen, 
gelijk op bladz: 11 van het rapport blijkt, alwaar erkend wordt 
*dat de lading met de Brik Bataviaan aangebracht, in goederen 
"bestond die van zeer veel nut voor deze koloniën waren, en dat 
'het schip Thames beladen was met onderscheidene artikelen die 
//in de koloniën van dienst konden zijn-'. En wie zoude durven ont
kennen dat in een oogenblik, waarop de levensmiddelen tot eene 
zoo hoge prijs waren gestegen, eene lading als die welke door de 
Brik Goldsearcher was aangebragt en welke in 576 vaten meel, 50 
vaten spek, en 30 vaten gezouten vleescli bestond een belangrijk 
ontzet was, wie zoude deze aanvoer als ondoelmatig kunnen bc- 
beschouwen, wie kan beweeren dat de mandataris zijn mandaat te 
buiten is gegaan, daar de Instructie zelve de last in hield om juist 
die goederen, en wel bepaaldelijk 2000 vaten Meel, 70 vaten sjiek, 96 
vaten vleescli naar Ambon te zenden ?

Er is meer! Uit de geheele handeling van den Heer van Polanen, 
en bepaaldelijk uit zijne missives van den 12 Julij 1808 aan den 
Minister van Koophandel en Koloniën, en 20 Augustus 1809 aan 
den Gouverneur Generaal blijkt dat de door hem op contracten ge- 
daane expeditiën die nog geen derde gedeelte beliepen van het geen
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:* waartoe hij gequalificeerd was geworden, slechts moesten dienen tot 

proef; dat hij niet meer dan die proef had willen .nemen, juist 
omdat hij wist dat deze expeditiën, ofschoon niet onverschillig ten 
aansien van het secours dat zij in de verlegenheid waarin men zich 
in bevond kwamen .aanbrengen, echter hoogst waarschijnlijk niet aan 
de verwachting zouden beantwoorden, en zooals men zegt, uit de 
hand zoude vallen. Hij zoude vrij van verwijt zijn geweest indien 
hij voor het volle montant der goederen wier bezorging hem was 
opgedragen, had gecontracteerd, en indien eens door eene zamenloop 

omstandigheden die niets vreemds in zich zoude hebben gehad

eenf

van
in een oogenblik dat de fakkel des oorlogs bijna den gantsche 
aardbodem in brand had gestoken, de prijzen waar voor op Batavia 
de specerijen konden worden verkocht, nog beneden die, tegen welken 
door Polanen was gecontracteerd waren gevallen, of wel alle uit
zicht, alle mogelijkheid om dezelve van de hand te zetten, wasver- 
dweenen, en naast Pakhuizen opgepropt met specerijen, ledige pak
huizen \an de noodwendigste levensmiddelen en andere behoefte 
hadden gestaan, zodanig dat er gebrek en hongersnood uit gebroken 
waren, hoe ligt zoude dan Polanen beschuldigd hebben kunnen worden
van aan bekrompene berekeningen het behoud der kolonie te hebben 
opgeofferd, van eigendunkelijk slechts een gedeelte van Zijne last 
te hebben volvoerd daar hem zelfs de Latitude was gegeven van 10 
of 12 percent, om boven de, als benodigd berekende, quantiteiten 
te gaan? Hoe kan dus de Ilooge Regeering, om dat die proef nog 
minder gunstig is uitgevallen dan men berekend had, nu dc kolonie 
door de omzigtigheid van haren agent bewaard is gebleven voor enorme 
verliezen, welke de gantsche uitvoering zijner commissie medegesleept 
zoude hebben, beweeren, dat hij de palen derzelve te buiten is 
gegaan ?

Eindelijk retrancheert zich de Ilooge Regeering achter het argument, 
het welk zij echter in hare besluiten of Rapporten rqeds op den vóór
grond heeft gezet dat aangezien de lijd, waarop de Expeditiën plaats 
hadden moeten hebben, reeds verstreken was, de commissie van den 
heer van Polanen daar door ipso facto was vervallen, en dat dus 
deze agent ook te dien opzichte de palen zijner instructie te buiten 
is gegaan, dewijl hij na de Expiratie van die tijd in geen qualiteit 
nog is blijven fungeeren. W ij erkennen dat, indien de Ilooge Regee
ring volstrekt geen kennis had gedragen van het geen Polanen had
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kunnen of moeten bewegen om, na de expiratie van de tijd, bij 
zijne secreete instructie vermeld, werkzaam te blijven, dit argument 
veel bij ons zoude hebben afgedaan, om het desaveu van de Hooge 
Regering op Polanen’s operatie te justificeeren. Dan nu rijst onze 
verwondering ten top, dat men met zulk een argument voor den dag 
heeft kunnen komen daar het uit alle de stukken consteert dat de 
Hooge Regeering, toen zij het Besluit van 5 Februari 1810 heeft 
genomen en de stellers van het meergem: rapport, die zelf leden van 
de Hooge Regering waren, toen zij drie maanden naderhand dit 
rapport indienden, ten volle onderricht zijn geweest van al hetgeen 
daar omtrent heeft plaats gehad.

In de premissen van gemeld besluit staat immers ten duidelijkste 
dat aan de Hooge Regeering door de Maarschalk en Gouverneur 
Generaal zijn overgelegd 2 Missives van de Heer van Polanen van 
den 20sten Augustus 1809, bij welke missives gemelde agent zelve 
verklaart, dat de aan hem opgedragen commissie in Maart 1808 toen 
hij in America was aangekomen uithoofden van liet embargo onuit
voerbaar was geweest, — dat die uitvoering naar wensch zoude hebbe 
kunnen gelukken bij de opheffing van dit embargo, indien zijne 
commissie niet met 1 Januari 1809 had opgehouden, — dat hij zich 
dus ook van dezelve ontslagen had gerekend, en dit ook in tijds bij 
zijne missive van den 12den Julij 1808 aan Zijne Excellentie den 
Minister van Koophandel en Koloniën, ter wiens dispositie hij zich, 
volgens zijne secreete Instructie na zijn arrivement in America moest 
stellen, en wiens orders hij moest observeer en, had geschreven, docli 
dat hij van deze order had ontvangen om in die commissie te conti- 

en de hem opgedragen last te volvoeren, gelijk zulks 
consteert uit de door hem bij zijne missive overgelegde aanschrijving 
van den Minister, waar in die order in de duidelijkste en nadrukke
lijkste wijze was vervat. Dit is zeker, ons bedunkens, geenzints de 
taal nog de handelwijze van iemand die zich zelve opwerpt, die zijne 
last miskent, die zich van de gehoorzaamheid aan zijne superieuren 
zoekt te débarasseeren, en deze taal erkend de Hooge Regeering 
gehoord, deze verklaringen gelezen, deze order van hare superieuren 
gezien te hebben, en kan echter, na dit alles goedvinden, om te zeggen 
dat de commissie van den Heer van Polanen in de Executiën had 
moeten beschouwd worden als vervallen.

Het komt ons dus voor dat de drie voorname redenen, waarop

nueeren
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de Hooge Kegeering heeft gesustineerd dat de Heer van Polanen de 
Palen zijner commissie heeft overschreden, het bedingen namelijk 

lager Prijzen voor de specerijen dan hem bij zijne instructie 
voorgeschreven, het niet zenden van goederen voor deze kolonie

van
was
geschikt, en het outrepasseeren van de tijd, welke zijne commissie 
moest duren
door de heer van Polanen als gecommitteerde aangegaan, wel en 
wettiglijk zijn gesloten en de vereischten bezitten, welke volgens de 
wet gerequireerd worden om den committent te verbinden *) dat 
dos de Hooge Regeering als Lastgever niet geregtigd was om deze

alle grond ontbloot, dat mitsdien de contractenvan

contracten niet te homologeeren maar in tegendeel verplicht was om 
dezelve gestand te doen en, voor zoo verre de conditiën aan de eene 
zijde geimpleerd waren, de vervulling derzelve aan de andere ook 
gevolg te doen nemen.

Uwe Excellentiën zullen hoopen v/ij eerbiedigst ons ten goede 
houden indien wij opzettelijk zoo lang bij deze disquisitie zijn stil
gestaan, aangezien het ons is voorgekomen, dat dit point vooraf ten 
duidelijkste en tot de evidentie toe, moest worden opgehelderd, alvorens 
te onderzoeken welke de verplichtingen der Hooge Regeering van 
Indiën waren in anderen aspecten beschouwd, daar het bij ons altijd 
niet als een justificatie, of behoorlijke defensie, maar als eene groote 
vermindering van schuld, wanneer deze al eens geconstateerd mogt 
worden, in aanmerking zoude zijn gekomen zo het werkelijk ware 
gebleken dat de Heer van Polanen de Palen zijner instructie te 
buiten had gegaan. Het had ten minste eene tweestrijd kunnen 
justificeeren
omtrent hetgeen men tot handhaving van ’s Lands welvaart had 
moeten doen voor zoo verre als men zich alleen had beschouwd als 
de lastgevers van de Heer van Polanen. In hoe verre deeze tweestrijd 
overigens gefundeerd was, zullen wij naderhand breeder developpeeren.

Wij hebben ons voorts in dit onderzoek alleen bepaald bij al het 
geen directelijk de zaak, welke wij behandelden, betrof, zonder ons 
in te laten met zodanige argumenten of stellingen welke niets in 
dezelve af deden, zonder dus te willen rescontreeren de personali
teiten welke in de stukken van dc Hooge regering van Indië of die 
van haare Leden tegen den Heer van Polanen worden gevonden, even

in men zich zoude hebben kunnen bevindenwaar

1) Pothior Contracten en verbindtenissen § 448,
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ruin als die waarmede dezelve in de defensie van laatstgen: worden 
gereciproceerd, en zonder eindelijk acht te slaan op alle die bereke
ningen van schade en nadeel, welke in eerstgemelde aangetoond worden, 
als de gevolgen van de handelingen van Polanen te zijn, en die het zij 
pretens, het zij werkelijk bestaande, niet anders bewijzen dan dat die 
handelingen ab excutie (?) zijn beoordeeld, en dus eerder zouden strekken 
om de besluiten van de Hooge Regeering ten aanzien der geslotene 
contracten een nieuwe graad van willekeurigheid en wederrechte
lijkheid bij te zetten, dan om dezelve te justificeeren.

Wij hebben voorts, van die contracten sprekende, alleen den Heer 
van Polanen genoemd, zonder mentie te maken van die welke ge
zamenlijk door hem en den gewezen secretaris L. W. Meijer zijn 
gesloten, daar dezelve allen van eenerleij aart zijn, en het hier 
minder aankwam op de Personen, welke door de Hooge Regering 
waren gecommitteerd, om met de Americaansche huizen te handelen, 
als op die handelingen zelfs en het Lot dat zij in Indie hadden 
ondergaan, schoon wij niet onopgemerkt voorbij willen gaan dat de 
Hooge Regeering als eene der motiven welke haar hadden doen 
besluiten de handelingen van Polanen te desapprobeeren, heeft bij- 
gebracht, dat deze ambtenaar zeer wel had kunnen en moeten be
rekenen dat daar hij geene gelegenheid had gevonden aan Zijne last 
te voldoen, de groote oost niet onvoorzien konde worden gelaten, 
maar daartoe door het Gouvernement andere middelen zouden worden 
gearripieerd (!) terwijl de Gouverneur Generaal in 1808 den Secre
taris L. W. Meijer met eene speciale commissie zend, om in America 
juist dat zelfde te doen waar toe Polanen reeds was gecommitteerd, 
het geen mede uit het adres van Meijer aan Zijne Excellentie den 
Minister van Marine en Koloniën en het liesluit van dezen in dato 
18 Julij 1809 ten klaarste consteert, en het dus onwaar was dat het 
object van de missie van Polanen als vervuld moest worden beschouwd.

Dan alvorens van deze materie geheel af te stappen werpen wij 
nog een blik op het besluit van de liooge Regeering in dd. 2den 
december 1809, het welk bij ’t besluit van 5 Fobr: 1810 art. 2 wordt 
ingetrokken. Het blijkt uit hetzelve dal het niet alleen door de 2 
missives, welke de Goldsearcher had aangebracht, is geweest dat de 
Hooge Regeering van de continuatie van de missie van Polanen 
door het gouvernement kennis heeft gekregen, maar dat zij daar van

1) Rapport der Personeele commissie fol: 4.
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tijdens gemeld besluit van den 2 December 1809 en wel reeds op 
den 80 November te voren, door middel van eene missive van den 
Gouverneur Generaal en copielijke toezending van de Missive van 
den Minister van Marine en Koloniën, van den 13 van Grasmaand 
1809 aan hem Gouverneur Generaal geschreven, was onderricht.

Dit geheele Besluit is gegrond op een rapport van den Directeur 
Generaal van Ysseldijk, zonder ons op te houden met de ongenoeg
zaamheid te bewijzen van dit ellendig stuk, waarbij gem. ambtenaar 
avoueert dat hij geene nadere opening omtrent de zending van Po- 
lanen kan suppediteeren, aangezien hij van de Papieren //relatif 
//die commissie op het speciaal verzoek van Zijn Excellentie Wiese 
//geen copie heeft gehouden, en hij alles wat hij daar van zeggen 
*kon, op zijn geheugen moet laten aankomen” terwijl hij een weinig 
lager positief zegt «dat eene van de speciaale voorwaarden in dezen 
//is geweest dat in gevallen de uit America te ontbieden contanten 
«en goederen niet voor Uit0. Augs. 1808 aldaar, (namelijk in de 
«Molukkes) konden worden bezorgd, als dan de commissie zoude 
«worden beschouwd als vervallen” iets, het geen niet alleen uit de 
aart der zaak bijna ónmogelijk was, maar waar van ook geene de 
minste questie is in de fragmenten der secreete instructie welke wij 
bezitten, en ’t welk met den geheele geest van de missive van den 
Gouverneur Generaal en Directeur Generaal van 25 Nov: 1807 strijd, 
zonder ons op te houden met de soort van ironie waar mede in dat 
Besluit wordt gezegd «dat men aan de Minister wil prouveeren dat 
«deze regering altijd in volgt haare Plicht om aan de heilige bevelen 
«van zijne Majesteit, en de orders en aanschrijvingen van hem 
«Minister te obedieeren« terwijl juist bij dat besluit en vervol
gens bij dat van 5 Febr: 1810 de heilige bevelen van Zijne 
Majesteit en de orders en aanschrijvingen van den Minister als ’t 
ware met voeten worden vertreden, zij het ons genoeg hier aan te 
toonen dat toen eerst de missie van meergen: gecommitteerde be
schouwd is te hebben opgeliouden, en zulks op grond dat noch binnen
den bepaalde tijd, noch naderhand aan het oogmerk van die missie
was voldaan, dat dus de hooge Jiegeering toen nog als wettig be
schouwde de handelingen welke Polanen naderhand, en wel krach
tens de continuatie in zijne missie van hooger lland bevolen, 
zoude hebben kunnen verrichten, en dat, dewijl het vervallen ver
klaren van dezelve steunde op de niet uitvoering Zijner last, om

43,
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welke redenen dan ook onverschillig, deze verklaring geene 
terugwerkende kracht kon bezitten, en van geene applicatiën 
konde zijn op dat gedeelte der Last, het welk voor dien tijd 
bereids werkelijk uitgevoerd was. Dit schijnt de Hooge Legering 
dan ook wel degelijk te hebben begrepen, en daarom dan ook te 
hebben goedgevohden om dit besluit buiten effect te stellen. Dan 
welke waarde eene zodanige intrekking heeft, vermeenen wij geheel 
onnoodig na te gaan. Wij laten haare bevoegdheid daar om eene 
commissie door haar gedecerneerd weder te herroepen, deze bevoegd
heid wordt door de omstandigheden gewijzigd, maar het zoude ons 
bedunkens aandruischen tegen alle regelen van gezond verstand om 
te willen beweeren dat die bevoegdheid zich ook zoude uitstrekken 
tot het vervallen verklaren van hetgeen bereids door de gecommitteerde 
gedaan is, speciaal wanneer het wederzijdsche engagementen betreft; 
dit ware hetzelfde als wanneer de Hooge Regering de macht had 
om te verklaare dat zij niemands eigendommen meer zoude respec- 
teeren en op die grond, een ieder van het zijne te ontzetten.

Uit al het geargumenteerde blijkt dus ten volle dat er noch een 
gebrek in de persoon heeft ontstaan, noch een gebrek in zijne han
delingen, — niet in de persoon, dewijl hij wettig gecontinueerd zijnde 
in zijne commissie, deze commissie deszelfs bestaan had behouden, 
na dat de tijd die aanvangkelijk was bepaald, was geëxpireerd, en zij 
dus van dezelfde kracht en waarde bleef, als of zij aanvangkelijk voor 
een langer tijd was gedecerneerd, — niet in de Zaak, dewijl zij zoo 
wel quoad materiam, als quoad formam behandeld is naar de termen 
der gegeven instructien, — dat dus de Hooge Regeering van indie, 
al ware zij zelfs een independent lichaam en geene rekenschap aan 
iemand verschuldigd geweest, in het aspect als contractanten door 
middel van eenen derden, hare contracten had moeten gestand doen 
en dus zoo veel te meer daar zij haare macht niet uit haar zelve 
ontleende, maar voor het gebruik derzelve verantwoordelijk was.

2. Wij vinden ons alzo van zelve geleid tot de beschouwing van 
het ander aspect waar in de Hooge Regering van indie voorkomt: 
in hare betrekking met de Hoogstgebiedende Macht. — UweKxcel- 
lentien veroorloven ons om aan 't hoofd dezer beschouwing te plaatsen 
het geen in de premissen van het besluit der Hooge Regeering van 
5 Febr, 1810 door den toenmaligen gouverneur Generaal wordt ge-
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avanceerd. Dit misbruik wordt daar gezegd, sprekende van het 
misbruik het welk de Heer van Polanen van het vertrouwen van 
Zijne Excellentie den Minister van der Heim zoude gemaakt hebben, 
//dit Misbruik beschouwd zijne Excellentie de Gouverneur Generaal 
van zoodanig gewigt, dat hoe zeer Hoogst dezelve een ieder wenschte 
voor te gaan in het betrachten eener stipte gehoorzaamheid aan alle 
de beveelen van zijne Majesteit en Hoogstdezelfs ministers, Zijne 
Excellentie in twijfel zoude hebben gestaan of hoogstdeszelfs Plicht 
niet zoude hebben gevorderd aan deze regeering voor te stellen deze 
schadelijke contracten, als voor deze Kolonie in haare gevolge ten 
hoogste ruineus zijnde, te anulleeren, ahvare het ook dat de Heer 
van Polanen eene volmagt had, uitgestrekt genoeg om op zulk 
onvergeeflijke voet tot het bederf der Koloniën mede te werken; dan 
dat het Zijne Excellentie aangenaam was geweest, dat er geen de 
minste noodzakelijkheid was voor deze stap, wijl de Heer van Polanen 
gegaan zijnde boven het oogmerk, en het voorschrift van Zijne Last», 
daardoor zijne onderhandelingen van zelf aan nulliteit waren onder
worpen, daar immers” &c. En hierop volgen alsdan alle de argumenten 
waar uit de Gouverneur Generaal wil bewijzen dat Polanen de Palen 
zijner instructie te buiten is gegaan.

Deze fundamenten nu door ons, in het eerste gedeelte onzer con- 
sideratiën, geheel, zo wij vermeeneu, weggenomen en van alle kracht 
ontbloot zijnde, moet van zelfs het daarop geextrueerde instorten, en 
het is dus nu geen twijfel meer, maar eene daadzaak geworden dat 
de Hooge Regering, ampleeteerende des Gouverneurs Generaal opinien 
en voorstellen werkelijk de contracten heeft gebroken, ofschoon de 
volmagt van den Heer van Polanen uitgestrekt genoeg was om dezelve 
aan le gaan. Er is dus, aangezien die volmagt emaneerde uit de 
Hoogst gebiedende magt zelve, willens en wetens door de Hooge Indische 
Regeering gehandeld, strijdig niet een uitdrukkelijke en positivo last 
niet een expres en direct bevel in eene speciale en beschrevene zaak 
van het Gouvernement zelve, en alzoo bied zich dan nu de questie 
aan of „Een inferieur lles tuur bevoegd kun zijn om de beveelen der 
lloogslycbiedende Mugl niet op le volgen, en contrarie dien handelen//.

Het zoude slechts exercitationis causa kunnen zijn, indien wij 
hier de onderscheidene gevallen een voor een nagingen, welke bij 
liet onderzoek van het geen hier omtrent door het regt der volken 

ö gestatueerd in het midden kunnen worden gebracht en daar onze

eene

i
;
1

I

i

L



644

taak zulks niet medebrengt, zullen wij ons alleen bepalen, bij dat 
geval, waar op de Gouverneur Generaal schijnt te hebben gezinspeeld, 

hij zegt dat hij in twijfel zoude hebben kunnen staan om 
positief bevel niet op te volgeu, (doch waarin hij dan ook werkelijk 

gelijk wij zoo even aantoonden, hetzelve niet opgevolgd heeft) na
melijk *of de disobedientie eener geconstitueerde autoriteit aan de 
//Hoogst gebiedende Macht geoorlooft is, ter bevordering van een 
'/grooter nut dan hetgeen uit de strikte opvolging van hare bevelen 
//zoude zijn geboren?//

Deze questie is zeker speculatief; wat toch is het gantsche oogmerk 
der Maatschappij anders dan het gezamentlijk bijdragen tot het 
algemeen welzijn? wat is het oogmerk van het toebetrouwen van 
het Hoogste gezag in handen van een of eenige weinigen anders dan 
om tot meerder waarborg voor het algemeen welzijn te strekken ? 
en wat is die een, wat zijn die eenigen anders dan menschen die 
niet alleen aan vooroordeelen, en verkeerde begrippen onderhevig 
zijn, maar nog meer dan het gros hunner andere natuurgenoten 
blootgesteld zijn aan misleiding door intriganten welke het algemeene 
belang beneden hun eigen belang stellen, en die dus al ligt, zelfs 
met de beste voornemens, tot het nemen van verkeerde of ondoel
matige maatregelen kunnen worden overgehaald ? Hoe! zal een braaf 
en ijverig Regent, dien het welzijn, de bloei, het behoud van Hoogst 
belangrijke bezittingen zijn aanbetrouwd, en ter harte gaan, dezelve 
veil moeten geeven voor de pogingen van den eersten baatzuchtige 
dien het zal gelukken om de ogen van de souverein te verblinden? 
Vorderd het zoo even gezegd oogmerk der Maatschappij niet van 
hem dat hij het algemeene welzijn als zijn hoogste wet beschouwen, 
en als uit haaren aart onmogelijk alle zodanige bevelen welke tot 
ondergang van dit algemeene welzijn zouden strekken ? moet hij niet 
onderstellen dat de souverein zelve niet anders dan het goede wil, 
en dus stilzwijgend aan zijne bevelen hegt de voorwaarde, dat zij 
met dat goede zullen stroken. Leveren de gedenkrollen van oudere 
en latere geschiedenissen, die dikwijls de onzekerheden van het 
Publieke recht hebben beslist, niet de voorbeelden op van de dank
baarheid der natiën aan die onvertsaagde Mannen, die haar behoud 
hadden gesteld boven de stelligste bepalingen, welke hun waren 
gegeven, en die het resultaat waren van onbedachtzaamheid, van 
heilloze suggestiën, of van het gebrek aan genoegzame kennis van
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de ware gesteldheid der zaken? De rechten der overheid moeten 
gewis geeerbiedig worden, maar zij zijn geen willekeurig attribut, 
en hebben tot grondslag het algemeen nut. En zoo dit in ’t algemeen 
waar is, hoe veel te meer moet zulks gelden in tijden waar in men 
dikwijls een besluit moet nemen dat niet a priori kan worden voor
geschreven, maar door de omstandigheden moet worden gedicteerd, 
op verafgelegene plaatsen, die geene mogelijkheid overlaten tot het 
doen van representatiën, of het inbrengen van bedenkingen, en waar 
in geene andere keuze overblijft dan tusschen eene zekere ruimte in
dien men zich aan ’t gegeven voorschrift houd, en een zeker behoud 
indien men slechts aan de stem van redelijkheid en gezond verstand 
het oor leend?

Indien het waar is dat het geluk en de welvaart eener maat
schappij alleen afhangt van het positive en momentaneele voordeel, 
het welk zij kan behalen, en dat het algemeene welzijn daar in 
bestaat dat het eigendom van het gemeene best in geen gevallen 
hoegenaamd eenige vermindering mag ondergaan, of in de waag
schaal worden gesteld, dan zouden welligt deze of soortgelijke rede- 
neeringen eenen grooten invloed kunnen uitoefienen op de solutiën 
der zoo even geopperde questie, ten aanzien der desobedientie 
welke eene geconstitueerde autoriteit zich somts tegen de bevelen 
der IIoog8igebiedende macht zoude kunnen veroorloven. Maar 
indien het bewezen is dat orde en ondergeschiktheid aan de wet 
de wezentlijke bolwerken zijn van het geluk en de welvaart der 
volken, en dat het slechts in zeer enkelde gevallen gebeurt, dat 
het momentaneel belang zich in oppositie met die orde en 
ondergeschiktheid aan de wet bevind, als dan moeten die zelfde 
redeneeringen ten cenenmale caduceeren, die enkelde gevallen, 
moeten slechts beschouwd worden als exceptien die den regel eon- 
firmeeren, en die enkelde momentaneele belangen zwijgen voor het 
onwaardeerbaar belang van het geheel. Wij ontkennen geenzins dat 
die gevallen plaats kunnen hebben, en dat het voor hem die niet 
verder dan het tegenwoordige ziet, die ieder geval, ieder belang van 
de gezamentlijke belangens isoleert, en uit zijn eigen bijzonder oog
punt beschouwd, onaangenaam kan zijn om juist het lot te 
treffen van dat bijzonder belang eens te moeteu opofferen aan het 
behoud van datgeen hetwelk het algemeene belang constitueerd, maar 
wij vermeenen dat zulks geheel in het niet verzinkt wanneer men
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het algemeen welzijn in deszelfs gantschen omvang beschouwd, en van 
geen het minste gewigt is in de schaal van rechten en Plichten, die uit 
het samenstel van alle de deelen, van het algemeen welzijn resulteeren.

En dus de zaak niet beoordeelende naar losse grond beginselen, 
die telkens naar de opinien van hun die er de toepassing van maken 
varieeren, maar dezelve opsporende ex ipsissimis fontibus juris, zullen 
wij weinig moeite in derzelver beslissing vinden.

Daar ondertusschen zoo veel ons bekend is de questie van een 
formeele disobedientie van eene geconstitueerde autoriteit jegens de 
Hoogstgebiedende Macht, en van de consequentien welke daaruit 
voor den overtreder produceren, niet expresselijk bij het Burgerlijk 
wetboek, noch bij de schrgvers over het Publieke regt is behandeld 
komt het ons voor dat dezelve uit hetgeen de Analogie van rechten 
doceert, opgelost moet worden.

De commissie uit kracht van welke eene geconstitueerde autoriteit 
ageert, kan worden geconsidereerd of als eene generale procuratie, 
wanneer derzelver object algemeen is, of als een mandaat, wanneer 
zij een speciaal oogmerk heeft, en een bepaalde, unique last behelst; 
zij heeft in beide de gevallen die overeenkomst met deze civiele 
contracten, dat zij door het consentement van de procurator en 
mandataris verbindende zijn, alzoo eene geconstitueerde autoriteit 
het zij bij haare algemeene beloften of eed van getrouwheid aan 
den Mandator en gehoorzaamheid aan de wet, hetzij bij eene speciale 
belofte tot nakoming van datgeen hetwelk haar bij eene instructie 
opgelegd is, of naderhand opgelegd zal worden, die last vrijwillig 
op zich neemt. Een ander point van overeenkomst is dat de procurators 
en mandataris in beide gevallen zich verantwoordelijk aan den last
gever stellen. Ja zelfs strekt zich die overeenkomst uit tot dat radicaal 
van het mandaat (welk mandaat trouwens zelfs tot de constitutie 
van de procurators noodig is) dat hetzelve gratis sine mercede wordt 
gesuscipieerd, dewijl het honorarium of salaris hetwelk de mandataris 
ontfangt, en hetgeen doorgaans aan de exercitie eener geconstitueerde 
autoriteit is verbonden, niet als belooning, m er ces, wordt aangemerkt. 
L. 10 § 9 ss. Mandati vel contra. —

Men zoude ons misschien kunnen tegenwerpen dat dewijl er 
geen civiele actie geboren wordt uit de violatie van het Mandaat 
door een geconstitueerde autoriteit, hetzelve ook niet met een 
Civiel mandaat kan worden geassimileerd. Doch het is niet altijd
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i de natuur der actie) welke die der obligatie determineert, dewijl 
dikwijls verscheiden actiën uit een en dezelfde oorzaak geboren 
worden, zoo zelf dat de eene, welke het meeste vordert, de 
andere waardoor minder gevorderd zoude worden, teniet kan 
doen. Het is evenmin de Vierschaar, welke over dezelfde cog- 
nosceert, die hierin een onderscheid kan maken, dewijl de actie 
een Begl zijnde, geboren uit eene tegenovergestelde obligatie, deze 
obligatie den geobligeerden blijft verbinden, welke dan ook de actie 
zij die de eigenaar gebruikt, en welke de vierschaar is, waarvoor 
hij dezelve brengt.

De aart nu van het Mandaat is dat de Mandataris zich van Zijne 
Last kwijte volgens het hem gegeven voorschrift //ut Mandataris 
//exsequatur mandatum juxta praescriptum modum” (Voet-ad-L 8 § 6 ss. 
Mandati vel contra), dat de Mandataris de palen van zijn Last 
niet overschrijde, zal hij niet aangemerkt worden tegen' dien Last 
te hebben gehandeld. «Diligenter//, zegt Paulus, "fines mandati custo- 
//diendi sunt; nam qui excessit, aliud quid facere videtui*// L. 5 init. ss. 
eod. tit. Indien er ten dien opzichte al eenig onderscheid tusschen het 
civiele Mandaat, en dat der hoogstgebiedende Macht aan eene geconstitu
eerde autoriteit gegeven bestaat, is zulks slechts in de graad van ver
plichting, welke voor laatst gemelde nog veel zwaarder dan in de 
gevallen van het gemeene Leven is. De Hoogstgebiedende macht 
vertegenwoordigt de wet zelve; waar deze zich duidelijk verklaart, 
is een slaafsche onderwerping en een strikte gehoorzaamheid de plicht 
van degeen die haar bevel ontfangt; welke waarborg zoude er voor 
haar inviolabiliteit bestaan, indien degeen die met haare uitvoering 
is belast geregtigd was om baar eerst aan zijne deliberatiën te onder
werpen, en onder voorwendsel van een grooter nut te bevorderen, 
haar straffeloos mogt overtreden ? //Corrumpi atque dissolvi officium 
"Omne imperantis ratus», (zegt te regt Gellius. Noct. att. L. 1 Cap. 
13) nsi quis ad id, quod facere jussus est, non obsequio debito, sed 
'Consilio non desiderato respondeat”. Waar zoude het gezag der 
Hooge Overheid blijven, hoe zouden de belangen van den staat kun
nen worden gehandhaafd, indien derzelver Ministers de handelingen 
des Souvercins mogten interpreteren, en dezelve, hetzij dan ter goeder- 
hetzij ter kwader trouw tegenstreven? de Regeering’ van een staat 
is evenals het gebied over een Leger, Hem die aan het Roer van 
den stual is gezeten is ook het bestuur van dezelve overgelaten.
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Zijne plannen mogen gegist worden, maar zijne orders mogen geene 
tegenkanting dulden. Hoe streng waren de Romeinsche wetten niet 
op de ongehoorzaamheid, daar zij zelfs den gelukkigen uitslag eenor 
daad die tegen een speciaal bevel was ondernomen, met den dood 
deden boeten — //In bello qui rem a Duce prohibitam fecit, aut man- 
z/data non servavit, capite punitur, eliamsi res bene gesseril, L. 3 
§ 15 ss. de Re Militari.” Niet minder wordt deze rigoureuse naar- 
koming van het bevel der Hoogste macht tot behoud van het gemeene- 
best en handhaving der orde vereischt, en geensints aan de onder
geschikten overgelaten om hetzelve alvorens te beoordeelen, zal het 
geheele gezag van de overheid niet caduceeren, en in een twistgeding 
met haare ondergeschikten overgaan. //Vides”, zegt Bynkershoek, 
questiones Juris publici L: 2. C. 2, //Vides sic omnem imperii 
//auctoritatem eonvelli, nee Principi amplius jubendum, sed cum sub- 
//ditis suis disputandum esse”; En Tacitus Hist: L. 1 cap. 83. //Si 
jrcur jubeatur quaerere singulis liceat, pereunte obsequio, etiam 
//imperium intereidit”. En men zegge hier niet dat deze grondbe
ginselen of wetten alleen den onderdaan, of den particulieren burger 
specteeren. Eene geconstitueerde autoriteit is zulks alleen ten aan
zien van hem, over wien zij gesteld is, maar is zelfs niet meer dan 
onderdaan ten aanzien der Hoogstgebiedende Macht van welke zij 
de haare ontleend, en haare daden wanneer zij niet naar het gegeven 
voorschrift zijn ingericht, worden wederkerig die van een particulier 
persoon jegens diezelfde macht waaraan zij is onderworpen, //nam 
z/omnis facultas gubernandi, quae est in Magistratibus”, zegt Grotius 
(de I. B. & P., L. 1 C. 4 § 6) ^summae potestati ita subjicitur, ut 
//quidquid contra voluntatem summi Imperantis faciant, id defectum 
//sit a facultate, ac proinde pro actu privato habendum.”

Het is er dus zeer verre van af dat het aan eene geconstitueerde 
autoriteit, geoorloofd zoude zijn om een positief bevel van de Hoogst 
gebiedende macht, om het even ook om welke redenen, zelfs dan 
wanneer met eene contrarie handelwijze een grooter nut zoude kun
nen worden bevorderd, tegen te streven, tenzij misschien in het 
enkelde geval wanneer zodanig een bevel tegen Goddelijke en men- 
schelijke wetten mocht strijden, als wanneer aan de stem dezer 
laatsten alleen gehoor zoude moeten worden gegeven. Dan dit is het 
geval niet bij de hooge Regering van Indie geweest. Zij had eene 
duidelijke en speciale Last van Zijne Majesteit ontfangen, Zij heeft

-
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die ontfangst erkent, het twijffelen dus of zij dezelve wel observeeren 
zoude, was reeds misdadig, en hare finale weigering om dezelve 
gestand te doen, het annnlleeren namelijk van contracten, die haar 
expresselijk waren bevolen te respecteeren, en het eigendunkelijk 
revoceeren eener commissie die door de Hoogste macht zelve gecon
tinueerd was, en dus niet meer aan eene revocatie onderworpen dan 
door diegcen van wien zij op nieuws haar aanzijn had verkregen, vol
tooide de Maat harer disobedientie. Zij was dus nog als oorsprong
lijke Lastgever, noch als Mandataris van de Souverein bevoegd om de 
contracten door den lieer van Polanen in America met of zonder den 
Secretaris L. W. Meijer gesloten, te verbreeken, en de commissie waar 
in de Heer van Polanen door hel Hollandsch gouvernement was gesteld, 
eigener autoriteit te revoceeren.

Wij hebben vermeend alle de gronden welke ons tot deze conclusie 
hebben geleid niet duidelijk en breedvoerig genoeg te kunnen deve- 
loppeeren, daar het ons is voorgekomen dat van de juiste bepaling 
van 'deze eerste questien, van het acquireeren van dit standpunt, 
niet alleen hetgeen ons verder te onderzoeken valt, geheel depen- 
deert maar ook vooral omdat deze zelfde gronden de handleiding 
moesten zijn, in de beschouwing der consequentien die de hande
lingen der hooge Regering na zich hebben gesleept, en ons de ap
plicatie der wetten op dezelve moesten faciliteeren.

II. En thans tot deze applicatie overgaande stellen wij ons de 
volgende vragen voor.

1. Welk recht competeerd het Gouvernement als hoogstgebiedende 
macht wegens de overtreding van deszelfs bevelen door de Hooge 
Indische Regering, met den Heer van Polanen niet te continueeren 
in deszelfs Commissie, en met het verbreken der contracten door 
dezen agent, krachtens dezelve gesloten ?

2. Tegen wien en in welke proportiemoet ditReeht worden geprosequeerd.

ad 1. In bet eerste gedeelte van dit rapport hebben wij trachten te 
bewijzen dat de Hooge Indische Regering zich schuldig heeft ge
mankt in twee betrekkingen, de eene als onderdaan jegens de Hoogste 
Macht, met de formeele weigering van gehoorzaamheid aan hare 
bevelen, de tweede als mandataris met het verbreken van contracten 
die wettig waren aangegaan en welke zij, als Lastgevers krachtens het 
Mandaat, aan haar zelve verleend, allerzints verplicht was naartekomen.
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Het regt hetwelk de hoogstgebiedende Macht competeerd wegens 
de overtreding van deszelfs bevelen rust op de aart en het bestaan 
der maatschappij zelfs, welke die Macht in handen van eene of 
eenige weinigen heeft geconcentreerd en wordt uitgeoefend in het 
straffen der schuldigen. Deze overtreding echter is tweederleij soort, 
zij verseert namelijk omtrent gevallen die door de wetten zijn voor
zien en ter repressie var» welke bepaalde straffen zijn gestatueerd 
(alsdau valt zij in de classe van de commune delicten, en de straf
bepaling wordt aan den competenten Rechter overgelaten) of wel zij 
bestaat in daden die wel aanlopen tegen de orde, en de onderge
schiktheid welke aan de Hoogsgebiedende Macht verschuldigd is, en 
als zodanig Hoogst misdadig zijn, doch welke niet door de wetten 
hebben kunnen worden voorzien, en waarvan de strafbepaling aan 
degeen die souvereiniteit uitoeffend verblijft schoon dezelve zich 
zelden tot het Leven, de vrijheid of de eigendommen van den schul
digen uitstrekt. Dit laatste soort echter van overtredingen kan, naar
mate der bijkomende omstandigheden ook wederom vallen in de 
eerstgemelde klasse, en wel inzonderheid als rebellie of Misdaad 
van gekweste Majesteit worden aangemerkt en als zodanig gestraft, 
wanneer namelijk de overtreder zich niet vergenoegd met een Lijde
lijke ongehoorzaamheid, maar nog daar en boven daden uitvoert, 
welke diametraal tegen de gegeven bevelen strijdig zijn, en juist hel 
legeilpverfiestelde verricht van hetgeen hem was opgelegd en waardoor 
het gezag en de macht van de souvereiu wordt te kort gedaan. 
„Majestatem minuere dicitur//, zegt Cicero, L. 2. De Terent., *qui de 
„dignitate aut amplitudine aut potestate Populi, aut eorum quibus 
„Populus potestatem dedit, aliquid derogat”. Dn vermits bij ons 
iedere geconstitueerde autoriteit bij de aanvaarding zijner functie 
den Eed van getrouwheid aan de hoogst gebiedende Macht aflegt, 
kan dezelve, in cas van oppositie tegen haare bevoelen, ook als schul
dig aan meineed beschouwd en als zodanig behandeld worden.

Wij rekenen het buiten ons bestek om te decideeren, onder welke 
klasse van overtreding behoort de formeele weigering door de Hooge 
Regeering van Indien gepleegd, in het niet erkennen van den Heer 
van Polanen als agent van het Gouvernement, gepaard met eene 
faitelijke revocatie van dien ambtenaar, waarin zij geheel en al de 
palen van haren magt heeft overschreden en zich een gezag heeft 
aangematigd den toenmalige souverein alleen toekomende; genoeg
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zij het ons bewezen te hebben, dat er een delict, om niet te zeggen 
misdaad, door de Hooge Indische Regering begaan is.

Nu toch moet deeze overtreding dit met alle delicten nood 
wendig gemeen hebben, dat het de overtreders niet alleen verbindt 
tot de straffen tot instandhouding der maatschappelijke order vast
gesteld, maar hun ook de verpligting oplegt om alle schaden welke 
door hunne ongeoorloofde vederreg telijke handelingen voortgevloeid 
zijn te vergoeden (de Groot Inl. B 3. D 32 N 27) En het volgt 
dan ook van zelve dat indien het nader komt te blijken dat de 
Hoogst gebiedende macht door het ongeoorloofde verwerpen harer 
stellige bevelen schade heeft geleden, Zij deze met alle regt actione 
ex Lege Aquilia op de Hooge Indische regering mag verhalen. Voet 
ad tit: ss. ad L. Aquiliam N. 15.

En het is niet alleen volgens de regelen van het burgerlijke regt 
maar ook en welligt nog duidelijker, nog stelliger door die vau het 
Publieke recht dat deze eisch van schadevergoeding den souverein 
tegen deszelfs onderdaanen wordt toegekend. In het geven van de 
definitie van schaden, zegt Puffendorf. /'damnum notat omnem laesionem, 
//corruptionem, diminutionem ejus quod nostrum jam est, aut inter- 
//ceptionem ejus quod ex jure perfecto debebamus haberi, sive id datum 
*sit a natura, sive accedente facto humane, aut Lege attributum, aut 
//denique omissionem aut denegationem alicujus prestationis, quam 
'alter nobis ex obligatione perfecta exhibere tenebatur//. — En het 
zal zeker geen betoog nodig hebben dat de obsequentie van de be- 
veelen der Hoogstgebicdende macht onder de obligationes perfec- 
tissimae behoort.

Beschouwen wij nu al verder de tweede betrekking, waarin wij 
stelden dat de Hooge Indische Regeering zich heeft schuldig ge
maakt, te woeten dat zij als Mandataris contracten verbrooken heeft, 
die wettig waren aangegaan, die zij als Laslgeefster krachtens het 
Mandaat aan haar zelve verleendt, allesints verplicht was naar te 
komen, dan bevinden wij dat ook uit dien hoofde aan de opperste 
macht volgens alle gronden van regten een regt tot vordering van 
schadevergoeding moet toegestaan worden.

Immers deze contracten tot object hebbende goederen, welke tot 
zekere prijzen moesten worden geleverd, en aangegaan zijnde met 
de toestemming van beide partijen (de Americaanschc Huizen en het 
Gouvernement) zijn wezenlijke contracten van koop en verkoop. En
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uit dezelve wordt dus gebooren een Aclio emti aan de Americaansclie 
Huizen tegen liet Gouvernement tot liet leveren van liet gekochte 
en het praesteereu van de schadens die uit ontrouw of verzuim van 
allen graad ontstaan.

En alzo het gouvernement verbonden is geworden door deszelfs 
Mandataris, welke ten aanzien der levering zijn mandaat niet heeft 
vervuld, verkrijgt hieruit in de tweede plaats het gouvernement 
tegen deszelfs Mandataris eene actio mandati directa L. 1 § 11 
et L. 16 ss. depositi. Deze laatste actie nu tendeert me !e tot 
vergoeding der schade, niet alleen door ontrouw, (dolo), maar zelfs 
door verzuim, in den ligste graad, culpa etiam levissima, aange
bracht, LL. 13 en 21 Cod. mandati; L. 8 § uit. in med. eodem 
titulo. En daar het uit Zijner Majesteits Besluit van den 9 
Meij 1815 n°. 5 blijkt dat Hoogstdezelve het bovengenoemd 
regt aan de Americaansche Huijzen ten volle heeft erkend, en ten
gevolge de schadevergoeding aan dezelve competerende ook werkelijk 
bereids door Uwer Excellenties besluit van den 28sten Augustus 
1817 n°. 9 is geregeld, spreekt het van zelfs, dat thans het gouver
nement ook geregtigd is om de geledene schade op dien, wien de 
vergoeding incumbeert, verder te verhalen.

Maar welke is nu de schade die door het gouvernement kan worden 
geeischt? Deze vraag verplicht ons om in alle de Particulariteiten 
te treden welke tijdens het gebeurde en vervolgens plaats hebben gehad.

Men stelle dat de hooge Indische Regeering in plaats van de 
gemaakte contracten niet te homologeeren dezelve, behoudens die 
reserve welke haar competeerde voor het defect in derzelver ver
vulling van de zijde der Americanen, had gerespecteerd, en dat alle 
de Producten waren afgeleverd geworden volgens de bedongen prijs. 
Het spreekt van zelfs dat er dan geene questie van schade zoude 
plaats hebben gehad.

Het effect hiervan zoude zijn geweest dat er als dan zoo veel 
specerijen of Producten meer zouden zijn geleverd geworden, als, 
volgens de zooveel lager bedongen prijs nodig waren tot het balan- 
ceeren van de waarde of het provenu der aangebrachte Ladingen.

Het niet leveren van dit different op dat tijdstip ontsloeg 
daarom het Nederlandsch gouvernement niet van deszelfs verpligting 
om znlks eens te doen, en indien men in vredestijd geleefd had, en de 
Americaansche Huijzen hadden bij het Nederlandsch Gouvernement op

r
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de vervulling der contracten aangedrongen, met dat gevolg dat de Hooge 
Indische Regering op nader bevel van het Gouvernement dat surplus 

producten had geleverd, zoude er ook geen qaestie van schadevan
of van schadeloosstelling zijn geweest.

Die schade had dan alleen plaats kannen hebben indien de prijzen, 
waarvoor de producten aan de Americanen hadden moeten worden 
geleverd in plaats van lager zoo veel hoger ware geweest dan de 
prijscourant en men dus bij verkoop derzelve aan anderen minder 
geld daarvoor had gemaakt dan aan de Americaanen; zelfs zoude het 
dan moeten consteeren dat om naderhand aan de contracten te 
voldoen, men verplicht zoude zijn geweest om diezelfde specerijen 
wederom duurder in te kopen; want indien men slechts dezelfde 
prijzen had moeten besteden of minder dan waarvoor men die specerijen 
aan anderen had verkocht, of indien er na die verkoop nog eene 
genoegzame voorraad ware overgebleven om de Americaansche huijzen 
het hunne te geven, zoude er nog geen schade geleden zijn geworden.

Het eenigste onderscheid dat er nu tusschen dit geval en dat 
waarin men zich tegenwoordig bevind plaats heeft is dat, in stede 
van zulks op den 4 Februari 1810 te doen, het gouvernement deszelfs 
engagementen eerst op den 28 Aug: 1817 en dus ruim 7jaren later 
vervuld, als hebbende zulks uithoofde der naderhand (en toen het 
geen tijd meer was om de Zaak te verhelpen) tusschen beide ge
komen omstandigheden niet eerder kunnen geschieden. Het Gouver
nement heeft dus niets meer gedaan dan hetgeen waartoe het bij de 
contracten was verplicht in zooverre dat in plaats van goederen het 
equivalent derzelve betaald is geworden.

En vermits er gcene interessen noch ander dedommagement voor 
dit langere uitstel aan de Americaanen bij afreekening is gevalideerd, 
heeft ook de vervulling der contracten in 1817 op zich zelve, en 
zonder op de omstandigheden te letten geene wezentlijke schade aan 
het Gouvernement toegebracht, en hetgeen bij het Besluit zijner 
Majesteit en bij dat Uwer Excellentien van den 28 Augustus 1817 
als schadeloosstelling voorkomt, is in effecte niets anders dan de 
aanvulling van het nog ontbreekende aan de prestatie van datgeene 
waartoe het gouvernement was verbonden.

Indien dus de zaken in staluquo, zooals zij zich voor den oorlog 
met de Engelschen of liever voor de invasie van deze kolonie door 
de liritsche wapenen behouden waren gebleven, zoude er ons be-
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dunkens ook geene repetitie van de schade uithoofde van het ver- 
breeken der meergemelde contracten, tegen de verbreekers kunnen 
worden gesustineerd.

Dan het is juist deze omstandigheid, en deeze omstandigheid 
alleen, welke de zaak van aart doet veranderen, en deze repetitie 
van schade allersints fundeert.

Het is ons namentlijk gebleken uit eene lijst der goederen die 
tijdens het vermeesteren van dit eijland in de Pakhuijzen en andere 
bergplaatsen voor handen waren, welke lijst ons van goederhand 
gesuppediteerd is geworden, dat dezelven bestonden uit ruim :

190.000 Picols Koffij. 
512 „ Nagelen.

Nooten.8SO
Foelie.

welke slechts berekend tegen de Prijzen waarvoor dezelve aan de 
Americaanen hadden moeten worden afgestaan bedragen : 

voor de koffij k 10 $ de Picol . .
„ Nagelen 40 $......................
„ Noten 125 $......................
„ Foelie 250 $......................

700

. . $ 1900000

. . 20480
. . 110000
. . 175000

Dus te zarnen . . . . $ 2205480

en alzoo ruim dertien maal zoo veel dan de schadeloosstelling 
bedraagt door Uwe Excellentien bij besluit van 28 Augustus 1817 
aan de Americaansche Huijzen toegestaan, en welke eene som aan
wijst van $ 164342.74.

Het consteert daarenboven dat deze goederen, ten tijden dat de 
Americaansche schepen zich hier bevonden, en de hun toekomende 
specerijen slechts gedeeltelijk hebben ontvangen, alhier aanwezig 
waren, gelijk zulks te zien is uit liet verslag van den locnrnaligen 
Gouverneur Generaal Daendels, in 1814 uitgegeven, op f°. 73 van het 
le deel, alwaar dezelve zegt dat//de gelukkige aankomst der schepen 
/'door den Landdrost van Banda met specerijen naar Batavia gezon- 
//den, hem in staat heeft gesteld om de kleine schepen uit America, 
//die niet anders dan specerijen konden laden, te bevrachten, en het 
//gouvernement hierdoor bovendien expediiien naar iS oor dam erica, 
//Holland en Frankrijk heeft kunnen afzenden, terwijl nog een aan- 
iizienelijke hoeveelheid in de Magazijnen overig is gebleven."
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En vermits deze ladingen van Banda de laatste zijn geweest welke
het Nederlandsch Oost Ind: gouvernement uit de moluksche Eilanden 

de Engelsche invasie heeft ontfangen, waren'het ook deze en 
anderen, waaruit de bovengem: afleveringen hadden plaats

voor
geene
gehad, en de overgebleven restanten ontstonden,

En wat is nu met deze rijke overgebleven restanten gebeurd?
Zij zijn alle gevallen in handen der Engelsche Prijsmeesters, welke 
dezelve voor goede Prijs hebben verklaard, en zijn dus geheel voor 
het Nederlandsch Gouvernement verloren geraakt.

Had dus de Hooge Indische Regering de contracten met de Ame- 
ricaansche Huizen gestand gedaan, zouden deze specerijen of pro
ducten aan dezelve afgeleverd en de schuld van het Gouvernement 
iegens dezelve vereffend zijn geweest, en het verlies een zoo aan
zienlijk capitaal minder hebben bedragen. Het is dus aan de nalatig
heid of het verzuim in den hoogs ten graad van de Hooge Indische 
Regeering te wijten dat het Nederlandsch Gouvernement deze schade 
heeft bekomen welke hetzelve dus nu te recht, naar aanleiding van 
hetgeen wij des wegens vermenen bewezen te hebben, op haar kan 
verhalen.

!

Te vergeefsch zoude men ons hier willen objicieeren dat volgens 
diezelfde Regelen van Regten, welke wij hebben ingeroepen, de 
mandataris niet gehouden zijnde tot reparatie der schade, uit onte- 
voorziene gebeurenissen ontstaande (L. 15 Cod. mandati) en de Leeraars 
van het Publieke recht door ons geinvoceerd insgelijks bepalende
dat toevallige oorzaken geene verplichting tot schadevergoeding 
geven, (Puffendorf de I : N : G: Jure naturali et gentium L: 3, c. 1 
§ 6) de Hooge regering ook niet verantwoordelijk kon zijn voor de 
Oorlogsevenementen, die als onvoorziene gebeurenissen of toevallige 
oorzaken kunnen worden beschouwd,

.
want, behalven dat het 

casus foituitus dan eerst van de verplichting van schadevergoeding 
ontheft, wanneer dezelve geen gevolg is van onze schuld, (n) en dat 
de capturc der $ 164000 aan specerijen, welke nog aan de Americanen 
toekwamen geen plaats zoude hebben kunnen grijpen, indien in tijds 
aan de contracten was voldaan, zoo kon de invasie van het eiland 
Java, met de gevolgen van dien nog veel minder als eene onte- 
voorziene gebeurenis worden beschouwd, dewijl de vijand reeds zooI

(1) Potliier, Coutr; ca verbindtenisseu, § 142 iu ün.
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digt in de Nabuurschap zijnde, en alle de possessiën van den Staat 
in (bstindien bedreigende, het integendeel bijna als onmooglijk moest 
doen stellen dat eene eenige en vooral eene zoo rijke buit als Java 
hem zoude kunnen ontsnappen, daar de middelen om hem tegenstand 
te bieden of hem afteslaan bereids zoo ontoereikende waren op dat 
ogenblik, en, volgens den toenmaligen toestand der publieke zaken, 
de vernieling van onze geheele Zeemagt en de uitgeputte staat van 
’s Lands finantien in Europa, op geene de minste verbetering, maar 
integendeel op een dagelijksch toeneemende verergering moesten 
reekenen.

Welke is daarenboven de schade die in dit geval de Mandataris 
gehouden is rcstitueeren ? dezelfde, welke door het Gouvernement aan 
de Americaansche kooplieden moet worden vergoed. En daaromtrent 
zegt de wet dat de verkoper zelfs gehouden wordt tot de schade 
welke uit het casus fortuitus, na verzuim van levering, opkomt (L. 
4 Cod. de periculo et commodo rei venditae). Hetgeen dus het gou
vernement presteert verhaalt zij hier slechts op de mandataris.

Dit is dus het ware oogpunt waaruit na ons oordeel de schade 
moet worden beschouwd, en ons antwoord op de Eerste vraag welke 
wij ons hebben voorgesteld is dus, dat buiten en behalve de straf, 
welke aan de toenmalige Hooge Indische Regering ter zake van 
laesie van het opperste gezag kan worden geinfligeerd, aan haar de 
gantsche vergoeding incumbeert van hetgeen door het Gouvernement 
aan de Americaansche Huijzen gegeven of betaald is geworden, bij 
Liquidatie van hetgeen gebleken is aan dezelve, ten gevolge van de 
meergenoemde aangegane contracten te competeeren.

Wij stelden ons in de tweede plaats voor de beantwoording der 
vraag tegen wien en in welke proportie dit recht moet worden ge- 
prosequeerd ?

ad 2. Wij begrepen deze vraag afzonderlijk te moeten behandelen om
dat dezelve welligt tot eene nieuwe questie kon aanleiding geven, 
die eerst beslist diene te worden; men zoude namelijk misschien 
willen beweeren dat de Ilooge Indische Regering een moreel lichaam 
zijnde, niet derzelver tijdelijke individus voor hetgeen zij collectief in 
hunne qualiteit hebben gedaan verantwoordelijk kunnen worden 
gesteld, dat zij als generale procuratores handelende, wel wegens 
onkunde of slechte directie, konden worden gerevoceerd, en door
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anderen worden vervangen, maar dat alle de uit deze handelingen 
ontstane schade ten Laste van diegeen, welke hem als bekwaam en 
kundig geoordeeld had, en hun de administratie in handen heeft 
gegeven, het Gouvernement namelijk, moet vallen, alzoo aan het 
gouvernement de keus van deszelfs geemployeerden wordt gelaten, 
en hetzelve dus ook daarvoor alleen verantwoordelijk is.

Wij geloven dat, indien ons bestek het toeliet wij zeer wel dit 
algemeene grondbeginsel zoude kunnen refuteeren doch het zij ons 
genoeg aantetoonen dat, toegegeven hetzelve algemeen waar mogt 
zijn, des neen, hetzelve op het onderhorige geval van geene applicatie 
kan zijn.

Er heeft hier geen directie of administratie plaats gehad, het zijn 
hier geene verkeerde maatregelen die de Regering in de beschikking 
over ’s Lands goederen of eigendommen heeft genomen, zooals bij 
voorbeeld zoude zijn geweest het laden van Producten op eigen 
schepen voor eigen Rekening, onder Hollandsche Fransche vlag, het 
opstapelen van dezelve op eene plaats, van waar het de Engelsche 
gemakkelijk zoude zijn geweest dezelve te veroveren, hetwelk een 
en ander schoon ter goeder trouw hebbende kunnen worden bevolen, 
echter groote onkunde of negligentie aan den dag had gelegd maar 
waartegen geene speciale uitdrukkelijk bevel bestond. Dit is hier 
het geval niet.

Hier bestond een van de algemeene instructien distinct, bevel, 
gegeven in een speciaal en distinct geval, waar geene kunde, of 
overleg, geene deliberatie meer te pas kwam, en waarin eene 
bloote doch strikte opvolging van de ontfangen last wierd gevorderd. 
Hier voornamelijk geld het reeds aangehaalde van onzen on- 
sterflijken wetgever van het Publieke recht *dat de faculteit 
*van regeeren, welke de geconstitueerde autoriteit bezit, zoodanig 
» aan de Hoogstgebiedende macht i3 onderworpen, dat al wat tegen 
«'den wil van den Iioogsten gebieder wordt gedaan, als verstoken van 
»die faculteit, en dus als eene private handeling beschouwd moet 
»worden//.

Het is dus niet meer als ’t ware het Lichaam der hoogo Indische 
Regering, maar eenige Individus die het gezag, aan hun als Leden 
van dezelve toevertrouwd hebben misbruikt, van wien men de schade 
aan de Publieke zaak toegebracht, kan repeteeren, gelijk ook zulks 
werkelijk, blijkens de aanhaling van Zijne Excellentie den Heer

4,2
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Staatsraad Goldberg in deszelfs Rapport aan Z. M. den Koning van 
den 2 Meij 1815 voorheen in Indiën algemeen gepractiseerd is 
geworden.

Wij vinden ons dus onbezwaard op deze door ons voorgestelde 
vraag te antwoorden dat diegeen der Leden van de hooge Indische 
Regering welke tot het besluit van 5 Februari 1810 hebben gecon- 
curieerd en hetzelve met hunne handtekening hebben bekrachtigd 
naar ons oordeel tot vergoeding der bovengem. schade, en wel iccler 
in solidum, naar den aart der beide door ons bevorens opgegevene 
Actiën, (de Groot Inl. B. 3 D 32 N. 35 en de Lex GO § 2 ss. 
Mandati vel contra) aanspreekeiijk zijn. Dan het is niet op deze 
alleen, dat gem. vergoeding ons bedunkens neder moet komen, maar 
ook wel degelijk op de persoon van de Gouverneur generaal zelve, 
wel is waar, zooals Z. Ex. den Heer Staatsraad ovengenoemd in 
deszelfs rapport aanmerkt, dat gen. ambtenaar zich welligt heeft 
trachten te dekken voor de gevolgen van deze willekeurige handelwijze, 
met slechts het voorstel daartoe te doen, en aan de regeering de be
slissing over hetzelve over te laten. Doch hier diend te worden op
gemerkt dat, daar de gouverneur generaal volgens de Instructie van 
G.G. en raden van Indië (art. 7) alleen bevoegd was om in de 
vergadering der Hooge Regering zaken in deliberatie te brengen, 
hij ook wezentlijk en de eerste aanlegger en de raadgever was 
van al hetgeen aldaar verhandeld of besloten wierd, daar het 
van zelf spreekt dat hetgeen iemand zelfs voorsteld 
wanneer hij zulks met breedvoerige en beredeneerde argumenten 
ondersteund, en als zijn eigen gevoelen doet voorkomen, ook door 
hem wordt aangeraden en goedgekeurd dat bij uit de aart zijner 
functien en uit hoofde der eed van getronwln id aan de lloogst- 
gebiedende macht en observatie van de wetten, geene voorstellen 
doen rnoijl tendeerende tot het provocecren eener formeele disobc- 
dientie, als zijnde zelfs de handhaver van die wetten (art, 23 van 
zijne Instructie) en van ’sKonings gezag, dat hem do inagt was ge
geven om, in gevalle hij mogt begrijpen dat de Leden van de Raad 
zich in hunne beraadslagingen mogten hebben geabuseerd niettemin 
tegen hun gevoelen aan te handelen (art. 15 Instr. v. d. G. 0. en R.), 
dat deze magt hem niet was gegeven om dezelven te doen slapen, 
maar dat hij verplicht was, daar waar liet noodzakelijk was, de
zelven te gebruiken, dut er geen geval van grooter aangelegenheid

voor al
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kon exsteeren dan wanneer er questie kon zijn over het al of niet 
obedieeren aan het uitdrukkelijk bevel van den Souverein, en hij 
dus met zich niet te opposeeren tegen een besluit hetwelk des 
souvereins gezag ten eenemaal onderste boven stiet, werkelijk daaraan 
beeft geadhereerd.

De Romeinsche wetteu verklaren zich mede ten duidelijkste ten 
opzichte der gehoudenlicid of schuld van de geene die op deeze 
wijze tot het pleegen van eenen misdaad toebrengen: irarao etsi 
erat servus omnimodo fugiturus, vel furtum facturus, Iric vero 
laudator hujus proposili cxiilit, tenelur L. § 4 ss. de servo corrupto.

Een voorstel van den Gouvernenr Generaal is dus wezentlijk èn 
eene raadgeving èn eene goedkeuring en de eerste trap, de eerste 
bewegende oorzaak van het Besluit der ilooge Regering, zonder 
welke dit besluit niet zoude kunnen beslaan, en liet is deze stelling 
alleen waarop dc zoo evengenoemde rnagt berust, dewijl Zijne af
keuring genoegzaam is om dit besluit te annulleeren.

Hij heeft dus èn door eene reëele en directe medewerking èn door 
(de misdaad kunnende en moetende beletten,) zulks niet te doen, 
werkelijk geconcurreerd tot de daadzaak zelve, waaruit de schade 
geboren is, en is mitsdien mede tot het vergoeden derzelve ver
antwoordelijk.

Moeielijker valt ons het onderzoek in welke proportie de schade 
op den Gouverneur Generaal en de Leden der iïooge Regering moet 
worden verhaald.

Wel is waar wij zeiden boven, dat de beide Actiën welke wij 
betoogd hebben, dat, de hoogstgebiedende Mngt competeerden beiden 
in solidum waren, mi wanneer wij nu uil den aart van diergelijke 
actiën voortndeaeeren, zo blijkt het dat de Hoogstgebiedende magt 

zome r in achlm tning van eenige proportie een 
de geheele schade kan aanspreeken, 

mits hem door cessie van actie liet vermogen gevende, om hunne 
medeschnldenaren voor 
echter dat het. 
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te. oiiikcr.ni o dat dc Leden der ilooge Indische Rege

ring die tot het ne- uien van liet Besluit om de contracten door van 
Polanen in America aangegaan mitsgaders om dc commissie van 
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zijn, dan het komt ons tevens voor dat er in de graad van culpa- 
biliteit naar billijkheid eenig onderscheid behoord te worden ge
maakt tusschen hun welke het voornoemde besluit het eerst voor
gedragen, aangeraden, en men vergeve ons het woord, met drogredenen 
ondersteund hebben en diegeenen welke zich alleen tot het concur- 
reeren daartoe door den eerstgenoemde hebben laten overhalen, en 
bijgevolg een minder handelend deel in het nemen daarvan gehad 
hebben en dat uit dien hoofde de hoogstgebiedende magt wel niet 
regtens verpligt is, maar echter meer volgens de regelen van billijk
heid zoude handelen in dien zij de eerstgenoemde schuldigen ook 
in de eerste plaats verantwoordelijk stelden.

Dan het is juist in het bepalen deezer differente graden van culpa- 
biliteit dat de moeielijkheid gelegen is, van welken wij zoo even 
gewaagden.

Konden wij onderricht zijn in hoe verre de Gouverneur Generaal 
vooral in de toen plaats hebbende omstandigheden waardoor de 
gelegenheid om zich in het vaderland te addresseeren schier geheel 
benoomen werdt zijne invloed heeft gebruikt om aan de Hooge Re- 
geering zijne voorstellen te doen adopteeren, of die invloed niet 
bestuurd is geworden door de vrees van in zijne ongenade te vallen, 
indien men zijne wil wederstond, en welligt of een ambt te moeten 
verliezen en met hetzelve van alle middelen van bestaan te zijn 
verstoken, of uit de Kolonie te worden verdreven, of mogelijk nog 
erger mishandelingen te ondergaan; konden wij weten op welke 
wijze de deliberatiën der Hooge Regering zich hebben toegedragen, 
of daar in debatten hebben plaats gehad die door personeele consi- 
deratiën weder zijn gesmoord, of de besluiten door unanimiteit van 
stemmen of slechts door de meerderheid zijn genomen, welke de 
dissenteerenden Leden zijn geweest, of zich, en zoo ja, door wien, 
de stem van Pligt en gehoorzaamheid heeft doen horen, zouden wij 
welligt en zonder schroomvalligheid en zonder vrees van den schul
dige, met den onschuldigen te vermengen, diegeen, waarop naar ons 
oordeel de strengheid der wet in hare verschillende gradatiën diende 
te worden geappliceerd, aan Uwe Excellentien nader te doen kennen.

Daar ons nu de aart van dit onderzoek, hetwelk Uwe Excellen
tien hebben verlangd dat secreet behandeld zoude worden en het
welk dus bij zodanige opsporingen al spoedig eene schadelijke publi
citeit zoude verkrijgen, zulks verbied, hebben wij wederom geene
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andere toevlugt kunnen neemen dan tot die gronden van regt en 
billijkheid, waaraan wij al hetgene van eene publieke autoriteit in 
deeze belangrijke zaak geweest is, tot dusverre hebben getoetst. 
En dan vermogen wij uit het deel hetwelk wij hebben trachten te 
bewijzen dat de Gouverneur Generaal Daendels in de misdadige 
handelingen van de iïooge Regering van Indien heeft gehad hem 
als Eerste aanlegger en eerste oorzaak van dezelven, zonder wien 
dezelve nooit plaats gehad hadden, ook op den voorgrond zetten, 
-qui consentum' requisitum adhibet, qui adiuvat, aut qui alio modo 
#in ipso crimine participat, primario tenetur” zegt Orotius.

Door zijne qualiteit daarenboven als gouverneur generaal stond 
hij aan het Hoofd der Iïooge Regering, de Besluiten en andere ver- 
rigtingen van den Gouverneur Generaal en raden moesten worden 
uitgedrukt, als gedaan bij de Gouverneur Generaal en raden en niet 
anders, en daar zijn verblijf op Buitenzorg niet als eene absentie 
kan worden aangemerkt uit eene vergadering, die als ’t ware buiten 
hem niet kon bestaan, die op geene voorstellen dan de zijne kon 
delibereeren, en een zodanig voorwendsel indien hetzelve kon worden 
gealligaeerd ora daaruit te prouveeren dat hij geen deel aan de Be
sluiten, bij welke hij niet persoonlijk present was, had gehad, tot de 
absurdste conclusie zoude leiden, aangezien dat verblijf op Buitenzorg 
blijkens de notulen van die vergaderingen, habitueel was, kan ook 
dit voorwendsel in deeze niet gelden. Voegen wij hier de plaats 
hebbende omstandigheden bij, gaan wij alsdan na welk eene dubbelde 
mate van vertrouwen het gouvernement op deze Hooge Ambtenaar 
had gesteld, en hoe Plicht en Erkentenis beide hem hadden moete 
animeer en om het gezag van zijne souverein te maintineeren, om 
nooit iets te ondernemen directelijk noch indirectelijk, hetgeen dit 
gezag aan het wankelen moest brengen, om altijd voortegaan in die 
deugden die onze natie tot dus verre hadden gekenschetst, om
zichtigheid en bedaardheid in het nemen van Besluiten, of het doen 
van Voorstellen, waarbij de IloUandsche Eer bij de vreemdeling 
zoude kunnen worden gecompromitteerd, religieuse trouw aan de 
gemaakte engagementen, stipte gehoorzaamheid aan de wet, door 
welke alleen evenzoo veel als door kracht van wapenen de welvaart 
dezer gewesten moest worden gemaintineerd en alle de andere Leden 
met hem in het Iïooge Bestuur gezeten dit voorbeeld volgende, ook 
niet in het geval zouden zijn gebracht om hunne plichten te verzaken ,
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dan gewis is er, om alle (leze redenen geen de minste twijfel of de 
Gouverneur Generaal Daendols is de Eerste <m voornaamste schuldige 
in deze geweest, en moet dus ook aangemerkt wordeu als de eerste 
persoon, op wien ter zake van de verbreeking van meer gerar con
tracten, en het niet respeoteeren van ’s Gouvernement orders de 
vergoeding der schade aan den Lande toegebracht in solidum moet 
worden verhaald, behoudens zijn regres tot de verdere deelnemers 
aan deze handelingen, indien daartoe termen bij de wet mogten 
worden gevonden.

En hiermede vermeenen wij de taak die ons was opgelegd te 
hebben afgehandeld, en hebben de eer hetzelve verders aan Uwer 
Excellenties beter oordeel te submitteeren.

Batavia en Sourabaija den 30 Julij en 
28 September 1818.

(w. g.) Bousquet.
(w. g.) van DEit Heulen.

231. Brief van Co ra missar issen-Gene raai 
aan Min. Falck, 25 December 1818.

SECEEET. 
LITT. SS. Batavia den 25 December 1818.

Aan Zijn Excellentie
den Minister voor het Openbaar Onderwijs 
de Nationale Nijverheid en de Koloniën.

De Staatsraad Directeur Generaal voor het Departement van Koop
handel en Koloniën deelde ons bij brief van den 30 Oeio1 er 1815 
n°. 2788 mede, het besluit door Zijne Majesteit op den 27 daar te 
voren onder n°. 35 genomen op de rekesten van Herman Willem 
Daendels, oud Gouverneur Generaal van Nederlandsen Jndie, hou
dende verzoek:

1°. dat zekere ten rekeste vermelde bons door het Koloniaal 
Gouvernement van Java afgegeven, mogten worden verklaard preferent 
en wel boven de koloniale schulden wegens de in kas gestorte gelden.

2°. dat Commissarissen Generaal mogten worden aangeschreven om 
den rekestrant of zijne gemagtigden tc lialavia te informeren wanneer
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dezelve bons, hetzij in eens, hetzij gedeeltelijk, ter betaling konden 
worden gepresenteerd.

Bij dat besluit vond Zijne Majesteit goed «uit aanmerking dat 
//het niet beslist was, of het Nederlandsch Gouvernement zich met
//die bons, of zelfs met de schuld waaruit dezelve waren spruitende, 
/-al dan niet kon inlaten, om alvorens te disponeren, ons aan te 
«schrjjven om geen van die bons welke van het voormalig Fransch 
• Keizerlijk Gouvernement op Java in dato 10 Junij 1811 voor over- 
//genomen vaste goederen, aan den oud Gouverneur Generaal Daendels 
//waren afgegeven, te erkennen, veelmin te voldoen, voor en aleer 
«Zijne Majesteit deszelfs intentie te dezen opzigte zou hebben doen 
«verstaan. Voorts om te onderzoeken en te dienen van berigt 
«nopens de transactiën die met den gem: oud Gouverneur Generaal 
//Daendeis, wegens de overname van zijne vaste goederen hadden 
«plaats gehad.*

Zaken van grooter en algemeener belang hebben ons telkens ver
hinderd dit teder stuk in overweging te nemen. Wij hebben echter 
op den 19° September dezes jaars eenc Commissie tot onderzoek 
benoemd, in welker handen v/ij daarna stelden een op den 20 Sep
tember ingekomen verzoek van de gemagtigden van den gewezeu 
Gouverneur Generaal Daendeis, om liquidatie en uitbetaling der pre- 
tensien evenals die van alle andere gouvernements crediteuren. Deze 
Commissie heeft ons haar berigt en consideratien ingeleverd bij eenen 
brief gedagteekend den 30 November 11., met overlegging van vele 
bijlagen, alle welke stukken wij de eer hebben bij deze Uwer Excel
lentie toe te zenden.

De Directeur Generaal voornoemd zond ons wijders bij brief van 
den 7 November 181G n°. 5 een besluit door Zijne Majesteit op den 
20 September daar te voren onder n°. 20 genomen op de rekeste van 
J. A. van Braam, Minister aan het hof van den Keizer te Souracarta, 
houdende verzoek dat de questie tusschen de voormalige Gouverneurs 
Generaal Daendeis en Janssens, uit hoofde van het gedeeltelijk beloop 
van zekere geplukte vogelnestjes gerezen, mogt worden onderzocht 
en beslist, ten einde de Suppliant en dc verdere gemagtigden van 
den Generaal Daendeis voor verdere aanspraak zouden worden beveiligd.

Zijne Majesteit vond goed:
lc. Het verzoek ten rekeste gedaan, als zijnde van liet ressort der 

regtbankon te declineren on te wijzeu van de hand.

i



664

2e. Den Staatsraad Directeur Generaal van het Departement van 
Koophandel en Koloniën met toezending van alle de stukken en van 
kopy van het rapport van den Raad van State te autoriseren tot 
het inwinnen van informatien bij ons omtrent de som van Rds 65183.37 
papieren geld, welke door den suppliant ter dispositie van den gene
raal Janssens was gelaten, ten einde deswegens aan Zijne Majesteit 
te dienen van berigt, consideratien en advies of, en in hoeverre het 
belang van het rijk zoude kunnen vorderen omtrent deze zaak nog 
eenig verder onderzoek te doen.

De Directeur Generaal geeft als zijne meening in den gemelden 
brief op, dat tot dit besluit aanleiding heeft gegeven het voorkomende 
bij het rapport van den Raad van State, welke meende dat Zijne 
Majesteit belang had te onderzoeken of en in hoeverre de opbrengst 
der vogelnestjes, welke het onderwerp van het geschil uitmaakte, al 
of niet had kunnen toekomen aan de gewezen Gouverneur Generaal 
van Indie.

De Directeur Generaal voegt er bij dat de Generaal Daendels bij 
zijne gedrukte Memorie pg. 30 opgevende de redenen en motieven 
op welke hij gemeend had zich de voordeelen op de pluk der vogel
nestjes te kunnen en te mogen toeeigenen, hij Directeur Generaal 
echter moest observeren dat deze vermeerdering van inkomsten door 
het Gouvernement in Nederland nimmer was gehomologeerd geworden.

Ook dit stuk bleef door de veelvuldige bezigheden lang liggen. 
Wij ontvingen daarna een rekest van de gemagtigden van den 
gewezen Gouverneur Generaal Daendels, verzoekende onze be
slissing op het bewuste geschil, welk verzoek echter wij op grond 
Zijner Majesteits besluit dadelijk van de hand wezen, dan bij Uw 
besluit van den 12 October dezes jaars stelden wij ook alle deze 
stukken in handen van dezelfde Commissie hier boven genoemd en 
dezelve leverde ons haar rapport in bij brief van den 30en November 
11. welk stuk en bijlagen wij almede hier nevens overzenden.

Het moge verwondering baren, dat wij beide deze zaken, welke 
toch in geen onrniddellijk verband staan, bij deze gezamcntlijk be
handelen, dan wij kregen hiertoe aanleiding door het lezen van de 
beide brieven ons door de benoemde Commissie geschreven; in het 
berigt althans over het gebeurde met de vogelnestjes is meer dan 
eene belangrijke redenering gebezigd, die even zeer, ja welligt nog 
meer toepasselijk is op de zaak der bons, en wij begrepen daarom
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te moeten zorgen, dat niet eene geheel afzonderlijke beschouwing 
en beoordeeling van deze beide zaken plaats greep. Het was ook 
met dat oogmerk, dat wij dezelfde personen tot beide commissiën 
benoemden, en wij vertrouwen voorts dat de benoemde personen alle 
de vereischten bezitten, welke bij de beoordeeling dezer tedere en 
netelige zaak waarin zoo ligt vooringenomenheid hare rol kan spelen, 
behoorden te zamen te vloeijen. Wij moeten zelve ons daartegen 
zorgvuldig wachten van den invloed, welke de bedenking van het 
groote nadeel den lande toegebragt, ligtelijk zou kunnen hebben op 
de beoordeeling van hetgeen in alle de plaats hebbende en gehad 
hebbende omstandigheden nu als regtvaardig en billijk moet gere
kend worden, maar wij achten het even pligtmatig ons daarvoor te 
wachten, dat wij uit eene te groote angstvalligheid niet rondelijk 
de zaak zouden voorstellen, zooals zij naar het licht ons gegeven, 
bestaat.

Wij mogen dus aan Zijne Majesteit niet onthouden de volgende 
algemeene bedenkingen, welke bij ons, na het lezen der berigten 
van de Commissie, zijn opgekomen.

De Commissie zegt in den aanvang van haar berigt betrekkelijk 
die bons voor producten afgegeven, dat het besluit van Zijne Majes
teit en ook het onze schijnt genomen te zijn in de onderstelling dat 
die bons voortsproten uit eene overname van vaste goederen; dat 
het inlnsschen uit het onderzoek door haar gedaan, gebleken is, dat 
dezelve bons in geene.rhande betrekking staan tol eenige ooerdragt van 
vaste goederen.

Wij hebben te dezen aanzien grooten twijffel; het is te bejam
meren dat bij Zijner Majesteits besluit, of bij des Directeurs generaal 
aanschrijving niet tevens ter onzer inlichting gezonden is het rekest 
door den Oud Gouverneur generaal Daendcls aan den Koning inge
diend. Dit stuk toch is in waarheid onmisbaar tot waar verstand 
der zaken en het is te wcnschen dat in het algemeen zoodanige 
verzoekschriften of andere stukken, welke ten grond van eenig be
sluit, houdende last tot onderzoek gediend hebben, bij die besluiten 
gevoegd worden.

Intussclien komt het ons voor, dat do uitdrukkingen in 'sKonings 
besluit, wel uit niets anders kunnen getrokken zijn dan uit het 
rekest van den gewezen gouverneur generaal Daendels zelven, ter
wijl daarenboven het verzoek door denzelven gedaan, een overtuigend
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bewijs inhoudt, dat de bons welker voldoening hij vraagt, uit eene 
andere oorzaak gesproten zijn dan uit eene gewone inkastelling; het 
verzoek toch is: dat dezelve moeien worden verklaard preferent en 
wel boven do koloniale schulden wegens in kas gelelde gelden, het 
schijnt ons daarom toe dat de Commissie zich vergist, wanneer zij 
aanmerkt dat uit het besluit de aard der schuld niet blijkt. Wan
neer wij hierbij aandachtelijk nagaan de bijlagen door de commissie 
bij haar rapport gevoegd, dan komt ons de loop der zaak voor de 
volgende te zijn: Uit de bijlagen G en // (welke in den aanvang 
klaarblijkelijk verkeerdelijk als tot 1808 behorende gemerkt zijn, 
gelijk uit 11 op liet einde blijkt, dat zulks in 1810 is voorgevallen, 
men zie ook Litt, a bij het rapport over de vogelnestjes gevoegd) 
blijkt, dat de gouverneur generaal Daendels heeft voorgesteld en dat 
de Ilooge regering heeft aangenomen de koop van de Basaar, de 
huizen, de meubelen enz. van Buitenzorg, voor eene somme van 
400000 Rijk$ds. dat hij de betaling niet verlangde doch de som liet 
in ’slands kas tegen betaling van interessen, en wel tot den tijd 
dat het hem Gouverneur Generaal zoude gelegen komen zekere 50.000 
Rijksds aan den lande verschuldigd, terug te geven. Van dit alles 
wierd eene rekening courant opgemaakt uit welke bleek dat het 
saldo den Gouverneur Generaal Daendels toekomende bedroeg 400000 
Rijksds — dit stuk, opgemaakt den 31 Maart 1810 is onder Uitt. I 
bij het rapport gevoegd.

De bijlagen onder K. L. en M. bewijzen, dat in de maand April 
1811 de ilooge regering besloten heeft die 400000 Rijksds uit de 
penningen van den verkoop der Bantamsche landen gekomen 
aan den Heer Daendels uit te betalen, — dat de Directeur Generaal 
vendumcesteren op 17 Mei lot die uitbetaling gelast heeft en dit 
op den 4 Junij die som door denzeiven heer Daendels is ontvangen, 
terwijl eindelijk uit de bijlagen sub C en I) blijkt dat de Bons zijn 
afgegeven op den 10 Junij 1811.

Nu komt het ons voor dat men redelijkerwijze niet twijffelen kan 
aan het verband hetwelk er is tusschen de afgegeven bons en de 
overdracht der Buitenzorgsche goederen; — met andere woorden 
dat de gelden voor welke de bons zijn afgegeven, haren oorsprong 
hebben en betaald zijn voor den afstand dier goederen — zooal 
(hetgeen wij echter niet doorzien) deze penningen met eenige andere 
vermengd mogen geweest zijn; dit zou toch de groote zaak niet ver-
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anderen. Dit olies doet ons dan overtuigd zijn van de juistheid, 
waarmede deze beide zaken bij besluit des Konings in verband ge
brast zijn, en tevens van dc billijkheid van Zijner Majesteits wensch 

ten aanzien dezer transactie te worden ingelicht.
Wij kunnen te dien aanzien geen meerder licht geven dan bij de 

rapporten der commissie en de bijlagen door dezelve medegedeeld, 
verspreid is.

Kortelijk komt het hierop neer. De Gouverneur Generaal Daendels 
laat zich toewijzen den vollen en vrijen eigendom van Buitenzorg 
vo^r eene somme van 30000 Rijksd.: hij verkoopt onmiddellijk een 
klein gedeelte voor 70000 Rijksd ; hij gaat met den verkoop voort 
van de andere gedeelten, die hem eene winst van ruim 60Q000 Rijksd. 
opbrengen terwijl bij eindelijk het toen nog overschietende weder 
aan den lande overdoet voor eene somme van 3 a 400000 Rijksd*. 
Wij geven deze sommen globaal op; het komt op eenige duizenden 
bij zulk een belangrijke zaak niet aan.

Het is zoo, de toewijzing van Buitenzorg is door het toenmalig 
Hollandsch Gouvernement goedgekeurd, en hiervan uitgaande zoude 
men komen tot het besluit, dat Buitenzorg alsoo het eigendom ge- 
worden zijnde van den Gouverneur Generaal Daendels hij dus 
vrijelijk over zijn eigendom konde beschikken en het was dan welligt 
verkieselijk dal het Gouvernement van het overschietende eigenaar 
wierd.

Deze aanmerking geeft aanleiding tot twee bedenkingen ; de eerste 
is door de commissie bij derzelver rapport over de vogelnestjes ge
maakt. 'Op welke wijze is aan den Koning van Holland de zaak 
voorgedrag^!. ? Heeft Zijne Majesteit hij die gelegenheid alle inlich- 

welke hoo: s'dezelve met juistheid over de waarde 
van dien afat and konde doen oordeel en?»

Wij ie halen diezelfde vragen bij deze; en mogen niet verbergen 
dat wij ia' ' i ..otcmh e! • aan twijffelcn. Bij vroegere en latere woorden
wisselingen en berigion over de beschikking van Buitenzorg en 
Weltevreden ten behoeve en gebruike van den tijdelijken Gouverneur 
Generaal heeft men zich nimmer ecu juist denkbeeld van Buitenzorg 
gevormd, of liever men he< fi daaronder altijd begrepen een buiten
verblijf; van daar dat nog zelfs bij de aanschrijving van den Minister 
van Marine, en Koloniën van den 24 Julij 1800, de goedkeuring des 
Konings op de volgende wijze te kennen gegeven wordt:
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//Dat Zijne Majesteit heeft geapprobeerd de gemaakte schikkingen 
omtrent de Landgoederen Buitenzorg en Weltevreden». Bij de rap
porten van de leden der liooge regering, welke den afstand aan den 
Gouverneur Generaal Daendels zijn voorafgegaan komt niets voor 
dat tot eenig ander denkbeeld kon aanleiding geven; de som van 
39900 Rijksd. voor welke Buitenzorg van den eenen Gouverneur 
Generaal op den anderen overging, kon ook niets anders doen be
vroeden.

Het was dus het Landgoed Buitenzorg dat de Minister en de 
toenmalige Koning in het oog hadden bij de goedkeuring van den 
afstand, en geensiuts het regentschap Buitenzorg met de uitgestrekt
heid van Landen in dat Regentschap gelegen, dat in de oogen van 
het Gouvernement wierd afgestaan. Waren alle de omstandigheden 
aan het Gouvernement bekend geweest nimmer zou het zelve voor 
39900 Rijksds. hebben afgestaan eene bezitting die een millioen 
Rijksd55. waard was, waarvan een zeer gering gedeelte in vergelijking 
van het geheel, dadelijk na den afstand, voor dat nog de goedkeuring 
ontvangen was, verkocht was voor bijna een kapitaal meer, namelijk 
voor 70000 Rijksds. Te willen zeggen dat die waarden door deaan- 
gebragte verbeteringen zoo gestegen was, is onwaar; ten aanzien 
van het gering gedeelte zoo even aangevoerd, is dit blijkbaar en de 
commissie heeft deswegens ook juiste aanmerkingen in het midden 
gebragt. Wij mogen er bij voegen, dat die verbeteringen evenzeer 
ten nutte van 's hands kas had kunnen en behooren te worden 
daargesteld. Zoo dus de regel waar is nemo suum jarlare veile 
praesumilur en deze behoort (het zij met eerbied gezegd) door 
een Gouvernement ten aanzien van Landsgoederen altijd in het oog 
gehouden te worden, dan is die goedkeuring op verkeerde onder- 
rigtingen steunende, en de ondervinding heeft doen zien dat liet hier 
niet blijft bij eene lacsio ultra dimidium. — Maar nu tot de tweede 
bedenking, die aan de eerste niet weinig kracht bijzet. Na de aan- 
zienelijke en gedeeltelijke verkoopingen bleef na den jare 1810 juist 
over zulk een gedeelte als tot gerief van den lijdelijken Gouverneur 
Generaal noodig was. De Gouverneur Generaal Daendels bood dus 
uit overweging hiervan aau, dat gedeelte weder aan den lande over 
te doen. De toenmalige leden van de Hooge regering namen dit 
aanbod niet erkentenis aan; men bepaalde de waarde van de Landen 
en de Bazaar op eene Soinme van 200 000 RixdB. en men gaf aan
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den Generaal Daendels terug de gedane verbeteringen aan het huis 
ter Somme van 116 duizend Rijksd3. meestal papieren geld. Dit 
overgeschoten gedeelte kwam dus bij den wederinkoop den lande 
op meer te staan dan achtmalen zooveel als de koopschat bedroeg 
voor welken het geheel district, waarvan reeds daarenboven 600 000 
Rijksd3. was genoten, door het land zelve was afgestaan. — Bij het 
aangaan van zulke aanzienelijke onderhandelingen mist men berigten 
en waarderingen van deskundigen, — niets van dit alles is hier ge
daan noch bij den eersten afstand noch bij den wederafstand. Was 
het billijk dat hier terugbetaald werden de kosten van vertimmerin- 
gen, en hadden die vertimmeringen (wij vragen niet) zooveel gekost, 
maar was het perceel daardoor zooveel in waarde gestegen? Wij 
hebben daarvan geen bewijs gezien en gelooven niet dat het te be
wijzen was. Het om niets teruggeven van het huis en de grond, 
waarop het stond, was een zonderling voorwendsel.

Waarom was het overgeschoten land en bazaar zooveel waard? 
de Commissie berigt het ons, omdat de Gouverneur Generaal Daendels 
als hoofd van de regering, het land dat hij toen als bijzonder persoon 
bezat, vrij sprak van lasten, welke van hetzelve anders aan den lande 
moesten betaald worden, zoodat door deze weinig te prijzen daad, dit 
land in de handen van hem, als bijzonder persoon, meerder waardig 
wierd; — die meerdere waarde had hetzelve voor het gouvernement niet.

En nu meenen wij genoeg gezegd te hebben ter voldoening aan 
Z. M. begeerte om ingelicht te worden omtrent den aard der trans
actie betrekkelijk dc overname van vaste goederen. Wij hebben de 
zaak uit een eenigsints ander gesigtspunt beschouwd dan de Com
missie, maar wij leggen ons voor het overige gretig bij veel der door 
haar aangevoerde redeneringen neder.

Na deze voordragt komen er meer dan eene vraag op.
Zou het toenmalig Hollandsch Gouvernement, had het zelve de om

standigheden gekend, den afstand goedgekeurd hebben?
Zou hetzelve zich, wanneer die omstandigheden ook na die goed

keuring waren bekend geworden, zich hebben kunnen gebonden achten 
aan des zelfs eenmaal gegeven goedkeuring die op geheel andere 
inlichtingen rustte?

Is het tegenwoordig Nederlandsch Gouvernement daaraan gebonden ? 
Kan het daarentegen overgaan tot eene geheele vernietiging van het 
het gebeurde?

£
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Zijn er redenen van algemeen belang om eene zaak welke zoo 
uit kaar geheel gebragt is, en bij welke nu zooveel personen belang 
hebben, als niet vatbaar voor eene verandering te beschouwen, immers 
ze te laten berusten ?

Zijn de redeneringen door den Gouverneur Generaal Daendels bij- 
gebragt, ten betoog van de noodzakelijkheid eener vei meerdering 
van tractement in die tijden, wigtig genoeg om denzelven te laten 
behouden het bezit van het genomene, waarin hij door de opgevolgde 
goedkeuring van het toenmalig Gouvernement, hoe dan ook verkre
gen, meende zeker te zijn?

Is men daarenboven nog gehouden de zoo aanmerkelijke sorame 
welke na al het gebeurde nog gevorderd wordt, te betalen ?

Is het onregtvaardig, onbillijk, hard die vorderingen te ontzeggen 
aan een man die zoo men hem in het bezit van het reeds uit die 
weinig loffelijke onderhandeling genotene laat, boven het hem teege- 
stane tractement een winst van 600 000 Rijksds. in drie jaren gedaan 
heelt, welke zonder eenige reden aan het land onthouden is?

Wij vergenoegen ons met de opgave van die vragen, v/elke Z. M. 
welligt aan de beantwoording van anderen zal willen opgeven.

Wij gaan over tot de bijzondere behandeling van het andere on
derwerp over hetwelk Z. M. heeft begeerd te worden ingelicht.

Rij de aanmerkingen door de Commissie aangevoerd voegen wij 
eene die de handelingen van den Gouverneur Generaal Daendels 
met betrekking tot de toeeigening van de inkomsten der bewuste 
vogelnestjes, in een eenigsints gunstiger licht zou plaatsen. Wij zeg
gen eenigsints gunstiger, want er blijft nog veel bedenkolijh:; in.

De vogelnestklippen in der Vorsten landen '.vierden ie dien tijd 
door den Keizer en Sultan in pacht uitgegeven aan de iS< <i• • 11; 1 
sche residenten of Ministers bij hunne hooven. Deze ha idm daarvan 
zeer aauzienelijke voordeelen doch deelden die met den gouverneur 
van Java, onder wiens onmiddelijk bestuur zij werkzaam waren. 
Deze voordeelen kwamen dus uit den boezem van de Vawimi; niet 
uit de kas, uit de eigendommen van het land. Toni; dus dr («uiiver- 
neur Generaal Daendels liet Gouvernement van Ja a janos, si de 
voordeelen door dezen uit het stuk der vogelnestjes spruitende aan 
zich trok, nam hij niet tot zich voordooien onmiddellijk aan den 
lande behoorende.

Daartegen evenwel komt in aanmerking dat hij in de plaats van
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I
den Gouverneur van Java eenen Commissaris, eenen Landdrost aan
stelde, en daardoor de uitgaven vermeerderde, terwijl de Gouverneur 

Java geen of geene noemenswaardige bezoldiging genoot. Het is 
intusschen niet te ontkennen, dat de Gouverneur Generaal Daendels 
tegen de stellige bevelen van het Gouvernement, zich daaruit eene 
vermeerdering van inkomsten eigener gezag, bezorgde.

Men zou a priori deze toeeigening in den Gouverneur Generaal 
Daendels als bijna ónmogelijk hebben mogen stellen; maar het, 
moest volstrektelijk onmogelijk aangezien worden, dat hij daartoe 
zou hebben overgegaan nadat hij, bij ondervinding vernemende dat 
zijne bezoldiging te gering was, zich uit Buitenzorg eene zekere 
vermeerdering had bezorgd.

Voor hem persoonlijk scheen dnar wel geen periculuni in moraen 
hij had veiliger die gelden tot zoolange in ’s Lands kas en ten lands 
gebruike kunnen afstaan, totdat het Gouvernement daartoe door hem 
aangezocht, des wegens uitspraak zou gedaan hebben, iiij heeft dit 
eerst ingezien, zoo het schijnt, na een genot van twee jaren, en wij 
kunnen niet denken, dat eenig Gouvernement aan den Gouverneur 
Generaal, die zoozeer reeds bevoordeeld was, die inkomsten zou 
hebben toegekend, al ware het ook dat men dezelve in het vervolg 
aan eenen Gouverneur Generaal zou hebben willen afötaan; ja, het 
is veel meer waarschijnlijk dat het Gouvernement, toen zooals nu, 
de inkomsten der vogelnestjes aan zich getrokken, en was het noodig, 
de jaarwedde van den Gouverneur Generaal verhoogd zoude hebben. 
Zulk een handel wijze zou vooral den Gouverneur Generaal Daendels 
betaamd hebben, die met zooveel ijver streed tegen de ongewettigde 
inkomsten, welke andere dienaren zich veroorloofden. Wij voegen 
ons voor In t overige bij het aangevoerde door de Commissie en ver
genoegen ons mot al verder hier de vraag te opperen, moet het 
Gouvernement de handelingen welke de Gouv. Genk Daendels zich 
veroorloofd heeft te houden, met betrekking tot de vogelnestjes at- 
kcuren, en alzoo de voordeelen door hem daaruit genoten voor het 
land reclameren ot zijn er redenen om hier weder hem te laten in 
het bezit van het genotene?

Wij durven voorts niet stellig opgeven, welke invloed de beslis
sing welke Z. M. zou gelieven te nemen op het geschil tusschen de 
Heeren Daendels en Janssens gerezen, zal hebben en of het nodig zij 
dit punt hierbij in overweging te nemen. Wij meenen door dit een
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en ander de zaak genoeg ontwikkeld te hebben en voorbereid tot 
een nader onderzoek hetwelk Z. M. mogelijk door kundige mannen 
in het Vaderland zal verkiezen te laten doen.

De Commissarissen Generaal over 
Nederlandsch Indië

(w. g.) Cornelis Tbeodorus Elout 
van der Capellen 

A. A. Buijskes.

232. Minuut-missive van Van Polanen aan Van 
den Bosch, van tusschen 25 Nov. 1819 en 
20 Maart 1820.

Waarde Vriend.

[Uit Indië heb ik vernomen] dat mijn vriend D’Ozy, die om zijne 
bekwaamheid braafheid en werkzaamheid de algemeene agting en 
vertrouwen in Indien geniet, tot Raad van Indien is aangesteld, eene 
post die hem eer zoude aandoen ware het niet dat den berugten
Van Braam zijnen ambtgenoot is............

Het is U niet onbekend dat ik hoogst gevoelig ben geweest dat 
mij door Uwen Koning is geweigerd geworden de hernieuwing van 
mijne vorige nominatie in den Raad van Indien, en dat ik mij vooral 
vernederd heb gevonden daarom gevraagd te hebben en met stil
zwijgen afgeweezen te zijn. De tijd die alles verzagt en ons de 
waarde doet kennen van wat wij in het voorleedene of vurig gehoopt 
of gevreesd hebben, heeft mij ook thans doen inzien dat ik minder 
gevoelig had behoren te zijn aan de te leurstelling die ik in mijn
Vaderland ondergaan heb............

Ook vermindert mijne vorige schrijflust aanmerkelijk............
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233. Rapport van Min. Fa lek aan den Koning, 
24 Jan. 1821, nn. 56.

Aan den Koning.

U. M. is al sedert vele jaren bekend met den aard der pretentien 
welke het onderwerp uitmaken van de hierbij teruggaande rekeste 
en memorie. Le Roy, Bayard en Mc Evers & Jacob le Roy & Son. 
kooplieden te New York in Noord-Amerika hadden, tijdens het 
voormalig Hollandsch Bestuur, met een van deszelfs agenten 
tracten aangegaan welke de gouverneur generaal Daendels zich 
oorloofde te verbreken. Hieruit ontstond voor hen aanmerkelijke 
schade en, op hun beklag, had U. M. de goedheid (besluit van 
9 Mei 1815) aan de naar Java bestemde Kommissarissen Generaal 

' de laak op te dragen van het gebeurde in al deszelfs bijzonderheden 
op Java zelve, te onderzoeken, het beloop der schade te regelen en 
tot vergoeding derzelve billijke schikkingen vast te stellen.

Kommissarissen Generaal voldeden aan dezen last te midden der 
beslommeringen van het bestuur eener pas overgenomene kolonie, 
en terwijl zij op elk gedeelte der hulpmiddelen welke dezelve tot 
herstel der zaken aan kon bieden den hoogsten prijs moesten stellen, 
wezen zij aan de Supplianten toe en voldeden in korte termijnen 
eene waarde van niet minder dan driemaal honderd en zestig duizend 
guldens, Indisch, ja zelfs, lang vóórdat het onderzoek afgeloopen 
was hadden zij hun acht duizend pikols koffy uit’s Lands pakhuizen 
doen verstrekken tegen 9 piasters de pikol, een prijs die zeer korten 
tijd eene buitengewone rijzing onderging en op welken dienvolgens 
eene aanzienlijke winst behaald wierd. Men vergelijke dit een en 
ander met het resultaat der bepalingen sedert omtrent de voldoening 
van andere achterstallige Indische schulden gemaakt en er zal reden 
zijn om zich te verwonderen over de bevoordeeling die de loop der 
omstandigheden aan de Amerikaanschc huizen boven zoo vele onder
danen van Uwe Majesteit heeft doen ondervinden. Wat Hoogst den- 
zclven echter voornainentlijk belet heeft te vermoeden dat men immer 
tegen de door Kommissarissen Generaal geregelde afdoening op zoude 
komen was dat deze laatsten en meer bijzonder de Heer Eloiil met 
den gemagtigden agent der supplianten personelijk onderhandeld en
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de oorspronkelijke vorderingen in detail gedebatteerd hadden en dat 
hun vervolgens genomen besluit (28 Augustus 1817) noch van dezen 
agent noch aan de genen welken hij van Java vertrekkende, van 
zijne procuratie voorzag, aanleiding heeft gegeven tot vertogen, voor- 
behoudingen of protesten. Integendeel is op den gestelden termijn, 
het laatste derde van de toegewezen som, door hen met den ver- 
sclienenen intrest, gaaf ontvangen en aanvaard.

Doch terwijl dit in Indien geschiedde en kort nadat U. M. het 
verrigte van Kommissarissen Generaal had goedgekeurd (besluit 

17 April 1818 n°. 49) wierd deze zaak welke men vertrouwde 
afgedaan en wel zeer edelmoedig afgedaan te hebben door de 
reclamanten verlevendigd, welke het onderwerp des tegen woord igen 
rapports uitmaken.

Ik heb dezelve aangehouden tot de terugkomst van den Heer 
Eluul in het vaderland en kan thans de eer hebben U. M. deszelfs 
advies deswege aan te bieden. Opmerkelijk is vooral de daar in 
voorkomende verklaring: "ik zoude als regter op de mij voorgebrachte 
stukken en ingewonnen berichten geen ander vonnis geveld hebben 
dan overeenkomstig het nu genomen besluit." Ondertusschen heb ik 
mijn oordeel door deze verklaring niet eeniglijk laten bestemmen, 
doch mij de moeite getroost om de argumenten in de Memorie van 
grieven voorkomende met die te vergelijken welke voor de beslis
sing van Kommissarissen Generaal of uitdrukkelijk aangevoerd zijn 
of aangevoerd kunnen worden. Dit hernieuwde onderzoek heeft mij 
slechts geringen twijfel over de billijkheid dier beslissing overgelaten 
en alleen met betrekking tot min beduidende punten.

Ten aanzien der winstderving en van het beginnen van den intrest 
ben ik verre van der supplianten meening gegrond of aannemelijk 
te vinden, — en herinner ik mij daarbij de bijzonderheden die reeds 
hier boven zijn aaugestipt: den spoed welken men op Jam in het 
behandelen der onderhavige zaak betracht heeft; de min voordeelige 
wijze op welke andere schuldvorderingen van eene ten minste even 
zoo gave natuur afgedaan zijn of zullen worden; de ontegenzegge
lijke winst die de reclamanten op de hun in voorloopige afrekening 
gegevene kofiij hebben behaald; hun aanvankelijk berusten in het 
besluit van Kommissarissen Generaal en het genieten van al de 
voordeelen die hun het zelve toekende zonder eenige reserve of 
protest — dan ben ik ten eencmale onbezwaard om op hun verzoek

van
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tot eene billijke suppletie en verbetering der reeds uitbetaalde scha
deloosstelling declinatoir te adviseren.

Subordinatelijk hebben zij gevraagd:
a. van U. M. toestemming tot eene arbitrage;
doch in den stand der kwestie, zooals ik denzelve kortelijk heb 

voorgedragen, kan ik mij niet overreden dat daartoe eenige termen 
bestaan, en liet is waarschijnlijk aan de zijde der Amerikaansche 
Huizen te veel gevergd dat het Rijk de altijd min of meer wissel
vallige kansen van eene arbitragie of rcgtsgeding vrijwillig te gemoet 
zoude gaan, na aan deszelfs tegenpartij de gronden van hare aan
spraak, boe die dan ook geschapen mogen zijn, in het edelmoedig 
genomene en mildelijk ten uitvoer gelegde besluit van 9 Mei 1815 
verschaft te hebben. Want had niet U. M. te dier tijd de bijzondere 
goedheid gehad van ten behoeve dier huizen gunstig te beschikken 
nog voordat de Kommissarissen vertrokken waren door welke de 
koloniën moesten worden overgenomen — later zoude het misschien 
aan vele bedenkingen onderhevig zijn geworden om het beginsel der 
schadevergoeding voor daden van een vroeger bestuur aan te nemen 
en speciaal om dit beginsel bij uitzondering, ruimer en spoediger te 
doen werken dan voor de Nederlanders zelve.

Eindelijk vragen de supplianten:
b. Aanwijzing door U. M. van een geregtshof, b’j welke zij de 

vordering tot meergem. suppletie kunnen doen gelden.
Mogt het raadzaam geoordeeld worden om hieraan op eenigerlei 

wijze te voldoen, zoo zoude die aanwijzing meest eigenaardig kunnen 
vallen op het hoog geregtshof over Nederlandsch Indien. Immers de 
oorsprong der schuld, welker bedrag men vermeerderd wenscht te 
zien, is koloniaal, uit de middelen van Java is de betaling gedaan; 
op Java alleen zijn de getuigen te vinden en de bijzonderheden te 
vernemen op welke het schijnt dat bij den regter de meeste prijs 
gesteld worden moet. Ondertusschen meenc ik mij te herinneren dat 
soortgelijke verzoeken tot aanwijzing van een geregtshof om de 
Staat te belangen doorgaans bij U. M. zijn gedeclineerd, en dat is 
zeker dat het Departement van Koloniën meer dan ééns voor het 
Ilooggcregtshof van Financiën en Zeezaken, en na deszelts vernietiging 
voor het Ilooggcregtshof te \s Hutje gedagvaard geworden is, zoodat, 
in allen geval en bijaldien IJ. M. ook in dit gedeelte van der sup
plianten rekest mogt diilicultcren, hunne zaakverzorgers hier te

I

l

I



676

-te lande zich in geene verlegenheid zullen vinden over de wijze op 
welke zij derzclver gesustineerd regt kunnen vervolgen.

A. R. F.
Stukken hiertoe betrekkelijk 

Koninklijk besluit van 9 Mei 1815 
Resolutie van KK.GG.28 Aug.1817
(de schadeloosstelling regelende) f
Missive van den zelfden dag terl bevinden zich onder de bijlagen

' van het onderwerpelijk rekest.geleide Koninklijk besluit van 
17 April 1818.

Missive van den Staatsraad 
Eloul aan den Minister Falck, in 
dato 24 Juni 1820.

234. Rapport van Min. Falck aan den Koning, 
24 Jan. 1821, n°. 69.

Aan den Koning.

Na het vraagstuk wegens de schadeloosstelling' compelerende aan 
zekere Amerikaansche huizen van commercie dat behandeld is in 
mijn eerbiedig rapport van heden n°. 68, doet zich èn om het ver
band der zaak èn op grond van U. M. besluit van 9 Mei 1815 n°. 5 
de quaestie op of en in hoeverre de Gouverneur Generaal en de 
Raden van Indien, door welker handelwijze die schadeloosstelling 
bij den Lande is geincurreerd deswege verantwoordelijk zijn te dien 
eflecte, dat het bedrag op hen dient te worden verhaald.

Eene bijzondere omstandigheid noopt mij om zonder verder uitstel 
U. M. hooge beslissing daaromtrent in te roepen. Wijlen de Gotiv. 
Gen. Daendels die in dezen voornamentlijk betrokken is komt 
op den staat der krediteuren van Indien voor met eene hoogst aan
zienlijke som en bij de voldoening van den Indischen achterstand 
waartoe onlangs, overeenkomstig het besluit van 4 Nov. 1820, 
algemeene orders aan het koloniaal bestuur gezonden zijn, zal het 
belangrijk zijn te weten of het bedrag waartoe deszelfs pretensie 
zal worden verevend (bij raming f 189000) ten volle aan zijne erven 
of regtverkrijgenden behoort te worden uitgekeerd. Voorloopig is door
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mij de noodige waarschuwing gedaan ten einde de zaak te Batavia 
niet worde gebracht buiten haar geheel.

Aanvankelijk was reeds bij het voormelde besluit van 9 Mei 1815 
de mogelijkheid ondersteld dat de voornaamste regeringspersonen op 
Batavia aansprakelijk waren voor de gevolgen der verbreking van 
de met de Amerikaansclie huizen gesloten kontrakten. Kommis- 
sarissen Generaal hebben het opzettelijk onderzoek dier vragen aan 
twee regtskundigen (de heeren J. Bousquet en B. R. van der Meulen) 
opgedragen en hun advies, dat hiernevens gaat, verdient om de 
nauwkeurigheid en waarheidsliefde waarvan het de blijken draagt, 
eervol onder U. M. oogen gebracht te worden. Misschien is deze 
en gene redenering voor gegronde aanmerking vatbaar, maar, wat 
mij betreft, ik heb, na herhaalde lezing, voor voldingend betoogd en 
bewezen moeten houden:

-rdat de heer van Polanen, die de bedoelde kontrakten in Amerika 
had gesloten, daarin was te werk gegaan overeenkomstig zijn oor- 
spronkeltjken lastbrief en op volledige autorisatie van de hoogste magt 
in het moederland//;

/'dat bij de aankomst der schepen ten gevolge van die kontrakten 
uitgerust, op Batavia kennis wierd gedragen van deze volledige auto
risatie der hoogste raagt";

»dat de Gouverneur Generaal en Raden van lndie desniettegen
staande van zich hebben kunnen verkrijgen om het gestand doen 
der kontrakten te weigeren//;

"dat de gevolgen dezer weigering, welke in de uitkeering van 
eene aanzienlijke somme gelds aan de medekontraktanten bestaan 
hebben, moeten komen ten laste en voor rekening dergenen die zich 
in de uitoefening hunner functien, aan eene zoo klaarblijkelijke 
ongehoorzaamheid hebben schuldig gemaakt//;

//dat het eerste en voornaamste deel dezer aansprakelijkheid be
hoort Ie worden thuis gebracht op het hoofd van hem die, slechts 
kort geleden uil Nederland in de kolonie aangekomen en met het 
bijzonder vertrouwen van den Sotiverein bekleed, op den geest zijner 
medebestuurders eene te voren bij den Raad van lndie ongekende 
mate van invloed oefende; een invloed aan welke, volgens veler 
getuigenis, de gewaarwording van schrik niet altijd vreemd was».

Toen Uwer Majesleits Kommissarissen mij dit advies deden ge
worden was hun het overlijden van den Generaal Daendels niet
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bekend, geen wonder dus dat zij voorstelden om hem vóór alle 
dingen, zijn tegenzeggen te vergunnen en zelfs in bedenking gaven 

de ge’neele zaak te beschouwen en te behandelen als behoorende 
tot de gewone regtsvordering.

Thans doet zich de vraag onder andere gezichtspunten op. U. M. 
zal te beslissen hebben of de kolonie zich wegens de door haar ge
presteerde schadevergoeding zal verhalen op

de weinig bemiddelde weduwe en kinderen van den Heer Daemlels 
of op

de leden van den Raad van Indie welke in der tijd op zijn voorstel 
en aandringen tot het verbreken der kontrakten besloten hebben.

Dit laatste gedeelte der alternatieven komt mij bedenkelijk voor 
niet alleen omdat de meesten hunner opgehouden hebben te leven, 
zonder bezittingen na te laten, waaruit eenige naamwaardige som- 
me gelds gereedelijk zoude zijn te recupereren, maar ook en wel 
hoofdzakelijk uit hoofde der bereids door mij aangevoerde omstan
digheid van den dwangzieken invloed, welken zich de Gouverneur 
Generaal op alle gemoederen had aangematigd en verworven en 
waartoe de wijze op welke men een man zoo bekend door zijnen 
driftigen en heerschzuchtigen aard tot dien hoogen post had uitge
zonden, in zooverre medegewerkt had, dat de zwakheid en de blinde 
onderwerping zijner onderhoorigen eenigzins verontschuldigbaar schij
nen moet. Daarenboven, hoewel het tamelijk zeker is, dat niet alle 
Raden van Indië zicli zijn voorstel om Polanen’s kontracten te ver
breken, hebben laten welgevallen, behelzen echter de notulen geene 
aanwijzing bij name van de leden die tot het besluit van ongehoor
zaamheid toestemmender wijze hebben geconcurreerd.

Mevrouw Daendels en hare kinderen bezitten, zoo ik naar waar
heid onderrigt ben, geen vermogen, zoo zelfs dat hetgeen zij van de 
verevening van den Tndiscben achterstand hopen, zoude moeten 
strekken tot dekking van reeds gemaakte schulden.

Ware de strafbare handeling voor welke den Lande moet worden 
geboet, eerst korten tijd geleden gepleegd, zoo zoude deze laatste 
omstandigheid niet zwaar bij mij wegen. Maar thans ontbreekt het 
aan twee der hoofdpunten, welke eenc straf doelmatig maken, want 
het misdrijf zelf is al ruim tien jaren oud en hij die zicli hetzelve 
veroorloofde, kan geen gevoel meer hebben van de maatregelen door 
welke men alsnog oordeelen mogt de geledenc schade te moeten
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verhalen. Misschien zoude men eenigzins verder kunnen gaan on in 
bedenking mogen geven of de Generaal Daeiulds, indien hij in het 
geval ware van zich te verdedigen, niet met eenigen grond de schuld 
die hij onder eene vroegere regering op zich laadde, zoude trachten 
te bedekken met den iever dien hij nog vóór de vestiging van de 
tegenwoordige ten behoeve der onafhankelijkheid van Nederland en 
van de herstelling van het Huis van Nassau aan den dag had gelegd 
en met de bereidwillige aanvaarding van eenen post (het bestuur ter 
kuste van Guinea) niet alleen in aanzien en belang verre beneden 
de betrekkingen in welke hij zich sedert twintig jaren had bevonden, 
maar ook bij uitstek gevaarlijk voor gezondheid en leven, en, wat 
erger is, gevaarlijk zonder kans of uitzicht op het behalen van roem. 
Het oogpunt der bestraffing latende varen blijft mij nog een woord 
te zeggen over het financieele oogpunt. De schade die uit de Koloniale 
middelen aan de Amerikaansche huizen vergoed is, heeft eene somme 
bedragen van ruim f 360 000.—. Wat de Erven Dacndcls te beuren 
hebben indien hunne vordering op den Indisch en achterstand volgens 
het besluit van 4 Nov. 11. verevend wordt, zal niet veel meer dan 
de helft van die som beloopen (/’ 189 000). Het totaal van dien 
achterstand is, zooals U. M. zich zal gelieven te herinneren op vier 
millioen geraamd buiten den intrest. Op deze uitgave, in welke 
overigens bereids voorzien is, zoude eene in vergelijking, onbedui
dende som worden bespaard en de Kolonie zoude slechts eene halve 
vergoeding erlangen van de haar door wijlen den Gouv. Gen1. Daan- 
dds veroorzaakte schade indien U. M. mogt besluiten om het regt 
van den Lande in des zelfs volle gestrengheid te laten werken op 
het door hem in min gunstige omstandigheden nagelaten huisgezin.

Jk acht het onnoodig dit berigt en deze consideratien te doen 
vergezeld gaan van eenig stellig advies, en besluite hier met eer
biedig mijne hoop uit te drukken, dat mijn rapport en des zells 
bijlage genoegzaam bijzonderheden behelzen om het oordeel van U. M. 
en van hen dien Iloogstdezelve over deze zaak verder raadplegen 
zal, te bepalen.

(w. g.) A. U. F. :



680

235. Rapport van den Min. van Justitie VauMaanen 
aan den Koning, 30 Maart 1821.

Brussel, den 30 Maart 1821.La. O”

Ter eerbiedige voldoening aan Uwer Majesteits appointement van 
25 Januari 1821 n°. 61 heb ik rijpelijk geëxamineerd het hiernevens- 
gaand Rapport van mijnen geachten ambtgenoot den Minister Falck, 
waarbij gehandeld wordt over de vraag of en in hoeverre de gewezen 
Gouverneur generaal Daendels en de Raden van Indiën aansprakelijk 
zijn voor de schadeloosstelling, welke Uwe Majesteit aan zekere 
Amerikaansche Handelhuizen heeft moeten toekennen ter zake dat 
gedachte Gouverneur generaal en Raden hebben kunnen goedvinden 

willekeurig de contracten te verbreken, welke de agenten van 
het gouvernement met die huizen van commercie gesloten hadden.

Alvorens tot de behandeling dier gewigtige vraag toe te treden 
acht ik het voor noodzakelijk om aan Uwe Majesteit eerbiedig te 
kennen te geven, dat de lezing van het eerste gedeelte der bijge
voegde Memorie van regten door de Ileeren Ilousqncl en van der 
Meulvn opgesteld, mij ten eenen male heeft overtuigd, dat het in 
faclo waar en ontegenspreekelijk is, dat de gewezen Gouverneur 
generaal Dacndcls en de Raden van Indien in allen opzigte wille
keurig en tegen hunnen pligt hebben gehandeld door de contracten 
af te keuren, welke zij uit gehoorzaamheid voor het Hoog Bestuur 
en uit den aard der zake gehouden waren te eerbiedigen en dat die 
gewezen ambtenaren bijgevolg als de eenige oorzaak zijn te be
schouwen van het aanzienlijk verlies, hetwelk de Slaat, door de toe
kenning van de bewuste schadevergoeding geleden heeft.

Dan, Sire! niettegenstaande de volmondige erkenning dezer daad
zaken, welke de stellers der Memorie in het helderst daglicht heb
ben geplaatst, ben ik er, behoudens beter oordeel, echter verre van 
daan om mij te vereenigen met de daaruit afgeleide gevolgtrekking, 
dat de Staat, de geledene schade op den boedel van den lleere 
Üaendels ofte van de leden van den Raad zoude kunnen verhalen.

Behalve de zwarigheden, welke de Ileeren Advyscurs zelve bob
ben op den voorgrond geplaatst, en onder anderen de onmogelijkheid 
van met zekerheid, in regten, te kunnen betogen of die willekeurige 
handelwijze aan den Gouverneur generaal alleen dan wel aan hem
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benevens de Leden van het kollegie, en, in het laatste geval, 
welke Leden moet worden toegeschreven, ben ik, onder verbetering 

oordeel, dat in geen geval, en al bleek er, ten duidelijkste welke 
der ambtenaren voor den willekeurigen maatregel hebben gestemd, 
door het gouvernement met hoop van succes tot eenige schadever
goeding tegen die ambtenaren kan worden geageerd. Indien men 
toch het tweede gedeelte der ondenverpelijke Memorie van regten 
ontleedt en met aandacht gadeslaat, dan zal men zich ras overtui
gen, dat het geheele systema der kundige stellers gebouwd is op 
het, zoo ik meen ongegrond beginsel, dat er tusschen het gmverne- 
ment en zijne ambtenaren zouden bestaan eene lastgeving en lastaan- 
vaardiiig, en dat, bijgevolg, op dit geval toepasselijk zijn al de 
regelen van regten, welke in die materie kunnen worden ingeroepen.

Dan, Sire! dat geheele stelsel vervalt, wanneer men in aanschouw 
neemt, dat lastgeving (mandatum) is een contract of overeenkomst, 
waarbij de eene partij aan de andere eenen last opdraagt, dien 
laatstgemelde aanneemt, en wijders dat dit contract uit zijnen aard 
gratuit is.

Ik vertrouw, dat de bloote definitie van het contract van lastge
ving Uwe Majesteit reeds aanvankelijk zal overtuigen van dohooge 
mate van ongerijmdheid, welke er zoude bestaan, indien het gouver
nement zoude kunnen worden geacht, met ieder ambtenaar eene 
overeenkomst te hebben gesloten om deze of geene verrigting voor 
hetzelve te doen, en die overtuiging zal, zoo ik mij verbeelde, nog 
grooter worden, door de overweging, dat, in die veronderstelling, elk 
verschil tusschen den lastgever en lasthebber een object van regter- 
lijk onderzoek zoude moeten uitmaken, vermits, naar regten, uit het 
mandaat wordt geboren de aclio directa tegen den lasthobber om te 
geven rekening en verantwoording zijner gestie en de aclio contraria 
tegen den lastgever om zijnen proouratie-houder buiten schade te 
stellen, al hetgeen 
kan zijn, tusschen een gouvernement en den geen die door hetzelve 
tot een of ander ambt, bediening of post geroepen wordt.

Indien toch, in het onderwerpelijk geval, de bedoelde ambtenaren 
ex mandala zouden verbonden zijn en op hun toegepast kunnen 
worden de regtsr* gelen, welke bij de Memorie van regten zijn aan
gevoeld, dan zoude dat stelsel tot de ongerijmdheid leiden, dat het 
Gouvernement buiten rnagte is geweest om met de Araerikaansche
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Huizen van Negotie te transigceren, omdat, in die veronderstelling, 
de Ambtenaren belang hadden gehad om van hunne zijde in regten 
staande te houden, dat zij de Amerikaansche contracten mol regt 
hebben verbroken, teneinde daardoor het Gouvernement en bij gevolg
trekking hunzelve van de gevorderde schadevergoeding zoo mogelijk 
te bevrijden.

Ik geloof derhalve met volle overtuiging, dat de stellers der 
Memorie van een verkeerd beginsel zijn uitgegaan, dat er naar den 
regel in geenen deele een contract tusschen het gouvernement en zijne 
agenten of ambtenaren bestaat, waaruit eene civiele actie kan worden 
geboren, maar dat, wanneer het hoog bestuur door het pligtverzuim 
van zijne beambten schade lijdt, hetzelve die schade moet toeschrijven 
aan de teleurstelling van het vertrouwen waarmede de ambtenaren 
ten onregte is vereerd geweest.

Tegen al dat geredeneerde zal welligt kunnen worden tegenge
worpen de vraag, of dan een Gouvernement, in geen geval, het regt 
heeft om ’s Rijks schatkist te doen schadeloosstellen voor het nadeel, 
dat dezelve door de ontrouwe handelwijze der beambten geleden 
heeft? en of er dan nimmer en in geen geval, termen aanwezig zijn, 
dat een ambtenaar tot schadevergoeding kan worden opgeroepen?

De oplossing dezer vraag, welke ik mijzelven had voor oogen 
gesteld, zal, zoo ik vertrouw, Uwe Majesteit overtuigen, dat de om
standigheden op den algeraeenen regel, welke ik de vrijheid zal 
nemen zoo aanstonds te ontwikkelen, ten bewijze strekken, dat eene 
civiele vervolging van ambtenaren alleen in de uitgezonderde ge
vallen moge lijk is.

Van het beginsel uitgaande, dat er geen contract tusschen het 
Hoog Bestuur en den ambtenaar bestaat, lijdt deze regel uitzonde
ring, wanneer het gouvernement zoodanige handelingen vcrrigl of 
diensten verlangt, welke in het burgerlijk leven, door ieder particulier 
kunnen verrigt of verlangd worden, en in die gevallen bestaat er 
geene gezonde reden om aan het Gouvernement eene actie te ont
zeggen, welke aan ieder burger toekomt.

Deze onderscheiding in acht houdende zal het Gouvernement van 
zijne comptabele ambtenaren rekening en verantwoording kunnen 
vragen, tegen aannemers van publieke werken in regten kunnen 
ageren enz. omdat ieder particulier, in het dagelijksclie leven, kan 
in de gelegenheid zijn zich in dezelfde omstandigheden te bevinden,
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daar buiten kijf ieder particulier een rentmeester, ontvanger, betaal
meester 'enz. kan in zijnen dienst hebben of een werk aanbesteden, 
en in het algemeen overeenkomsten van dien stempel aangaan.

Zoodra echter de functien, aan den ambtenaar toevertrouwd, van 
dien aard zijn, dat tot de uitoefening daarvan een openbaar gezag 
vereischt wordt, kan het pligtverzuim of het misdrijf van den amb
tenaar wel tot afzetting of tot penale vervolging aanleiding geven, 
edoch nimmer en in geen geval, kan dezen aangaande ciuililer 
tegen den ontrouwen ambtenaar worden geageerd, tenzij het mis
drijf waaraan deze zich heeft schuldig gemaakt van dien aard is, 
dat hij hetzelve ook tegen particulieren had kunnen plegen.

Uit de toepassing dezer onderscheiding volgt, dat wanneer bij
voorbeeld de Gouverneur eener vesting dezelve aan den vijand buiten 
noodzakelijkheid of tegen de krijgswetten heeft overgegeven; wan
neer de Commandant van een Legercorps door het verwaarlozen 
zijner instructien, magazijnen in handen van den vijand heeft doen 
vallen; — wanneer de opziener van waterwerken, door'verwaarlo
zing, eene dijkbreuk heeft teweeg gebragt; dat dan de openbare 
beambte wel door de strafwet kan worden getroffen, doch dat nimmer 
civiiiler in die gevallen kan worden geageerd, tot w’aardeering der 
schade, welke daardoor aan den Lande mogt zijn veroorzaakt, om
dat de publieke persoon een misdrijf heeft gepleegd hetwelk in 
geldswaarde onwaardeerbaar is.

Indien echter een ambtenaar eene daad had bedreven, welke hij 
ook tegen partikulieren had kunnen plegen; bij voorbeeld, het ten 
zijnen bate verkoopen van roerende goederen, aan den Staat toe- 
behoorend, het moedwillig in de brand steken van 's Landseigendommen, 
het bederven van een waterwering enz. dan lijdt het, naar mijns 
inzien geen twijfel, dut de Staat, even zeer als een partikulier 
zijne civiele belangen kan doen gelden.

Na dit geredeneerde vermeen ik met stilzwijgen te kunnen voorbij
gaan de bedenkingen, welke mijn geachte ambtgenoot heeft ontleend 
uit de diensten, welke de Gouverneur Generaal Daendels bevorens 
heeft gepresteerd, en uil den ongelukkigen staat, waarin zijne weduwe 
en kinderen zouden worden gebragt, wanneer de schade op zijnen 
boedel werd verhaald; welke bedenkingen alleen en op zich zelve, 
Uwe Majesteit welligt niet zouden afhouden om ’s Rijks regten te 
doen gelden, bij aldicn de zaak voor vervolg vatbaar mogt zijn
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hetwelk mij eeliter zoo zeer bedenkelijk toeschijnt, dat ik de vrijheid 
Uwe Majesteit ontkennend daaromtrent te advyseeren.neme

De Minister van Justitie,
(W. g.) VAN MAANEN.

Extract uit het advies van den Raad van 
State, 15 Oct. 1821, n°. 5.

236.

Met terzijde stelling alzoo van dit punt, zal de Raad zich alleenlijk 
bepalen tot het onderzoek van de vraag of het in de gegeven om
standigheden doelmatig en aan Uwe Majesteit zelfs aan te raden 
zoude zijn om regtsmiddelen tegen de Erven Daendels en de Leden 

den Raad van Indien te doen beproeven, tot verhaal van de 
schadevergoeding aan de Amerikaansche huizen gegeven.

Na eene attente overweging van dezelve en van alles wat ter 
materie dienende is, aarzelt de Raad niet om de oplossing van deze 
kwestie aan Uwe Majesteit negatief voor te stellen, al was liet ook 
dat men in overeenstemming met de gevoelens van de beide ge
raadpleegde departementen het voor in fado moet houden voor be
wezen, dat de gewezen Gouverneur Generaal Daendels en die Raden 
van Indien welke voor het niet erkennen der gemaakte contracten 
hebben gestemd, strijdig met hunne verpligting hebben gehandeld 
en uit hoofde van ongehoorzaamheid aan hoogere bevelen strafbaar 
zouden zijn geweest.

De gronden die den Raad tot dit gevoelen geleid hebben, bestaan 
voornamelijk daarin, dat hij zich zelfs niet heeft kunnen verbergen 
dat er in geval van het ondernemen van geregtelijke poursuites zich 
motieven van defensie zouden voordoen die, wanneer dezelve in 
zoodanig geval door de gedaagden met ernst werden bij de hand 
genomen, den goeden uitslag van zoodanige procedures ten uitersten 
tvvijfelaehtig schijnen te maken en dan nog bij eene gewensehte uit
komst weinig hoop zouden overlaten om van dezelve het bedoelde 
effect te erlangen.

Trouwens hoe zal men kunnen ontkennen, dat de gedaagden die 
in dat geval zoo in hunne kwaliteit als erfgenamen als uit eigen

van
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hoofde wegens medewerking ter zake van eene ongeoorloofde en 
willekeurige daad, tot vergoeding van schade worden aangesproken 
tot hunne verdediging niet zouden kunnen aanvoeren dat zoo wanneer 
de gewezen Gouverneur Generaal Daendels nog in leven was, hij 
zijn gehouden gedrag ten aanzien van het verbreken der kontrakten 
op aannemelijke gronden voor den Regter zouden hebben weten te 
verschoonen; dat de schade welke het Gouvernement thans onder
vindt ter somme van 360000 guldens ten gevolge van eene transactie 
tusschen het Gouvernement en de Amerikaansche handelhuizen aan
gegaan op die som begroot is zonder dat hij of de verdere daarbij 
geconcerneerde Raden van deze overeenkomst de allerminste kennis 
bekomen hebben, veel min daarover gehoord zijn geworden; zoude 
men ook niet kunnen beweren dat de gewezen Gouverneur Generaal 
misschien zoude hebben gesustineerd, dat hij in de moeijelijke positie, 
waarin hij zich destijds gedurende den oorlog geheel afgesneden van 
en buiten alle communicatie met het Moederland bevond, de ver
breking van de contracten als eene volstrekt noodzakelijke en door 
den drang der omstandigheden geboden daad had beschouwd, en dat 
hij alzoo ter goeder trouw en in de hoop van de hooge goedkeuring 
van zijnen Souverein te zullen ondervinden had gehandeld; te dien 
eflfecte dat hij daardoor zoude belmoren te worden geconsidereerd van 
alle verantwoordelijkheid en verpligting tot het geven van schade
vergoeding te zijn gelibereerd.

f
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237. Kabinetsorder van 23 Oct. 1821.

’s-Gravenhagc den 23 October 1821.n°. 26.

Ik vinde mij door den Koning gelast hiernevens aan U. E. ten 
fine van consideratie en advies te doen toekomen een door den Raad 
van State uitgebragt advies, op de daarbij gevoegde rapporten van 
den Minister van Justitie en van het Publieke Onderwijs, de Natio
nale Nijverheid en de Koloniën, als mede op eene memorie van 
regten, allen betrekkelijk de vraag of en in hoeverre de gewezen 
Gouverneur Generaal Danndels en de Raden van Indien kunnen geacht 
worden aansprakelijk te zijn voor de schadeloosstelling, welke aan

1
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de Amerikaansche handelsliuizen heeft moeten worden toegekend, 
wegens het willekeurig verbreken van de met die huizen door de 
agenten van het gouvernement gesloten contracten.

Ofschoon Z. M. erkent dat het bedenkelijk zoude kunnen zijn te 
dezer zake procedures tegen de Erven van den Gouverneur Generaal 
Daendcls aan te vangen, en dat zoodanige procedures met vele zwa
righeden gepaard zouden kunnen gaan, wil Hoogstdezelve evenwel 
aan U. Ex. in overweging hebben gegeven of het niet geheel iets 
anders is aan die Erven uit te betalen hetgeen zij op den Indischen 
achterstand nog te vorderen hebben en of er voor het Gouvernement 
geene termen zijn zouden om door het inhouden daarvan gebruik te 
maken van het eenige middel, bij hetzelve voorhanden om ten minste 
gedeeltelijk het door den Staat geleden verlies te herstellen.

liet zal Z. M. aangenaam zijn in het door U. E. op de onder- 
werpelijke zaak uit te brengen rapport ook hare gedachten omtrent 
de bedoelde bedenking aan te treffen.

De Staatsraad etc.

Aan Z. E. den Minister van 
Financiën.

238. Rapport van den Min. van Finantiën El out 
aan den Koning, 25 April 1822.

’s-Gravenhage den 25 April 1822.Secreet n°. 627.

De Staatsraad belast met de directie der Staats-Secretarie daartoe 
door Uwe Majesteit gelast heeft op den 23 Oclober 1821 den onder- 
geteekende ten fine van consideratien en advijs doen toekomen een 
door den Raad van State uitgebragt advies op de daarbijgevoegde 
rapporten van de Ministers van Justitie en voor het Publiek Onderwijs, 
de Nationale Nijverheid en de Koloniën, alsmede op eene memorie 
van regten, allen betrekkelijk de vraag of en in hoeverre de gewezen 
Gouverneur Generaal Daendcls en de Raden van Indiën kunnen 
geacht worden aansprakelijk te zijn voor de schadeloosstelling, welke 
aan de Amerikaansche handelhuizen heeft moeten worden toegekend, 
wegens het willekeurig verbreken van de met die huizen door de 
Agenten van het Gouvernement gesloten kontrak ten.
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De voorn. Staatsraad gaf daarbij verder te kennen, dat hoezeer 
Uwe Majesteit erkende dat liet bedenkelijk zoude kunnen zijn te 
dezer zake procedures tegen de erven van den Gouverneur Generaal 
Daendels aan te vangen en dat zoodanige procedures met veel zwa
righeden gepaard zouden kunnen gaan, Hoogst dezelve den onderge- 
teckcnden in overweging wilde gegeven hebben of het niet geheel 
iets anders is aan die Erven uit te betalen hetgeen zij op den Indi- 
sclien achterstand nog te vorderen zouden hebben, en of er voor het 
Gouvernement geen termen zouden zijn om door het inhouden daar
van gebruik te maken van het eenige middel bij hetzelve voorhanden 
om ten minsten gedeeltelijk het door den Staat geleden verlies te 
herstellen.

Dc zaak, welke het onderwerp van onderzoek uitmaakt, is den 
ondergeteekende in alle hare omstandigheden bekend geworden, toen 
hij de eer had Uwe Majesteit in Nederlands indien mede te verte
genwoordigen.

Commissarissen Generaal toch hebben ten gevolge van U^er Ma- 
jesteits besluiten eerst de schadevergoeding, waarvan hier de rede is, 
onderzocht en geregeld, en daarna aan eene persoonlijke commissie 
de vragen ter onderzoek voorgesteld of en in hoeverre de gewezen 
Gouverneur Generaal Daendels en de Raden van Indien aansprakelijk 
waren voor de schaden aan den Lande uit het niet gestand doen 
der bewuste contracten voortgesproten. Het verslag van deze Com
missie is thans bij de stukken voorhanden; bij gelegenheid evenwel 
dat Commissarissen Generaal hetzelve aan het Departement van 
Koloniën toezonden, merkten zij aan dat welligt te dezen niet zou 
kunnen worden beslist, tenzij de gewezen Gouverneur Generaal in 
zijne belangen gehoord was, en gaven in bedenking den Minister 
van Justitie te hooren. Voordat dc Minister van Koloniën zich in 
staat bevond, dit een en ander ter kennis van Uwe Majesteit te 
brengen, was de lieer Daendels overleden, en den veranderden staat 
van Zaken gaf denzelven Minister aanleiding om althans de gestreng
heid van het regt zooals het in het regtsgeleerd advies wordt betoogd, 
op de weinig bemiddelde weduwe en kinderen niet te doen werken.

De Minister van Justitie, in wiens handen Uwe Majesteit het ad vijs 
van het Departement van Koloniën heefi doen stellen, meende om 
bij zijn rapport aangevoerde redenen, dat het zeer bedenkelijk was 
of naar regten de gewezen Gouverneur Generaal Daendels of dc
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Raden van Indien tot de schadevergoeding gehouden waren, zoodat 
hij meende dat de zaak voor geen vervolg vatbaar was. De Raad 
van State, welks consideratien en ad vijs door Uwe Majesteit ten 
dezen geviaagd waren, heeft Uwe Majesteit stellig ontraden om de
Erven van den voormaligen Gouverneur Generaal Daendels en de
Leden van den Raad van Indien die zulks zoude mogen aangaan
in regten aan te spreken — dan de gronden waarop dit advijs rust,
zijn weder geheel verschillende van die der beide gem. Ministers.

Wat hiervan zij, genoeg is het dat allen eenstemmig tot het zelfde 
besluit komen, hoezeer dan door onderscheidene beweegredenen 
geleid.

De ondergeteekende voegt zich daarbij dan ook; hij zal wel niet 
treden in eene breede ontwikkeling van zijne gronden, maar hij acht 
zich evenwel verpligt met een enkel woord aan te merken, dat hij 
met alle bescheidenheid twijfelt of de leer in het verslag van zijnen 
geëerden ambtgenoot, den Minister van Justitie voorgedragen, wel 
den toets kan doorstaan — liefst zou hij zich vereenigeu met het 
aangevoerde door den Raad van State — terwijl ook de bedenkingen 
door den Minister van Koloniën bijgebracht als bij reden en kunnen 
worden aangenomen.

Uwe Majesteit zelve schijnt tot zulk een besluit over te hellen, 
en het is dus noodeloos dit nader te ontwikkelen. Meer komt het 
nu aan op de vraag of in het inhouden der uitbetaling van hetgeen 
aan den overleden Gouverneur Generaal Daendels uit den Indischen 
achterstand nog zoude toekoraen, een middel zou kunnen gevonden 
worden om het door den Staat geleden verlies te herstellen.

De ondergeteekende meent in allen eerbied deze vraag ontkennend 
te moeten beantwoorden.

Wanneer er geen termen zijn voor oene reglsvordcring dan is er 
ook geen regt tot het weigeren van een betaling, die anderzins zoude 
behoren gedaan te worden — de eenige grondtoon tot compensatie 
of retentie welken een crediteur kan oeffenen, is gelegen in eene 
wederkeerige vordering van den eersten op den laatsten - eens 
aangenomen dat deze niet bestaat of ten minsten aan grote be
denkingen onderhevig is, zoo vervalt alle grond tot weigering van 
betaling; zulk eene weigering zou zelfs eene aanspraak in regten 
van de anderen zijde ten gevolge hebben, en alzoo zou men in pro
cedures komen die men zoekt te vermijden.
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De ondergeteekende vertrouwt, dat deze eenvoudige maar naar 
zijn inzien onwrikbare redenering voldoende is ter vestiging van zijn 
gevoelen, dat de vordering, welke de overleden Gouverneur Generaal 
Daendels op den Indisehen Achterstand hebben mogt, aan zijne regt 
verkregen hebbende niet onthouden kan worden op grond dat hot Gou 
verneraent zich alzoo schadeloos (kan) stellen van de geleden verliezen, 
waarvan de onderhavige stukken handelen — met andere woorden, 
die vordering op de Indische achterstand moet niet met de zaak der 
Americaansche schadevergoeding in verband gebragt worden.

Van welken aard die vordering is, kan welligt een onderwerp van 
nader onderzoek worden. Commissarissen Generaal hebben indertijd 
ook daaromtrent een verslag aan het Departement van Koloniën in
gezonden, waarvan het gevolg hier te Lande den ondergeteekenden 
onbekend is.1

De Minister van Financiën.I
(w. g.) Elout.

£

231). Kabinetsorder van 27 April 1822.

’s Hage den 27 April 1822.Secreet.

IA Bs

De Koning gelast mij aan Uwe Excellentie te doen geworden de 
hierncvensgaande adviezen van de Ministers van Justitie en van 
Financiën en van den Raad van State, uitgebracht op Uw rapport 
van den 24 Januari 1821 n°. 69 en bijlagen, betrekkelijk tot de vraag 
of en in hoeverre de gewezen Gouverneur Generaal Uamulcls en de Raden 
van Indië kunnen geacht worden aansprakelijk te zijn vooi de schade
loosstelling welke aan de Amcrikaansche handelshuizen heeft moeten 
worden toegekend, wegens het willekeurig verbreken van de met 
die huizen door de agenten van het Gouvernement gesloten kontrac- 
ten en U tevens uit te noodigen om Z. M. deswege te dienen van 
advies in verband en met mededeeling van het verslag hetwelk vol- 

het Rapport van den Minister van Finantien ingeus het slot
der tijd omtrent den aard der vordering van wijlen den Gouverneur

van
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Generaal Daendels op den Tndischen achterstand, door Commissarissen 
Generaal van Nederlands In cl ie aan Uwe Excellentie gedaan is.

De Staatsraad enz.
Z. E. den Minister van het 

Publiek onderwijs, de Na
tionale Nijverheid en de 
Koloniën.

240. Rapport van Min. Palck aan den Koning, 
12 Sept. 1822.

Den 12 September 1822.n°. 672.

Aan den Koning.

Bij rapport van 24 Januarij 1821 n°. 69 had ik de eer U. M. 
verslag te doen van de toen bij mij ontvangen depeche van Koramis- 
sarissen Generaal te llatauia rakende het den Lande (al dan niet) 
competeerende regres op den voormaligen Gouverneur Generaal 
Daendels en een gedeelte van de nevens hem gediend hebbende 
Raden van Indien ter zake van de- door hun toedoen bij den Lande 
geincurreerde en aan zekere Americaansche Handelhuizen uitbetaalde 
schadevergoeding en voorts aan Hoogstdenzelven voor te dragen, dat, 
naar het mij was voorgekomen, die schadevergoeding op gem. Gou
verneur Generaal en Raden, doch voornamelijk op den eersten, 
volgens het strikte regt konde worden verhaald, met bijvoeging 
intusschen van de redenen, die het bij mij bedenkelijk maakten om 
zoodanig verhaal tegen de weduwe van den Gouverneur Generaal 
Daendels of de erfgenamen en representanten der bedoelde Raden 
van Iudie te beproeven. Het behaagde U. M. dit mijn rapport om 
consideratien en advies te renvoyeren aan den Heer Minister van 
Justitie, voorts op het advies van dezen Minister, de consideratie en 
het advies in te nemen van den Raad van State en al verder het 
advies van dit Kollegie tenzelfden einde te renvoyeren aan den 
Heer Minister van Financiën, aan wien U. M. tevens in overweging 
heeft gegeven, of er ten behoeve van den Staat geene termen zouden 
aanwezig zijn voor de retentie van die gelden welke de erlgenamen
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van dikwijls gem. Gouverneur Generaal Daendels op den Indischen 
achterstand mogtcn te vorderen hebben ? ten einde door dit middel 
het bij den Staat geleden verlies ten minste gedeeltelijk te herstellen ?

Ook door den Heer Minister van Financiën is aan U. M. verlangen 
voldaan en Hoogstdezelve heeft nu laatstelijk door den Heer Staatsraad, 
belast met de directie der Staats Secretary, al deze stukken aan mij 
doen toekomen, met noodiging om U. M. ter dezer zake te dienen 
van nadere consideraiien en advies, in verband en onder mededeeling 
van het verslag, rakende den aard der vorderingen van wijlen den 
Gouverneur Generaal Daendels op den Indischen achterstand, door 
Kommissarissen Generaal te Batavia indertijd aan mij ingezonden 
en waarvan de Minister van Financiën bij het slot van zijn rapport 
melding maakt.

Na eene vergelijkende lecture van de drie opgenoemde en hierbij 
teruggaande adviezen, is het mij gebleken, dat dezelve ten slotte, 
onderling en ook met mij, daarin overeenstemmen, dat het onraadzaam 
zij in de onderhoorige zaak procedures aan te vangen.

De gronden van deze eenstemmige conclusie loopen intusschen 
zeer uiteen. De Heer Minister van Justitie ontkent alle verant
woordelijkheid zoo van den voormaligen Gouverneur Generaal als van 
de Raden, die tot het met de vroeger ontvangen bevelen strijdige 
besluit lmnne stem gegeven hebben. De Heer Minister van Financiën 
trekt deze leer in twijfel, doch neemt iets later, hoezeer zonder eenig 
betoog, eveneens aan dat er geen grond van regtsvordering bestaa', 
en oordeelt diensvolgens de door U. M voorgestelde vraag, opzigtelijk 
het inhouden der van de Erven Daendels competerende gelden ont
kennend tc moeten beantwoorden. De Raad van State laat zich op 
do regtskwestie volstrekt niet uit en bepaalt zich ceniglijk tot de 
mededeeling van sommige opmerkingen, die,
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zijn oordeel, denaar
bovengemelde conclusie wettigen.

Wat mij betreft, overeenkomstig mijne eenmaal geuitte meening, 
ik mij bij mijnen ambtgenoot den Minister van Financiën envoeg

twijfel, evenals hij, met alle bescheidenheid, aan de geldigheid van 
de door den Minister van Justitie ontwikkelde Regtsdoctrine, doch
ik verschil daarentegen van hem met opzigt tot dc gevolgtrekking, 
mcenende dat, wijl er wel degelijk een grond van regtsvordering 
bestaat, er ook termen voor retentie of compensatie, of voor beiden 
aanwezig zijn, en ik zoude zeer bereidvaardig te dezer gelegenheid
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de zaak in dit opzigt zoowel als met betrekking tot de verant
woordelijkheid der dikwijls bedoelde personen, nader in hare bijzonder
heden nagaan en de gronden van een eu ander breeder ontwikkelen, 
indien niet bij mij nog altijd dezelfde bedenkingen bestonden, welke 
ik de eer had bij mijn gem. rapport van 24 Januarij 1821 aan U. M. 
voor te dragen en waaraan deze en gene door den Raad van State 
gemaakte opmerking nog nadere kracht bijzet.

Derhalve, gelijk ik vroeger vermeende, het beproeven van een 
regtstreeksch verhaal op de Erven Daendels niet te kunnen aanraden, 
even zoo moet ik mij thans op dezelfde gronden of liever op grond 
van dezelfde bedenkingen, onthouden van te adviseren tot een 
zijdelings verhaal, gelijk in het middel van retentie of compensatie 
ligt opgesloten.

De aanwending intusschen van ditzelfde middel komt mede in 
overweging bij de meer bepaalde beschouwing, waartoe ik thans 
overga, van zekere vordering der Erven Daendels ten laste van den 
Indischen achterstand.

In het jaar 1815 adresseerde zich aan U. M. de raeergen. oud- 
Gouverneur Generaal Daendels met verzoek dat het bedrag van 
zekere bij zijn rekwest nader omschreven dertig stuks bons, mogt 
worden verklaard preferent boven de koloniale schulden uit de gewone 
in kas tellingen gesproten, uit hoofde en ter zake, dat dezelve bons 
hadden gestrekt tot betaling van vaste goederen door hen vóór en 
tijdens zijn vertrek, aan de Regering van Indië verkocht, en dat 
voorts Kommissarissen Generaal mogten worden aangeschreven om 
den Rekwestrant of zijne gemagtigden te Batavia te doen weten, 
wanneer gem. bons ter betaling zouden kunnen worden aangeboden.

U. M. heeft daarop, sub dato den 24 October 1815 n". 35 het 
besluit genomen, waarvan ik, gemakshalve, een afschrift hiernevens 
voeg, zoowel als van het evengem. rekest. Dit besluit is door den 
voormaligen Directeur Generaal van Koophandel en Koloniën dadelijk 
medegedeeld aan Kommissarissen Generaal van Neerlands Jndie en 
deze hebben bij secrete missive van 25 December 1818 la SS., 
welke benevens hare bijlagen in originali hiernevens gaat, voldaan 
aan den last, hun bij het laatste gedeelte van evengem. besluit opge
legd en het is deze missive, welke het Verslag bevat, waarvan door 
den Minister van Financiën, bij het slot van zijn rapport, gesproken 
wordt.
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Inmiddels is door gem. Heer Directeur Generaal van Koophandel 
en Koloniën, almede aan Kommissarissen Generaal te Batavia toe
gezonden U. M. besluit van 20 September 1816 n°. 20 waarvan 
U. M. insgelijks een afschrift hiernevens vindt, en waarbij Hoogst- 
dezelve van de hand wijst het verzoek van een der gemagtigden 
van den voormaligen Gouverneur Generaal Daendels, om beslissing 
van de tusschen dezen en den Gouverneur Generaal Janssens gere- 
zene kwestie over het gedeeltelijke beloop van zekere geplukte en 
verkochte vogelnestjes, met autorisatie op den Directeur van Koop
handel en Koloniën om bij Kommissarissen Generaal te Batavia, 
nadere en bepaalde informatie ten aanzien van den grond en zamen- 
hang dezer zaak in te winnen.

Kommissarissen Generaal hebben, om redenen bij hunne voorzeide 
missive aangevoerd, hun berigt en hunne consideratien in hetzelfde 
verslag begrepen en ik zal derhalve gelegenheid hebben om tegelijk 
over dit punt mijn gevoelen aan U. M. voor te dragen.

En wat dan allereerst betreft de meergem. vordering van gem. 
Gouverneur Generaal, U. M. vindt den oorsprong van dezelve ge
noegzaam aangewezen in het nevensgaande verslag en deszelfs bij
lagen, waaraan ik vermeen mij, in dit opzigt, veiliglijk te kunnen 
gedragen, alleenlijk doende opmerken, dat de bewoordingen door 
wijlen den Heer Daendels zelven in zijn rekest gebezigd, peremtoir 
de meening wederleggen van de personeele commissie, welke Kom
missarissen Generaal met het onderzoek ten deze belast hadden, 
dat do bons niet afkomstig waren van eene overdragt van vaste 
goederen aan den Lande. Wat voorts den aard, namelijk de daaruit 
voortvloeiende verschuldigdheid of onverschuldigdheid, der gevorderde 
som betreft, ook daaromtrent bevat, naar mijn inzigt, het verslag 
beslissende bijzonderheden, en wanneer ik afga op de feiten door 
Kommissarissen Generaal of door de personeele Kommissie geposeerd 
en daarbij de toedragt der zaak, zoo als dezelve zich uit die feiten 
on omstandigheden ontwikkelt, voor bewezen houde, dan kunnen 
de dertig stuks bons, waarvan de betaling wordt gevraagd, niet wel anders 
beschouwd worden dan als de vrucht van zeer berispelijke hande
lingen, waarin de Gouverneur Generaal Daendels, door de toegevend
heid, de slapheid of het mindere doorzigt der toenmalige Raden van 
India niet is weerhouden of verhinderd geworden. De vragen door 
Kommissarissen Generaal gedaan, laten alzoo slechts een ontkennend

ri
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antwoord toe, met uitzondering misschien van de vierde, in zooverre 
als daarbij liet regt van derde bezillers Ier goeder trouw moet of kan 
in aanmerking komen. Doch, wat den gewezen Gouverneur Generaal 
betreft, zoo schijnt het aan geene bedenking onderhevig te zijn, dat 
het Gouvernement tot de uitbetaling van het bedrag der bewuste bons, 
ongehouden is. De lacsio ultra dimidiuin, die den grond van deze 
ongebondenheid uitmaakt, is genoegzaam bewezen in het regts- 
middel, waarvan het gouvernement zich zoude kunnen bedienen, is, 
vermits de zaak tot het ressort der justitie te Batavia behoort en 
diensvolgens naar het daar nog vigerende oud-Iiolland3ch regt moet 
beoordeeld en behandeld worden, de bekende actio vendili ad il ut 
emlor vel reccplo prelio, reslituat rem vel tantum adjiciat, quantum 
juslo prelio dcest; welke actie, vermits volgens de leer der Regts- 
doctoren, daarop van applicatie is de prescriptio triginla annoruni, 
zij niet is geprescribeerd.

Vo’gens den bekenden regel non debet, cui plus licet qttod minus 
est non licerc, zoude mijns bedunkens, het Gouvernement kunnen 
beginnen, zoo niet geheel volstaan met, op grond van de gem. 
lacsio ultra dimidium de likwidatie der bewuste 30 bons te weigeren, 
vermits dezelve als onverschuldigd kan worden beschouwd en be
taald zijnde condiclione indebiti zoude kunnen worden teruggevorderd.

Derhalve ook met betrekking tot deze zaak, voor zooverre betreft 
hel regt, hetwelk de staat zoude kunnen uitoefenen, bestaat er bij 
mij niet de minste twijfel, maar met opzigt tot de dadelijke uit
oefening van dit regt neem ik andermaal de vrijheid mij te gedragen 
aan de bedenkingen, vervat in mijn rapport van 24 Januari 1821 
n°. 69, die uithoofde van de gelijkheid der beide zaken in hare 
gevolgen, ook hier van toepassing zijn en bij de herinnering waaraan 
mij nog voor den geest is gekomen of niet U. M. ingeval Hoogst 
dezelve om redenen van Staatkundig belang, door liet weigeren der 
uitbetaling van de Bons, een exempel wilde statueren, zoude kunnen 
goed vinden om tevens aan de weduwe Uucndels haar leven ge
durende, een matige jaarrente of gratificatie te verzekeren, door welk 
blijk van milddadigheid zij zich met erkentelijkheid zouden kunnen 
overtuigen, dat het in dezen bij het Gouvernement niet om consi- 
deratien van een pscunicelen aard is te d >en geweest noch om de 
vernietiging der uitzigten, waarmede zij, die overigens aan al het
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gebeurde geen deel of schuld heeft, zich persoonlijk mag hebben 
gevleid.

Mij rest nu nog te spreken van de zaak der vogelnestjes en het 
geschil over een zeker gedeelte van de opbrengst derzelve tusschen 
de Gouverneurs Generaal Jansscns en Daciulcls gerezen. Omtrent de 
zaak in het algemeen zou ik niets te voegen weten bij het Rapport 
door meergemelde personele Kommissie sub dato 30 November 1818 
uitgebragt en bij de stukken voorhanden, maar tegen de aanmerking, 

^door Kommissarissen in het tweede gedeelte van haar verslag ge
maakt, dat, namelijk de bij den Gouverneur Generaal Dacndcls genoten 
voordeelen uit den boezem der Vorsten en niet uit ’s Lands kas
kwamen en krachtens welke zij meenen dat de handelwijs van dien 
Gouverneur Generaal in een eenigzins gunstiger licht moet voor
komen, geldt mijns inziens deze tegenbedenking, dat, in allen gevalle 
de betrekking tusschen de Residenten nevens den Gouverneur van 
Jaua’s Noord Oostkust en de bedoelde Vorsten geene particuliere 
betrekking was, maar de betrekking van ambtenaren, die een hooger 
Gouvernement representeren gegrond op traktaten of oude herkomsten 
van een politieken aard, ten gevolge waarvan die ambtenaren zekere 
voordeelen genoten; dat, zoo de halve opbrengst der vogelnestjes in 
der Vorsten landen seiisu striclo geen eigenlijk inkomen van den 
Staat wezen mag, dezelve echter als zoodanig moet beschouwd worden, 
vermits daardoor de bezoldiging van den Gouverneur van Jaua en 
ook die van de Residenten te Snuracarla en Djorjocarla aan den 
Lande bespaard werd, zoodat het bestaande verschil slechts in den 
vorm huisvest, uithoofde dat die opbrengst dadelijk in handen van 

Gouverneur en Residenten kwam zonder alvorens in ’s Landsgein.
kas gestort en vervolgens weder op de gewone wijze uitbetaald te zijn.

Na de intrekking derhalve van den post van Gouverneur van 
Java’.s Noord Oostkust, had het anders bij dezen genoten deel in de 
opbrengst der vogelnestjes in ’s Lands kas behooren te worden over- 
gebragt, zoodra ten minste de Gouverneur Generaal zich daarover 
eenige beschikking aanmatigde, gelijk hij gedaan heeft, door de pacht 
aan te houden, hetwelk hij niet in zijn privé konde doen en even
min ter vermeerdering van zijn inkomen van Gouverneur Generaal, 
vermits hij daartoe niet was geautoriseerd. Maar vooral was het 
overbrengen van die gelden in 's Lands kas de pligt geweest van 
den Gouverneur Generaal Daciulcls, omdat hij, gelijk ook door Kornmis-

%*
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sarissen Generaal wordt aangevoerd, in plaats van den ingetrokken post 
van Gouverneur van Jaua eenen nieuwen post, dien van Kommissaris of 
Landdrost crëeerde en de daardoor veroorzaakte uitgaven ten laste 
van den Lande bragt.

Naar mijn gevoelen heeft dan de gouverneur generaal Daendcls 
zicli ook weder in dit geval aan een hoogst ongeoorloofd bedrijf schul
dig gemaakt en zich een inkomen toegeëigend, waarop hij (en hij 
vooral) niet de minste aanspraak had, veel min eenig regt konde 
doen gelden, en het lijdt bij mij geen twijffel, dat van hem gouver
neur generaal het onder dien titel genotene, met de interessen, zoude 
kunnen worden terug gevorderd en dat hij, bij weigering, eene ge- 
regtelijke condemnatie niet zoude kunnen ontgaan.

Doch is deze terugvordering aan te raden of bestaan er, gelijk 
lieeren Kommissarissen generaal, hoewel in een anderen zin reeds 
vroegen, termen om den gouverneur generaal Daendcls in het bezit 
van het genotene te laten? Mijn antwoord op deze vraag zoude zijn, 
dat bij de bekende omstandigheden van de Erven Daendcls, van 
dergelijke condictie of terugvordering weinig goeds te wachten is en 
ook de gunstigste condemnatie ten hunnen laste geen het minste 
voordeel geven kan; op grond van welke omstandigheid, ik zoude 
vermeenen tot geene geregielijke poursuites te dezer zaak te moeten 
adviseren. Te minder daar, in dit opzigt voor het vervolg niets te 
vreezen is en de opbrengst der vogelnestjes thans aan 'sLands kas 
verantwoord wordt. Wat nu ten slotte betreft de som van Rds. 66183.30, 
die de generaal Janssens zich door de gemagtigden van zijnen voor
ganger had doen ter hand stellen met voornemen om dezelve a 
deposito te houden totdat van liooger hand over de bevoegdheid van 
den oppergezaghebber om zoodanig voordeel te genieten uitspraak 
zoude zijn gedaan en het Fransche gouvernement, van welk gen. 
generaal zijne zending had ontvangen en van welk alleen hij afhan
kelijk was, heeft hem in 1815, bij de likwidatie zijner tractementcn 
dat aanzienlijk bedragen finaal toegekend.

Al bet vorenstaande en wat de daartoe belrekkelijkc stukken in- 
houden in een kort overzicht, om U. M. beslissing gemakkelijk te 
maken, bijeentrekkende, vinl ik:

1°. dat, naar het eenstemmig oordeel der door U. M. geraad- 
pleegden, op de Erven Daendcls geen verhaal behoort tc worden be
proefd omtrent de schade bij den Staat geincurreerd tengevolge de

!
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door wijlen den gouverneur generaal gehoudene handelwijze met de 
Amerikaansche Kooplieden.

2°. dat, op grond van gelijksoortige bedenkingen, niet kunnen 
worden teruggevorderd de sommen die zich de gouverneur generaal 
Dacndels tegen alle reden en pligt, uit de pacht der vogelnestjes 
toegeëigend had.

3°. dat, voor zooveel het Departement van Koloniën betreft, ont
kennend moet worden beantwoord de bij U. M. besluit van 26 Sep
tember 1816 n°. 20 geopperde vraag of het belang van het Rijk 
misschien zoude kunnen vorderen nog eenig verder onderzoek te 
doen omtrent de insgelijks van de pacht der vogelnestjes afkomstige 
questieuse som van Rds. 66183.30.

en 4°. dat het bedenkelijkste punt betrekking heeft tot het door 
den generaal Daendels successivelijk verrigte met Buitenzorg, moetende, 
indien U. M. overeenkomstig de strekking van het praeadvies van 
Kommissarissen generaal, dat alles meent te moeten afkeuren, de 
verevening der Bons, op den voet voor den Indisehen achterstand be
paald, definitief aan de belanghebbende ontzegd en geweigerd wor
den, terwijl, indien U. M. het meer geraden acht om het te laten 
berusten bij de homologatie in 1809 door het toenmalige gouverne
ment op de schikkingen omtrent Buitenzorg en Weltevreden verleend, 
alsdan dient te worden ingetrokken het verbod bij Koninklijk besluit 
van 27 October 1815 n°. 35 tegen de erkenning en voldoening der 
bons van wijlen den lieer Daendels voorkomende, in welk geval der- 
zelver bedrag, evenals de overige schulden van Iudië op den voet 
van liet besluit van 4 November 1820 zal worden gelikwideerd.

i

De Min. enz.
5
:A. R. F.

* 241. Extract uit een brief van S p o o r s aan Constant 
24 Sept. 1822.

liet komt nu maar aan op de nieuwe bedenkelijkheid door den 
Heer Elout te beide gebragt. Ja! ik erken volmondig dat op de 
aankoop (van Buitenzorg en Weltevreden) zeer veel te zeggen valt.
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Daendels erkende dit zelf, maar hij sloeg dien weg in om een potje 
te maken. Dit hadden alle gouverneurs vóór hem gedaan, doch langs 
middelen dien in lang zoo onschuldig niet waren. Door dien aankoop 
waren ten minste geen particulieren benadeeld. Dan hoe ’t ook zij, 
het Gouvernement van dien tijd (Koning Lodewijk) heeft den aankoop 
goedgekeurd, zekerlijk uit overweging dat het tractement aan Daendels 
als Gouverneur gemaakt niet hoger was. De verhoop blijft dus overig, 
en dan sustineer ik, dat D. de aangekochte goederen te goedkoop en 
vooral niet te duur heeft afgestaan. De betrekkelijkheid der prijzen 
tusschen koop en verkoop komt niet in aanmerking, en dit zijn 
twee afzonderlijke handelingen. De eerste is goedgekeurd door het 
competente gezag en al wat men daaromtrent zou willen aanvoeren, 
is daardoor vervalleu. Ten aanzien van de andere kan men vragen 
of het Gouvernement thans genegen zou zijn die goederen weer af 
te staan voor gelijken prijs als waarvoor Daendels die verkocht 
heeft. Dit zou dan toch het geval moeten zijn, zoo men Daendels 
wil beschuldigen van een bedrog boven de helft. De geheele ophef 
die men daarover maakt vervalt, wanneer men de intrinsique waarde 
in aanmerking neemt. De Rijksdaalder waarvoor de verkoop geschied 
is. Ik helder dit met een voorbeeld op (finantieele beschouwingen 
omtrent Rijksdaalder en de bons door D. gekregen in betaling). 
Die somma is dan het voornaamste hetwelk Daendels voor alle zijne 
moeite en gevaren uit de O.-I. in 1808 tot 1811 als Gouv. Gen. 
heeft weggedragen. En dit wil men zijne ongelukkige weduwe nog 
onthouden! Is er wel immer een Gouv. Gen. uit die oorden terug
gekomen met minder? Ik ken apothekers die met meer dan het 
dubbelde gerepatrieerd zijn. Zoude de Hr Elout met het ongeluk op 
zijn retour nog niet wat meer overgehouden hebben?

242. Rapport van Min. Falck aan den Koning, 
12 Jan. 1823.

Brussel den 12 Jan. 1823.N°. 36.

Overeenkomstig den mij van wege Uwe Majesteit toegekomen last 
heb ik de eer hierbij over te leggen het ontwerp van een besluit
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door welk ik meene dat finaal zoude kunnen worden afgedaan al 
het gene achter volgens aan Hoogstdeszelfs aandacht onderworpen is 
geweest met betrekking tot de handelingen van wijlen den Heer 
Dacndels als Gouverneur Generaal van de Oost Indische Bezittingen. 
Wat het pensioen betreft welk Uwe Majesteit zich niet ongenegen 
verklaard heeft aan zijne weduwe toe te leggen zal ik thans alleen 
herinneren dat het voor Mevrouw van der Capcllen bedongene 
pensioen ingeval haar man in de eerste vijf jaren van zijne ambts
waarneming was komen te overlijden, vier duizend gulden zoude 
hebben bedragen en al de omstandigheden in acht genomen zijnde 
meene ik dat Mevrouw Dacndels alle reden hebben zal van zich 
over Uwer Majesteits edelmoedigheid te verheugen indien zij jaarlijks 
drie vierden van deze som genieten raag. Doch welke gunst zij ook 
van Uwe Majesteit te verwerven hebbe, het is mij beter voorgekomen 
dat zij eerst zelve daartoe aanzoek doe, en het is uit dien hoofde 
dat deswege in het besluit zooals ik het ontworpen heb geen woord 
gevonden wordt.

De Minister
voor het publieke onderwijs 

de Nationale Nijverheid & de Koloniën 
(w. g.) A. R. Falck.Aan den Koning.:

:

14 Jan. 1823, n°. 25.243. Koninklijk besluit van

Wij WILLEM bij de oratie Gons, Koning 
der Nederlanden, Prins van Oranje- 
Nassau, Groot-Hkrtog van Luxemburg,
ENZ., ENZ., ENZ.

14 Jan. 1823 
n°. 25.

Willende overgaan tot de afdoening van verschillende dusverre 
onbeslist goblevenc punten betrekkelijk tot het bestuur der Oost- 
Indische Bezittingen ten tijde van wijlui den Gouverneur Generaal 
Dacndels.

Herzien:
1°. Ons besluit van 9 Mei 1815 n°. 5, krachtens welk moest worden 

onderzocht of en in hoeverre op de voormalige Regering van Oost-Indic
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dan wel op eenige van hare leden behoorde te worden verhaald het 
bedrag der schadevergoeding van wege het Rijk toegekend aan de 
Amerikaansche kooplieden met welken indertijd op hooger last was 
gecontracteerd door ftlr. R. G. van Polancn.

2°. Ons besluit van 20 September 1816 n°. 20, waarbij onder af
wijzing van zeker verzoek van J. A. van Braam voor eene nadere 
beslissing gereserveerd is de vrage of nog eenig onderzoek te passé 
komt omtrent de pacht der vogelnestjes, speciaal voor zooveel der 
zelver opbrengst in geschil is geweest tusschen de Generaals Dacndcls 
en Janssens.

3°. Ons besluit van den 27 October 1815 n°. 35, bij welk de 
dispositie op zeker verzoek van den oud-Gouverneur Generaal Daendcls 
aangehouden en daarentegen van onze Kommissarissen Generaal over 
Nederlandsch Indie een berigt geworden is wegens de transactiën 
die met evengem. gezaghebber, staande zijn verblijf op Java ten 
aanzien der overneming zijner vaste goederen hadden plaatsgevonden;

Gezien:
de rapporten ten gevolge van die besluiten door Kommissarissen 

Generaal ingezonden vergezeld van de adviezen der personele Com- 
missien door hen met het naauwkeurig onderzoek der respectieve 
vraagpunten belast, zijnde deze adviezen gedagteekend Batavia 30 
Julij, 28 September en 30 November 1818.

Gelet:
op de consideratien en advies achtervolgens ingediend 
door het Departement van Koloniën 24 Januari 1821 n°. 09, 
door dat van Justitie 30 Maart 1821 L. O.” 
door den Raad van State in dato 15 October 1821 n°. 5, 
door het Departement van Financiën in dato 25 April 1n°. 627 
en andermaal door het Departement van Koloniën in dato 12 Sep

tember 1822 nü. 672.
En in overweging nemende:
dat, hoe laakbaar ook de verbreking in Indie van de door Mr. R. G. 

van Polanen q. q. aangegaane verbintenissen geweest zij, het echter na 
een zoo ruim tijdsverloop en bij de velerlei gebeurtenissen die in 
hetzelve plaats gevonden hebben onmogelijk is te bepalen in welke 
mate de voor het Rijk nadeeligc gevolgen dier ongehoorzaamheid 
op de ambtenaren die zich aan dezelve hebben schuldig gemaakt
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en waarvan de meeaten, zoo niet allen, overleden zijn, zoude kunnen 
worden verhaald;

dat de opbrengst van de pacht der vogelnestjes, welke de Gouver
neur Generaal Daendels zich na de afschaffing van den post van 
Java (*) boven het hem toegclegde tractement, eigendunkelijk had 
toegeeigend, sedert de herstelling van het Nederlandsch Gezag in 
OosL-Indië behoorlijk aan de koloniale kas was verantwoord;

dat de uit dezelfde pacht van 1810/1 afkomstige som van Rds. 
66183.30 ter zake van welke tusschen de Generaals Daendels en 
Janssens verschil is geweest cn die laatstgenoemde als een deposilum 
naar Europa mede genomen had, hem bij de verevening zijner trac- 
tementen door het Fransch Gouvernement van hetwelke hij zijne 
zending ontleend had, finaal is toegewezen;

dat de vaste goederen uit welker overneming door het Indisch 
Bestuur de waarde der bons (396666| Rijksd.) gesproten is, tot welker 
preferente erkenning door wijlen den Gouverneur Generaal Daendels 
verzoek is gedaan, hem grootendeels waren aangekomen uit de 
hoogst berispelijke schikking die Buitenzorg in zijne handen had 
gebragt, — eene schikking die nimmer de homologatie van het 
Gouvernement in Europa zoude hebben erlangd indien het de om
standigheden naar behooren gekend had en aan hetzelve een waar
achtig berigt was gegeven van de waarde des eigendoms dat voorn. 
Gouverneur Generaal zich voor een uitschot van slechts 39500 Rijks
daalders had laten toewijzen.

Hebben goedgevonden en verstaan:
a. geen gevolg te geven aan de verantwoordelijkheid Gouverneur 

Generaal en Raden van Indie indertijd opgelegd voor de schade
vergoeding die het verbreken der contracten van Mr. 11. G. van Po- 
lanen het Rijk in het geval brengen mogt van aan de belanghebbende 
toe te kennen.

b. het. onderzoek betreffende de pacht der vogelnestjes en het 
geschil deswege tusschen de Generaals Daendels en Janssens gerezen, 
te houden voor voldongen en afgeloopen.

te verklaren dat de dertig stuks bons in het sub n°. 3 ver
melde rekest omschreven, niet vatbaar zijn voor verevening ten laste 
van het Rijk of van de Koloniale Kas.

)

e.

(1) Bedoeld wordt dc post van Gouverneur van Java’s Noord Oostkust..
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Er zal hiervan bij afschrift dezes, worden kennis gegeven aan den 
Raad van State en aan de Departementen van Justitie en van Fi
nanciën, tot informatie, mitsgaders aan Onzen Minister voor het 
publieke onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën tot infor
matie en narigt en voor zooverre la. C betreft op de gewone wijze 
aan den solliciteur Bocllaard, door wien het sub n°. 3 bedoelde 
rekest in der tijd is ingediend.

Brussel den 14 Januari 1823. 
(w. g.) Willem, 

de Met van Streefkerk.

244. Brief van Van Polanen aan Van den 
den Bosch, 17 Jan. 1829.

New York Jan>' 17 1829.
Mijn waarde vriend!

Uwen brief van den 24 October is mij juist ter hand gekomen.
Dit duplicaat hoop ik morgen naar Antwerpen te zullen kunnen 

verzenden en ik haast mij U in weinige regelen voor het tegen
woordige te antwoorden.

Ware mij uwen voorslag enige jaren vroeger voorgekomen zoude 
ik die met vreugde aangenomen hebben. Ik zoude mij gelukkig heb
ben gerekend, onder U, mijn Vaderland weeder mijn dienst te kunnen 
bewijzen ....

Zoo gij bij den ontfangst deezer ten mijnen aanzien, bij den Koning 
niet te ver zult zijn gegaan, laat liet dan daarbij berusten. Ik weet 
dat men hem vooroordeelen teegens mij heeft ingeboezemd Hij kan 
niet weeten dat sints zijn gematigd en verstandig bestuur mij is 
gebleken, ik gewillig mij als zijn onderdaan zoude beschouwen : dat 
is ook voor hem van geen belang.

Ik geef mij zelf geheel in Uwe handen, onder deeze ernstige en 
opregte verzeekering, dat geen eer of voordeel mij tot de aanne
ming van deezen post zoude overhalen, ware het niet voor de hoop 
en begeerte om weeder met U vereenigd te zijn.

God bless you & farewell!
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Den 24e van deeze maand vertrekt weeder een Packetschip naar 
Engeland, daarbij zal ik U nader schrijven. Ik verzoek U geen ver
dere ttappen in deeze zaak te doen voor gij dien brief zult hebben 
ontfangen. Uwen voorslag is mij zoo geheel onverwagt voorgekomen 
en ik heb geen geheclen dag gehad om mij daarop te beraden. Aan 
wat gij reeds voor mij gedaan hebt, zal ik mij echter niet onttrekken.

Brief van Van den Bosch aan Van Pola- 
nen, 12 Juni 1829.

245.

’s Gravenhage den 12e Juny 1829.

Zeer waarde Vriend!

Door een zamenloop van omstandigheden is het mij niet mogelijk 
geweest eerder aan U te schrijven. — Bij mijne voorgaande heb ik 
U kennis gegeven, van den tegenstand welke mijne wenschen ten 
aanzien Uwer benoeming bij de Minister voor de Marine en Koloniën 
ondervonden, en tevens, dat ik de aanstelling van den raad van 
Indië zoo lang mogelijk zou trachten te vertragen, ten einde, na alle 
zaken geregeld te hebben, eindelijk daarop terug te komen, en dat 
mij deze handelwijze te meer noodzakelijk scheen, daar het oogen- 
blik tot een beslissende stap in mijn belang (: want zoodanig be
schouw ik uwe benoeming) mij niet gunstig voorkwam. Dat oogen- 
blik hetwelk ik verbeide, is eindelijk aangebroken, de Koning heeft 
ten laatste tusschen den Minister en mij moeten beslissen zoo in dit 
als in ecuige andere belangrijke punten. — Z. M. overtuigd van de 
gegrondheid mijner gevoelens, heeft aan al mijne verlangens voldaan, 
en dientengevolge IJ bij besluit van den 6 dezer, waarvan hiernevens 
kopij gaat, tot Raad van Indië benoemd, 
hierop zijne demissie gevraagd na de verlangde voordragt te hebben 
ingezonden, en deze zal worden verleend zoodra eenen opvolger om 
van hem de zaken overtenemen zal zijn benoemd, hetwelk echter 
waarschijnlijk nog cenige weken zal duren. — Ik mag mij zelve dus 
geluk wenschen met eene benoeming, die ik van het eerste oogen- 
blik af, beschouwd heb als een der beste middelen om degewigtige 
doeleinden mijner zending te bereiken, al do magt en alle de mid-

i

V,

De Minister heeft

=,
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delen die ik daartoe nodig heb zijn mij genereus verleend, en met 
uwe medewerking, durf ik mij dan ook vleijen, dat aan liet billijk 
verlangen des Konings, zoo verre dat de omstandigheden zullen toe
laten, op de beste wijze door ons zal worden voldaan.

Uwe bezwaren, mij medegedeelt bij missive van den 23 Januarij 
1829, zullen, hoop ik door de schikkingen welke op Java kunnen 
worden gemaakt, merkelijk verminderen, ik ben overtuigd in U te 
zullen vinden eenen getrouwen raadsman in wiens uitgebreide kunde 
en langdurige ondervinding, ik die voorligting zal kunnen vinden, 
welke ik in mijne raoeijelijke betrekking zoo zeer nodig zal hebben, 
het is dus niet zoo zeer eene werktuigelijke of gewone arbeid die 
ik van U zal hebben te verlangen (: voor deze worden altijd voor
werpen gevonden) maar eene zoodanige bijstand, die men alleen bij 
eenen kordate en kundige raadsman vinden kan...............

........... Ik reken te veel op uwe vriendschap dan dat ik mij te
leur zou gesteld vinden in mijne verwagting U daar te zien, hoezeer 
uw brief van den 18e April aan den Heer Bagrnan geschreven, mij 
eenige bekommering gebaard heeft, ik durf echter hopen, dat eene 
nadere overweging U zal doen inzien, dat het verlangen des Konings 
om het gevoelen zijns Ministers te kennen, in eene zaak die onmid- 
delijk het vak, waarmede deze belast was, betrof, niet als onbillijk 
kon worden beschouwd, schoon zulks geenszins insluit, dat wanneer 
de Minister van een opposiet gevoelen zijn mogt, de Koning zich 

vaan dat gevoelen zou onderwerpen, dit is de gewoonte niet van 
onzen Koning, maar in zoodanige gevallen is hij gewoon, de reden 
voor en tegen te overwegen, en te beslissen naarmate de belangens 
van het Rijk, dit heeft in het ondenverpelijk geval plaatsgehad, en ik ben 
overtuigt, dat niets anders de grond uwer benoeming geweest is dan 
de voor U vereerende overtuiging bij den Koning, dat uwe talenten 
en bekwaamheden voor mij van bet grootste nut kunnen zijn, en 
dat de bedenkingen des Ministers geenszins die overtuiging hebben 
kunnen ontzenuwen.

Aan mij tevens is de last opgedragen U het besluit des Konings 
medetedeelen, het is de eerste daad die ik in mijn betrekking als 
Gouverneur-Generaal verrigt, en het aandenken daarvan, zal mij 
daarom te aangenamer blijven, om dat zij gestrekt heeft om ons 
wederom te vereenigen, en mij de gelegenheid verschaffen zal U 
persoonlijk te kunnen verzekeren dat ik altijd met hoogachting zijn zal:

Uw vriend!
J. van den Bosch.
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246. Brief van Janssens aan Van Polaneri, 
24 Jan. 1830.

’s Hagc, 24 Januari 1830.
,

Wel Geboren Heer veel geachte Vriend!

i Den 13de dezer, ligt ongesteld zijnde, wierd dadelijk aan de Mi
nister van Staat, de Mcy van Streefkerken, de zakelijken inbond van 
UWGB. schrijvens medegedeeld, met nodiging zulks ter kennis van 
den Koning te brengen. Het spoedig bekomen antwoord overtuigde 
mij dat hier niet mede was gedraald: ook bekwam ik de zekerheid, 
dat door geen anderen weg was bekend geworden, dat UWGB. had 
moeten afzien, van de reis aantenemen om de belangrijke post te 
Batavia te aanvaarden.

De gevorderde jaren en het doorstaan van eene ziekte zijn ge
noegzame verschooningen; dan het zal de Generaal van den Bosch, 
en met veel reden, zonderling veel moeijte doen. Zoo dikwerf hebben 
wij te zamen over UWGboren gesproken, en Zijne Ex. stelden den 
hoogstcn prijs, den Heer van Polanen tot voorname hulp, in deszelfs 
moeijelijke bestemming te hebben.

Over onze Oostindische Bezittingen, is zooveel gesproken en ge
schreven, het heefc aan het Rijk en den Handel reeds schatten 
gekost, men heeft zoodanig geweifeld in hetgeen men opbouwde en 
schier te gelijk weder afbrak, dat alle verdere redeneringen er over 
beginnen te walgen. De Generaal Van den Bosch moet nu niet meer 
voorstellen doen of wederleggingen inzenden maar handelen, en de 
zaken redden of dezelve zullen niet gered worden. Wat moet hij in 
die beslissende omstandigheid, niet levendig UWGBorens gemis ge
voelen !

i

Alhoewel 5 jaren jonger als UWGB. ben ik oud; laten wij vuor 
de ons nog overblijvende tijd betrekkingen onderhouden.

J. W. Janssens.

45
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247. Brief Yan den Bosch aan Van Pola- 
nen, 10 Oct. 1831.

!
Buitenzorg 10 October 1831. *

Hooggeachte Vriend!

i
Nog lang heb ik mij gevleid dat de staat Uwer gezondheid zou 

verbeteren en ik U nog eenmaal hier zou zien aankomen, en het 
is niet dan na de herhaalde verzekering van den Heer Bagman 
Uwentwege ontvangen te hebben, dat ik ben overgegaan om Uwe 
plaats te vervullen of liever eenen anderen in Uwe plaats te be* 

want U te remplaceeren is mij niet mogelijk.no°raen
Ik behoef U niet te zeggen, hoe smartelijk het mij is geweest, 

mij in mijne hoop te leur gesteld te vinden. In meer gevorderde 
jaren, inzonderheid in mijne tegenwoordige betrekking, sluit men 
geene nieuwe vriendschappelijke betrekkingen meer. Een oud, beproefd 
vriend, in wiens karakter en bekwaamheid men een volkomen ver
trouwen stelt, is dan ook een kleinood, welks gemis niet kan worden 
vergoed ....
.... Altijd blijf ik eenen hoogen prijs stellen op alles wat U be

treft; Uwe brieven zijn mij ook uithoofde van der zei ver belangrijk
heid in andere opzigten te aangenaam, om U niet dringend te ver 
zoeken, mij van tijd tot tijd iets van U te doen hooien.

Overtuigd van Uwe belangstelling in dit land, en mijne verrig- 
tingen, waag ik het U eene korte schets daarvan aantebieden, te 
meer daar de goede uitslag mijner pogingen, U zeker tot cenig 
genoegen strekken zal.

Onveranderlijk Uw Vriend 
J. van den Bosch.
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248. Brief van Hertog Bern ar d van Saksen- 
Wei raar aan Van den Bosch, 7 Nov. 1834.

General! Je prends la liberté d’offrir a Votre Excellence un exera- 
plaire du /'Precis de la Campagne de Java en 1811// que je viens 
de publier. Des extraits de raon Précis ont paru dans les journaux 
de ce paysci. Ils m’ont valu des reproches d’avoir proné le 
General Daendels; mais d’un autre coté je leur dois la lettre de la 
veuve de eet Officier General, lettre dont j’ai 1’honneur de joindre 
ci-joint une copie.

Votre Excellence a servi sous les ordres du Général Daendels et 
Elle a éprouvée des desagrémens de sa part. Elle a le coeur trop 
bien placée et 1’ame trop élevée pour en vouloir encore aux manes 
de ce brave et je le considéreais comrae une preuve de ce que Votre 
Excellence ait été contente de mon travail. si Elle ferait rendre 
justice a une Veuve envers laquelle il parait qu’on aie agi arbitraU 
reraent.

Ce n’est qu’avec respect que la nation et 1’armée prononcent le 
nom de Votre Excellence.

La benediction des veuves et des orplielins n’est pas la moindre 
des fleurons dans la couronne civique d’un grand horame.

L•\

Boxtel 7 Nov. 1834.

241). Brief van de Weduwe Daendels aan den 
Hertog Be rn ar d van Saksen - Wei mar, 
12 Aug. 1834.

i
Monseigneuri

Ayant etc informó que Votre Altesse Serenissime desiroit 1'ouvrage 
du General Daendels sur les Indes Orientales, j’ai 1’honneur de lui 
offrir un des exemplaires, que j’expedie aujourdhui pour la Have.

Je saisis avec empressement cette occasion dc temoigner a \ otre 
Altesse lc vil' inieret que j’ai eprouvé en parcourant un fragment de 
Son ouvrage sous le titre: Precib de la Campagne dc Java en 1811; 
la justice que Votre Altesse veut bien rendre k la mémoire de mon
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epoux le Gen1. Daendels, ra’a rempli d’une vive reconnaissance, sori 
caractöre ayanfc été jusqu’ ici non seulement méconnu, mais honteu- 
sement calomnié; calomnié d’une maniere si infame, qu’ on ose s’en 
prévaloir pour refuser une pension k sa veuve et (en) la laissant vaine- 
ment présenter requête sur requête, pour reclamer ses justes preten- 
tions sur le Gouvernement des Indes (prétentions qui du vivant du 
Gen1. Daendels ont été mis au niveau avec les autres dettes des 
Indes), seul heritage laissé par le Général Daendels k sa veuve et 
huit enfans. Ses quatre fils, laissés au dépourvu par la mort pré- 
maturée de leur père, ont été obligé de s’expatrier; deux sont raorts 
des suites des climats malsains 011 ils ont été exposés, les deux 
autres, encore loin de leur raère la soutiennent avec deux de ses filles 
dans une modeste aisance.

Puis je donc assez lémoigner ma reconnaissance au grand homme 
qui ne dedaigne pas de faire revivre la memoire d’un brave militaire, 
mort en servant sa patrie et qui par cette preuve de justice a pro- 
curé & sa veuve et a ses enfans les plus doux instans qu’ils ont 
gouté dcpuis longtems.

C’est avec le plus profond respect que j’ai 1’honneur d’être

Monseigneur
De Votrc Altesse sérenissime 

la tr. R. servante 
A. IC. R. va n Vlterden. 

Doure Daendels.

Hattem
ce 12 Aout 1834.

Rekest van de Weduwe Daendels en hare 
kinderen (Aug. 1844).

250.

Geven enz.
dat aan de Supplianten is kenbaar geworden het arrest van den 

Hoogen Raad dd. 28 Junij 1844, waarbij derzelver actie tegen den 
Staat is verklaard niet ontvankelijk, en zij virtualiter met hunne 
vordering naar het Indisch bestuur zijn verwezen;

dat aan hen supplianten volgens de wet eene voorziening in revisie 
tegen opgemeld arrest is verbleven, maar zij te rade zijn geworden 
van dat middel af te zien, en zij integendeel uitdrukkelijk verklaren 
in dat arrest van 28 Junij jl. te berusten;

dat intusschen zich hier voordoet de hoogst zeldzame omstandig
heid, dat in een en hetzelfde Rijk, bij onderscheidene arresten, allen
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in het hoogste ressort gewezen, de regterlijke magt dan eens niet 
en dan weder wel bevoegd is verklaard om over der supplianten 
vordering te cognosceeren, en daaruit gereedelijk zoude volgen, dat 
de supplianten bevoegd waren Uwe Majesteit te adieeren tot het 
aanwijzen eener regtbank, waarbij het twistgeding kon worden uit
gemaakt ;

dat de supplianten niet verkiezen ook dien weg in te slaan, maar 
zijn gekomen tot het eendrachtig besluit om zich te dezen op de 
grootmoedigheid van Uwe Majesteit en deszelfs bekende billijkheid 
en regtvaardigheid te verlaten, dat voorzeker door Uwe Majesteit 
zal worden acht geslagen, zoowel op de hoogst bijzondere omstan
digheden, welke hier te zamen loopen als op de hardheid, welke 
er in zoude gelegen zijn, dat vrouw en kinderen, welke door den 
Generaal Daendels in min gunstige omstandigheden zijn achterge
laten, ten eenenmale zouden zijn en blijven verstoken van datgeen, 
wat de overledene tot hun éénig erfdeel had bestemd.

dat voorts het vroegtijdig en noodlottig afsterveu van hunnen man 
en vader, en tevens het zoo lang verstoken zijn van die gestorte 
gelden alle zoo vele redenen zijn, welke door Uwe Majesteit zullen 
worden overwogen en, naar der supplianten vertrouwen en overtui
ging voor hen tot een gunstigeren afloop van zaken znllen strekken, 
als zij welligt door het verder voeren en volhouden van procedures 
zouden kunnen bereiken;

dat zij supplianten, te gelijkertijd bij het indienen dezer requeste 
de quaestieuze bons op het Ministerie van Koloniën hebben gede
poneerd, ten overtuigende blijke, dat zij zich geheel en in alles op 
de grootmoedigheid van haren Koning verlaten.

§f

1

’t Welk doende &a.
A. E. 11. van Vlikrden,

Wed. 11. W. Daendels.
J. M C. Grenfeld, 

geb. Daendels.
William Grenfeld S. B.
A. E. R. Daendels.
II. G. T. Daendels.
C. J. Daendels voor A. D. Daendels. 
C. J. Daendels.
P. W. Böutlinok geb. van Braam. 
F. Böutlinok.

I/

>
i

ÊÊM
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251. Rapport van den Min. van Koloniën Baud, 
10 Aug. 1844.

Lft A, n°. 31.
■

's Gravenhage den 10 Augustus 1844.

Consideratien en advies van den 
ondergeteekende.

Als eene korte herinnering wor
den de volgende daadzaken hier 
ter neder gesteld.

Weinige dagen voordat de Gou
verneur Generaal Daendels, in 1811 
Java verliet, stortte hij in ’s Lands 
kas aldaar, eene waarde van Rijks- 
daalders 396.666.32, waarvoor 
hem, ingevolge de destijds be
staande bepalingen, door den 
Fransch Keizerlijken Directeur 
Generaal van Financiën, dertig 
stuks bons werden uitgereikt, be
taalbaar in produkten.

Twee maanden ongeveer na dc 
afgifte dier bons, werd Java door 

de Engelschen veroverd, en kwam eerst in 1816 weder onder het 
Nederlandsch gezag.

De Generaal Dactulels, die in den tusschentijd de waarde zijner 
bons niet had ontvangen, vroeg derzelver liquidatie of voldoening, op 
gelijken voet met de overige koloniale crediteuren, maar de regering 
heeft daarin bestendig gedifficulteerd, omdat de bons niet van liet 
Nederlandschc, maar van het Fransche Keizerlijl; bestuur afkomstig 
waren en omdat er onderscheidene bezwaren bestonden tegen de 
handelingen van den beer Daendels als Gouverneur Generaal, han
delingen, welke na het gevoelen der regering gronden opleverde 
voor eene aanzienlijke tegen vordering.

Die handelingen, door speciale commissiën in Indië, en door de 
Ministers van Justitie en van Koloniën, benevens de Raad van State 
onderzocht geworden zijnde, is de slotsom van dit alles geweest dat

iKommissoriaal van den 7en Augus
tus 1844 n°. 69.

Rekest van Vrouwe .1. E. R. 
Vlier den, weduwe van Herman 

Willem Dwidels, in leven oud 
Gouverneur Generaal van Neder
landsch Indië, en de verdere erf
genamen van den zelven, in ver
band tot het door hen tegen den 
Staat gevoerd regtsgeding, te ken
nen gevende, dat zij de bons, 
waarover dat regtsgeding liep, 
hebben gedeponeerd op het Minis
terie van Koloniën, en dat zij zich 
nu voor eene eindafdoening, ge
heel en al verlaten op de groot
moedigheid des Konings.

van
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bij een Koninklijk besluit van den 14 Januarij 1823 n°. 25 is ver
klaard, dat de bewuste bons niet vatbaar waren voor verevening.

Eene missive van den Staatsraad, belast met de directie der 
Staatssecretarie, dd. 21 September 1822, nn. 187, had echter reeds 
des Konings genegenheid te kennen gegeven, om aan de weduwe 
van den inmiddels, op den 2en Mei 1818, in ’s lands dienst, Ier 
kuste van Guinea overledenen Gouverneur Generaal DaendelSj een 
pensioen uit de Koloniale kas toe te leggen, aan welk voornemen 
toen geen gevolg werd gegeven, omdat men het raadzaam achtte 
dat de weduwe tot het vragen van dat pensioen het initiatief zou 
nemen. Later (na beste herinnering in 1826 of 1827) heeft de onder- 
geteekende in zijne toenmalige betrekking van Directeur voor de 
zaken der Koloniën, kennis gedragen van, en deel gehad aan onder- 
handelingen die tot hetzelfde doel strekten.

Van Gouvernements wege verklaarde men zich bereid om niet slechts 
aan Mevrouw Daendels te verzekeren het reeds in het rapport van 
den Minister Falck van den 12 Jan. 1823 n°. 36 genoemde pensioen 
van f 3000 ’sjaars, gerekend van het overlijden van haren echt
genoot, maar zelfs om dat pensioen nog hooger te stellen. Dit aanbod 
verbond men evenwel aan de stipte handhaving van het Koninklijk 
besluit van den 14 Jan. 1823 n°. 25, waarbij de onvatbaarheid der 
bewuste bons voor verevening was uitgesproken en men eischte dien
volgens dat Mevrouw Daendels die bons vooraf aan het Gouvernement 
zou uitleveren.

De onderhandelingen hadden toen geen gevolg. De weduwe èn de 
kinderen van den Gouverneur Generaal Daendels, beschouwden het

:

der bons als eene voor de nagedachtenis des overledenen.overgeven
kwetsende erkentenis, dat de regering gegronde tegenvorderingen op
hem had, en zij besloten daarom tot het inslaan van den weg van 
regten, eerst in Indie en nu laatstelijk hier le lande.

Dit heeft niet geleid tot eenige uitspraak over het eigentlijk punt 
in geschil namelijk de verpligting van het Nederlandsch Indisch
gouvernement om de bons al dan niet te verevenen.

Het Hoog Gercgtshof van Nederlandsch Indië verklaarde bij eene 
sententie van 19 Juli 1837 (in revisie bekrachtigd) dal de zaak niet 
vatbaar is voor eene ree/ter lijke uitspraak, en de llooge Raad der

den 28 Junij 1844 de vordering afNederlanden wees bij arrest 
als behoorende tol de Koloniale zaken en daardoor onvatbaar om in

van

Nederland in raauwaclie te worden bereejl.

-
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Het middel van revisie bij den Hoogen Raad zou nu nog aan de 
rekestranten overschieten; maar, bij het in margine omschreven 
adres, geven zij te kennen, dat zij te rade zijn geworden om de 
bons on voorwaardelijk aan het Gouvernement uit te leveren, gelijk 
zij die dan ook reeds in handen van den ondergeteekende hebben 
overgegeven, terwijl zij verder, zonder eenig bepaald verzoek te doen, 
zich onderwerpen aan zoodanige beschikking als liet Uwer Majesteit 
behagen zal in hun belang te nemen.

Zij hebben zich alzoo nu geplaatst op het standpunt, waarop de 
vroegere onderhandelingen werden afgebroken. Zij stellen het on voor
waardelijk opgeven van hunne pretensie thans op den voorgrond en 
het komt den ondergeteekende voor, dat zij nu van de welwillend
heid van Uwe Majesteit mogen hopen, datgene wat zij vroeger als 
voorwaarde hadden kunnen bedingen niet slecktSj maar wat hun 
zelfs toen onder ’s hands is aangeboden.

In de conferentie in welke de ondergeteekende deze zaak met U. 
M. heeft behandeld, heeft II.D. zich reeds genegen verklaard om 
door eene vrijgevige beslissi Dg de diensten van wijlen den Gouv. 
Gen1. Daendels te erkennen. In overeenstemming hiermede heeft de 
ondergeteekende de eer Uwe Majesteit eerbiedig in overweging te 
geven om aan Vrouwe A. E. R. van Vlierden, weduwe van den oud 
Gouverneur Generaal Herman Willem Daendels een pensioen uit de 
koloniale kas te verleenen van /' 3500.— ’sjaars, gerekend tc zijn 
ingegaan met den in Mei 1818, hebbende wijlen haar echtgenoot 
als Gouverneur Generaal Ier Kuste van Guinea traktement genoten 
tot uit0 April 1818. De voldoening van het vóór 1 Januarij jl. te 
goede bedrag wordt bij het in eerbied hierbij gevoegd ontwerp van 
besluit betaald door middel van promessen, door den Gouverneur 
Generaal van Nederlandsch Indië af te geven en aflosbaar in tien 
jaarlijksche termijnen met bijvoeging van 6°/0 rente, zijnde het 
Nederlandsch geld tot Indisch geld herleid volgens den bestaanden 
koers van 72 cents van den gulden.

Van en met 1° Januarij jl. kan het pensioen zonder bezwaar hier 
te lande worden betaald.

Ten slotte heb ik de eer op te merken, dat wanneer de bons 
thans worden gekweten op den voet van den Indischen achterstand 
(waaronder verscheiden schulden van dezen aard zijn gerangschikt) 
de erfgenamen wegens kapitaal en renten zouden hebben te ontvangen
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gehad een beloop van f 409300.—. Thans zal de opoffering (behalve 
het loopende pensioen, hetwelk om de zeer hoogejaren der weduwe, 
niet lang zal belmoren te worden gekweten) zich bepalen tot eene 
som van f 124769, welke voor het gemak der splitsing en met het 
oog op eene mogelijk verdere daling der wissels in eene ronde som 
van f 130000.— is uitgedrukt.

I

De Minister van Koloniën, 
(J. C. Baud).

252. Koninklijk Besluit van 12 Aug. 1844, n°. 24.

Wij WILLEM II bij de Gratie Gods 
Koning der Nederlanden, Prins 
van Oranje Nassau, Groot-Hertog 
VAN LuXEMBUKG, ENZ., ENZ.

n°. 24.

Op de rekeste van Ale'ula Elisabelli Rciniera van Vlicrdcn, weduwe 
van wijlen Mevrouw Willem Daendels, in leven Gonverneur Generaal 
van Ncderlandsch lndië.

Josina Maria Chrislina Daendels, echtgenoot van William Grenfcll, 
Aleida Elisabelh Rciuicra Daendels, Henrielte Geerlruida Thcodora 
Dacndels, Augustus Dirk Daendels, Constant Jaeques Daendels en 
Pelronella Wilhelmina van Braam, echtgenoot van Alr. P. Döhtlingk, 
in hoedanigheid ais erfgenamen van wijlen den Gouverneur Generaal 
II. W. Daendels voornoerad, daarbij te kennen gevende dat zij in 
JSederlandsdi lndië en in dit Rijk hebben zien mislukken hunne 
pogingen om door regtsmiddelen te verkrijgen de door de regering 
steeds betwiste erkenning of liquidatie eener vordering ontleend uit 
30 stuks bons op den 10n Junij 1811 door het toenmalig Fransch 
bewind op Java afgegeven aan wijlen den Gouverneur Generaal 
voornoemd voor eene gezamenlijke waarde van 396666.32 Rijks
daalders, Koloniaal papieren geld, en dat zij alsnu te rade zijn 
geworden om deze bons ouvoorwaardelijk over te geven aan de 
regering en zich zonder cenig bepaald verzoek te verlaten op 
zoodanige beschikking als het ons behagen zou te hunnen opzigte 
te nemen:

f

s
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Herlezen liet Koninklijk besluit van den 11° Januarij 1823 n°. 25, 
waarbij na aanleiding van onderscheidene adressen en om de redenen 
bij dit besluit vermeld ontkennend is beslist de vrage of da verjaring 
zich lot da liquidatie der bewuste bons gehouden moest achten,

Onzen Minister van Koloniën gehoord, rapport van den 10e Augustus 
1844 n°. 31.

Overwegende dat meermalen aan de eerste rekestranten is te kennen 
gegeven de bereidwilligheid der regering om door een betamelijk 
pensioen met vervroegden ingang de gewigtige diensten van haren 
overleden echtgenoot te erkennen, maar dat die erkenning steeds 
afhankelijk is gemaakt van de remuneratie van eene in het oog der 
regering door tegenvorderingen vernietigde pretentie.

Overwegende dat door het tegenwoordig adres en door de over
levering der bewuste bons aan de gestelde voorwaarde is voldaan, 
als hebbende de adressanten de uit die bons ontleende vordering 
alsnu bepaaldelijk laten varen.

j

Hebben besloten en besluiten
*'■

Art. 1.

Aan Vrouwe Aleida Elisabelh Reiniera van Vlierdeu weduwe van 
den Oud Gouverneur Generaal Herman Willem Üaendels wordt uit 
de Koloniale geldmiddelen toegelegd een pensioen van drieduizend 
vijfhonderd gulden f 3500 ’sjaars, gerekend te zijn ingegaan met 
den len Mei 1818.

Art. 2.

Het voornoemd pensioen zal worden gekweten:

a. Van af 1 Mei 1818 tot ultimo December 1843 door de afgifte 
door onzen Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië van pro
messen, aflosbaar in tien gelijke jaarlijksche termijnen, met den in
trest van 6 pet. ’sjaars voor een gezamenlijk beloop van f 130000 
Indisch.

u. Van af 1 Januarij 1844 door de zorg van liet Departement

■;

-
i- :
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van Koloniën op den voet der overige hier te lande uit de Koloniale 
kas gekweten wordende pensioenen.

Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering dezes.

’s Gravenhage, den 12en Augustus 1844

(w. g.) WILLEM.

Accordeert met deszelfs origineel 
Den fd. Secretaris Generaal bij het Ministerie 

van Koloniën.
(w. g.) Cornets de Groot.

De Minister van Koloniën 
(w. g.) J. C. Baud.

:

.1
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14*>is. Bijlagen bij de Secreete Instructie voor Van 
Po lanen van 15 Nov. 1807 (zie p. 18—20 
hiervóór).!

1. Eerste Nota-Van Braam.

Een schip aanbrengende 100000 Spaansche matten krijgt daarvoor 
in de tegenwoordige proportie van | coffij a 18 Spm & ± zuijker 
in coffij a 20 Spm. een quantiteit vans

4680 Pic9 coff j a 18 Spm 
en 790 ./

is $ 84240 
15800

I
n n 20 » (in plaats van 2340 Pics suijker)

i te samen $ 100040
Volgens Americs Prijs Courfc van den 28e Febrü 11. rendeerde de 

coffij 31 a 32 cents per araer. f6 welk over de 5470 Picols gerekend 
a 133^ americ f6 de picol, zoude uijtmaken een bedragen van 
728333j americ f6 en die bereekend tegens den minderen prijs van 
30 cents zoude beloopen

Hiervan afgetrokken de volgende onkosten als 
vragt $ 6 per picol is 
assurantie 8 a 10 of 9 pct0 
commissie 5 pct0
Min wigt 5 // (dat echter altoos geen plaats heeft) 10924
Inkomende rechten 5 ets over 691917 f6 
Zakken lossen & draagloon (stelle)

$ 218500II
$ 32820

9000
5000

34596
2000

94340of in 't geheel
resteerd $ 124160 

100000den inkoop hier af getrokken tot
24160resteerd aan zuijvren winst $

dan wel 24 pc1 ruijm.
Deze kofflj is echter gerechtigd tot den uijtvoer in welk 

geval van de ink. rechten tot 
maar alleen 2£ pc1 gedecorlecrd worden tot

als wanneer weder tot do winstrekening terugkeert het 
resteerende tot

$ 34596
j 814
i

33782

*
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de uiinwichten hebben ook altoos geen plaats, en van 
die decortalie zoude gemakkelijk -£ gedeelte weder ten 
voordeele kunnen gebragt worden met 6555

als wanneer nog buijten de 5 pet0 commissie gelden die 
altoos ook niet geheel betaald worden nog zuijver over
schiet een winst van 
of wel ruim 64^ prct0.

Om hier in tegenoverstelling den inkoops Prijs der specerijen te 
berekenen, dat daarop dezelfde winst zoude behaald worden, diend 
vooreerst in aanmerking genoomen te worden dat wanneer dezelve 
na America zoude vervoerd worden, het niet wel mogelijk is daar 
op eene calculatie te maken vermits een bug tenge woone aan voer die 
prijs niet alleen merkelijk doet dalen maar er zelfs geen vertier voor 
te vinden is, en waarom men in dit geval ook den voorm. prijscourant 
tot geen basis kan neemen.

Ik heb echter om daar omtrend eenig idé te formeeren de volgende 
basis genomen. — De nagulen staan volgens de evengem. Prijscourant 
teg. 88 cents 't americ. fï? en calculeere dat dezelve bij een buijten- 
gewoone aanvoer zoude rendeeren 60 cents per americ. fft. In dat 
geval zoude het hier niet duurder kunnen verkogt worden dan

25 cents

$ 64497

16 st. of wel
want als men hier op beswaard de volgende ongelden als 
hier voren op de coffij, dat is aan vragt gelijk gesteld de 
1700 fg tegen 14 Picols coffij, dan zoude hetfft 
aan vragt kosten 
assurantie 9 Percent

5 cents
-i

commissie 5 »
Inkoomende rechten

H
20

hetwelk te saamen gevoegd tot
neevens de hieromme op de coffij bereekende 25 pct° winst tot 6£

het bedraagen zoude belopen van den verkoop tot 
per terwijl ik het verschil der IIoll. en Americaansche evalueerc 
voor minwigten & andere ongelden etc.

De nooten muscaat kan in gelijk geval als vooren ook niet meerder 
bereekend worden, dat in America zal rendeeren, als 2 a 2J Spm 
p. ftt — in zulk een geval kan den verkoop hier ook niet hoogcr

28 ^

59 £ cents
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gesteld worden dan 67 11 68 st. ’t fg of wel 
hierop dezelfde vragt bezwaard tot 
assurantie 9 prct0 
commissie 5 //
Inkomende rechten 
25 prOt winst

106 cents
5 cents
9.54
5.30

4 50.—
26.50

96±
als wanneer als voren de verkoop zoude zijn tot

De Foelij zoude in gelijk geval niet meerder op den verkoopprijs 
niettegenstaande deselve tegens $ p. fg op de Prijscourant staat, niet 
meerder tot verkoop kunnen gecalculeerd worden dan op 5 Spm p. 
gj, en zoude den verkoop als dan alhier moeten berekend worden 
tegens $ of
hierop deselve ongelden bezwaard als 
vragt proportioneel p. fg 
assurantie 9 pc1 
commissie 5 //
Inkomende rechten 
winst 25 prcts.

$ 2.021 ’t fg

250 centsS

30 cents
22£
121

125
62£ï

ï
gevoegd bij den inkoop met
zoo moet den verkoop al weeder beloopen

2.524
$ 5.024 cts.

i

Behalven nog de aanmerking dan deeze articulen in lang dat ver
tier niet als de coffij hebben, en deeze Fondsen zeer lang ongeem- 
ployeerd somtijds blijven leggen, hetgeen tot werkelijk bezwaar van 
den handel strekt.

Koude men echter het zodanig schikken, dat die specerijen na 
de West van Indien of wel na China vervoerd wierden, in dit ge
val zoude de winst zoo wel als den verkoopsprijs merkelijk kunnen 
verhoogt worden, daar de Inkoomende rechten op alle deeze articulen 
alleen een schoon advaris zoude weezen, hetwelk in die gevallen 
niet zoude behoeven gedecorteerd worden. En waar op na de be
kende verkoopsprijzen op die plaatsen eene gemakkelijkc calculatie 
zoude kunnen gemaakt worden.

I

■

1

i
2. Tweede Nota-Tan Braam.

(Staat reeds afgedrukt op p. 424—425 hiervóór).

46
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3. ISnln turn Vim l'nhnii'H.

df’ti pr|)H (Iit vorige 4 Jaarcn, kunnenDe nagelen. gecalculeerd na 
morden gesteld op 100 DH do Picol.

De uo*en museaal op 300 n 350 I>" dn picol.
De Foelf op 600 D5 de Picol.
Di: zrn de prijzen bij een verkoop in China voor coulant te be- 

cdr-geu: ez er wordt gezegd dat den verkoop voor goederen 25 pet.
hooecr *5-

De Amer:esL&eo. sints het dalen van de prijs der Gcnsing en der 
Onerlnider. drijven hunnen handel op China geheel rnet contanten.

De Esropiscèe waarden worden daardoor de EngeJsehen aangebragf.
In ie TOKgeselde espeditie moet aan den Americaanschen koop

man eene wón?: worden toegestaan om den omweg over Ambon goed 
te maken.

De assurantie van America naar China blijkt bij de laatste prijs
courant te zfa 4 a o| pet.

Die asssraszle moet hij in allen gevallen doen, maar voor den 
voorgestel® zal hij mogelijk 2 a 3 pet. meerder moeten
betalen.

Wssn-eer «ks Americaan eene winst voor dien omweg kan doen 
van 22 pes. op be; ganisehe capitaal in zijn schip geladen is dit 
voor hem zeer belasgryk : op een capitaal aan geld en goederen van 
15000 maair. cl: 330*» Lr.

Bm die 22 prC:. gevoegd zijnde de hogere assurantie van 3 pCr. 
zoedc men hem de specerijen op Ambon 25 prCt. lager moeten geeven 
dan hu in China daarv.xr bekoomea kan. 

dus de Mgnien voor
de Noote-n voor 225 *

75 D-? de picol, of 30 ct. liet pond.
" of ƒ het pond.
- of /' 9 het pond.

Waarschijnlijk zonden men booger Prijzen kunnen beding 
neer men in aanmerking neemt, dat die specerijen in China voor 
goederen wordende verkogt, 25 pet. meerder zullen rcmleeren :
47 pet. winst op he: gantsche capitaal zoude eene exorbitante winst 
zijn, bij welke dan nog moet gevoegd worden de winst op de ehi- 
neesche goederen in America.

Ook mag men als zeeker stellen, dat de specerijen direct 
Ambon naar China gevoerd in plaats van over Hntnvia naar America

de Foeiij voor 450 »
<n. wan

want

van
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gelijk, nu geschied, een veel hooger prijs in China zouden waard zijn.
Wanneer ook de Americanen niet langer gedwongen wierden 

specerijen en veelal verouderde specerijen in te neemen zoude men 
de prijs der koffij gerustelijk kunnen verhoogen. ‘)

?

68,,is. Brief van Van Po 1 anen aan denSecretary 
of State, ‘20 Juli 1809.

Washington.
Sr.

I have received from Ilis Excellency the Minister of Marine and 
Colonies of the Kingdom of Holland, the enclosed Letter, intended 
to be directed to the Secretary of State of the United States of 
America, now in office.

Although I feel ray self under the present existing circumstances, 
no longer charged to adress you on the subject, mentioned in that 
Letter, as the late change in the former general Embargo Laws 
make it unnecessary, I have nevertheless thought it my duty to 
forward it to you, as you will find in it, I trust, a proof of the 
confidence Ilis Majesty the King of Holland entertains in the reci- 
procent friendly dispositions of the American Government.

The trade of America to the Dutch Colonies in East India now 
bcing made lawfull by the existing Laws of this Country, I hope 
that the Decrees and regulations, still supposed to be in force in 
Holland and on the Continent of Europe, will no longer prevent it 
bcing renewed or extended as formerly; and that a belief in the 
determination of the American Government, effectually to protect 
the just and unequivoeal rights of its neutrality, will induce the bel- 
ligerant Powers to respect them in future.

i

l
.C:

I have the honour to be respectfully
Sir

'r .Your obedient servantPrincetown N. I. 
July 20 — 1809.

I) Bij de/.o laatste alinea slaat in liet lis. in marginc: „vervuil”.

i
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74I,is. Aanteekening van Van Polanen nopens zijn 
10 Contract over de Goldsearcher van 20Aug. 
1809. »)

Daar het mogelijk is, dat het Gouvernement te Batavia reeds zal 
hebben voorzien in de behoefte van Amboyna, heb ik bedongen, dat 
de Brik Goldsearcher eerst Soerabaja zal aandoen, alwaar het ter 
keuze van het Gouvernement is gelaaten de brik daar te ontlanden 
of de reis naar Arabon te laaten vervolgen, voorzien met eene acte 

autorisatie voor den Gouvr. aldaar ora de lading en specie te 
ontfangen en de gestipuleerde Specerijen af te leveren.

Onder de benaming van Specerijen van de beste qualitcit word 
begreepen dat die volkoomen gaaf, niet vermolmd of wormstekig 
zullen zijn. De conditie om geene lading te breeken is van gewicht, 
omdat daardoor andersints de assurantie van onwaarde zoude zijn; 
so als die mede plaats heeft ten aanzien van het ontlossen en inladen 
op een en dezelfde plaats.

De Cargo volgens specifique Lijsten daarvan geformeerd bestaat 
in goederen van 
25 pet. ad vans 
Specie

van

D». 16844
4211

40845
D*. 61400

Hiervoor is in betaling bedongen
320 Pikols Muscaat Noten a 125 IX 40000

6400 
15000

160 // Nagels 
60 " Foely

// 40 
// 250

i
! Ds. 61400

Onder de contanten heb ik bedongen, dat IX 6000 in halve, 
vierde, agste en sestiende Dollars zullen overgezonden worden, mij 
verzeekerd houdende, dat deeze kleine Spaansche muntspeciën van 
veel nut in de circulatie in Indie zal zijn.

Ook gaat onder de contanten over tot eene proeve of die in onze 
bezittingen in Indie bij gebrek aan Hollandschc kleine munt, zouden 
kunnen worden geïntroduceerd

1) Zie p. 203, en verg. p. 224. — De uitvoerige brief van Van Polanen aan 
Datndels van denzelfden 20en Au g. 1809 omtrent datzelfde te Contract over de 
Goldsearcher staa* afgedrukt bij Van Deventer, XIII, p. 350—385. Genoemde 
brief heeft echter een Postscript (1. c. p. 374—U85j, loopend van 25 Aug. — 25 Sept..
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2000 cents, zijnde >/ 
4000 halve cents

gedeelte van een amerikaanscho dollar IX 201 0 05
20

Zilveren Americaansclie munt. 
600 stukjes van 5 cent 
300 
400 
200

f 30
# 10
// 25
// 50

30
100
100

te samen ter waarden van Ds. 300

74ter. Aanteekening van denzelfden nopens zijn 
2e Contract over de Goldsearcher van 22 Sept. 
1809. «)

Wel verre dat de politieque relaties van dit Land een gunstiger 
aanschijn zouden neemen, neemt de bedugting toe, dat de geschillen 
met Frankrijk en Engeland niet zullen kunnen worden bijgelegd. 
De laatste berigten uit Engeland van den 8 Julij zijn eenstemmig 
in de verklaring, dat niettegenstaande de verwagte vreede tusschen 
de Fransche en Oostenrijksche Keizers, het Engelsch Ministerie heeft 
voorgenomen den oorlog voort te zetten, zo veel mogelijk offensief 
te ageeren, en niets toe te geeven in de handhaving van Engelands 
oppermacht op zee. Men verwagt dus zelf in Engeland niet, dat de 
geschillen met America zullen worden bijgelegd. De opschorting van 
den handel met Engeland door het Americaansch Gouvernement, 
was in Engeland voorzien en bekend geworden, dan heeft op het 
Ministerie geenen indruk gemaakt. Men schijnt in Engeland te zullen 
afwagten welken keer de zaaken tusschen Frankrijk en Amerika 
neemen zullen. Americaansclie scheepen worden in Europa, bij aan
houden heid door Fransche kapers genomen en opgebragt. Hoezeer 
ik voorgenomen had in geene verdere onderhandeling hier te Lande 
te treeden, alvoorens ik een antwoord op mijne Missive van den 
20 Augustus II. van U. E. zoude hebben ontfangen, heb ik het onder 
de teegenswoordige vooruitzigten raadzaam geoordeelt, het 
staand contract aan te gaan. De soliditeit van de Huizen van 
Commercie daarin betrokken is zo zeer buiten twijfel en in Holland 
bekend, dat ik mij, bij Z. E. den Minister van Marine en Koloniën, 
daarvoor personeel heb verantwoordelijk gesteld.

vooren-

1) Zie p. 224, en de noot op blz. 724 hiervóór.

i
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Bij aldicn dc 1H 59900 in China niet zullen verkrecgen worden, 
verzoek ik U. E. mi) bij alle mogelijke gelegenheden, eene der 
quitantien en eene Lijst te laten toekomen van de goederen welke 
U. E. voor die som in retour zal begeeren.

Door het etablissement in de Meeuwenbaaij kan U. E, mij met de 
Amerikaansche teruggaande China sclieepen uwe orders doen toe- 
koomen, onder een couvert aan het huis van Jacob le Roy & Son — 
New-York als een brief door een Americaanseh schip daar agter gelaten.

De superscriptie moet zijn
Mess.1, Jacob le Roy and Son

New-York.

Ik verzoek U. E. de nodige orders aan den Gouverneur van Ambon 
te willen afgeeven ter voldoening aan dit contract.

93bl0. Dispositie van Daendels op een exemplaar 
van Van IJsseldijk’a Rapport van 30 Nov. 
1809 (zie pag. 241—243 hiervóór).

De G. G. steld voor zich te conformeren met de consideratien van 
den Directeur Generaal, eenlijk met bijvoeging, dat voor de gelden 
en producten die hier worden aangebragt, in de Moluccos Specerijen 
zullen kunnen worden ontvangen, met een rabat van 25 pet. be
neden den marktprijs alhier (*).

113,,is. Uittreksel uit een schrijven van L. W. Meyer, 
verzonden uit New-York aan de Ilooge Rc- 
geering van Indië. Zonder dagleekening, maar 
uit de 2e helft van Maart 1810.

Zeedert mijne laatste (2) heb ik aangegaan het contract voor 
The Gtmrnor Stront}, belaaden met Cm Ca Sp. 9000 aan ijzer tegen 
50 pet. advans, zijnde grootendeels geschikt om de bereids in Indien 
zijnde fondsen van de geïnteresseerde Huizen over te brengen, en

(1) Dienovereenkomstig werd beschikt bij de resolutie van den 2cn van Winter
maand 1809, waarbij ook aanteekening werd gehouden vun de benoeming van 
Polanen.

(2) N. 1. van 6 Maart 1810.
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het contract voor de Brik Cal/iarina Aur/usla, waarmeede ik zal 
overkoomen, geladen met Sp. m. 30030 tot een praemiam van 
pet. en 4000 opium a 12 sp. m. het f8. De geïnteresseerde handels
huizen mij stellig verklaard hebbende na mijn vertrek niets van 
belang te zullen expediëeren, voor en aleer zij tijding van de eerste 
contracten ontfangen, heb ik, om geen tijd zonder de colonie secours 
te bezorgen voorbij te laten gaan, met hen conditioneele contracten 
aangegaan voor 300000 sp. m. a 33j pet. praemium . . . enz.

33*

•t*

113tcr. Brief van W. C. van Braam aan Min. Van 
der Heim, 22 Maart 1810.

Hoog Edelen Gestrengen Heer!

Uwe Excellenties zeer geeerde missive van den lle deezer, en 
de daar bij ingeslootene, zijn mij op den 19° geworden, even tijdig 
genoeg, om de voornaamste derzelver, met een geleide brief, aan den 
Gouverneur Generaal Decan, per de schoener de Ant, die den 20e 
naar Isle de France in zee gestooken is te kunnen verzenden;. . .. 
den Capitein welke instructiën heeft, om ingevalle hij door Bloqueering 
belet wierd, aldaar binnen te loopen zijne Reize naar Java voort- 
tezetten, draagt kennis dien brief voornamentlijk voor den Gouverneur 
Generaal Daandels geschikt is; ik hebbe vermeend in deezen zodanig 
te moeten handelen, dewijl den Heer Lacorabe, geene haast in zijne 
uitrusting schijnt te maaken, en er zeeker nog wel een Maand ver- 
loopen zal, eer dit vaartuig gereed zal zijn; de onzeekerheid, hoe
danig de maatregelen van den Franschen Keizer, omtrent ons Land, 
in onze bezittingen zullen opgenomen worden, gevoegdt bij een ge
rucht dat zig alhier (: zeedert ik de Eere had, Uw Excellentie mijne 
laatste toetezenden) verspreidt dat zig den Gouverneur Generaal 
Daandels als opperhoofd van het Eiland Java bonoemdt-, en als zo
danig die bezitting onafhangclijk verklaardt had, schijnen ook den 
voorn6 Heer huiverig te maken denzelven direct derwaarts afte- 
zenden ...........

Vanwaar de tijding, den Gouverneur Generaal Daandels betreffende, 
voortkomt, heb ik dog te vergeefs trachten optespeuren, en ik 
slaan er geen de minste geloof aan, dewijl de tijdingen van Isle de
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Francc daar van wel eenige melding zoude gemaakt hebben, en de 
laatste zijn daar omtrend volstrekt onweetend.

Ik hebbe mij tot dus verre weerhouden, om in Eenige de treurige 
omstandigheeden van ons Vaderland betreffende kennisgevingen naar 
Indien te treeden; eensdeels, omdat ik mij, in mijne betrekkingen, 
daar toe niet bevoegd reekende, en ander deels omdat ik vreesde 
dezelve veelligt, eene verkeerde uitwerking zoude kunnen hebben, 
dog daar Uwe Excellentie mij daar toe de vergunning geeft, zal ik 
van de Eerst voorkoomende geleegendheid gebruik maaken om den 
Gouv. Genrl Daandels, een omstandig verslag van alle gebeurtenissen 
zo van het laatste gedeelte van het afgeloopene, als het teegenswoordige 
jaar toetezenden; Uwe Excellentie kan zig verzeekerd houden, dat 
hoedanig dan ook het hart, van een waar Hollander, zig onder alle 
de teegenswoordige gebeurtenissen moedt gevoelen, den inhoud steeds 
den geest van het betrachten zijner eerste plichten verkleefdheid aan 
het Vaderland, zal ademen, en dus mijne schrijvens van die zijde 
niet dan eenen voordeeligen indruk zullen kunnen maaken.

r
W. C. van Bhaam.Bordeaux

den 22e van Lentemaandt 
1810.

126,,is. Extract uit een brief van Van Pol a n e n 
aan Van IJsseldijk, 18 Nov. 1809, als 
Bijlage bij Daeudels, brief van 25 April 
1810 (1).

Extract uit een missive, geschreven door den Heer 
R. G. van Polanen uit New York den 18 
November 1809 aan den Heer oud Directeur 
Generaal te Batavia, W. II. van IJsseldijk.

Van alles, wat de O. I. Zaken betreft, krijg ik aanhoudend infor
matie uit Holland, en het doet mij leed, UwelEd. Groot Aclilb. te 
moeten zeggen, dat in de laatsten, UwelEd. Groot Achtb. niet dan 
te zeer betrokken is.

Het geschenk, door de Regering aan den Maarschalk, op uwe 
propositie gedaan van een gedeelte van ’s Konings domeinen in het 
Bantamsche, is met verbaazing vernoomen en ten hoogsten, gelijk niet

(1) Zie p. 346, noot.
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anders verwagt kan worden, afgekeurd. —Dit zal UWelEd Groot Aclitb. 
blijken uit de depeches, waar van Meijer de overbrenger is. — Mij 
word verzekerd, dat ware dit in een ander tijdstip, dan het teegens- 
woordige geschied, Z. M. zijne gevoeligheid daar over meer dadelijk 
zoude hebben doen blijken. Voorzichtigheid gebied mij, mij dien
aangaande in geschriften niet verder uit te laten.

|

(Onderstond) Accordeert, (was getekend) Van IJsseldiok.

Accordeert 
B. Blok.

136^. Brief van D a e n d e 1 s aan den Keizer, 
26 Mei 1810.

Sire,

J’ai 1’honneur d’adresser & Votre Majesté le duplicata de ma lettre 
du 20 avril passé, par le Koninglijke Hollander (le royal Hollandais'), 
second batiment qui part d’ici pour Bourdeaux chargé de productions 
de cette colonie.

Depuis lors, il nous est arrivé de facheuses nouvelles des Moluques. 
Amboine, Visie principale, est prise et occupée par les Anglais, et 
je ne doute pas que bientöt les autres isles ne torabent également 
en leur pouvoir.

Je prends la liberté de joindre ici, Sire, copie de ma lettre h Sa 
Majesté le Roi, raon Maitre; elle mettra votre Majesté en état de 
connaltrc notre malheureuse situation.

II est bien urgent, Sire, qu’on vienne a notre secours; des officiers 
et soldats experimentés nous sont indispensables, car h. 1’exception 
de quelques officiers que j’ai amenés avec moi, personne n'a fait la 
guerre.

Soyez, Sire, notre soutien et notre interprète auprès du Roi, mon 
Maitre, car nos ennemis sont puissants et dangereux.

Je suis etc.

Batavia le 26 Mai 1810.
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137hls. Memorie van De 8andol Roy over Java 
in Dec. 1809 '), genoteerd door Van Po la
nen in Mei (?) 1810.

Notes sur 1'etat actuel de Plsle de Java, au Mois de Decembrc 
1809, tant par rapport aux affaires Militaires que civiles.

Etat Militaire.

A 1’arrivée du Gouverneur General Daendels, la force armee de 
1’Isle de Java, était de 9857 hommes soldés; unc Milice k Soura- 
baja formee par Mr. de Hogendorp, de 4000 hommes, *2000 avec des 
fusils, 1150 avec des piqués et 500 artillerie légère.

Le General, sans consulter s’il en aurait les moyens, a directement 
resolu de doubler 1’armée soldée et de reformer les Milices. 
Avant son arrivée, je me suis plusieurs fois adressé au Gouvernement, 
pour obtenir du Gouvernement de 1’Isle de France, des officiers et 
sous-officiers, pour donner de la consistance aux Bataillons, puisqu’il 
est de toute necessité, que nos troupes Indiens soyent commandés 
par des Européens, tant pour empècher qu’ils ne deviennent dangereu- 
ses pour la sureté interieure, que pour les rendre capables pour la 
defense contre Tennerai. C’est a mes demandes continuelles qu’un 
quart de 1’armée k été composée d’offieiers Francais.

J’observerai en outre, que depuis 20 ans, le Gouvernement en 
Europe nJa point envoyé de fusils a Batavia, que même les 800 
hommes, arrivés de la Roebelle, n’etaient pas armés. Ce qui est 
d’autant plus étonnant, que ce corps etait parti durant 1’intervalle 
de la paix d’Amiens et que le Committé Asiatique, n’ignorait pas 
mon ambaras. Mr. Keyser ancien capitaine et secretaire do la Com- 
mission, avait avant son depart pour 1’Europe, inspecté les troupes 
et je lui avais donné toutes les ouvertures possibles, sur nos moyens 
de defense et sur nos besoins.

Le general Daendels, sans Européens, sans armos, ordonne direc
tement apres son arrivée, le doublement de Tarmée, qui present e- 
ment, j’ose l’assurer, est plus mal composée et plus mal armée que 
ci-devant.

=r

]) Op 26 Dec. 18)9 was De Sandol Roy per Nimrod uit Batavia vertrokken.— 
Zie van Polanen’s schrijven aan Faure: „In liet ontwerpen van een Memorie, 
enz.” (p. 414 hiervóór; verg. p. 439, r. 12 v. o.)
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L’organisation projettée par lui, y compris 1’état Major et les 
officiers est de 21578 hommes, mais quoique les habitans ont éié 
forcé de lui vendre 600 Esclaves, au prix de 175 Ilds, et qu’il 
tinue d’en achetter au prix de 180 RtD, des nouvelles importations, 
le complet de Tarmée, n'avait été porté au lr Decembre 1809, qu’a 
14080 hommes, y compris tous les officiers.

Dans les 14080 hommes, le nombre d’Europeens et creoles, ne se 
montait qu’a 2513 têtes, et de ce nombre se trouvent 1 /6 d’invalides 
et VB de creoles, dont plusicurs sont officiers et si mauvais soldats, 
que sous Tanden Regime il etait defendu de les avancer au grade 
d’officiers.

Je puis donc assurer, que la force effective de Tarmée, est moindre 
qu’a Tarrivée du general Daendels, non seulement paree que le corps 
des officiers est plus mal composé et par la mort d’un nombre d’Eu- 
ropeens, tant officiers que soldats, mais aussi par 1'esprit dont Tarmée 
est animé. Elle est fatiguée par les continuelles marches et contra- 
marches, qui occasionnent de frequentes maladies et une mortalité 
sans exemple.

Les nouvelles recrues (?) d'esclaves, ne sont pas acclimatés avant leur 
première mnladie, qui souvent les laissent longtems clans un etat de 
langueur. Les soldats sont souvent employés a la construction des 
chemins ce qui les rend malades et en fait perir, surtout si c’est 
dans des endroits marécageux. Les differentes expeditions dans le 
Royaurne de Bantam, ont couté la vie a plusicurs officiers et soldats. 
Dans la dernière malheureuse expeditiun, au mois de Novembre et 
de Decembre, nous avons eu tués un Lieut.-Collonel, quatre capitaines, 
Luit Lieutenants et quarante Europeéns et entre 3 et 400 
soldats noirs, sans compter les morts dans les hopitaux. Des 4000 
hommes dont ce detachement etait composé il y avait le 16 Decembre 
1809, plus de 1000 a Thopital, et tous les jours il en arrivait d’autres.

(Test cette dernière expedition, dans laquellc le general en per- 
sonne a été obligé de lever le siege de Fort Tjibogor, qui a faite 
une impression trés desavantageuse sur les Troupes, qui jusqu’alors 
le croyait invincible et a relévé Ie courage des Bantammois,

Le soldat Européen, traité avec plus do vigueur et obligé 
service trop dur et fatiguant dans le climat de TInde, est en même 
tems moins bien nourri que ei devant. Ils avaient alors des Pommes 
de terre en abondance, et au prix de 40 sols la mesure, mais depuis

con-
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: quc le géneral est proprietaire de Buitenzorg, et s’est assuró par \k 
le privilege exclusif de la vente des Pommes de terre, il a avancé 
le prix de la mesure k 3 Rds. ou 144 sols; un prix fort au dessus 
des moyens du soldat, et qui par \k est privé de la plus saine 
partie de sa nourriture. Tous les douceurs, tant en argent qu’en 
nourriture, accordés par Panden Gouvernement aux Militaires, employés 
aux Expeditions, ont été retirés par le General.

Les depenses de Pétat Militaire pour 1’lsle de Java, n’ont jamais 
surpassés 1400000 Rds par an. Sous le General Daendels, ils ont 
montés en 1808 k 2700000 Rds quoique Parmée n’est pas au complet; 
cependant PEtat major de Parmée est completté.

Cet etat Major consiste en
5 Brigadiers 

15 Collonels
6 Majors

44 Lieutenant Collonels 
170 Capitaines

et 350 Lieutenants et Sous Lieutenants.

:
;:
i

Etat Civil.

L’instruction de sa Majesté le Roi, pour le Gouverneur General, 
n’ayant pas été communiquée au Conseil, c’est donc seulcment par 
ses actions et declarations, qu’on peut juger des pouvoirs qui lui ont 
été coDfiés. On le croit donc revetu d’un pouvoir illimité, tant dans 
les affaires Militaires que civiles. Sa seule volonté est méme une loi 
pour le conseil, et pour les cours de Justice. II ne permet pas aux 
Membres du conseil, d’exprimer ou de faire paraitre sur les Registres, 
une opinion contraire k la sienne. Le General ne vient que tres rarement 
au conseil, non pour s’éclairer, mais pour brusquer et intimider les 
membres. Le President, en son absence, fait savoir sur tous les 
points de deliberation, la volonté du General et le conseil decrète 
en consequence. Si un Membre fait quelques observations avant de 
se conforraer k la proposition faite de la part et au norn du general, 
il en doit ètre informé, et une reprimande grossiére souvent en 
pres nee de ses Domestiques, en est la suite, avec une ménace 
d’ètre renvoyé du conseil.

Le Conseil est par consequent une parfaite nullité. II est la
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risee de tous, les habitans et les Membres ne s'interessent plus k 
la ehose publique. II coute néanmoins 155000 Rd3 par an. Le 
Lieutenant Gouverneur General a 40000 Rds d’appointement par an. 
La Cour Suprème de Justice, retenu quelquefois par leur conscience, 
et la crainte de 1’opinion publique, & se conformer aux vues du 
general, a élé licentiee, et une autre cour a été noramée par Ie general, 
dont la grande majorité est composée par des personnes sans 
talents et sans respectabilité. Cette cour néanmoins dispose en 
dernier ressort, des propriétés et de la vie des employés et 
des habitans. On la regarde uniquemcnt comme un instrument de 
tyrannie entre les mains du General.

Cette acte d’ autorité a repandu d’allarme dans toute Plsle et 
parmi toutes les classes d’habitans: elle a dcstruite toute sureté 
personelle.

On se soumettrait néanmoins sans murmure, au despotisme exercé 
par le General, si son Caractere violent et emporté, pouvait se sou- 
mettre a la raison et è. la justice: si la tranquillité et la sureté 
génerale etaient le but et la suite de son gouvernement; si ce qu’il 
croit être une fermeté inébranlable, etait unie a une parfaite raison; 
s’il voulait considerer, que par gouverner sagement et ne rien risquer 
au developpement de son autorité, il devait user avec ménagement 
du droit de commander; s’il voulait condescendre avec prudence 
aux mécontentements dont il est la cause et se donner le tems de 
rendre a 1’autorité 1’appui de la confiance. Au lieu de cette conduite 
sage, qui ménerait aux resultats qu’il doit se proposer, il a adopté 
un systéme de violence, de ménace et caprice et ne gouvcrne que 
par la crainte.

Personne dans la Colonie, avait la disposition ou le courage et 
rnoins encore les moyens, de s’opposer aux reformes utiles, dont la 
necessité éloit généralement reconnue. Oepuis bien longtems on de- 
mandait un gouvernement ferme, qui etabliroit la sureté des per
sonnes et des biens. Tous les gens honnêtes se sont empressés a 
éclaircir le General sur 1’état interieur de la colonie, et sur les 
moyens de corriger les abus, et tous les employés, ou par necessité 
ou par conviction, se seroient prètés volontairement a seconder le 
General, en tont ce qui pouvoit méner au bien general. Mais pour 
les entrelenir dans cette disposition, il eut été necessaire, que le 
general donnat lui mème du desinleressemcnt, par lequel et par des

i

***
\



r
734

dl: mé8ures de sagesse et de modération, il se seroit assuré 1’estime et 
la confiance. On a vu, au contraire, que le grand but du general 
est de s’enrichir au plus vite. La cession frauduleuse de la terre de 
Buitenzorg, appartenante au Roi, pour 45000 Rds, dont la valeur 
reconnue etait de 500000 Rds; le present qu’il a aussi forcé Ie conseil 
k lui faire du District de Tjassingie, valué a 200000 Rds, et la 
proposition ensuite faite au conseil, de changer ce District, qui avoit 
été ruiné par la guerre de Bantam, pour la Province de Bandong, 
valant au moins le doublé, de cette de Tjassingie; la guerre de 
Bantam, qu°il a provoquée, et qui a mis les grand es richcsses du 
Roi de Bantam, cntre les mains du General; tous ces faits publics, 
ont convaincu tout le monde, qu’il demande des sacrifices a d’autres, 
en même tems qu’il met tout en usage pour s’enrichir aux dépens 
du Roi et de 1’interet général.

Personne ne doute, que Sa nomination de Mons1*. van Braam, 
comme son successeur et a la charge de Lieutenant general, un homme 
flétri, d’une lacheté reconnue, entièrement depourvu de caractère, et 
qui a passé toute sa vie a faire un commerce en detail et souvent 
de contrabande, n’a d’autre but de la part du General, que de se 
1’attacher, et d’être de moitié dans toutes ses spéculations.

Au lieu d’entretenir, ou de faire naitre une honorable ambition 
parmi les officiers Militaires et civils, il les traite, dans ses frequens 
accés de rage, et en public, avee la plus grossière brutalité; par 
quoi il les degrade, et rend tous les aulorités intermédiaires mépri- 
sables aux yeux du public. De la qu’ aucune de ces autorités n’est 
plus respectée. Tous les esprits sont avilis, par riiumiliation auquel 
tous sont reduits. Le chemin a sa faveur, est de se faire espion et 
delateur. II craint paree qu’il sait qu’il est détesté et le merite. Aux 
moindres occasions, il menace de faire donner des coups de baton, 
et de faire pendre, et cette menace a été plusicurs fois executée, 
sans la moindre forme de procés et même sans examination préalable.

Le mecontentement général, qui est la suite necessaire de eet 
etat des eboses, doit faire craindre pour la conservation de la Colonie, 
en cas que les Anglais s’aviseront d’en profiler. La terreur que lc 
General a inspiré a toutes les classes et a toutes les Nations, qui 
composent la population de 1’Isle de Java, et le danger personnel 
de chaque individu qui sent qu’il n’y a aucune Loi ni aucune 
autorité qui puisse le protéger conlre les elfets de la fureur du General, 
peut bientot faire envisager le mal de passer sous la domination des 
Anglois, qui au moins protégent leurs sujets, comme un bien et 
comme le seul moyen de se soustraire & un despotisme, qui n'a

1
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aucun frein, ni dans le caractère du General, ni dans les institu- 
tions politiques et militaires, qui seule forment un appui contre la 
persecution et rinjustice.

Le delabrement des finances, occasionné pas les grandes dépenses 
du General et par la dépreciation du papier monnoye, qu’il a aug- 
raenté d’une nouvelle eraission de 1200 000 Rds. et le manque de 
confiance dans son Gouvernement, sera bientot suivi d’une misère 
universelle et menera k des nouveaux raoyens violens pour y remedier. 
Le manque de sureté personnelle des Européens contre les Indigénes 
et contre leurs Esclaves, par la destruction de tous les forts dans 
1’intérieur, qui seule pouvoieot les mettre a 1’abri d’une insurrection, 
les desertions continuelles des Soldats noirs avec armes et bagage, et qui 
se joignent aux Bantammois ou se disperdent dans l’interieur; les fre
quents assassinats tant k la campagne que dans les environs de la capitale, 
que les punitions les plus sévéres n’ont pu arrèter; la diminution 
journalière du petit nombre de Militaires Européens; les suites que 
la.retraite du general devant le fort Tjibogor peut avoir sur l’esprit 
des Javanois, et peut ètre une entreprise de la part des Anglois, 
qui doivent avoir, dans ce moment, une parfaite connoissance du 
mécontentement général et de la faiblesse des moyens de défense. 
par le rapport d'un capitaine Anglois, Ingenieur et d’ailleurs tres in
telligent, k qui le general a permis de visiter la partie de 1’Orient 
de 1’Isle, pendant plusieurs mois; tout cela reuni, ne peut que faire 
envisager la possession de l’lsle de Java comme tres précaire et 
amener k des catastrophes, qui sont craints et prévus par tous les 
fidelles 8iijets de Sa Majesté, avec effroi.

[

!

Het vorenstaande (van de hand van Mr. R. 
G. van Polanen) is het kort begrip van hetgeen 
de Heer Gen. Majoor Sandol Roy mij (v. P.) 
bedeeld heeft, en na voorleezing door hem be
krachtigd.

I

Uittreksel uit een Nota van Min. Van der 
Heim, 10 (?) Juni 1810 (1).

139**K

Au Roi.
Note.

Tout ce qui précède n’est relatif qu’A la Marine. Si Sa Majesté 
juge convenablc ou nécessaire d’envoyer un successeur au Général 
Daendel8, les fraix de cette expédition, dont il n'a pu être quostion

(1) In «Ik geval tusschcn 10 en 21 Juni 1810.

I
1
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lorsqu’ on a rcdigé le Budget ne pourront se couvrir avec inoins 
de Deux cent miile Florins.

184bis. Nota van Min. Decrès op de "Lettredela 
Haute Régence en date 31 Janvier 1810// (1), 
begin Dec. (?) 1810.

(2) Je n’entends rien de cette depêche, qui me parait contenir des 
details utiles sur 1’êtat des finances.

II fant faire une analyse de ce qu’ elle contient de plus important (3). 
Je voulrois avoir Pétat de tous les employés è. Visie de Java, 

leur placement et fonctions, leur solde &©.
Idem pour le militaire.

J

!

186,),s. Uittreksel uit een brief van A. F au re aan 
Van Polanen, 14 Jan. 1811.

Kaapstad den 14de Januarij 1811.
Waardste Vriend!

Geen vaderland meer hebbende, een voorstander zijnde van beeter 
wetten en staatsregeling dan die der Franschen, daarbij bekend en 
ingenomen met het zagt Java’s climaat, gevoel ik, dat, na een 
expulsie van het thans bestaande Batavia’s schrikbewind, mijn vriend 
Van Polanen, van alle verbintenissen ontslagen, en daartoe aan- 
gezogt, zijne dagen bij voorkeur in dat Ilemelsch Land zal gaan slijten.

UEd. altoos oprechte Vriend 
A. Fauiie. (4)

(1) Afgedrukt bij Van Deventer, deel XIII, blz. 440—449. De brief behoorde 
tot de „lettres et depêches retjucs par lacorvette le Javanais et le Brik Royal 
Hollandais, Novembre 1810”.

(2) Eigenhandig van Decrès.
(3) Ilier teekent Dozy aan: „I/analysc a été presenté a S. E. le7 Dec. 1810”. 

Verg. hierbij de noot op p. 400.
(4) In het origineel (oniv. 5 April 1811) komt nog als P. S. voor: „Monde 

lingsc tijdiogs zijn hier outfangen dat den Gouv. van de Molluko’s Wieling te 
Batavia zoude zijn opgehaugen.”
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VOOEBEKIOHT.

I
'• „Het is dan ook) mijn bepaalde voornemen”, schreef den 5en 

September 1886 de Directeur van Financiën Dr. L. W. G. de 
Roo aan zijn vriend Prof. Theod. Jorissen te Amsterdam', 
„om, wanneer ik het voorrecht mag hebben om te repatriëeren, 
mij kalm te wijden aan de studie over Daendels, die ik mij 
sedert jaren heb voorgenomen, maar nimmer heb kunnen be
ginnen”. „Alea jacta est!” ving de volgende brief aan', gedag- 
teekend Batavia 14 November 1886, „eergisteren heb ik den 
G.G. mededeeling gedaan van mijn vo-ornemen om. het volgend 
jaar bij leven en welzijn te repatriëeren 
hier de schriftelijke bescheiden uit Daendels’ tijd te kunnen 
excerpeeren, maar ik heb dit moeten opgeven 
lijk zal ik mij ook niet geheel onttrekken aan het maatschap
pelijk leven, maar dit zal van omstandigheden afhangen”.

De laatste zinsnede noemt een der oorzaken, waarom het 
voornemen om Daendels „onder handen te nemen”, nader be
vestigd in een brief uit Leiden van 29 Juli 1887, niet vroeger 
tot een resultaat heeft geleid. En toen in den zomer van! 1906 
de studiën voltooid waren, hadden mijnen vader de krachten 
begeven om zelf de gcreedmaking voor de pers te bezorgen. 
In aansluiting bij deze mcdedeelingen van een andere hand 
dan de zijne omtrent de wording der studiën, moge een levens
schets van den schrijver niet misplaatst worden geoordeeld.

Leonard Wilhelm Gijsbert de Roo werd den I7en September 
1834 le Moerdijk geboren. De verwachting eener financiëel 
onbezorgde toekomst, welke zijn ouders bij hun huwelijk in 
1833 reden hadden te koesteren, werd hun benomen, toen 
eenige jaren later, na liet overlijden zijns grootvaders, de achter
uitgang van het vermogen werd geconstateerd. De druk der 
geldelijke zorgen, waaronder zijne ouders gebukt gingen, ont
ging mijnen vader in zijne jeugd niet. Tc Enkhuizen, waarheen 
Ds. D. W. de Roo in 1837 werd beroepen, bezocht mijn vader 
het Gymnasium, en bereidde hij zich tot de Academische 
studiën voor. In 1851 aan de Hoogeschool te Utrecht als 
student ingeschreven, voldeed hij aan het verlangen zijner

!
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ouders om zich voor den kansel te bekwamen, ofschoon hij 
er zich spoedig van bewust werd, dat de prcdikantslooipbaan 
met zijnen aanlog niet strookte. Hij legde in 1855 het candidaats- 

in de theologie af en deed in het volgende jaar een)
■

examen
kerkelijk voorstel, maar vervang toen de theologische studie 
door die der klassieke letteren en wijsbegeerte, tot deze 
laatste vooral door de machtige bekoring der colleges van 
Pnof. C. W. Opzoomer aangetrokken. Een tweetal jaren was 
hij vervolgens werkzaam als gouverneur bij een aanzienlijke 
familie in Friesland, in welke betrekking hem het onderwijs 
der zoons was opgedragen, maar tevens tijd gelaten werd tot 
voltooiing zijner studiën. Na verdediging van een proefschrift: 
„de Cartesi methodo” mocht hij den ióen April 1859 het docto
raat in de klassieke letteren en de wijsbegeerte verwerven.

Den jongen doctor kon het vooruitzicht eener loopbaan, bij 
het onderwijs evenmin toelachcn als de kansel. Op het ver
nemen dat een tekort aan ambtenaren bij den burgerlijken 
dienst in Indië bijzondere maatregelen van voorziening noodig 
maakte, besloot hij zich voor uitzending ten behoeve van dien 
dienst beschikbaar te stellen, zag echter wegens niet voldoening 
aan de gestelde eischen zijn verzoek afgewezen. Maar cenige 
maanden daarna ontving hij van het Departement van Koloniën 
kennis van een gelegenheid tot plaatsing bij het te Batavia 
op te richten Gymnasium Willem III, aan welke inrichting 
eene afdeeling voor klassieke talen zou worden verbonden. Geen 
anderen uitweg ziende, verzocht hij voor de betrekking van 
praeceptor in aanmerking te komen, in de hoop dat hem, 
eenmaal in Indië aangekomen, de toegang tot den burger
lijken dienst niet gesloten zou blijven.

In die verwachting scheepte zich de benoemde praeceptor 
met zijne echtgenoote H. M. Baart de la Faille den 170-0 Juli 
1860 te Rotterdam in aan boord van het zeilschip „de Kosmo
poliet”, dat hem naar Java zou brengen, en aanvaardde hij in 
het laatst van October van dat jaar zijne betrekking. Het zou 
hem evenwel spoedig blijken, dat aan een overplaatsing bij 
den burgerlijken dienst ernstiger hinderpalen in den weg ston
den, dan hij zich. had voorgesteld. De inrichting der afdeeling 
voor klassieke studiën aan het Gymnasium Willem \ 11 zou 
spoedig een failure blijken. Bij het vertrek van den rector 
Dr. S. A. Naber in 1861 bleef diens plaats onvervuld, terwijl 
de leiding van het instituut, waaraan destijds een internaat 
verbonden was, aan een gepensionneerd hoofdofficier werd opge
dragen. Wel verklaarde de Rcgecring in 1862 zich toen ge
negen Dr. de Roo, „wanneer hij daartoe nader een bepaald 
verzoek zal hebben gedaan, uil zijne tegenwoordige betrek
king te ontslaan, en bij voorkomende geschikte gelegenheid
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bij eenen andere tak der burgerlijke dienst over te plaatsen 
— zonder toezegging intusschen van behoud zijner tegenwoor
dige inkomsten en onder voorwaarde „dat hij' met de waar
neming der functie van praeceptor zal blijven belast, totdat 
de Regeerkig daarin op eene definitieve wijze zal hebben 
voorzien”. Maar in het door de Regeering gedaan voorstel 
tot uitzending van een geletterde te zijner vervanging werd door 
het Opperbestuur niet getreden;, en toen in 1863 ook de con
rector Dr. J. Meuleman naar Europa terugkeerde, scheen de 
in zijne plaats benoemde praeceptor aan het Gymnasium te zijn 
„vastgeschroefd” en alle kans op verandering van betrekking 
verloren. De afdeeling voor klassieke studiën bleef kwijnen. Het 
aantal leerlingen, dat in 1860 12 had bedragen, was in 1862 
tot vier geslonken, bij den aan vang van den cursus 1865/1866 
telde de afdeeling één leerling en deze vertrok in het laatst van 
1865 naar Europa om daar zijne studiën voort te zetten. In 
deze omstandigheden verkreeg Dr. de Roo vergunning om 
ter Algemeene Secretarie met werkzaamheden te worden belast. 
De gunstige beoordeeling van zijnen arbeid deed hem eindelijk 
in December 1866 besluiten den voor verandering van betrek
king in 1862 door de Regeering aangewezen weg in te slaan, 
en ontslag uit zijne betrekking te verzoeken, dat hem ui Januari 
1867 verleend werd. In de ondergeschikte betrekking van eersten 
commies werd hem ruim; een half jaar later toegestaam zijne 
loopbaan ter Algemeene Secretarie aan te vangen. Teleur
gesteld maar niet ontmoedigd werd de nieuwe werkkring aan
vaard. Bij de reorganisatie van het Gymnasium Willem III, die 
in hetzelfde jaar tot stand kwam, werd de afdeeling voor 
klassieke studiën opgeheven.

De diensttijd aan de Algemeene Secretarie werd in 1874 
onderbroken door een verlof naar Europa, dat mijn vader, toen 
referendaris, in het belang van de gezondheid zijner eolitge- 
noote, zich genoodzaakt had gezien te vragen. Het verlof was 
van korten duur; vóór het einde des jaars was hij, vrouw en 
kinderen in Nederland achterlatend, teruggekeerd en bij het 
Regeeringsbureau herplaatst. Weinige maanden later moest hem 
worden bericht dat hem zijne vrouw door den dood was ontrukt.

Eene nieuwe wending nam, mijn vaders loopbaan na de be
noeming van zijnen zwager, den heer J. P. Sprenger van Eyk tot 
Algcmecnon Secretaris. Dat zwagerschap maakte het behoud 
on mogelijk van rang en titel van Gouvernements-Sccretaris, 
in welke betrekking hij met de functiën van secretaris van den 
Raad van Indië was belast. Voorloopig bleef hij deze functiën 
bekleeden, maar de noodig gebleken formcelc afscheiding dezer 
functiën van de Algemeene Secretarie benam hem de aan
spraak op bevordering naar rang en anciënniteit aan dit bureau
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en wees de secretarie vain den Raad van N. I. als zijn arbeids
veld aan. In Januari- 1879 werd hij benoemd tot Inspecteur 
van Financiën in de eerste afdeeling, met Batavia als stand
plaats.

„Van Plat O' tot Plutus!” spotte een vriend bij het vernemen 
dezer benoeming. Waarlijk bepaalde geen voorkeur de nieuwe 
richting, ofschoon zij het voordeel bood dat de dienstreizen 
in de afdeeling, welke zich uitstrekte over Wcst-Java, Oost- 
Sumatra, en de eilanden tusschen Singapore en Batavia, in 
de gelegenheid stelde uit eigen aanschouwing toestanden te 
leeren kennen, waarvan mijn vader totdusver zich alleen uit 
geschriften een beeld had kunnen vormen. Wat hem aan 
administratieve ervaring ontbrak, poogde hij zich door inge
spannen arbeid eigen te maken, en hoezeer hij hierin mocht 
slagen bleek uit zijne benoeming tot Directeur van Financiën 
in het laatst van' 1883.

Aan liet hoofd van het Departement van Financiën belast 
met het beheer van een tak van dienst, waarin specialiteit 

zijn als Minister van Koloniën opgetreden zwager Sprenger 
Eyk, met wiens denkbeelden aangaande begrootings-poli- 

tiek en uitvoering van de verordeningen op de landsinkomsten 
hij zich niet in allen deele kon vereenigen, bekleedde mijn vader 
geene benijdbare positie. Gedurende drie jaren bleef hij daarin 
werkzaam, toen onthouding door den Gouverneur-Generaal van 
instemming met de voorgestelde gedragslijn ten opzichte van 
den opium-verkoop in niet openbaar toegelaten verkoopplaatsen 
den Directeur aanleiding gaf van zijn recht op verlof naar 
Europa wegens langdurigen dienst gebruik te maken.

Reeds werd medegedeeld op welke wijze mijn vader zich 
voorstelde, na zijn, slechts door een kort verlof onderbroken, 
zes-en-twintigjarigen Indischen diensttijd, in Nederland nuttig 
werkzaam te kunnen zijn.

In jrg. 1888, p. 820—830, verscheen in De Indische Gids van 
zijne hand een- critisch overzicht van het juist verschenen 
laatste deel van „De opkomst van het Nederlandsch gezag 
in Oost-Indi.ë”, dat, bewerkt door M. L. van Deventer, over 
het bestuur van Daendels nieuw licht verspreidde. „In een 
viertal hoofdstukken, welke aan de officiëcle bescheiden voor
afgaan,” lezen wij in het referaat, „geeft de heer van 
Deventer een overzicht van de gebeurtenissen, welke plaats 
hadden vóór de verovering van Java door de En'geJschen, en 
ontwikkelt hij zijne beschouwingen, welke hem geleid hebben 
tot de overtuiging dat „de onpartijdige geschiedenis met den 
val van Java onafscheidelijk den naam van Daendels moet 
verbinden”. Met alle waardeering van het talent, waarmede 
de heer van Deventer tracht zijne overtuiging ingang te doen
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vinden, aarzelen wij niet te verklaren, dat zijne beschouwingen 
ons nog niet tot zijn gevoelen hebben kunnen overhalen. Zon
der te willen behooren tot hen, die zich Daendels voorstellen 
als „den man, die, gedurende zijn kortstondig bestuur, zuiver 
nieuwe begrippen en beginselen in de plaats stelde van die 
der Oost-Indische Compagnie, den man, door wien als met 
een tooverslag een einde aan alle misbruiken gemaakt werd, 
die den inlander bevrijdde en de vorsten van Java voor goed 
onderwierp”, zijn wij nog te veel onder den indruk der op 
Java, zelfs onder de i'nlandsche bevolking, nog levende traditie, 
dat de Maarschalk een groot man is geweest, om hem op grond 
der beschouwingen van den heer van Deventer te kunnen 
aainmerken als een der bewerkers van den val van Java”. 
Het gemotiveerde protest, dat de referent meende te moeten 
aanteekenen, gaf den heer van Deventer geene aanleiding 
tot wijziging zijner beschouwingen, zooals uit diens opstel 
„Daendels-Raffles”, geplaatst in de Indische Gids van 1891 
blijkt. Nopens een bepaald punt, de waarde namelijk welke 
Daendels’ „Staat” als geschiedkundige bron bezit, verklaarde 
integendeel de heer van Deventer zich overtuigd te houden 
„dat ook de heer de Roo (van de tegenstrijdigheden welke de 
Landvoogd Daendels met den Schrijver van 1814 aanbood) 
meer doordrongen zal worden, naarmate hij de lezing van 
Daendels’ briefwisseling zal gelieven voort te zetten, en van 
diens handelingen als Gouverneur-Generaal nader zal willen 
kennis nemen”.

=3

Vooreerst zou het tot de nadere kennisneming niet komen, 
daar de raadpleging der bronnen in de archieven te ’s-Gra- 
venhage mijn vader moeiëlijk was geworden, na de vestiging 
zijner woonplaats te Nijmegen, wegens zijn huwelijk in October 
1888 met vrouwe D. C. C. J. de Man, weduwe van wijlen den 
Hoofdingenieur van het Mijnwezen in Nederlandsch Indië, R. 
Evcrwijn. Bovendien werd echter zijne aandacht in be
slag genomen door den strijd, aangebonden door den Anti- 
Opiumbond tegen het in Nederlandsch Indië vigeerend stelsel 
om het recht tot verkoop van opium in het kleini 

De inmenging in dien strijd was be
de opium-aangclegenheden hadden behoord

verpachten, 
grijpelijk, waar
tot de punten, waaromtrent mijn vader bij de aanvaarding der 
directie van Financiën zich „had voorgenomen nog iets tot 
stand te brengen". „Van mijne optreding af”, lezen wij in 
zijn brief aan Jorissen van 14 November 1886, „heb ik daarvan 
veel werk gemaakt, zooals al dadelijk kan gebleken zijn uit 
de organisatie van den dienst der bestrijding van den opium- 
sluikhandel ter zee. Mijn beginsel is dat vooreerst niets anders 
kan on dus moet worden gedaan dan bestrijding van den
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opium-sluikhandel. Wordt deze gefnuikt dan zullen tal van 
moeielijkheden en gruwelen, aan de exploitatie van het opium- 
middel verbonden, langzamerhand vanzelf verdwijnen”. Di.t be
ginsel poogde mijn vader te handhaven tegenover de door den 
Anti-Opiumbond vooropgezette stelling dat vóór alles diende 
gebroken te worden met het pachtstelsel, dat door den Bond 
als de hartader van den smokkelhandel werd beschouwd, en 

welks werking de Bond steeds toenemend opium-verbruik 
meende te 'moeten toeschrijven. Schijnbaar een vraag enkel van 
fiscaal beleid, lag in de omstandigheid dat als gegadigden voor 
de pacht uitsluitend Chineezen plachten op te treden, een 
element dat — gegeven de door de pacht geboden gelegenheid 
om rijk te worden en hun invloed in de binnenlanden te mis
bruiken — aan velen op zichzelf voldoende reden gaf, aan 
het denkbeeld om de pacht door regie te vervangen bijval 
te schenken. Het gewi.cht der autoriteit van het Lid — later 
Vice-president — va.n den Raad van Indië, W. P. Groenevcldt, 
deed de schaal ten gunste van de regi.e overslaan, en de 
Regeering, na! aanvankelijke proefneming met het stelsel der 
regie in de Oostelijke residentiën, tot invoering van dit stelsel 
over geheel Java besluiten.

In het voorjaar van 1894 bracht mijn vader zijn woonplaats 
naar den Haag over, en sedert dien kon hij zich aan de Daen- 
dels-studie wijden. Archief-onderzoek was hem niet geheel 
vreemd. Immers had hij den vrijen tijd, dien het praeceploraat 
aan het Gymnasium Willem III hem' liet, benut tot bestudce- 
ring der archieven van den Raad van. Justitie te Batavia, uit 
welken tijd dagteekenen een tweetal opstellen, getiteld: „De 
Conspiratie van 1721” en „J. W;. Cranssen te Tcrnate (13 Sep
tember 1799—19 Juni 1801)” verschenen in het tijdschrift voor 
Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Zijne eerste werkzaam
heden aan de Algemeene Secretarie hadden bovendien bestaan in 
ordening va;n het oud-archief bij de overbrenging naar de af- 
deeling Statistiek van het bureau. Aan het Rijksarchief kwam 
hem welwillend tegemoet Mr. J. E. Hccres, thans hoogleeraar te 
Leiden, destijds aan het Rijksarchief verbonden. Zelf reeds 
begonnen met een onderzoek naar de redenen, die geleid 
hadden tot de vervanging van Daendels in het bewind over 
Indië door Janssens, waarover na de verschijning der disser
tatie van Dr. I. Mendels: „Herman Willem Daendels vóór 
zijne benoeming tot Gouverneur-Generaal van Oost-Indië (1762 - - 
1807)”, tusschen dezen en den lieer M. L. van Deventer een 
pennestrijd was gevoerd, stond Mr. Hccres een bundel ver
vaardigde copiën aan mijnen vader af, waarvan door dezen een 
dankbaar gebruik werd gemaakt. Belangrijke aanwinsten voor 
de studie van Daendels’ bestuur had het Archief juist in
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dien tijd (1890) verkregen waaronder vooral de correspon
dentie van den Minister van der Heim en die van den bekenden 
Ri G. van Polanen. „De voorname oorzaak van onze gebrekkige 
kennis van dit tijdvak”, had de Roo in zijn referaat van 
opgemerkt, „is de schaarschheid en het karakter der beschik
bare bronnen. Wij zonden zoo gaarne kennis nemen van het 
oordeel van meerdere en vooral van niet gegriefde tijdgenooten 
maar, ofschoon vermoedelijk nog menige kostbare bijdrage voor 
de kennis dier dagen in particuliere archieven verscholen ligt, 
moeten wij vooralsnog ons tevreden stellen met de geschriften 
van partijen, welke slechts met groote omzichtigheid kunnen 
worden gebruikt.” Inderdaad mochten de ijverige nasporingen 
van Prof. Heeres leiden tot de ontdekking van verscheidene 
„kostbare” bijdragen uit het particulier archief der familie 
Daendels (thans in bruikleen bij het Rijksarchief), en uit dat 
der familie van den Oud-Commissaris-Generaal Van den Bosch.

1888

Nochtans is het meerendeel der verzamelde stukken, in deze 
uitgave vervat, geput uit de bescheiden in het Rijksarchief 

o.m. ook die behoorende tot het archief deraanwezig
Plollandsche divisie bij het ministerie van Marine en Koloniën 
te Parijs 
van Koloniën.

zoomede uit het oud-archief van het Departement

Het is bekend dat de heer M. L. van Deventer — op het 
voetspoor trouwens van zijn voorganger — bij de bewerking 
van het Tiende deel van „De opkomst van het Nederlandsch 
Gezag over Java”, slechts eene bloemlezing gaf uit het omvang
rijke materiaal, dat het oud-koloniaal archief bood, en het 
behoeft derhalve niet te bevreemden, wanneer bij de schifting 
menig stuk ter zijde werd gelegd — of wellicht onopgemerkt was 
gebleven dat volgens inzicht van anderen aan een juiste waar- 
deering van personen en toestanden bevorderlijk kon zijn. Ploe 
het zij, de aan de verschillende archieven ontleende bescheiden 
bevatten, naar de meening mijns vaders, genoegzame gegevens 
lot motiveering eener herziening van het oordeel over Daendels, 
door van Deventer geveld, en tot verklaring van den invloed, 
dien de verongelijking van den Gouverneur-Generaal Daendels 
door zijne vijanden op den gang van zaken heeft geoefend.

Met de studie reeds een goed eind gevorderd, gewerd mijnen 
vader de vereerende opdracht van het voorzitterschap der bij 
K. B. van 11 Juli 1899 ingestelde Staatscommissie, onder den 
naam van „de 14-ton commissie” bekend geworden. De over
schrijding met ca. f 1.400.000 van de aan het Ministerie van 
Oorlog verleende credieten voor aanschaffing en aanmaak van 
kleeding on uitrusting voor onderofficieren en soldaten, had de 
noodzakelijkheid doen gevoelen van een nauwkeurig onderzoek 
omtrent het beheer en de comptabiliteit van de korpsen der

4
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Landmacht en van de divisie Marechaussee, zoomede omtrent 
het comptabel beheer van de kleeding-magazijnen. Het om
vangrijk en tijd ver eischend onderzoek werd binnen drie jaar 
volbracht en bij schrijven van 4 April 1902 werd het lijvig 
rapport der Commissie aan H. M. de Koningin aangeboden. Als 
blijk van waardeering voor den arbeid der Commissie, werd 
haar Voorzitter, die reeds vroeger tot ridder in de Orde van den 
Nederlandschen Leeuw was benoemd, met het Commandenrs- 
kruis der Oranje-Nassau-orde begiftigd.

Door een noodlottig toéval was in den zomer van 1901 het 
manuscript, waarin mijn vader de resultaten van zijne Daendels- 
studie had neergelegd, en dat hij aan zijnen vriend Dr. J. 
Meuleman te Nijmegen ter kennisneming had toegezonden, 
grootendeels vernietigd, en moest, met behulp van de gemaakte 
aanteekeningen het verlies worden hersteld. Eerst in den zomer 
van 1906 kon hij er toe overgaan zich met de firma Martinus 
Nijhoff omtrent uitgave te verstaan.

Eene sleepende ziekte had reeds den schrijver aangetast, 
en ofschoon nog op herstel hopende, had hij een beroep gedaan 
op de vriendschap van den heer G. P. Rouffaer, om hem met 
de persklaarmaking behulpzaam te zijn. Het zou mijnen vader 
niet gegeven zijn, daartoe persoonlijk bij te dragen. Den 2Óen 
Februari 1907 had de doodelijke kwaal het sloopingswerk vol
eindigd; drie dagen later stonden verwanten en vrienden aan 
zijne groeve.

Het zij mij vergund met diepe erkentelijkheid te getuigen 
van de toewijding, waarmede de openbaarmaking der studiën 
door den heer Rouffaer werd voorbereid, een taak, op zich 
zelve moeilijk, maar nog verzwaard door het vaak slecht leesbare 
schrift van den steller, dat aan den corrector, den heer W. C. 
Muller, maar al te veel last heeft gegeven.

Moge het blijken, dat aan de door den schrijver bijeenge
gaarde bouwstoffen voor het belangrijke tijdvak der Indische 
geschiedenis eene waarde kan worden toegekend, welke vol
doening vermag te geven aan Prof. Mr. J. E. Heeres, voor den bij 
de bewerking verleenden steun, aan den heer G. P. Rouffaer voor 
den arbeid aan de onder zijn toezicht verrichte uitgave ten koste 
gelegd.

c
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I. DE PARTIJDIGHEID VAN M. L. VAN DEVENTER’S 
OORDEEL OVER DEN „STAAT DER 

NED. OOSTINDISCHE BEZITTINGEN ONDER HET 
BESTUUR VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL 

HERMAN W,ILLEM DAENDELS,
IN DE JAREN 1808—1811.
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Na zijne terugkomst in het Vaderland had Daendels (l) van 
verschillende zijden allerlei grieven te hooren over zijn bestuur 
van Indië, en besloot hij daarvan openlijk rekenschap te geven 
met „een volledig zamenstel van oorspronkelijke stukken door 
„den druk publiek te maken, met bijvoeging van ’t. geen tot 
„beter verstand, naar zijn inzien, noodig was”. De toelichting, 
bestond uit drie afdeelingen, waarvan „de eerste bevat(te) den 
„staat der zaken op den i Januari) 1808; de tweede de ver
anderingen, welke in het bewind, de administratie en culturen 
„zijn daargesteld”; en „de derde een algemeen overzigt (van) 
„de voordeelen, welke daaruit dadelijk zijn voortgevloeid” (fol. 1). 

Drie lijvige boekdeelen bevatten de wettelijke stukken.
Dat Daendels voor de samenstelling van dit werk hulp van 

anderen heeft gehad is natuurlijk. Aan niemand minder dan 
G. K. van Hogendorp zond hij het manuscript bij stukken „om 
na te zien of er ook iets moest uitgelaten worden.” Deze 
nam dat op zich „zonder eenigzins in te staan voor hetgeen 
„hij zeide, daar natuurlijk personaliteiten onder” liepen. Hij 
kon „niet tusschen hem en zijne vijanden beslissen.” (2)

Maar voor de bewerking had Daendels nog andere hulp 
noodig en deze werd hem verleend door den ’s-Gravenhaagschen 
solliciteur Mr. H. Malecotius en den jeugdigen J. H. de 
Waal, destijds als klerk ten kantore van den solliciteur werk
zaam. (a)

1 tri

I

(1) In al de volgende noten wordt enkel als „Slaat” aangehaald de „Staat 
der Ned. Oostindische Bezittingen, onder het bestuur van den Gouverneur- 
Generaal lierman Willem Daendels. in de jaren 1808 1811”. ’s-Gravenhage, 
1814, I dl. met 8 dln. Bijlagen. — E11 met „v. D.” wordt steeds aangeduid 
de voortzetting door M. L. van Deventer van Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge’s 
serie-werk „De opkomst van het Nederlandseh gezag in Oost-Indië, waarvan 
dl. 1—X door de Jonge werd uilgegeven, dl. XI—XIII door Van Deventer.

(‘2) Brieven en gedenkschriften van G. K. van Hogendorp, V. bl. 404.
(3' Mr. N. P. van den Berg. Levensbericht van E de Waal (Levensberichten 

van de Mij. der Ned. Letterkunde 1U05 - 1 OOG). - Tot Mr. Malecotius is ook 
gericht de brief onder daglcekeuing van 11 Mei 1814 door Daendels uit Parijs 
geschreven, en openbaar gemaakt in het werk van Dr. I. Mondeis: Herman 
Willem Daendels, Bijlage LVJ,F. bl. ‘201.

I
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Het werk, dat niet zoo vlotte als Daendels verwachtte, kwam 
eerst in December 1814 gereed en zag het licht onder den 
titel: „Staat der Nederlandsche Oostindisclie Bezittingen onder 
„het bestuur van den Gouverneur-Generaal Herman Willem 
„Daendels, Ridder, Luitenant-Generaal, etc. in de jaren 1808— 
1811” i i

TC.”

G. K. van Hogendorp gaf aan Daendels de getuigenis „dat 
„hij het ijs gebroken, een monster van bestuur vernietigd en! 
„een goed politieke administratie in de plaats gesteld” had. (d) 
Volgens van Deventer was het werk van Daendels „door 
„latere schrijvers veelal als een evangelie geraadpleegd en ge
bruikt”, (2) waarvan „het treurig gevolg sedert een reeks van 
jaren is geweest eene volmaakte onjuiste waardeering der be
weegredenen, handelingen en uitkomsten van Daendels’ be
stuur” (3).

„Vermakelijk” schrijft hij, (d) „is het hemelsbreed verschil in 
„waardeering tusschen den Gouverneur Generaal Daendels, die 
„aan de Regeering in het moederland te berigten had, en den 
„schrijver van den Staat der Ned. O. I. Bezittingen. Onmiddellijk 
„na het beëindigen zijner landreis in den zomer van 1S08, 
„meldde hij aan den Minister van der Iieim: „alle verwoestin
gen die het gevolg der vroegere onlusten in Cheribon geweest 
„zijn, waren reeds zoo volkomen hersteld, dat daarvan op mijn 
„ganschen doortocht geen spoor meer was te ontdekken. In 
„1814 daarentegen, toen hij zijn bestuur in het openbaar 
„wilde rechtvaardigen en het er dus op aankwam den staat 
„van zaken onder het voorgaand bestuur in donkere kleuren te 
„schetsen, schreef hij: „De verwoestende gevolgen van den op- 
„stand welke in het Cheribonsche had plaats gehad, vielen te 
„duidelijk in het oog, om niet te worden opgemerkt”. (Staat, 
bl. 39)*

Zoo voorgesteld is het verschil in waardeering ongetwijfeld 
„hemelsbreed”, maar van Deventer verzwijgt hetgeen Daendels 
op de uit zijn brief aangehaalde woorden liet volgen: „Dan, 
„hoe weinig rekening er te maken zij op een kortstondige rust, 
„die bij eene blinde en (bijgeloovige natie was voorafgegaan door 
„een langdurige, hachelijke staat van oproer en verwarring, 
„is op nieuw ten droevigste bewezen door den toestand, waarin 
„de Cheribonsche landen sedert wederom gedurende de 2 a 3 
„maanden van mijn verblijf te Samarang zijn vervallen”. Dat 
Daendels dien toestand voor oogen had, toen hij de door van

1) Gr. K. van Hogendorp alsvoren bl. 412.
2) v. D. XIII bl. XLVIII noot.
3) Ind. Gids 1891 I, bl. 639.
4) v. D. XIII bl. LVII noot.
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Deventer uit den Staat overgenomen woorden schreef, is alles
zins waarschijnlijk, en zeker blijkt uit die woorden volstrekt niet 
van een streven om „den staat van zaken onder het voorgaand 
„bestuur dn donkere kleuren te schetsen.”

Volgens van Deventer deed Daendels in den. Staat het voor
komen alsof de maatregelen, tot herstel der rust in Cheribon, 
waarvan de eer toekwam aan den gewezen Commissaris Engel
hard, door hem zelven waren genomen (1). Hij wijst er op, dat 
Daendels kort na zijn komst op Java aan den Minister mede
deelde, dat „alle vergunningen door Engelhard in. iSoó bereids 
„aan de Cheribonsche ingezetenen toegestaan, door hem 
„werden ten uit voer gebracht”, maar in den Staat een geheel 
andere voorstelling van de zaak geeft en het bestaande verdrag 
tusschen „de Nederlandsch-Indische Regering en de Vorsten 
„van Tjeribon eenvoudig wordt geignoreerd.” (2) De beschuldi
ging is afkomstig van Engelhard, die beweerde, dat de generaal 
Daendels „van alles de eer wilden hebben” (3). Hetzelfde is 
reeds opgenomen door Mackay, (4) maar zonder van Deventer 
te overtuigen.

Aan den Minister schreef Daendels, dat alle „vergunningen, 
„welke door den Java’s Gouverneur Engelhard in den jare 
„1806 bereids aan de Cheribonsche ingezetenen waren toe- 
„gestaan, doch welke tot dusver buiten effect waren gebleven, 
„niet alleen dadelijk zouden worden ten uitvoer gebragt, maar 
„dat ook aan sommige dier concessiën eene meerdere ruimte 
„zou worden gegeven.” (5)

In zijn Rapport aan de Hooge Regcering (6) vestigde Engel
hard zelf de aandacht op enkele zaken, welke alsnog „eene be
schikking” vorderden. Later heeft Engelhard beweerd, dat „de 
„onlusten met de terugkomst van Radja Canoman en zijn aan
stelling tot derden. Sultan te Cheribon zouden geëindigd zijn, 
„had de Generaal D. enkel de plannen gevolgd, door den Gou
verneur van Java in voorstel gebragt. Maar met geheel daarvan 
„af te wijken en een nieuw stelsel te adopteeren 
„de onlusten aldaar blijven voortduren tot aan de komst van 
„den Generaal Jansscns”. (7)

Daendels heeft in zijne brieven aan den Minister, Engelhard 
alle eer gegeven, die hem toekwam en ook in den Staat der

1) v !). XIII U. XLVIII noot.
2) Als voren.
8) Engelhard. Over/.igt van den staal, der N. 0. T bezitf. oiulcr Daendels, 1810, 

bl. 08 noot.
4) Mackay. Het bestuur van 0.0. Daendels over Java, 1861, bl. 28.
f>) Uriof van 20 Maart 1808. v. 1). XIII bl. 304.
C) Ind. Archief bl. 'M3.
7) Overzigt bl. 101.

(ZlJiIX
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N. O. I: Bezittingen wordt met waardeering gewaagd van „de 
maatregelen tot herstel der rust en orde” genomen, maar de 
organisatie van het bestuur was Daendels’ werk. ()

Van Deventer beweert, dat de voorstelling door Daendels van 
de oorzaken van den oorlog met Bantam gegeven met de 
waarheid in strijd is en dat hij daarbij een poging deed „om 
zijne verantwoordelijkheid op anderen over te dragen” (2).

Deze laatste bewering was gegrond op de in den Staat voor
komende mededeeling, dat de hoofdpunten van een te sluiten 
contratt „gedurende zijne afwezigheid, onder het beleid van den 
„Luitenant Generaal Buyskes waren ontworpen.” Daarop volgt: 
„en wederzijds aangenomen en bij het welke de belangen van 
„Bantam niet minder dan de onze warén in acht genomen” (3). 
Om in die woorden het bewijs te vinden, dat Daendels zijne 
verantwoordelijkheid van den oorlog met Bantam op Buyskes 
wilde overdragen, moet men vooringenomen tegen Daendels 
zijn, als van Deventer was. Engelhard vond het opmerkelijk 
„dat de Luitenant Generaal Buyskes hier in het midden 
„werd gebralgt” (4). Van Deventer wist de reden wel 
op te geven. Opmerkelijk is het echter, dat, volgens 
van Deventer, de „afwezigheid” van Daendels, die tijdens 
de voorbereiding van het traktaat te Semarang verblijf 
hield, „daarin bestond, dat Daendels zich op Buitenzorg be
vond.” (5) Tot zijne verontschuldiging kan moeilijk strekken, 
dat Engelhard deed opmerken, dat „de Generaal D. „bij het 
„vertrek van du Puy naar Batavia op Buitenzorg was” (6) en 
„daarom niet begreep „waarom de Luitenant Generaal Buyskes 
„hier in het midden was gebragt”. Zonder letterknechtcrij kan 
on mogelijk in Daendels’ woorden iets anders worden gelezen, 
dan afwezigheid wegens zijn reis naar Semarang. De moord van 
du Puy was, zooals in den Staat wordt vermeld, de rccht- 
streeksche aanleiding tot het optreden, door Daendels legen den 
Sultan van Bantam. In hoever die moord het gevolg was van 
door Daendels gestelde eischen is zeker een belangrijk vraag
stuk, maar van Deventer heeft het bewijs niet geleverd, dat 
Daendels gepoogd heeft „de verantwoordelijkheid” van de door 
hem gestelde eischen van zich af te werpen. (7).

1) Staat bl. 57.
. 2) v. I). XTTI bl. XCV.

3) Staat bl. 5-1.
4) Overzigt bl. 155 noot.
51 v. D. XIII bl. XCV noot. 
Gl Alsvorcn.
7) v. I). XJII bl. XCVI.



i1
5*

Van Deventer zag een belangrijk verschil tusschen den. Staat 
van Daendels en diens officieele briefwisseling, omdat hij in 
de laatste uitdrukkelijk verklaarde dat hij „beide vorsten” — 
nl. den Keizer van Soerakarta en den Sultan van Djokdjokarta — 
„in ee.ne dreigende houding vond” en in den Staat even uitdruk
kelijk, dat „d.e vriendschappelijke betrekkingen met den Keizer 
ongestoord onderhouden werden”, maai' de Sultan „allerlei 
onaangenaamheden aan het Gouvernement aandeed” (1).

In zijn brief aan den Minister schreef Daendels meer dan 
van Deventer aanhaalt en wel het volgende: „Ik vond bij mijne 
komst op Java (2) beide vorsten in eene dreigende houding 
die zij, gewoon uit de hoogte op de zwakheid van ons vorig 
gouvernement neer te zien, hadden aangenomen op grond van 
verkeerde inblazingen welke zij ten aanzien van mijne inzichten 
te hunwaarts hadden ontvangen” (3). Deze inblazingen zullen wel 
het werk zijn geweest van den volgens Polanen „onwaardigen 
Liebeherr”, wien Wiese „een post van honderd duizend gulden 
inkomen ’s jaars had bezorgd .... eenlijk om te voldoen aan 
„eene recommandatie van den heer Schimmelpenninck” (4). 
Hij was indertijd een der hoofdmannen van den patriottentijd ge
weest, maar door geldelijke moeielijkheden genoodzaakt te trach
ten in Indië zijn fortuin te herstellen. Hij werd door Wiese be
noemd tot resident van Soerakarta en door Daendels ontslagen. 
Na diens terugkomst in Europa werd hem door Ondaatje, ook 
een der vroegere partijgenooten, gevraagd „waarom hij Liebe- 
„herr zoo mishandeld had, en zijn antwoord was: Ik zou hem 
„hebben kunnen laten ophangen, want ik heb de bewijzen .... 
„in handen, dat hij de Indische vorsten teegens mij opgezet 
„heeft.” (5)

Dal de houding der Javaansche vorsten bij Daendels’ komst op 
Java te wenschen overliet, kan verder worden afgeleid uit hetgeen 
Wiese in zijne Memorie van overgave van het bestuur aan 
Daendels deed opmerken: „Alles wat men verder zal willen 
„doen moet met de meest mogelijke voorzigtigheid en overleg 
„in ’l werk gesteld worden, daar bij den minsten mispas, de 
„Vorsten bekend worden met onze zwakke magt, hetgeen bij het 
„jongste aanwezen van den vijand zoozeer is doorgestraald, 
„gansch Java in rep en roer kan worden gebragt en de ge
volgen niet te berekenen zouden zijn.” (6) Aan eene „dreigen-

;:
r
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%

■

1) v. I). XIII bl. CX noot.
2) Van Deventer schrijft: „van zijne komst op Java af.” XIII bl. CX. Ind. 

Gids 1891, bl. 355.
3) v. I). XIII bl. 336.
4) lirief van 28 April 1806. v. D. XIII bl. 271.
ö) lirief van Ulaauw van 17 Nov. 1811. Bijlage 200.
6) v. I). XIII bl. 297.i
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de houding” van die Vorsten valt dus niet te twijfelen, maar 
Daendels laat daarop volgen: „Door de goede diensten in- 
tusschen van den Minister aan het hof van den Keizer J. A. 
van Braami, is het mij weldra gelukt de goede verstandhouding 
met hetzelve volkomen te herstellen.” (x)

In den Staat van Daendels wordt van de verhouding na zijn 
optreden melding gemaakt in de volgende woorden: „Er werd 
„den 28 July 1808 een nieuw ceremonieel bepaald. Aan het 
„hof van den Keizer van Solo is hetzelve zonder eenige tegen
kanting aangenomen, en de vriendschappelijke betrekkingen 
„met dezen Vorst zijn ongestoord onderhouden. Geheel anders 
„was het gelegen met den Sultan van Djocjocarta.

Het verschil, dat van Deventer zag in Daendels’ mede- 
deelingen was dus niet belangrijk, maar gezocht.

Van Deventer heeft beweerd, dat de houding der Vorsten niets 
te wenschen overliet totdat „het vraagstuk van het ceremonieel 
ex abrupt is opgeworpen, in dien staat van zaken eene om- 
keering te weeg bracht.” (3)

Volgens van Deventer was dit vraagstuk dikwijls minder 
juist voorgesteld, maar zijne voorstelling getuigt niet van gron
dige studie.

Vóór Daendels’ komst op Java werden de zaken van de 
Vorstenlanden behandeld door den Gouverneur van Java’s 
Noord-Oostkust. Al spoedig na de aanvaarding van het bestuur 
gelastte Daendels den residenten rechtstreeks te correspondeeren 
met den Gouverneur Generaal. Zij zouden voortaan „het Gou
vernement onmiddellijk representeren” en moesten „zich bevlij
tigen om op eene ongevoelige wijze de Vorsten zoodanige in- 
„drukken van de magt en luister der tegenwoordige Koninklijke 
„regering in H-olland en van de bescherming van den grooten 
„Napoleon te geven, als meest geschikt zullen wezen om die 
„Vorsten ontzach en eerbied voor het Gouvernement te inspi
reren en hunne gesprekken daartoe altijd doen verzeld gaan 
„van verzekeringen van genegenheid en vriendschap, welke 
„Zijne Majesteit de Koning voor hunne hoogheden gevoelt.” (*)

Deze opgeschroefde bewoordingen zijn te verklaren uit de 
algemeene geestdrift, die Keizer Napoleon had weten te wekken, 
maar de bedoeling van Daendels is duidelijk.

Tijdens zijn verblijf te Scmarang en waarschijnlijk voorgelicht 
door den Minister van Braam, oordeelde Daendels het noodig 
wegens „het hooger caracter en. meerder aanzien, hetwelk de 
Residenten aan de Hoven in vergelijking van de vorige Opper-

1) v. D. XIII bl. 336.
2) Staat bl. 94.
3) v. I). XIII bl. CX.
4) Instructie van 25 Febr. 1808 Neil.-Tiul. Plakaatboek XIV bl. 611.

(2)
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hoofden bekleedden” het ceremonieel en de etiquette te doen 
wijzigen. Daarom werd den Keizer en den Sultan het „Ontwerp 
van een vast ceremonieel en etiquette aangeboden om daarop 
de gedachten van hunne Hoogheden te verstaan.” (x)

Artikel 6 van het ontwerp luidde: „Zij — de residenten aan 
„de Hoven, thans Ministers van Zijne Majesteit den Koning van 
„Holland — zullen de Vorsten personeel geen wijn of sirie mogen 
„presenteren, doch zal het eerste door een persoon hetzij hof- 
„meester of andere bediende, behoorlijk gekleed, moeten ge- 
„daan worden die de Vorsten en de Residenten, den een na 
„den anderen de wijn zal aanbieden, tenzij de Vorsten van deze 
„ceremonie geheel mogten af zien, terwijl aan Hunne Hoogheden 
„word overgelaten om zich de sirie door een der Prinsen van den 
„bloede te doen aanbieden.”

Nader werd, waarschijnlijk tengevolge eener bemerking van 
de zijde der Vorsten, bepaald dat het ceremonieel aan de Hoven, 
door de Secretarissen der Ministers in acht te nemen, op den 
ouden voet blijft bepaald, „behalve dat zij de wijn en de sirie 
„niet behoeven te presenteren, doch bij het binnenkomen in den 
„Dalem zich moeten ontdekken zoodra zij in het gezigt van den 
„Keizer of Sultan komen, en ongedekt tot aan den Vorst 
„naderen om Zijne Idoogheid te groeten.” (2)

Van Deventer kon niet aannemen dat „de Residenten der 
Compagnie zouden verplicht geweest zijn, aan de Vorsten den 
wijn en de siriedoos aan te bieden”, want dan „kwam het niet te 
pas die handelingen bij eene nieuwe instructie aan de Secreta
rissen dier residenten te verbieden” en „uit het verhaal van oog
getuigen” bij ontvangst van den Gouverneur van Java’s Noord
oostkust, bleek daarvan niet. (3) Van Deventer beroept zich 
ook op de getuigenis van Engelhard, die als Gouverneur had 
weten te bewerken, „dat de Conditiën van de Leeden der 
„Hooge Rcgeering met die van Zijn Hoog Edelheid den Heeren 
„Gouverneur Generaal voortaan vóór die van den Vorst zouden 
„worden gedronken.” (4).

In het hem bekende werk van Engelhard (5) had hij kunnen 
lezen, dal „de Generaal D. miet regt aanmerkte (d.w.z. in 
„een noot de aandacht vestigde) op het vernederende voor de 
„Residenten daarin gelegen, om de Vorsten het handen-was- 
„water toe te reiken, of, op den troon gezeten, de Betel of 
„Sirie aan te bieden.” Een andere met de Vorstenlanden ver
trouwde autoriteit maakt melding van „de vroeger bestaan

l

<

1) Staat Bijlagen II Org. St. Batavia n°. 55. 
‘2) A. v. ii'. 56
3) v. 1). XIII bl. CXI noot.
4) Iud. Gids 1891 I, bl. 355.
6) Over/.igt bl. 312.

b
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„hebbende gewoonte, die medebragt, dat de Residenten aan cle 
„Hoven, wanneer de Keizef zijne handen wiesch, op de manier 
„van onzen
„heid den waschkom vasthielden, of presenteerden.” (x)

Slechts blinde ingenomenheid tegen Daendels kan van 
Deventer er toe gebracht hebben om te meenen, dat deze Gou
verneur Generaal in het ontwerp van een nieuw ceremonieel de 
afschaffing zou hebben bepaald van eerbewijzingen, die nimmer 
waren gevorderd. De lichtvaardigheid, waarmede door hem een 
onderwerp is behandeld, dat hij zelf van groot belang achtte, 
is voldoende om aan zijn oordeel weinig waarde te hechten.

slaven of dienaren, voor zijne koffijkleurige Hoog-

In den Staat van Daendels wordt zijn optreden tegen den 
Sultan van Djokdjokarta vrij uitvoerig vermeld. Voorop gesteld 
wordt diens „wispelturigheid”, en ten bewijze daarvan wordt 
aangevoerd, dat hij „zijn’ oudsten zoon, door hem bij zijn eerste 
„vrouw verwekt, een Prins met goede hoedanigheden en ver 
„stand begaafd, verstoeten en den oudsten zoon bij zijne tweede 
„vrouw Anum Amangkoenegoro, tot Kroonprins benoemd had, 
„waarover hij in vorigen tijd de goedkeuring van ’r hollandsche 
„Gouvernement had weten te verkrijgen.” (2) Terecht heeft 
van Deventer aangeteekend, dat dit „geheel onjuist” (3) was; 
maar al blijkt hieruit dat den schrijver van den Staat in 1811 
niet helder voor den geest stond wat aan het Djokjasche hof 
had plaats gehad, van eenig belang is de vergissing zeker niet. 
Van Deventer zelf maakt melding van het „wispelturig karakter” 
van den Sultan en in een door hem gepubliceerd verslag van 
den Gouverneur Engelhard wordt met zoovele woorden gezegd, 
dat „deszelvs grilzieke aart hem zeeker tot heeden (1803) toe niet 
heeft doen beminnen en van harte genegen zijn.” (d) Die wis
pelturigheid liet vrij spel over tot intrigeeren, waartoe maar al 
te veel aanleiding bestond. Reeds bij de troonsbestijging van den 
Sultan werd gevreesd dat een der prinsen, die van Keizerlijken 
bloede was en meende van moederszijde meer recht te hebben 
op de waardigheid van Kroonprins dan zijn daarvoor aangewezen 
broeder, met medewerking van invloedrijke bloedverwanten 
tegen de benoeming in verzet zou komen (5). Eenige jaren later 
schrijft de Gouverneur Engelhard aan de Regering, dat „Een 
„oogwenk zoude genoeg zijn om dien pangerang (Nottococsoe- 
„mo) en zijn aanhang, die

r

i

magtig en groot is, aantc-

1) Verzameling van ofllcieele rapporten betreffende den oorlog op Java in do 
jaren 1825 1880, door den Kolonel Nahuys, ld. 88/4.

2Ï Staat bl. 05.
3) v. I). XIII bl. XL noot 5.
4) v. D. XIII bl. 14\
M v. I). XII. bl. 245.
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„vuuren zijn broeder den Sulthan van zijn throon ter needer te 
„werpen” (*). Zoover kwam het niet, maar in Daendels’ tijd 
werd sterk geïntrigeerd om den Kroonprins te doen vervangen 
door een zoon van pangeran Notokoesoemo, gehuwd met eenc 
dochter van den Sultan bij zijne; meest geliefde vrouw (2).

Pangeran Notokoesoemo en zijn zoon, Noto Diningrat speel
den een eerste rol aan hlet Hof e:n wisten het zoover te brengen, 
dat de Kroonprins en de rijksbestuurder door den Sultan buiten 
de behandeling van zaken werden gehouden. Terzelfder tijd 
hadden er in. Midden Java onder de leiding van een prins van 
den bloede ernstige ongeregeldheden plaats en werden zelfs in 
het gebied van den Keizer van Soerakarta strooptochten ge
maakt, waarvoor de Sultan in gebreke bleef voldoening te 
geven. Toen riep de Keizer de tusschenkomst in van den 
Gouverneur Generaal. Deze zond den met de Vorstenlanden 
bekenden President der Hooge Regeering naar Djokjokarta 
met het gevolg, dat de Sultan in de gestelde eischen bewilligde 
en beloofde bedoelden prins te zullen uitleveren. Deze nam 
echter de vlucht en verwekte zoo groote ontsteltenis in Mid
den Java, dat de Gouverneur Generaal derwaarts ging. (8) De 
gevluchte prins verloor toen veel van zijn aanhang, werd achter
volgd, overvallen en afgemaakt. De Sultan gaf de verzekering 
van verknochtheid, maar Daendels dwong hem het bestuur 
over te geven aan den Kroonprins en zoo bleef, zooals van 
Deventer schrijft „het drama dat vóór 1811 te Jokjokarta werd 
afgespeeld, gelukkig onbloedig.” (4)

Ten bewijze van de onbetrouwbaarheid van Daendels’ voor
stelling van zaken maakte van Deventer de volgende opmerking: 
„Het was in de laatste maanden van het jaar 1810, dat de 
„bekende moeiclijkheden ter zake van Raden Ronggo plaats 
„hadden, dat Daendels zijn ultimatum aan den Sultan stelde 
„en zich gewapenderhand mengde in de geschillen tusschen 
„de vorsten, om eindelijk den Sultan te dwingen tot den troons
afstand.

„Niettemin schreef hij op datzelfde tijdstip aan Koming Lode- 
„wijk: „Dans nos relations avec l’Empereur et le Sultan, rien 
„ne saura.it troubler 1’harmonie qui règne entre nous.” (4)

In den brief, waaraan deze woorden zijn ontleend schreef 
Daendels: „Je suis heureux, Sire, d’annoncer a Votre Majesté 
„que dans nos relations avec les Princes Javans, i’Empereur et le 
„Sultan, nous sommes, sur un pied, que rien désormais ne sau-

1) v. D. XIII bl. 142/3.
2) Tijdschr. v. N. I. 6 III bl. 136.
3) Hat. Kol. Courant van 14 Dcc. 1810 n°. .00.
4) v. 1). XIII bl CXIII.
5) Ind. Gids 1891, I bl. 356.

'
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„rait troubler 1’harmonie qui règne entre nous,” on daarop 
volgt de reden van deze verwachting. Maar van Deventer 
schrapt het woordje „désormais” en geeft daardoor aan Daen- 
dels’ woorden een anderen zin dan blijkbaar was bedoeld. De 
brief werd geschreven 28 September 1810, toen Daendels van 
Braam in commissie naar Djokjokarta had gesteld cn van die 
zending de beste verwachtingen mocht koesteren.

Voldaan over zijne zending verliet van Braam 15 November 
1810 Djokjokarta, p) maar eenige dagen later veranderde de 
staat van zaken door de vlucht van; raden Ronggo en werd 
het persoonlijk optreden van Daendels noodig. Van Deventer 
had dus niet het minste recht om te beweren, dat dit plaats 
had „op hetzelfde tijdstip”, toen hij zijn brief aan Koning Lode- 
wijk schreef, en evenmin mocht hij, in den dwang door Daen
dels op den Sultan uitgeoefend niet anders zien dan een 
gebruik maken van het overwicht, dat de toen verzamelde 
krijgsmacht hem gaf, om dezen te doen boeten voor de tegen
werking, waarop de invoering van het nieuwe ceremonieel aan de 
hoven steeds was afgestuit.” (2)

=

C~*

Van Deventer gewaagt van de „lasterlijke bewering van 
„Daendels, dat Janssens werkelijk 17000 man troepen onder zijne 
„bevelen zou hebben gehad,” (3) maar waarvan de onjuistheid 
later door Janssens aan den Franschen Minister van Koloniën 
werd aangetoond. Dit wordt nog wel geschreven nadat door 
van Deventer de woorden waren vermeld, waarin Daendels 
vóór zijne vervanging „onder den indruk van een sentiment 
d’infériorrité”, aan de Regeering des Keizers mededeeling had 
gedaan van de treurige gesteldheid en het weerstandsvermogen 
van het leger”. Waaruit de aantijging van Daendels zou blijken 
meldt van Deventer niet; hij verwijst slechts naar twee brieven 
van Daendels aan den Minister Decrès en een schrijven van 
Janssens aan -den zelfden. (4)

In zijne Memorie van 22 April 1811 aan den Franschen 
Minister schrijft Daendels: „L’armee Imperiale dans cettc isle 
se monte a 17774 hommes, suivant le tableau ci joint du 
chef de 1’Etat major général.” (ö)

De brief van Janssens aan den Minister Decrès is een ver
trouwelijk schrijven ,,a So.n Excellencc scul” en begint aldus: 
„Oui Monseigneur 1’Etat militaire dans rEtablissement 011 j’ai

1) Tijdscbr. v. N. I. 5 III bl. 157.
2) v. JD. XIII bl. CXV.
3) Alsvoreu bl. CXXXI en CXXXII noot.
4) Le Gen. Daendels ;iu Min stre Decrès le 2 Pevrier et le 22 Avril 1811. 

Le general Janssens au Ministro Decrès, le 1 Janvier 1813.
6) Bijlage 191.
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commando montait a mon arrivée a passé dix sept milles in- 
dividus” (i) en. dan beschrijft hij in groote trekken den treu- 
rigen toestand van het leger. Toen hij een en ander schreef was 
Daendels belast met het bevel over de vesting Modlin in Polen, 
en bestond er voor hem geen reden om zich met de aange
legenheden van Java in te laten. Zeer waarschijnlijk is het, 
dat de Memorie van Daendels den Minister aanleiding had 
gegeven om aan Janssens eenige ophelderingen te vragen, en 
dat van Deventer in diens antwoord meer gelezen heeft dan 
geschreven werd. Zoo las van Deventer in dien brief ook „dat 
„op een oogenblik zich niet minder dan 2500 zieken alleen in 
„de hospitalen van Tandjong bevonden.” (2), terwijl Janssens had 
geschreven „il y avait passé deux milles cinq cent malades.” 
Later gaf van Deventer de juiste beteekenis dier woorden 
weer, toen hij schreef „dat tijdens het korte bestuur van den 
„Gouverneur-Generaal Janssens niet minder dan 2500 militairen 
„alleen in de hospitalen van Tandjong verpleegd werden.” (3)

Op nog enkele onnauwkeurigheden van van Deventer moet 
de aandacht worden gevestigd.

Zoo deelt hij mede, dat „hoewel het Collegie van den Hoogen 
„Raad natuurlijk eene solidaire aansprakelijkheid bezat, nadat 
„het als zoodanig ontbonden was, slechts twee zijner leden wer- 
„den uitgezócht om te worden verbannen.” (4) Die leden waren 
„de president Maurisse en het gewezen geassumeerd lid Prediger. 
Beiden werden bij de reorganisatie niet herbenoemd, maar van 
verbanning was geen sprake. Aan Maurisse werd op zijn verzoek 
vergunning verleend om. te repatrieeren; ook Prediger keerde 
uit eigen beweging naar Holland terug, al was het dan ook 
juist wat van Polanen schreef, dat hij „zich gedwongen had 
gevonden Batavia te verlaten.” (5)

Deventer het voor,Als een eigenmachtige daad stelt van 
dat „het Gouvernement aan Daendels vaste prijzen had gesteld, 

•1 op de koffij; als op de specerijen,” i6). Die vaststellingzoovv<
had geregeld plaats sedert het bewind van Commissarissen- 
Generaal Nederhurgh C. s. (7).

Volgens van Deventer was het „genoeg, dat de Luitenant-
r Bijlage 208.

v. D. XIII bl. CXXXI.
Jnd. Gids 1891, I bl. 799. 
v. I). XIII bl. XC.
Brief van 10 Fcbr. 1810. Bijlage 104. 
v. IJ. XIII bl. LXXXV.
Ned. I. Plakaatboek XII bl. 124.

1)
2)
8)
4)
5)
0)
7)
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Kolonel J. van den Bosch een schoonzoon van de Sandol Roy 
om hem in diens disgratie te doeni deel en.” (x)

Bij besluit van 18 Mei 1808 werd aan den Kolonel J. van den 
Bosch, op zijn iteratief daartoe gedaan verzoek honorabel ont
slag uit den dienst verleend. (2)

Reeds vóór de aanvaarding van het bestuur had Daendels 
den brigadier de Sandol Roy zijn ontslag doen nemen. In het 
laatst van 1809 werd hij na ontvangst van het bericht zijner 
benoeming tot Generaal Majoor naar Holland gezonden tot 
het overbrengen van depêches aan den Koning. Van den Bosch 
bleef op Java als landheer totdat, zooals hij zelf schreef, „een 
onvoorzagtiig schrijven van zijn schoonvader uit Amerika voor 
hem en zijne familie zeer onaangename gevolgen had gehad.” (3) 

Van Deventer beweert dat „van den Bosch eensklaps gelast 
werd "binnen 24 uren .... uit Java te vertrekken”. (4) In een 
brief aan zijn vriend Dozy (5) geeft van Polanen een uittreksel 
udt een door hem ontvangen schrijven van den supercargo 
Colt, waarin deze omtrent van den Bosch mededeelt: „The 
„only warning he received after our arrival was to prepare to 
„leave the Colony in 60 days, while the Marshall did not wish 
such correspondents in the Island.” De geschiedschrijver van 
Deventer overdreef in strijd met de waarheid.

„Een Buyskes, door hem zelf (Daendels) als President der 
„Hooge Regeering geïnstalleerd, en met het doel derwaarts 
„gezonden om het onmisbare herstel der zeemacht te bewerk
stelligen, verliet met wrevel in het hart, onverrichter zake 
„de Kolonie”. (6) Aldus van Deventer. Daargelaten dat Buyskes 
volgens officieele mededeeling Java verliet wegens gezond
heidsredenen, is van Deventer’s bewering niet te rijmen met 
de verklaring van Buyskes zelven, dat zijne gevoelens „wel 
„eens strijdig waren met die van den Maarschalk, hoewel hij 
„in het bijzonder alle redenen had om Zijne Excellentie dank
baar te zijn voor de aan hem bewezen vriendschap gedurende 
„zijn aanwezen in de Kolonie.” (7)

was,

Op gezag van een vijand van Daendels deelt van Deventer
50.000 rds., die hemmede dat „de generaal Daendels 

in zilver geleend waren, aflegde met even zooveel Probolingo- 
papier”, dat „tot de helft der nominale waarde gedaald was.” (8)

1) v. D. XIII bl. XCI.
2) Bijlage 26.
3) Brief van 13 Mei 1811. Bijlage 192.
4) v. D. XIII bl. XCI.
5) Brief van 12 Maart 1811. Bijlage 188.
6) v. D. XIII bl XCII.
7) Brief van 31 Juli 1810. Bijlage 150.
8) v. D. XIII bl. LX XXL
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Uit eene bijlage van den Staat (x) blijkt, dat de door Daendels 
geleende vijftig duizend rijksdaalders zilvergeld op 23 Juni 1810 
gedeeltelijk naar Samarang voor ’s Lands kas verzonden en 
gedeeltelijk te Soerabaja in kas geteld waren. Tot het ver
knopen van het regentschap Probolingo en het uitgeven van 
Probolingo-papier werd eerst besloten op 3 Decemiber 1810. (2) 
Het feit, dat te Soerabaja slechts een gedeelte der verschul
digde som in ’s lands kas was gestort, kan Goldbach in 1812 
hebben doen schrijven, zooals door van Deventer wordt mede
gedeeld.

Kleingeestig is van Deventer’s opmerking omtrent het ver
schil dat er zo-u bestaan tusschen Daendels’ apologie en diens 
officiëele briefwisseling, hierin bestaande dat het in de eerste 
heet „aanleggen van een weg”, in de laatste „verbetering 
van den bestaanden grooten weg van het Westen naar het Oos
ten”. (3) Uit de zoogenaamde apologie d.i. den Staat van Daen
dels, blijkt evengoed als uit zijne officiëele correspondentie 
van bestaande wegen, die verbeterd werden. Dat „de groote 
„weg van Bantam tot ver voorbij Pasoeroean om de Oost ge
bracht werd in een staat, waarin zij die van verschillende 
„landen in Europa zou overtreffen” was wel eene verbetering, 
die de benaming van „nieuwen weg” volkomen rechtvaardigt.

Niet minder kleingeestig, om geen harder woord te bezigen, 
zijn van Deventer’s bemerkingen omtrent de door hem aan- 
gehaaldc'staaltjes van „de vele berichten, die, als tot de legende- 

Daendels behoorende nog steeds gangbaar zijn”. (4) Volgens 
die legende zou het Daendels geweest zijn, „die de soliede en 
prachtige residentietuin van Samarang en Soerabaja gesticht 
heeft”. (5) Daendels heeft tot dat praatje niet de minste aanlei
ding gegeven. Niet alleen gewaagt hij in den door van Deventer 
aangehaalden brief slechts van het aan h o udcn van „Bodjong, 
„het voormalig verblijf van den Java’s Gouverneur te Sama- 
„rang, en Simpang, door den gew. gezaghebber in Java’s Oost- 
„hoek, D. van Hogendorp bij Soerabaja gesticht” (6) maar 
in den Staat wordt met zoovele woorden gezegd: „Te Sama- 
„rang is het huis Bodjong en te Soerabaja het huis Simpang aan
gekocht om den Gouverneur Generaal, wanneer hij zich aldaar 
„zou bevinden, tot verblijf te verstrekken.” (7)

1) Staat, Bijlagen 1 0. S, 1*. M. n°. 18b.
2) Ned. I. Plakaatboek XVI bl. £01.
3) v. I). XIII bl. LXXVIII.
4) Ind. Gids 1891 I bl. 344 noot.
5) Alsvoren, bl. 541 noot.
0) v. D. XIII bl. 413.
7) Staat bl. 88.
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Van Deventer rekent het ook tot de Daendelslegende „dat de 
„benoemde Gouv.-Gen. op eene avontuurlijke reis over de Ca- 
„narische eilanden, aldaar een schip huurt, dat hem naar Java 
„bracht, waarna hij geheel alleen (Meinsma zegt met één enkel 
„adjudant) voor de verbaasde Hooge Indische Regeering ver
scheen.” (*)

„Het een zoowel als het ander” — schrijft van Deventer — 
„is onjuist. Vooreerst legde Daendels, en hij niet alleen, maar 
„met hem legden vijf heeren van. zijn gevolg de reis, tot Anjer, 
„af op de Koninklijke oorlogsbrik Virginia. Ten andere bevond 
„zich onder de heeren van zijn gevolg toen stellig Muntinge, 
„die laatstelijk de betrekking van Fiskaal van den Aziatischen 
„Raad bekleed had.”

Deze opmerking alleen zou voldoende zijn om alle vertrouwen 
in den ernst van de studie van Van Deventer te benemen.

In een zijner eerste brieven aan den Minister (2) deelt 
Daendels mede, dat hij „het gleLuk genoten, (had) van, ontsnapt 

de gevaren der zee en; van den vijand, met het Ameri- 
kaansche Brigantijnschip Virginia, waar ik mij den 15 Sep
tember j.1. overeenkomstig mijn voornemen aan uwe Excel
lentie bij missive van den 14e bevoorens medegedeeld, te Tene- 
riffe aan boord begaf, op- den eersten dag van dit loopende 
jaar de kusten van het eiland Java te bereiken en vervolgens 
behouden te dezer hoofdplaats en op de residentie van den 
nog fungerenden gouverneur generaal Wiese te arriveren.”

In andere brieven (3) is sprake van wissels door Daendels 
getrokken voor den aankoop van de Amerikaansche Brik Vir
ginia, waarmede hij de reis van Teneriffe naar Batavia had 
gedaan en ook van uit Cadix en Tanger getrokken wissels.

Uit een brief va.n den Minister aan Daendels (4) blijkt 
van ’s Konings afkeuring, dat hij de komst van het voor zijne 
overtocht ingehuurde schip te Lissabon niet had afgcwacht, 
maar de reis had gemaakt over Tetuan en Teneriffe on dat 
hij van daar zijn adjudant de Fontanges had teruggezonden naar 
Holland. Dit is waarlijk meer dan voldoende om niet te twij
felen aan de juistheid van Daendels’ eenvoudige mededeeling 
in den Staat (5), dat hij „het Vaderland den 18 February 1807 
„verliet en na eene moeilijke reize door liet zuidelijk gedeelte 
„van Afrika” — dit moet zijn van Spanje en Afrika 
„over de Canarische Eilanden te Anjer op het eiland Java den 
„1 January 1808 landde.”

aan

-

„en

1) Ind. Gids 1891 I bl. 344 noot.
2) Brief van 10 Januari 1808. Bijlage 18.
3) Brieven van 16 Oct. 1809 Bijlage 86 en 23 Oct, 1811.
4) Brief van 3 Dec. 1807. Bijlage 16.
6) Staat bl. 1 noot.
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In een uitvoerigen brief vain Daiendials’ adjudant Gicquel des 
Touches aan den. Secretaris Generaal Falck (*•) worden ver
schillende bijzonderheden vermeld uit het verblijf van Daendels 
te St. Cruz op Teneriffe. Het verhaal van de reis van Daen
dels door den Schout-bij-nacht Verhuell (2) kan moeielijk be
schouwd worden als eene legende, evenmin als de beschrijving 
welke Mr. P. Mij er van die reis gaf. (3)

Dat Daendels de reis tot Anjer maakte met vijf heeren van zijn 
gevolg en dat hiertoe stellig behoorde Muntinghe, die laatstelijk 
de betrekking va.n Fiskaal van den Aziatischen Raad had be
kleed is stellig onwaar. De door Meinsma bedoelde adjudant zal 
de ovengenoemde Gicquel Destouches zijn geweest, die door 
Daendels op Teneriffe in dienst werd genomen. Mr. Muntinghe 
was een der rechterlijke ambtenaren, die na de benoeming der 
Commissarissen Generaal Elout en Grasveld naar Java werd ge
zonden, aldaar benoemd werd tot tweede Secretaris van het 
Gouvernement en door Daendels tot „Secretaris van Zijne 
Excellentie”. (4) Waarschijnlijk verwarde van. Deventer hem! toet 
een naamgenoot, den luitenant kolonel Muntinghe, die aide de 
camp van Daendels is geweest, met het eerste der door hem naar 
Bordeaux uitgeruste schepen wegens ziekte naar Europa ver
trok, en door Keizer Napoleon in gehoor werd ontvangen. Maar 
deze kwam niet met Daendels op Java.

De eenige adjudant, die Daendels op zijne reis uit Pïolland 
vergezelde was de Fontanges, die met hem te Lissabon zou 
scheep gaan op het in Holland ingehuurde Portugeesche schip 
Orozembo, waarop het gevolg van Daendels zich bevond, en. dat 
voor de komst te Lissabon door de Engelschen genomen werd. 
Berichten, dat de Engelschen op de kust van Portugal 
kruisten, deden hem besluiten te trachten langs anderen weg 
naar Teneriffe te gaan. Daar aangekomen zond hij, op het 
bericht, dat de Orozembo genomen, was, de Fontanges naar 
Holland terug om te zorgen voor de zending van een ander 
schip naar Teneriffe. Hiervoor was reeds het oorlogsbrikje de 
Vlieg aangewezen, en 23 Augustus 1807 onder zeil gegaan. 
Daendels had echter geen geduld om de aankomst van een 
schip uit Holland af .te wachten en wist den gewezen franschen 
marine officier Gicquel Destouches te bewegen hem met een 
ingekocht Amerikaansch vaartuig naar Java over te brengen, 
zoodat, toen de Vlieg 28 September 1807 het anker liet vallen

1) Brief van 17 Juli 1809. Bijlage 04.
2) Het leven en karakter van C. II. Graaf Verhuell, beschreven door G. M. R. 

Verhuell (1847) bl 82.
8) Jean Chretien Baud, geschetst door Mr. P. Mijer, bl. 18.
4) Ned. I. Plakaatboek XIV bl. 555.
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te St. Cruz, Daendels reeds vertrokken was met de Virginia, 
die later dn Indië dienst deed als oorlogsbrik.

i
Van Deventer heeft zich veel moeite gegeven om Daendels 

te beschuldigen van onbetrouwbaarheid in de mededeelingen 
van zijn Staat der N. O.-I. Bezittingen. Op grond van het voren
staande zal wel worden erkend dat die beschuldiging minstens 
zeer overdreven is, en dat zijne opmerkingen hem zelven geen 
aanspraak geven op vertrouwen in de onbevangenheid van 
zijn oordeel.

Van Deventer had veel talent en voldoende gege
vens om een standaardwerk te schrijven over het bestuur 
van den Gouverneur Generaal Daendels; hij vergenoegde zich 
de door hem verzamelde onuitgegeven stukken uit het oud- 
koloniaal archief te doen voorafgaan door een boeiend be
zwaarschrift, gegrond op partijdige en vijandige berichten, en 
in een later geschrift zijne beschuldigingen te herhalen. Dit 
is zeer te betreuren voor den naam, door van Deventer als
geschiedschrijver verworven, maar vooral voor de nagedachtenis 
van den Gouverneur Generaal Daendels.

•r
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Een der ernstigste grieven tegen het regecringsbeleid van den 
Gouverneur-Generaal Daendels, eene grief die aan zijne nage
laten betrekkingen duur te staan is gekomen, is geweest zijne 
weigering om uitvoering te geven aan contracten, door Mr. 
van Polanen, krachtens machtiging van Koning Lodewijk in 
Amerika gesloten ter voorziening in behoeften van de Ooster- 
sche kantoren, met name Ambon en Banda.

Daar deze aangelegenheid niet dan zeer onvoldoende bekend 
was, heeft de bewerker van het laatste deel van de Jongens 
Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal 
archief, M. L. van Deventer, daaraan bijzondere aandacht 
gewijd. Zijns inziens bestond er alle aanleiding om in de ver
breking der Amerikaansche contracten voor ’t minst eene der 
oorzaken te zoeken, waaraan het verlies van Ambon moet 
worden toegeschreven en zou het hem niet bevreemden wanneer 
tengevolge van een eenigszins scherper onderzoek, het vonnis, 
waarvan de bevelhebber van Ambon het slachtoffer geweest 
is, blijken zou voor de vierschaar der openbare meening voor 
herziening vatbaar te zijn. (x)

De uitkomst van een nader onderzoek wordt medegedeeld in 
de volgende bladzijden.

i

t

j

Zes weken vóór de komst van den Gouverneur-Generaal 
Daendels op Java werd door den Gouverneur-Generaal Wiese 
en den Directeur-Gcneraal van IJsseldijk aan Mr. R. G. van 
Polanen, Vice-president van den I-Ioogen Raad van Justitie 
opgedragen zich naar Amerika te begeven om daar met één of 
meer solide koopmanshuizen contracten te sluiten ten behoeve 
van de zoogenaamde ,,Oostersche Comptoiren”. Met deze op
dracht werd afgeweken van het tot dusverre gehandhaafd begin
sel om „geen schepen van vreemde natiën en in het bijzonder van 
die der Amerikanen in eenige haven of baaij (van de buiten comp
toiren) buiten noodzaak te admitteeren, veel min eenigen handel 
hoegenaamt aan dezelve toe te staan of toe te laten.” (2)

De zware verliezen, welke in de laatste jaren de Engelsche 
kruisers in de Indische wateren hadden toegebracht zoowel

II
-

I

;i

1) V. I). XIII hl. LXXXVII, vgg. Jml. Gids 1891 I hl. 301/2
2) Resolutie van ld Sept. 1803. Ned. I. Plakaalboek XIII bl. f88.
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aan de oorlogs- als aan de koopvaardijvloot, gaven reden om 
te vreezen, dat het op den duur niet moge lijk zou zijn de 
Oostersche kantoren va.n Java uit van het noodige te voorzien 
en de specerijen van daar af te halen. Niettemin zou het be
vreemden, dat met het besluit om de Amerikanen in de Moluk- 
ken als handelaars toe te laten, niet werd gewacht totdat de 
nieuwe Gouvemeur-Generaal, wiens benoeming nog wel niet 
officiéél, maar toch uit particuliere berichten bekend was, op 
Java was gekomen en zo>u hebben doen blijken van zijne instem
ming met eenen zoo belangrijken maatregel, waren er geen 
aanwijzingen, dat het verlangen om te voldoen aan een wensch 
van Mr. van Pol anen blij den Gouverneur-Generaal Wiese zwaar 
heeft gewogen.

Volgens van Polanen zelve was hij al spoedig na zijne tweede 
komst op Java de „Conseiller privé et intime” van den Gouver- 
neur-Generaal Wiese geworden, en deze een man, die „altoos 
heeft moeten geleid en bestuurd worden” (1). De oud-Gouver- 
neur-GeneraaJ Siberg was „overtuigd, dat de Heer Wiese niet 
alleen met een eerbiedige vreeze den heer Polanen naar de 
oogen zag, maar ook tevens als het ware blindelings zijne 
begeerte, voordragt en beschikkingen moest goedkeuren, over
nemen en opvolgen.” (2)

Van Polanen zag de toekomst van Indië donker in. Tijdens 
het bestuur van den Raadspensionaris had de tijding „dat men 
in ’t Vaderland bedacht was een Gouverneur-Generaal naar 
Indië te zenden, niet weinig toegebragt om het reeds wankelend 
gezag van den tegenwoordigen Gouverneur Generaal meer en 
meer te ondermijnen.” Tevens was men onderricht „dat der 
Jacobijnen invloed iin de Indische zaken verre was van vernietigd 
te zijn” en „die factie, die daardoor hier weeder het hoofd had 
opgestoken, deed zich onder het teegenswoordig slap Bewind 
weeder gelden.” (3) „Plet ware” volgens Polanen, in die dagen 
„te wenschen, dat een kordaat en kundig man kon worden over
gehaald naar het Vaderland te vertrekken, ten einde den Heer 
Raadpensionaris den waren staat van zaken te representeeren’ï'1). 
Sedert was de Bataafsöhe Republiek omgezet in een Koninkrijk 
Holland met een Fransohen Vorst en was de toestand in Indië 
er niet beter op geworden. Wellicht kon persoonlijke voorlichting 
het bestuur in Holland welkom1 en van nut zijn.

Teleurstellingen in zijne carrière droegen niet weinig hij tot 
van Polanen’s verlangen om Java te verlaten. Ook waren de

1

i

1) Brief van Van Polanen van 28 April 1800, v. 1). XT1I bl. 269.
2) Siberg aan S. Umbgrove 2 Febr. 1807. Bijlage 11. Vgl. Aanteekening I.
3) Brief van Van Polanen van 18 Maart 1800. v. D. XIII bl. 266.
4) Alsvoren van 28 April 1806. v. D XIII bl. 271.
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geruchten omtrent de benoeming van den Maarschalk Daen- 
dels tot Gou,verneur-Generaal weinig opwekkelijk, maar tusschen 
benoem.ing em optredmg kon nog zooveel voorvallen, dat de 
komst van Daendels op Java verre van zeker was, en een 
buitenlandsohe zending kon gevolgd worden door een reis 
naar Holland. (x)

Schriftelijk gaf van Polanen het denkbeeld eener zending 
naar Amerika den Gouverneur-Generaal in overweging. (2) Uit 
vrees voor ontijdige openbaarmaking en tegenwerking werd 
de zaak behandeld buiten den Raad van Indië om, De Gou
verneur-Generaal Wiese nam met den Directeur-Generaal van 
IJsseldijk alle verantwoordelijkheid op zich. (3) Het plan. werd 
verder ui.tgewerkt door van Polanen in overleg met van IJsseldijk 
en den Havenmeester van Braam.

i

Toen in het laatst van de 18e eauiw) de geregelde gemeen
schap tusschen Holland en de Indische bezittingen door de 
overmacht der Engelschen ter zee gestremd was, werd de In
dische Regeering door Commissarissen-Generaal gemachtigd 
om de producten, die vroeger voor rekening der O. I. Compagnie 
naar Holland werden verscheept, op Java te verkoopen, ten 
einde te voorzien in het groote geldgebrek te Batavia. (4) De 
prijzen, waarvoor verkocht werd, werden van regeeringswege 
vastgcsteld en naar omstandigheden gewijzigd. (5)

Door van Polanen en van Braam werden berekeningen ge
maakt voor welken prijs de specerijen bij afhaal uit de Groote 
Oost zouden moeten worden afgestaan om aan de Amerikaansche 
kooplieden gelijke winst te beloven als met den handel op Java 
werd behaald. Rekening houdende met den verkoopsprijs der 
specerijen in Amerika bleek het, dat de inkoopsprijs belangrijk 
lager dan die op Java moest worden gesteld, en de winst 
der Amerikanen ook dan nog gering zou zijn. Werden de 
specerijen echter verscheept naar China om daar te worden 
verkocht, dan zou zoowel de winst der kooplieden als de in
koopsprijs belangrijk hooger kunnen zijn (6). Van Polanen 
meende zeker te weten, dat sints eenigcn tijd de Amerikanen 
hun handel op China genoegzaam geheel met contanten dreven, 
en dat in dit uitgestrekt rijk een groot vertier bestond in fijne 
specerijen. Eene expeditie uit Amerika over Ambon en Banda 
naar China zou dus zeer voordeelig kunnen zijn. (7)

1) Brief van Van Polanen van 1 Jan. 1809. Bijlage 36.
2) Alsvoren van 12 Juli 1808. Bijlage 29.
3) Wiese aan Van IJsseldijk 16 Nov. 1807. v. D XIII bl. 288.
4) Plakaat van 21 November 1795. Ned I. Plakaalbock XII bl. 124.
6) Ned I. Plakaatboek XII bl. 878. XIII bl. 700. XIV bl. 14. 16,106, 304. XV 

bl. 787. 831
6) Bijlage 14bis.
7) Alsvoron. Vel. ook v. I). XIII bl. 287.

?
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In de laatste vier jaren waren de prijzen der specerijen in. 
China gemiddeld geweest voor de nagelen ioo Spaansche Matten 
de pikol, voor de nootmuscaat 325 Sp. M. en voor de foelie 
600 Sp. M. Van Braam berekende, dat, om daarbij 75 pet. te 
kunnen winnen, de inkoopsprijzen op Ambon moesten gesteld 
worden op 56 Sp. M. voor de nagelen, 180 Sp. M. voor de 
notenmuscaat en 335 Sp. M. voor de foelie.

Omdat de Amerikanen den handel op China volgens van Po- 
lanen, uitsluitend met contanten dreven, achtte deze het vol
doende tot goedmaking van de kosten voor den omweg over 
Ambon, de specerijen daar 25 pet. lager te geven dan daarvoor 
in China te verkrijgen was, en dus de nagelen voor 75 Sp. M. 
de notenmuscaat voor 225 Sp. M. en de foelie voor 450 Sp. M. 
Waarschijnlijk zouden zelfs nog betere prijzen te bedingen zijn,, 
omdat de Amerikanen belangrijke winst konden maken, wanneer 
zij de specerijen lieten betalen met Chineesche goederen. (A)

Er werd eene Secreete Instructie vo.or Mr. R. G. van Polanen 
vastgesteld „waaraan hij zich stiptelijk zou hebben te gedragen 
in de uitvoering van de open commissie op hem gedecer- 
neerd.” (2) Krachtens deze instructie mocht van Polanen slechts 
met solide koopmanshuizen in Amerika onderhandelen en moest 
hij zorgen, dat de expeditie zoo spoedig doenlijk zou plaats 
hebben. Speciaal moesten de reeders zich verbinden, dat hunne 
schepen uiterlijk met ultimo Augustus 1808 straat Sunda of 
straat Bali zouden passeeren, en ten aanzien der te bedingen 
prijzen voor de specerijen moest in het oog worden gehouden, 
dat tot den verkoop in Amerika was besloten in de veronder
stelling, dat zouden worden bedongen de gemiddelde prijzen 
voor welke de specerijen in China in de laatste vier jaren waren 
verkocht, na aftrek van een matige winst, in verband met den 
omweg over Ambon of Banda en de risico van allen aard, 
die geheel en alleen moest gelaten worden voor rekening van 
de eigenaars der schepen. In het uiterste geval konden de 
specerijen voor 10 a 12 pet. minder worden afgestaan en de 
te verkoopen hoeveelheid specerijen met io a 12 pet. worden 
vermeerderd. Er werd gerekend op den verkoop van hoogstens 
1000 Pikols nagelen, 500 Ps notenmuscaat en 200 Ps foelie.

In Amerika gekomen moest van Polanen zich stellen ter 
beschikking van den Minister van Koophandel en Koloniën 
in Holland en zich houden aan diens orders. Het Gouvernement 
te Batavia moest hij op de hoogte houden van alle belangrijke 
evenementen in Europa, speciaal de zoodanige, welke cenigen

I
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1) Bylage 14-bis.
2) Bijlage 14.
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invloed konden hebben op de Indische bezittingen. Behalve 
4000 Spaansche realen voer de reis naar Amerika werden hem 
vóór zijn vertrek uitbetaald 10000 realen ter goedmaking der 
kosten van het verblijf ,in Amerika voor den tijd van een jaa,r 
en van een eventueele reis naar Europa.

Aan den Minister van Koloniën werd van de opdracht mede- 
deeling gedaan in een brief van den Gouverneur Generaal en 
den Directeur-Gener aal, welke door van Polanen was gesteld (*). 
In dien brief wordt de noodzakelijkheid van den maatregel 
uitvoerig betoogd en verklaard dat „onder alle de amptenaren 
hier te lande daartoe geen in aanmerking konde komen dan 
de Vice-president van den Hoogen Raad van Justitie Mr. R. 
G. van Polanen, die door een langdurig verblijf in America en 
wel in de handelsteden aldaar mocht verondersteld worden 
de kennis en de geschiktheid te bezitten van deze negotiatie 
met hoop van een gelukkigen uitslag en op de voor den lande 
meest voordeelige wijze ten uitvoer te kunnen brengen, en 
hetwelk dan bij ons ook buiten consideratie heeft gesteld de 
nuttichheid van dien bekwamen amptenaar bij den PI ogen 
Raad van Justitie, waarbij wij hem gaarne zouden gehouden 
hebben, indien wij niet hadden begrepen dat het gewigt der 
commissie daarboven moest praevaleeren, en zijn wij dan ook 
wel genoodzaakt geweest deezen last hem op te dragen.” 
Van de Seoreete Instructie werd wel melding gemaakt, maar 
geen afschrift gezonden.

Ofschoon van geen invloed op den aard der opdracht, recht
vaardigt de wijze, waarop zij tot stand kwam, eenigen twijfel 
aan de dringende noodzakelijkheid.

In het laatst van 1807 verliet van Polanen Java en in Maart 
1808 kwam hij in Amerika. Welke pogingen hij deed om zijne 
opdracht te doen slagen, blijkt niet, maar een paar maanden 
na zijne aankomst schreef hij aan den Minister van Koloniën, 
dat „door de voortdurende staatkundige gesteldheid van de 
Vereenigde Staten van America ten aanzien van Frankrijk en 
Engeland de hoop daartoe was opgegeven.” Door den brief 
van Wiese en van IJsseldijk zou de Minister bekend worden „met 
de laatste poging op zijn daartoe gedaan schriftelijk voorstel 
door den Gouverneur Generaal en Directeur Generaal gedaan 
tot behoud van onze Oostersche Comptoiren in Indië. Zonder 
de tusschcnkomst van het generaal embargo in America zou 
liet hem gelukt zijn «aan het oogmerk zijner commissie te 
voldoen, maar indien deze verhindering door de opheffing van

*

1) Van Polanen aan Pozy 2ö Sept. 1808. Bijlage 81. De brief van 
den (I. (}. en P. G. is opgenomen in v. D. XIII bl. 288.

*
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het embargo, na het .uiteinde van het jaar mogt ophouden, zou 
hij zich niet gerechtigd oordeelen dien te volvoeren, omdat als
dan zijne commissie zou zijn geëxpireerd en hij zich zou moeten 
beschouwen te zijn ontslagen'uit ’s Lands dienst, tenzij hij 
eene aanschrijving ter contrarie van den Minister zou ont
vangen.” Hij was „bereid alle papieren betreffende zijne com
missie te overhandigen aan. den agent van den Aziatischen Raad 
Iieinecken te Philadelphia, wiens gemeen gedrag, continueele 
dronkenschap en de algemeene verachting, waartoe hij ver
vallen was, hem als geen geschikt voorwerp bij de Regeering 
te Batavia hadden doen beschouwen tot het opdragen van 
eenjge en minder nog’ van deze belangrijke commissie. En hoe
wel dit in het vaderland zoowel als in Indië bekend was, had 
de Heer Wiese hem ook opgedragen den Minister te berigten 
dat hij van dezen agent zich in geen geval had kunnen be
dienen.” i(x)

Aan de Indische Regeering werd door van Polanen geen be
richt gezonden van het mislukken zijner zending en van de 
voorgenomen reis naar Holland werd afgezien na het vernemen 
der tijding dat de Maarschalk Daendels het bestuur te Batavia 
had aanvaard. (2)

Eenige maanden later heropende hij zijne briefwisseling met 
zijn vriend Dozy, die na de verovering van de Kaap de Goede 
Hoop door de Engelschen van daar naar het vaderland terug
gekeerd en sedert benoemd was tot chef der derde divisie 
van het Ministerie van Marine en Koloniën.

In zijn Memorie van overgave van het bestuur maakte de 
Gouverneur-Generaal Wiese met een enkel woord melding 
van zijne „onlangs genomen, gewigtige en geheime maatregelen 
ter voorziening van de groote oost direct van Amerika, buiten 
bezwaar van de hoofdplaaïs” 3). Waarschijnlijk lichtte hij zijn 
opvolger wel mondeling nader in, maar dat deze aan den 
maatregel geen waarde hechtte bleek spoedig.

Daendels beraamde zelf plannen om voor de Indische pro
ducten geregelden afzet te krijgen en daardoor ’s lands kas 
te stijven. De oud-Gouverneur Generaal Siberg had hem niede- 
deeling gedaan van zijn schrijven aan den Minister, waarin 
hij in bedenking had gegeven de producten voor rekening 
van den lande te doen afhalen. Daendels was echter van 
oordeel, dat het den Minister niet mogelijk zou zijn, over de 
daarvoor noodige gelden te beschikken en dat, al ware dit 
mogelijk, de geregelde toezending dier gelden wegens het

!
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1) Van Polanen aan den Minister 12 Juli 1808. Bijlage 29.
„ Goldbach 1 Jan. 1809. Bijlage 86.‘2)

3) v. D. XIII bl. 294.
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groote zeegevaar hoogst onzeker zou zijn. Ten sterkste ontried 
hij daarom op het denkbeeld van Siberg in te gaan. Zijns 
inziens behoorde aan Hollandsche kooplieden onder zekere 
voorwaarden vergunning te worden verleend om de Indische 
producten tegen contante betaling af te halen, en naar Holland 
over te brengen, waardoor de weg zou. zijn „afgesneden tot de 
frequente morserijen en mesures, welke onder de directie der 
voormalige Compagnie, zoo op de overtocht naar het moeder
land als in Holland zelve door de overheden der schepen 
en de administrateurs in prejudice van de belangen hunner 
betaalsheeren wiierden gepractiseerd.” (*)

Inmiddels vaardigde hij een besluit uit, dat jaarlijks tot 
een bedrag van 500.000 rds. zilvergeld producten aan de in
gezetenen zouden worden afgestaan en dat daarvoor gedurende 
twee maanden na de afkondiging van het besluit eene in
schrijving zou openstaan. (2)

Tevens werd een dergelijke opdracht aïs van Polanen had, 
gegeven aan den eersten secretaris van het Gouvernement L. 
W. Meyer ten einde in Holland met aangewezen Huizen te 
Amsterdam contracten te sluiten voor de uitzending van be- 
noodigdheden zoo voor de huishouding in Indië als voor den 
Japanschen handel te Batavia, te betalen met koloniale pro
ducten volgens de voor alle ter markt komende handelaren 
geldende regeling t. w. de helft in koffie a 18 Sip. M., een, vierde 
in suiker a 6% Sp. M. en een vierde peper a 11V2 Sp: M. de 
pikol van 125 pond.

Bovendien werden bedoelde Huizen gemachtigd om tot een 
bedrag van 375000 Sp. M. producten te ontvangen tegen af
gifte van wissels, waarvan het montant moest worden uitbe- 
taald aan personen in Holland, wier namen nader zouden 
worden opgegeven. (3)

Daendcls moet wel zeer hooge gedachten hebben gehad 
van de ondernemingszucht der Hollandsche kooplieden om 
van zijn plan een gunstigen uitslag te verwachten. Gehandeld 
moest er worden, en hoop en verwachting waren bij Daendels 
dikwijls synoniem. Hij had veel geld noodig en de Indische 
producten waren de voornaamste bron om dat te verkrijgen. 
Ook persoonlijk belang van Daendels was, zooals later zal 
blijken, aan de zending van Meyer niet vreemd.

Van deze zending werd den Minister geen kennis gegeven en 
toen later de Minister daarover zijne bevreemding te kennen 
gaf, antwoordde de Gouverneur Generaal, dat Meyer gelast

ó

1) Daendels aan den Minister 25 April 1808. Iiijlage 24.
2) N. I. l’lakaatboek XIV bl 058.
8) Instructie van Meyer van 18 AprU 1808. Bijlage 23.
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was eerst dan opening te doen van zijne commissie, wanneer 
de Amsterdamsche kooplieden tot uitvoering van het plan 
genegen zouden zijn bevonden. (*) Dat deze mededeeling den 
Minister heeft bevredigd, is niet waarschijnlijk.

Meyer maakte, zooals in die dagen gebruikelijk was, de 
reis over Amerika en kwam in September 1808 te New York. 
Al spoedig kreeg hij van Mr. van Polanen, die uit Batavia 
van Meyer’s komst verwittigd was, een vriendschappelijk schrij
ven en de uitnoodiging om hem te komen bezoeken. Daarbij 
deed hij reeds aanstonds blijken van zijn ongunstig oordeel 
over den staat van zaken te Batavia. (2)

Meyer antwoordde ontwijkend, maar van Polanen liet zich niet 
afschrikken en maakte van de gelegenheid, dat hij te New 
York moest zijn, gebruik om Meyer te bezoeken. De ontmoeting 
beantwoordde niet aan de verwachting. Van Polanen kreeg 
den indruk, dat Meyer was aanbevolen hem geen mededeclingen 
te doen en dat men te Batavia nog voor hem bevreesd was. (3) 
Hij deed allerlei vragen, maar Meyer liet zich over den toe
stand van Java niet uit. Van Polanen deelde Meyer mede met 
welk doel hij naar Amerika was gezonden en vertelde, dat 
Daendels hem op Batavia vindende gaarne in ’s Lands dienst 
zou hebben gehouden. Meyer hoorde hem aan, maar liet niets 
los. Van het onderhoud deed hij mededeeling in den eersten 
brief, dien hij naar Indië schreef en waaruit blijkt, dat hij aan 
het verhaal van Daendels’ gunstige meening omtrent van Po
lanen geen geloof sloeg. Hij wist waarschijnlijk maar al te goed, 
dat de oude Siberg met wien Daendels den eersten tijd na zijne 
komst op Java vertrouwelijk omging, geen vriend van van Po
lanen was; en. dat Daendels uiit Holland geen gunstig oordeel 
van hem had meegebracht, heeft hij zelf later duidelijk uitge
sproken. In een particulier schrijven had de Minister Daendels 
eens gevraagd: „Avez vous fait connaissance avee Mr. JJssel- 
dijk, Engelhard et van Polanen? et cju’en est i 1 ?” (d) Met die 
vraag kan niet anders zijn bedoeld als te weten te 
komen wat er waar was van de praatjes, die er liepen over 
oneenigheden tusschen die hoofdambtenaren. Die brief werd 
waarschijnlijk eerst twee jaren later ontvangen tegelijk met de 
eerste depêches, die Daendels van den Minister kreeg en niet 
particulier beantwoord. Onder die depêches was er een, die het 
bericht meldde van van Polanen’s benoeming tot Raad van Indië, 
waardoor Daendels bitter ontstemd werd. (5) In verband hicr-

1) Kantteekening op den brief van den Minister van 1 Juli 1800. Bijlage 57.
2) Van Polanen aan Meyer 10 Sept. 1808. Bijlage'30.
3) „ „ Dozy Oct. 1808. Bijlage 32.
4) Van der Heim aan Daendels 3 Dec. 1807, Bijlage 15.
5) v. D. XI11 bl. 437.
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mede schreef hij aan de Koning o.a.: „Les principes et le 
caractère de eet homme étaient si bien connus en Hollande
avant mon départ, spécialement a M. van der Heim et k M. 
Nederburgh, que nous considérions van Polanen et Sandol Roy 
comme les deux hommes les plus dangéreux de la co-lonie . . . 
M. M. van der Heim et Nederburgh n’ont surement pas oublié 
cette circonstanoe. (4)

Al was de voorstelling van Daendels allicht gekleurd, zijn 
beroep op de getuigenis van mannen, die hem onmiddellijk 
konden logenstraffen, bewijst voldoende hoe Daendels vóór 
zijn vertrek naar Java over van Polanen oordeelde. En wat hij van 
den ouden Siberg en anderen over Mr. van Polanen kan. heb
ben vernomen, zal dat oordeel wel niet hebben gewijzigd. 
De mededeeling van van Polanen was waarschijnlijk een lokvink 
om Meyer het tegendeel te laten verzekeren en daardoor zijn 
eigen houding tegenover Daendels beter te kunnen rechtvaar
digen. In een uitvoerig schrijven aan zijn vriend Dozy zette 
hij zijne beschouwingen over den toestand van Java uiteen 
en dien brief had hij aan Meyer willen voorlezen „om hem, die 
gezonden was om in het Vaderland de handelingen van den 
Generaal Daendels te verdedigen, te doen zien welke moeije- 
lijke taak hij op zich genomen had, en dat, welke groote toezeg
gingen hem op Batavia ook gedaan waren, hem te doen gevoe
len, dat, zoo het hem al gelukken mocht het Bewind voor een 
tijd te bedriegen, de waarheid eens aan den dag zou. komen.” (2)

Maar Meyer was vertrokken zonder van Polanen daarvan ken
nis te geven. Hoofddoel van den brief zal wel zijn geweest tegen 
Meyer te waarschuwen en al verzekerde hij, dat het „in geenen 
dcele zijn oogmerk was om als aanklager tegen den Gouver
neur Generaal op te treden of het vertrouwen, dat men in hem 
had gesteld te verzwakken”, zal hij wel gehoopt hebben, dat 
zijne mededeclingen en beschouwingen ingang zouden vinden.

Hij verzocht Dozy zijn brief te laten lezen aan de vrienden 
Janssens en Lambrechtsen, maar niet aan andere personen. Dozy 
zag er echter geen bezwaar in den brief ter lezing te geven aan 
den Minister ;s) en vriend Janssens, toen Staatsraad sprak met 
den Koning over de verdiensten van van Polanen (4).

Holland vertrokken via Engeland, waar 
hij twee maanden lang geen gelegenheid vond om zijne reis 

Van dit oponthoud maakte hij gebruik om in-
wezen expeditiën uit

Meyer was naar

voort te zetten.
lichting te krijgen of het mogelijk zou 
Engeland direct naar Indië uit te rusten en welke voorwaarden

1) v. I) XIII bl. 400/1.
2) Van Polanen aan Dozy Oct. 1808, Bijlage 82.
8) De Minister aan van Polanen 19 April 1809. Bijlage 47. 
4) Dozy aan van Polanen 19 April 1809. Bijlage 49.
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daaraan zouden worden gesteld. Ónmogelijk werd dit niet ge
acht, wanneer de prijzen der Koloniale producten belangrijk 
werden verminderd, en in de eerste plaats zou het no-odig zijn, 
dat in Engeland iemand was, door het Hollandsche Gouver
nement gemachtigd om contracten te sluiten (1).

Na aankomst in Holland ging Meyer onmiddellijk naar Am
sterdam en bracht hij den Minister de door hem te overhandigen 
depêches van den Gouverneur Generaal. Hij bracht het denk
beeld eener expeditie uit Engeland naar Indië ter sprake en 
bood daartoe zijne diensten aan, maar de Minister had er geen 
ooren naar. Vernomen hebbende, dat de Koning niet te Am
sterdam, maar te Assen was, begaf Meyer zich derwaarts. Reeds 
den dag na zijne aankomst werd hij door Z. M. in particuliere 
audiëntie ontvangen. Omstandig deelde hij den Koning mede 
wat reeds door den Gouverneur Generaal in het belang van 
Indië was gedaan en ten slotte bepleitte hij den door de Indische 
Regeering aan Daendels toegekenden vollen eigendom van het 
landgoed Buitenzorg. Z. M. betuigde zijne tevredenheid over 
het bestuur van den Gouverneur Generaal, maar kon den afstand 
van Buitenzorg niet goedkeuren alvorens het advies van den 
Minister te hebben ingewonnen. Met een enkel woord werd ook 
gesproken over eene Engelsche expeditie naar Indië, maar 
de Koning verwees hem naar den Minister, met wien, zooals 
later bleek, Z. M. het eens was, dat daaraan „wegens de poli
tieke relatiën met Frankrijk” niet viel te denken. Na eene 
audiëntie van twee uren kreeg Meyer zijn afscheid met de 
woorden: „nous nous verrons a Amsterdam.”

Daar teruggekomen, gaf Meyer den Minister opening van 
de hem opgedragen commissie en verzocht hij diens bevelen. 
Z. E. verklaarde, dat al wat zijne commissie, persoon en zending 
betrof, geheel buiten den Minister was, omdat de Gouverneur 
Generaal in zijne brieven daarvan geen melding had gemaakt. 
Hij had dus te handelen overeenkomstig zijne Instructie en 
eigen gevoelen. Duidelijk bleek, dat de Minister ontstemd was. 
Ietwat cynisch vroeg hij aan Meyer „waaruit de Maarschalk 
in zoo korten tijd en terwijl het grootste gedeelte van zijn 
inkomen in Holland betaald werd, eene remise had kunnen 
doen van ƒ 90.000.” Hij hoopte niet dat de Maarschalk onge
permitteerde, in Indië meer daar ergens anders bekende en in 
gebruik zijnde middelen zou hebben gebruikt om zich tc ver
rijken. Meyer wist natuurlijk, dat een gedeelte van Buitenzorg 
reeds verkocht was (2) en begreep, dat dit, werd het bekend, 
reden zou kunnen zijn om ’sKonings goedkeuring aan den

1) Meyer aan Daendels 22 Febr. 181 o. Bijlage 108.
2) N. I. Plakaatbock XIV bl. 695.
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afstand van Buitenzorg te onthouden. Hij verklaarde den oor
sprong van de remise niet te kennen, maar tevens overtuigd te 
zijn, dat de Maarschalk nimmer eenige verkeerde middelen zou 
gebruiken om zich ten koste van den Lande te verrijken.

Volgens Meyer trachtte de Minister bij elke gelegenheid 
hem uit te hooren en eenige fouten van het bestuur van den 
Maarschalk te vernemen; en bood hij hem eene benoeming 
tot "Raad van Indië aan, omdat het wenschelijk was, dat de 
Gouverneur Generaal in het lichaam der Hooge Regeering 
een cfontrepoids zou vinden:, en hij! zich verzekerd hield, dat 
Meyer, wanneer hij in die betrekking ontwaarde, dat tegen het 
belang van het Gouvernement werd gehandeld, daarvan aan 
den Minister zou kennis geven. Het antwoord was, zooals hij 
aan Daendels schreef, niet twijfelachtig; hij refuseerde. Aan 
het slot van zijn brief schreef hij, dat hij in Holland als een 
creatuur van den Gouverneur Generaal werd beschouwd en als 
zoodanig tegengewerkt.

De brieven van van Polanen hadden blijkbaar verandering ge
bracht in de goede verwachting, welke de eerste depêches van 
Daendels bij den Minister hadden verwekt (1). Sedert was ook de 
eerste brief van van Polanen aan den Minister ontvangen, waarin 
hij mededeeling deed van de hem opgedragen commissie, maar 
waarvan de bezorging maanden lang was vertraagd tengevolge 
van de gevangenneming van den overbrenger, die naar Engeland 
opgebracht en daar geruimen tijd aangehouden was. (2) Wel 
wist de Minister reeds, dat aan van Polanen eene commissie was 
opgedragen, welke met het einde van 1808 kwam te vervallen, 
maar niet bekend met den aard dier commissie, had de Mi
nister daaromtrent geene beschikking kunnen nemen (3) Waar
schijnlijk in verband daarmede wilde de Minister ook niet met 
Meyer onderhandelen over hetgeen in het belang van Indië 
kon worden gedaan.

De pogingen van Meyer, om de hem aangewezen handels
huizen te bewegen tot eene onderneming als door Daendels was 
beoogd, waren niet geslaagd; onmiddcllijk hadden de Heeren 
verklaard, dat zoodanige onderneming onuitvoerbaar was. (4) 
Na dit bescheid viel er voor Meyer in Holland niets meer te 
doen. Hij riep daarom de tusschenkomst van den Secretaris- 
Generaal I'alck in om met depêches teruggezonden en in 
Amerika geëmployeerd te worden voor de voorziening in de 
behoeften van Indië. Blijkbaar wist hij niet, dat in die richting 
reeds eene beschikking was genomen. Van Holland uit was

O Brief van don Minister van 21 Nov. 1808. Bijlage 84.
2) v. I). XIJI ld. 359.
31 Brief van den Minister van 19 April 1809. Bijlage 47.
4) Meyer aan den Minister 30 Mei 1809. Bijlage 54.
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het niet mogelijk in de behoeften van Indië te voorzien. De 
eïschen der kooplieden waren zoo buitensporig, dat er niet aan 
te denken viel daarin te treden. (*) De laatstelijk ontvangen 
brief van van Polanen liad den Minister nader ingelicht omtrent 
de commissie welke de Indische Regeering hem had opge
dragen en, wanneer geen rekening werd gehouden met de 
latere zending van Meyer, lag het denkbeeld van verlenging 
der commissie van van Polanen voor de hand; maar het pleit niet 
voor het toenmalig regeeringsbeleid dat de Minister geen be
zwaar zag dat eene Indische Commissie, waarvan de Gouverneur 
Generaal Daendels blijkens de zending van Meyer niet eens 
den uitslag had afgewacht, werd vernieuwd, terwijl hij in de
zelfde dagen aan den Gouverneur Generaal o.a. schreef: „Mijn 
vertrouwen in uw doorzicht en volhardende moed is steeds 
zeer groot geweest en, zoo mogelijk, nog aangegroeid bij de 
lecture uwer Bataviasche depêches. Gelief nu van uwe zijde 
overtuigd te zijn dat ik nimmer iets verzuimen zal van hetgeen 
bijdragen kan om uwe zorgen te verligten en de gesteldheid 

het Eiland Java te beoordeelen; maar de algemeene om
standigheden, welker loop geheel buiten mijne macht en bui
ten die van iemand onzer is, moeten, ik herhaal het, een gum 
stiger keer nemen, alvorens ik u of mijzelve eenige vrucht 
mijner welgemeende pogingen zoude durven voorspellen.” (2)

Maar Mr. van Polanen was een vriend van Dozy en Janssens 
en van Meyer’s zending was officieel niets bekend. Indien de 
Minister wellicht vroeger had gedeeld in het minder gunstig 
oordeel over van, Polanen, had hun. getuigenis en dat van den ge
wezen President van den Hoogen Raad van justitie te Batavia 
Schimmelpenninck hem tot andere meening gebracht, en de 
brieven van van Polanen getuigden van zaakkennis en toewij
ding; ’s Konings machtiging werd niet gevraagd om aan van 
Polanen eene nieuwe Commissie op te dragen, maar de Minister 
gaf den Koning slechts in overweging om door den Minister van 
Buitenlandsche Zaken bij de Amerikaansche regeering te doen 
aandringen op e'enige oogluiking bij de toepassing van het 
embargo, teneinde aan van Polanen de uitvoering zijner com
missie mogelijk te maken. (3)

Nadat hierin was bewilligd (dj werd van Polanen voorgedragen 
tot Raad van Indië en machtiging gevraagd om Meyer in staat 
te stellen naar Java terug te koeren. De Koning keurde het 
voorstel omtrent van van Polanen goed en bewilligde in diens

1) De Minister aan Daendels 13 April 1809. Bijlade 46.
2) Alsvoren.
3) Voordracht aan den Koning van 7 April 1809. ‘Bijlage 43.
4) Brief van den Minister van Buitenlandsche Zaken van 10 April 1809. 

Bijlage 44.
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zending naar Batavia, niet omdat hij aldaar nuttig zou kunnen 
zijn, maar onder voorwaarde dat hij zou zorgen voor de uitzen
ding vaiu hetgeen de Maarschalk noodig had en waarvan Z. M. de 
verzending reeds had goedgekeurd. Aan benoeming van van Po- 
lanen to>t Agent in Amerika, dacht de Koning blijkbaar niet. Zelf 
gaf Z. M. in het laatst van het jaar nog bevel om uit Bor
deaux twee schepen naar Batavia te zenden met oorlogsmate
riaal en eenige ambtenaren. Omdat elke onnoodige uitgaaf 
moest worden vermeden had de Koning bezwaar tegen het 
vertrek van Meyer op ’s lands kosten, te meer omdat reeds 
anderen waren aangewezen om met depêches naar Java te 
worden gezonden. (*)

Op het verschil tusschen de Indische commissie van van Po- 
lanen en de hem toegedachte nieuwe opdracht werd de aandacht 
van den Koning niet gevestigd; integendeel was aan. den 
Koning geschreven, dat van Tolanen naar Amerika was ge
zonden „afin d’y arranger des expeditions mercantiles pour 
nos coloni.es”. De finantieele gevolgen der nieuwe opdracht 
moesten komen voor rekening van de Koloniale kas, en dit 
doel werd verzekerd geacht door de bestendiging der oorspron
kelijke opdracht, al kwam hierin ook belangrijke wijziging: 
het scheen voldoende aan den Gouverneur Generaal te schrij
ven dat „alles betaalbaar (was) uit de Bataviasche kas en in 
geen geval hier te lande”.

In een kort schrijven werd den Gouverneur Generaal, met 
verwijzing naar het afschrift der aan van Polanen gerichte aan
schrijving, kennis gegeven, dat deze in zijne „commissie was 
gecontinueerd op den voet zooals dezelve hem was op
gedragen”. (2) Bij die aanschrijving (3) werd van Polanen ge
machtigd om, zoo eene opheffing van het embargo de verhinde
ringen mocht wegnemen, die hem in de uitvoering van zijn 
last hadden belet, alsdan daarmede op nieuw voort te gaan. 
Tevens werd hem medcdccling gedaan van het verzoek aan den 
Secretaris van Staat der Buitenlandsche betrekkingen om van 
Polanen de uitvoering zijner commissie mogelijk te maken. In 
een harlelijk schrijven, dat getuigde van groote waardeering, 
sprak Dozy de overtuiging uit, dat van Polanen met nieuwen 
lust de belangen der kolonie zou behartigen en door geene be
palingen belemmerd, zoo iemand, daarin zeker zou slagen. (4) 
Had van Polanen indertijd tegelijk met den brief van Wicse en 
van IJsseldijk een afschrift zijner Secreete Instructie aan het 
departement van koloniën gezonden, dan hadden de daarin voor-

1) De Koning aan den Minister 12 April 1800. Bijlage 45.
2) De Minister aan den (I. Cr. Daendcis 19 April 1809. Bijlage 48.
3) ,
4) Dozy aan van Polanen 19 April 1809. Bijlage 49.
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komende beperkende bepalingen moeielijk over het hoofd kun
nen worden gezien.

De benoeming van van Polancn tot Raad van Indië was reeds 
den volgenden dag bekend (1), maar van de vernieuwing zijner 
commissie lekte niets uit. Was men bij het Departement van 
koloniën misschien bevreesd voor gegronde aanmerkingen van 
Meyer, die den Koning ter oören konde komen? Meyer werd 
op een afstand gehouden. Ofschoon de Koning de hem te 
Assen verleende audiëntie had geëindigd met een tot weerziens 
te Amsterdam, kon hij daar geene particuliere audiëntie ver
krijgen, maar werd hij verwezen naar den Minister en ofschoon 
deze reeds medio April kennis droeg van Meyer’s verlangen 
van naar Indië terugkeeren, werd eerst in het midden van 
Juni een beschikking genomen op zijn verzoek om te worden 
gemachtigd tot het sluiten van contracten in Amerika voor het 
afhalen van producten van Batavia en het voorzien in. de be
hoeften van Indië. Op- zijn door tusschenkomst van den Secre
taris Generaal Falck gedaan mondeling verzoek kreeg Meyer 
Meyer geen bescheid. Misschien hoopte men, dat hij ten slotte 
voor eigen rekening zou vertrekken, maar Meyer herhaalde zijn 
verzoek schriftelijk aan den Minister. (2)

Nu werd „den secretaris Meyer opening gegeven van de 
secreete qualificatie op den in America aanwezigen Raad van 
Hollandsch Indiën, de Heer Mr. R. G. van Polancn 
opmerking verder „dat het verstrekken van eenige nieuwe of 
nadere last op een ander Persoon tot verwarring aanleiding 
zoude geven,” doch dat het echter ten hoogste nuttig konde zijn, 
dat hij den heer van Polanen an de uitvoering van deszelfs plan 
behulpzaam was.” Hij werd daarom gemachtigd zich te ver
voegen bij opgemelden Raad van Indië” en dezen te helpen 
beramen en uitvoeren al wat in het belang van Indië noodig 
geacht werd, maar waarvan de beoordeeling geheel en alleen 
werd overgelaten aan de prudentie van Mr. van Polanen 
„aan wien de (Heer Meyer werd geadjungeerd” (3).

Meyer had verzocht, dat de Indische Regcering zou worden 
aangeschreven de door hem te sluiten contracten „te hono- 
reeren en te erkennen,” en tevens „een certificaat”, dat de 
door hem in geval van noodzakelijkheid getrokken wissels tot 
een bedrag van tienduizend Spaansche matten in Indië met 
koloniale producten zouden worden betaald volgens den koers 
bij de contracten bepaald.

Aan de Indische Regcering werd kennis gegeven van de 
omtrent Meyer genomen beschikking, maar zonder aanschrijving

1) P. W. Walbeek aan zijne kinderen 20 April 1800. Bijlage 50.
2) Brief van Meyer van 80 Mei 1809. Bijlage 54.
3) De Minister aan den G. G. en Raden van 18 Juli 1809. Bijlage 06.
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om de te sluiten contracten te honoreeren, en met mededeeling, 
dat hem op zijn verzoek was toegestaan in geval van nood
zakelijkheid tot het gevraagd bedrag wissels af te geven be
taalbaar in producten „tot den prijs bepaald bij de Publicatie van 
2 April 1803” f1). Die prijjzenl waren, blijkens de Instructie van 
Meyer, voor de koffie 18 Sp. M. de pikol, de peper 1D/2 
Sp. M. en de suiker 63/^ Sp. M.

In die dagen rekende de Minister zich dus nog gebonden] 
aan de Indische prijzen der producten, zooals ook duidelijk blijkt 
uit het later nog doior hem zelven, gesloten contract, waarbij 
tot een bedrag van f 71.000.— Indische producten werden toe
gezegd „teegens den gewonen Marktprijs” (2).

Meer dan vreemd is het daarom hoe Meyer er toe gekomen 
is aan de Indische Regeering te schrijven, dat hij ,,’s Ministers 
volle en bepaalde qualificatie had om, bij- zijne aankomst in 
Amerika de Amerikanen ongenegen bevindende op Batavia 
te handelen, in naam des Ministers contracten aan te gaan 
en daarbij de prijzen der producten naar tijdsomstandigheden 
te verminderen.” (3)

Wellicht had Meyer uit gesprekken met den Minister den 
indruk gekregen of zelfs wel de wetenschap, dat deze tegen 
vermindering der Indische prijzen geen bezwaar had, al achtte 
hij zich niet gerechtigd daartoe machtiging te verleenen, en 
meende Meyer, die zelf van de dringende noodzakelijkheid van 
zoodanige vermindering overtuigd was, zijn betoog daaromtrent 
te versterken door een beroep óp den Minister. De latere 
houding van den Minister laat deze verklaring 10e, maar die 
niet alles geoorloofd acht ter bereiking van een goed doel kan 
er geen vrede mede hebben.

In afwachting der te zijnen aanzien te nemen beschikking 
begaf Meyer zich naar Apeldoorn tot het verkrijgen eener 
audiëntie bij den Koning, welke hem door den Minister was 
toegezegd, maar eerst na drie weken wachten werd verleend. 
Dit uitstel stond vermoedelijk in verband met het uitblijven 
van ’s Ministers advies over den afstand van Buitenzorg aan 
Daendels, waarover gesproken was in de eerste audiëntie van 
Meyer, maar dat eerst toen werd ingediend. Het advies luidde 
gunstig ondanks „niet zeer gunstige rcflectiën” (4). Op de 
aan Meyer verleende audiëntie deed de Koning hem waar
schijnlijk het gewicht van die bemerkingen gevoelen, alvorens te 
laten blijken van zijn besluit tot goedkeuring van het besluit

1) Alsvoren.
‘2) 'Brief van den Minister van 21 Sept. 1800. Bijlage 80.
3) Brief van Meyer van 9 Sept. 1809 Bijlage 77.
4) Rapport van den Minister van 15 Juli 1809 Bijlage 90.
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der Indische Regeering en verkreeg Mcyer daardoor den in- 
druk, dat die goedkeuring door zijn bemoeienis te danken 
was (x). Mevrouw Daendels had reeds alle hoop op goedkeuring 
opgegeven.

Voldaan over dit succes hoopte Meyer nu zoo spoedig moge
lijk naar Ajmerika te vertrekken, maar het departement van 
Koloniën talmde met het opmaken der door Meyer over te 
brengen depêches zoolang, dat geen gebruik kon worden ge
maakt van eene gelegenheid om van Holland uit rechtstreeks 
derwaarts te gaan, en hij de reis moest nemen via Tonningen.

In het la'atst va.n December 1809 kwam Meyer weder 
in Amerika. Indien hij zich misschien had gevleid, dat van 
Polanen als Raad van Indië naar Java zou gaan en aan hem 
de behartiging der Indische belangen overlaten, zou. hem spoedig 
blijken, dat het een noch het ander in van Polanen’s plan lag. 
Deze was met het bericht der hernieuwing zijner commissie ten 
hoogste ingenomen. Onmiddellij.k betuigde hij den Minister 
zijn „dank hem weder aan zijn vaderland, hoewel helaas! 
zuchtend vaderland verbonden te hebben” (2) en aan zijn 
vriend Dozy schreef hij „de ontvangen aanstelling te beschou
wen als het bewijs dat men eindelijk hem in zijn vaderland 
recht had laten wedervaren.” (3)

De benoeming tot Raad van Indië stond hem echter niet aan. 
Wel verklaarde hij zich bereid de hem opgedragen post te 
gaan aanvaarden zoodra zijn verblijf in Amerika niet meer 
noodzakelijk zou zijn of de Minister het gelastte, maar tevens 
veroorloofde hij zich de bedenking of, zooals het college der 
Hooge Regeering georganiseerd was, daarvan eenig nut was te 
verwachten, en op schamperen toon geeft hij zijn oordeel over 
den door den Gouverneur Generaal Daendels samengestelden 
Raad, waartoe hij het geen eer rekende te belmoren. Alleen de 
voordracht van den Minister en de directe aanstelling van 
den Koning maakte de vernedering goed, welke anders in die 
aanstelling zou zijm gelegen. In die onderscheiding lag zijn 
roem en Z. E-, de Maarschalk zou, bijaldien hij weder op 
Batavia zou komen, als de representant van zijn Koning, zijne 
hartelijke jen. ijverige diehst gebieden kunnen, indien Z. K. 
daarvan zou willen gebruik maken, of zijn eerbiedig stilzwijgen 
en gewillige onderwerping, wanneer hij niet met hem zou 
kunnen instemmen. Het was in vele opzichten gelukkig dat 
eindelijk begrepen was, dat in een Koloniaal gouvernement

c-5

1
1) Brieven van Meyer van 9 Sept. 1809. Bijlage 77, en ‘22 Febr. 1810.

Bijlage 108.
2) Van Polanen aan den Minister 14 Juli 1809. Bijlage 58.
V „ „ Dozy van den zelfden dag. Bijlage 69.3)
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een eenige gebieder en alle anderen gehoorzamen moeten.. Hij 
vertrouwde, dat van hem niet verwacht werd, dat hij van eenig 
nut zou kunnen zijn in een Raad, waarin de drie beruchtste 
en luidruchtigste wargeesten en drijvers om het meesterschap 
dingen.

Op dit schrijven ontving van Polanen een zeer waardeerend 
antwoord van den Minister, zonder eenige bemerking over zijne 
minachtende beoordeeling van den Raad van Indië, maar met 
de verzekering, dat de noodzakelijkheid van zijn verblijf in 
Amerika wel was vooruitgezie;n, ein zijne benoeming tot ordi
nair Raad was geschied met de vereerendste oogmerken. (l). 
Tegelijkertijd werd aan de Indische Regeering kennis gegeven, 
dat Mr. van Polanen was aangeschreven „om zich tot nader 
order in Amerika te blijven onthouden,” en gemachtigd was 
wissels tot het volle bedrag van 4000 Amerikaans che dollars, 
„betaalbaar in producten” te trekken, welke de Minister ver
wachtte, dat „behoorlijk” zouden, worden gehonoreerd (2).

Toen van Polanen het bericht der vernieuwing van zijne 
commissie ontving, was het embargo in Amerika lijdelijk op
geheven, maar toch waren er de laatste vier maanden slechts 
een drietal schepen naar Batavia uitgerust. Aan de reeders had 
hij een opgaaf gegeven van de goederen, die zijns inziens op 
Batavia het meest noodig waren. Of daarvan gebruik was ge
maakt, wist hij niet. Voor de verder te voeren onderhandelingen 
had hij als regel gesteld „in geen geval Zijner Majesteits Gou
vernement tot eenige betaling te verbinden en zonder de uiterste 
noodzakelijkheid ook het Gouvernement in Indië onder geene 
verbindtenis te brengen hetzij tot het aannemen van goederen 
of den voet van betaling].” (3)

Aan den Gouverneur Generaal schreef hij te hebben moeten 
onderstellen, dat deze de hem in Indië opgedragen commissie 
niet had goedgekeurd, omdat Meyer hem geen nader order 
had overgebracht, maar dat hij zich „alsnu door het stellig 
bevel van Z. E. den Minister van Koloniën tot de uitvoering 
daarvan, zo dit mogclijk zou worden bevonden „verpligt” 
vond". Over de wijze, waarop hij dacht aan die last uitvoering te 

woord; voorloopig had hij niet veel verwachting 
den handel op Indië. Vrij uit

zijn benoeming tot Raad 
Indië. Ilij meende reden te hebben om te twijfelen of zijne 

komst te Batavia den Gouverneur Generaal wel aangenaam zou

.

4 )

geven geen
van de hervatting van 
voerig weidde hij uit over
van

1) De Minister aan van Polanen 1 Nov. 1809. Bijlage 89.
n „ n den G. G. en Raden 1 Nov. 1809. Bijlage 90.

8) Van Polanen aan den Minister 14 Juli 1809. Bijlage 58.
4) _ _ „ G. G. 16 Juli 1809. Bijlage 02.
«)



36*

zijn. Mogelijk hadden enkele personen, die alleen door den gunst 
den Gouverneur Generaal invloed hadden verkregen, het 

in hun belang geoordeeld dezen tegen he:ni in te nemen en 
onder die omstandigheden kon hij noch genoegen noch nut 
verwachten van de waarneming eener post die hij thans noch 
honorabel noch lucratief achtte. Iiij: verwachtte daarom van 
de cordaathead van den Gouverneur Generaal, dat deze hem 

melden of zijn oordeel omtrent hem was vrijgelaten en hij 
zijne handelingen zou worden beoordeeld, dan. wel of

van

zou
naar
hij reeds was „voorveroordeeld” waaromtrent hij „eene opem 
hartige verklaring” zou afwachten alvorens eene beslissing te
nemen.

Dat van Polanen op dergelijk schrijven een bevredigend ant
woord kan hebben verwacht, is niet te denken.

Nog denzelfden dag dat hij het bericht der vernieuwing 
zijner commissie had ontvangen, schreef hij aan eenige handels- 
huizen. Van de daarop gevolgde onderhandelingen is het verloop 
niet bekend, maar, niettegenstaande van Polanen onderstelde dat 
Daendels de hem opgedragen commissie niet goedkeurde en 
niettegenstaande de Minister hem uitdrukkelijk de expeditie 
had opgedragen van „die artioulen., die de Maarschalk Daendels 
mogt noodig hebben,” achtte van Polanen zich onbezwaard met 
het Huis Jacob le Roy en Zoon te New York twee contracten 
te sluiten voor de expeditie van eenige bij de commissie van 
Wiese opgegeven goederen, te betalen met producten tegen 
belangrijk lagere prijzen t.w.: 125 Ds. de pikol noten, 40 Ds. 
de nagelen en 250 Ds. de foelie.

In het eerst gesloten contract worden die prijzen niet ver
meld, maar werd het aantal pikols opgegeven, dat moest worden 
ontvangen voor de aangebrach'te contanten en goederen.

Volgens het tweede contract zou de Superkarga, trachten te 
Kanton de noodige contanten te verkrijgen ter betaling van 
bepaalde hoeveelhedeji sp ede rijen tegen even,genoemde prijzen. 
In geval van niet slagen zouden de specerijen worden betaald 
met wissels op het Huis te New York. (J)

Bij de vernieuwing zijner commissie was van Polanen gemach
tigd om „zo eene opheffing van het embargo de verhinderingen 
mocht wegnemen, die de executie van zijne vorige commissie 
hadden belet, alsdan daarmede op nieuw voort te gaan.” 'ren
gevolge van onderhandelingen tusschen den Engelschen Minister 
in Amerika en het Amerikaansche Gouvernement waren de 
beperkingen van het embargo tijdelijk buiten werking gesteld, 
zoodat Polanen bij het openen van onderhandelingen met eenige

1) Hat. Kol. Courant van 1(> Fel»\ 1810.
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koopmanshuizen kon hopen, dat hij deze tot het ondernemen 
eener expeditie naar Java genegen zou vinden. Zeer spoedig 
kwam echter de tijding dat de Engelsche Minister zijne in
structie was te buiten gegaan, en dat Engeland van Amerika 
verlangde het opgeven van den handel op de Kolonie, aan 
de vijanden van Engeland toebehoorende.

In een uitvoerig schrijven aan den Gouverneur Generaal ont
wikkelde van Polanen zijn beschouwingen over den handel. Zijns 
inziens was het niet te verwachten, dat de handel in Javasche 
koffie met het uitzigt van eenig voordeel zou kunnen hervat 
worden, zoolang de prijs daarvan op Java op Sp. M. iS de 
pikol gehouden werd en dit was hetgeen hij zich voornamelijk 
voorgesteld had te betoogen (1). Dat van. Polanen, toen hij dit 
schreef, nog niet voornemens was contracten voor expeditiën 
voor Java aan te gaan, blijkt uit hetgeen hij verder schreef: 
„Mijne commissie van Z. E. den Minister van Marine en 
Koloniën qualificeert mij tot de expeditie van zoodanige arti
kelen als U. E. mag noodig hebben; dan, hoezeer mij in het 
generaal de behoeften van Java bekend zijn, wensch ik, om 
hierin niet mis te tasten, eene speciale order van U. E. te 
ontfangen, in de mogelijkheid die er is dat U. E. dienaangaande 
eenig Engagement kan aangegaan hebben. Intusschen zal ik 
den aan voer daarvan wel aanbevelen, maar U. E. tot den 
aanneem daarvan, wanneer de gelegenheid zich daartoe voor
doet, niet verbinden.” Toen van Polanen bemerkte, dat de koop
lieden aan eene expeditie op dien voet niet dachten, meende hij 
aan de oude commissie, die immers vernieuwd of ver
lengd was, het recht te kunnen ontleenen tot het sluiten van 
contracten, en schreef hij vervolgens: „Mijne commissie, jongst 
door Z. E. den Minister tot de Koloniën vernieuwd, geeft mij 
volle ruimte, om na mate van het gevaar aan den vaart en 
handel van hier op Ambon en Banda verbonden, de prijs der 
specerijen in mijne vorige commissie uitgedrukt te bepalen; 
dan ik wensch ook dienaangaande door U. E. geïnformeerd 
te worden of U. E. het alsnog van de hoogste noodzakelijkheid 
oordeelt, daarmede voort te vaaren? Zoo ja, tot welke hoeveel
heid en in welke proportie op dien voet jaarlijks door mij zal 
kunnen worden gedisponeerd tot nader order? en lot welke be- 
paaldelijke prijzen ?”

Het woord „voortvaren” wijst er op, dat toen besloten was 
tot het zenden eener expeditie. Wegens de groote gevaren aan 
zondanige expeditie verbonden had van Polanen zich „na lange 
ncgoliatien laten overhalen, eindelijk het hoogste aanbod aan 
te nemen, dat hem gedaan was, voor de tegenwoordige expe-

I

1) V. 1). XIII 1)1. 868.

;



88*

ditie.” Hij trachtte echter te betoogen, dat bij de overeen
gekomen prijzen der specerijen rekening was gehouden met 
de voorschriften zijner oorspronkelijke commissie, en beweerde, 
dat tot die prijzen slechts voor eene expeditie van geringen, om
vang had kunnen worden gecontracteerd. De grootste 
aanmoediging tot deze expeditie was geweest de hoop, 
die van Polanen gegeven had, dat aan het contract 
mogelijk zou worden voldaan te Soerabaja en was daarop tot 
het aangaan van het contract eenigszins gerekend.” Al moge 
van Polanen zich tot zoodanige schikking bevoegd hebben 
geacht op grond der opdracht om naar Indië tè zenden, wat 
de Maarschalk noodig had, zij rechtigde hem niet om voor de 
specerijen bij levering te Soeraibaja dezelfde prijzen aan te 
nemen als bij levering te Ambon waren bepaald. Zelf heeft 
van Polanen dit, zij het ook met minder edele bedoeling, erkend, 
toen hij later schreef: „had ik de allerminste mogelijkheid onder
steld, dat het Gouvernement op Batavia onberaden genoeg 
zou zijn om de brik Goldsearcher hare reize niet naar Ambon te 
laten vervolgen, zou niets gepaster geweest zijn dan eene 
distinctie gemaakt te hebben in den prijs der specerijen.” (l) 
De prijsbepaling was een lastig vraagstuk, want alleen voor 
eene levering in de Molukken had hij voorschriften, in zijne 
Secreete Instructie en toen hij contracten sloot was hij nog 
niet gemachtigd daarvan af te wijken. En dat van Polanen dit 
inzag blijkt uit zijn brief aan Dozy, (2), waarin hij schrijft: 
„Wanneer mij de macht zal zijn gegeven om den prijs der pro
ducten in betaling van de van hier te verzenden goederen te 
„reegelen, heb ik geen beduchting, dat zelfs in geval van een 
„oorlog met E(ngeland) B(atavia) daarvan zal worden voor
dien. De onderneemzucht van deeze Natie laat zich door niets 
„bedwingen, wanneer de mogelijke voordeel en aan de gevaaren 
„eener expeditie gelijk staan.” Hij nam dan ook den schijn aan 
bij het sluiten zijner contracten zich te hebben gehouden aan 
de voorschriften zijner oorspronkelijke commissie en verdedigde 
alleen het sluiten van een tweede contract met een beroep op 
de gespannen verhouding van Amerika tot Engeland en tot 
Frankrijk. „Hoezeer ik voorgenomen had in geene verdere 
„onderhandeling hier te Lande te treedon, alvorens ik een 
„antwoord op mijne Missive van den 20 Augustus 11. van 
„U. E. zoude hebben ontfangen, heb ik het onder de tecgens- 
„woordige vooruitzigten raadzaam geoordeelt het vorenstaand 
„contract aan te gaan. De soliditeit van de Huizen van com- 
„mercie daarin betrokken, is zo buiten twijfel en in Holland

1
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1) Van Polanen aan den Minister Ang. 3810. v I). XIII bl. 478 
„ „ Dozy lö Dec. 1809. Bijlage 952)
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„bekend, dat ik mij bij Z. E. den Minister van Marine en 
Koloniën, da'a'rvoor persoonlijk heb verantwoordelijk gesteld.” (1)

Dat de Minister bij het verleenen zijner opdracht aan van Po- 
lanen er niet aan dacht hem de vrije hand te geven in het bepalen 
van den prijs der Indische producten lijdt niet den minsten 
twijfel. Maanden later nog schreef Z. E. o.a. aan van Polanen: 
„Indien dit doel” — aanmoediging van den ondernemingsgeest 
der kooplieden — „door een hoop op vermindering in de prijzen 
„kan worden bereikt, vertrouw ik, dat de Plooge Regeering 
„op uwe voorstellingen daartoe wel eenige aanmoediging aan 
„de Americanen zal willen geven.

„Van het bepalen van voorschriften daartoe heb ik mij 
„altijd zorgvuldig onthouden, en het is mij aangenaam, dat gij 
„insgelijks wilt vermijden de Regeering aan eenige bepalin- 
„gen te binden. Toch wil ik gaarne erkennen dat de prijzen 
„der producten op den duur niet op die hoogte kunnen 
„blijven.” (2)

Tegenover den Gouverneur Generaal Daendels achtte van 
Polanen zich verantwoord met een beroep op de aanschrijving 
van den Minister, dat deze hem in de wijze op welke de naar Java 
te zenden artikelen moesten worden geëxpidieerd, door geene 
bepalingen wilde belemmeren. (3)

Op grond van deze aanschrijving beweerde hij dat zijne 
commissie hem „volle ruimte gaf om na mate van het gevaar 
„aan den vaart en handel van hier (Amerika) op Ambon en 
„Banda verbonden, den prijs der specerijen in zijne vorige 
„commissie uitgedrukt te bepalen” (4) en achtte hij — zooals 
hij later schreef — „zich gerechtigd in betaling van de kleine
„expeditien naar Ambon en Java,__  de prijzen te bepalen,
„dewijl die anders toch onuitvoerbaar zouden zijn”. Dat van 
Polanen van zijn goed recht in gemoede overtuigd was, mag 
worden betwijfeld op grond van hetgeen hij aan den Gouverneur 
Generaal Daendels schreef over de plichten, die hem waren 
opgelegd door „de waarneming van de belangen der O. I. Ko
loniën in Amerika” en „de verwachting, die men daarvan in 
het Vaderland” had (5). Veeleer is het aan te nemen, dat hij 
rekende op het vertrouwen van den Minister, die hem de 
goedkeuring zijner handelingen niet zou onthouden, waar deze 
noodig was, en in deze verwachting is hij niet teleurgesteld.

Hij zond den Minister afschrift van zijn brief aan den Gou
verneur Generaal en van de eerste twee contracten met de

I
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1) Aanmerkingen bij liet tweede contract. Bijlage 7\ter.
2) De Minister aan van Polanen 1 Nov. 1809. Bijlage 89.

19 April 1809. Bijlage 47.4) n ij n tl4) v. 1). XIII bl. 371.
5) Van Polanen aan Daendels 1 Nov. 1809. Bijlage 88.
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daarbij gevoegde toelichtende nota’s (*), en ging voort met 
het sluiten van contracten.

; : ' :
Kort vóór de komst van Meyer in Amerika', in het laatst 

van December 1809, had van Polanen van het Huis Jacob le 
Roy en Zoon bericht gekregen., dat Meyer uit Tonningen aan 
een Huis te Philadelphia had verzocht hem bij aankomst aldaar 
te doen weten' welk gevolg was gegeven aan eene opdracht van 
den Gouverneur Generaal Daendels. Het New Yorksche Pluis 
was daardoor bevestigd in de meening, dat, zooals reeds uit 
Amsterdam was bericht, Meyer van Polanen zou vervangen of 
aan hem was toegevoegd. Zelf wist Polanen niet wat hij daar
van geloioven moest (2). Die onzekerheid zou niet van langen 
duur zijn. Bij zijne eerste kom-st in Amerika had Meyer het geb
raden geach't op -een afstand van- van Polanen te blijven. Maar dc 
opdracht va-n den Minister om hem behulpzaam te zijn in zijne 
Commissie maakte het wenschelijk met hem op goeden voet 
te komen. Hij gaf dan ook reeds den dag na zijn aankomst 
van Polanen hiervan kennis (3) en kondigde hem een bezoek te 
Princetown aan, tenzij hij een ander plan voor hunne ont
moeting mocht hebben. Al zal van Polanen op den dienst van 
Meyer wel niet gesteld zijn geweest, was het ook voor hem 
zaak Meyer niet terug te stooten, maar ontving hij hem vrien
delijk. Hij gaf hem inzage van zijne brieven aan den Gou
verneur Generaal geschreven -en vergunning om daarvan af
schrift te nemen (4). Meyer had n.a zijne komst „zijne vorige 
„achterhoudendheid geheel afgelegd” en allerlei vertrouwelijke 
mededeelingen gedaan, die van Polanen onmiddellijk aan zijn 
vriend Dozy overbriefde, al waren zij ook minder vereerend voor 
het beleid van den Minister. Maar wellicht hoopte van Polanen 
op die wijze te bewerken dat hij spoedig van Meyer’s dienst werd 
ontslagen. Intusschen beval hij. hem aan bij zijne handels- 
vrienden te New York en opende hij de correspondentie over 
zaken hetgeen aan Meyer de betuiging uitlokte het tc betreuren 
„in het schrijven te zijn voorgekomen; hij hoopte dat van Po- 
„lanen van zijne egards overtuigd zou zijn”. (°)

Meyer bleef te New York en had daardoor meer dan. van 
Polanen, die te Princetown woonde, aanraking met de personen, 
die raad en hulp behoefden voor het voortzetten van hunne 
reis uit Indië naar Holland en omgekeerd. Belanghebbenden 
deelden Meyer het plan mede om weder een schip naar Batavia

I

1) Van Polanen aan den Minister 18 Sept. 1809. Bijlage 79.
2) „ „ „ Dozy 1 f, Dec. 1809. Bijlage 95.
3) Meyer aan van Polanen 23 Dee. 1809. Bijlage 90.
4) Van Polanen aan Dozy 3 Jan. 1810. Bijlage 97. 
ö) Meyer aan van Polanen 7 Jan. 1810. Bijlage 98.
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te zenden en Meyer achtte zich onbezwaard daarover voorioopige 
onderhandelingen aan te knoopen. Hij deelde een cn ander aan 
Polanen mede en verzocht te mogen weten of van' Polanen goed 
vond dat hij bij het sluiten van. contracten zou optreden 
als medecojntractant en. onder welke benaming. (1) Dergelijke 
rechtstreeksche bemoeienis was waarschijnlijk niet naar den zin 
van van Polanen, die hem eenvoudig liet weten het „in allen deele 
„gepast te vinden, dat de contracten voor het Gouvernement 
„te Batavia aan te gaan gedurende zijn verblijf in Amerika 
„door hen beiden werden onderteekend.” (2)

Meyer had zoo hoog opgegeven: van de gunst, waarin 
Daendels stond bij den Koning, dat van Polanen’s vertrouwen op 
den .steun van den Minister, wiens „invloed” volgens Meyer, 
„van geen beduidenis was”, eenigszins geschokt was. Bovendien 
kreeg hij meer en meer reden om te vermoeden, dat de door 
hem gesloten contracten niet zouden worden gehonoreerd. De 
mogelijkheid bestond dat Meyer als zendeling van Daen
dels in Amerika' bleef en dan werd zijn eigen positie 
onhoudbaar. De jongste tijdingen uit Indië waren van dien 
aard, dat van Polanen het sluiten van contracten verder „onuit- 
voerlijk verklaarde (3) en onder die omstandigheden zou hij, wilde 
hij in ’s Lands dienst blijven, als Raad van Indië naar Java 
moeten vertrekken. Alleen wanneer de Gouverneur Generaal 
Daendels werd teruggeroepen, zou hij daartoe kunnen besluiten. 
De mogelijkheid van zoodanige terugroeping bestond, wanneer 
het Opperbestuur doordrongen was van de gevaren, welke de 
Indische bezittingen bedreigden ten gevolge van het bestuur 
van Daendels, waarover de meest onrustbarende berichten 
waren aangebracht. Van Polanen haastte zich den Minister van 
Koloniën zoo spoedig mogelijk op de hoogte van. die berichten 
te brengen. Zijns inziens verkeerde het eiland Java „in het emi- 
nenste gevaar” en hij sprak de hoop uit, dat de dreigende ramp 
„nog tijdig door Z. M. tusschenkomst zou kunnen worden afge
wend.” (4)

Intusschcn bleef het vertrek van Meyer gewenscht en al kon 
hij rechtstreeks daarop niet aandringen, was het niet moeilijk 
zoodanigen aandrang uit Holland uit te lokken.

Het voorloopig bericht aan 
treurigen toestand van Java werd spoedig gevolgd door een 

uitvoerig schrijven, (5) waarover van Polanen belangrijke 
bijdragen had gekregen van een ouden kennis uit Java, die op

den Minister over den

meer

1) Meyer aan van Polanen 7 Jan. 1810. Bijlage 98.
‘2) Aantoekening van van Polanen op Meyer’s brief (blz. 264- noot 1). 
8) Van Polanen aan den Minister 22 Jan. 1810. 'Bijlage 101.
4) A. v Vgl. zijn brief aan Jansscns van 12 Febr. 1810. Bijlage 106. 
f>) Van Polanen aan den Minister 10 Febr. 1810. Bijlage 104.
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weg naar Holland was om zich over clen Gouverneur Generaal 
Daendeis te beklagen. Die oude kennis was het onder Wdese 
tijdelijk geassumeerd lid van den Hongeil Raad van Justitie R. 
Prediger, aan wien eene vonrdeelige commissie naar Ceilon 
werd opgedragen tot het afhalen van krijgsgevangenen en die, 
van daar in het begin van het bestuur van Daendeis terugge
komen, bij de reorganisatie van den Hoogen Raad in dit 
college niet werd benoemd. Tegelijk met hem kwam ook de 
niet herbenoemde President van den Hoogen Raad Mr. Mau- 
risse in Amerika, di'e zich: echter op een afstand hield. Pre
diger zocht Polanen spoedig op en stelde waarschijnlijk met 
zijn medewerking de Memorie, welke later aan den Minister 

Koloniën werd ingediend en door van Polanen bij zijn 
Brieven betreffende het bestuur der Koloniën, is gepubliceerd.

In zijn brief aan Dozy, dien van Polanen aan Prediger ter be
zorging medegaf, schreef hij Oi.a. dat Meyer „sints de aankomst 
„van het schip Roxame op zich zelf handelde” als „Agent van 
„den Maarschalk” en dat hij „nu hem bekend was geworden hoe 
„verraderlijk Meyer met hem gehandeld had, hem had laten 
„aanzeggen, dat hij met hem geen. personeele omgang kon 
„hebben, maar dat hij zich aan niets zou onttrekken, waarin 
„hij ten nutte der koloniën zijne medewerking zou nuttig oor- 
„deelen. Wat hem tot deze determinatie gcbragt had zou de 
„Heer Prediger mondeling hem communiceren.” (l)

Meyer had den brief, dien hij na zijn eerste komst in Amerika, 
zooals hij beweerde, hem „als vriend had geschreven en waarin 
„hij zich beklaagd had over de mishandeling die de Gouverneur 
„Generaal Daendeis zijn schoonzoon de Marodes deed onder
gaan, in originali naar Batavia gezonden” (2). Prediger had 
van Polanen verteld, dat dientengevolge a.1 zijn vrienden in onge
nade waren gevallen. (3) Later schreef van Polanen aan den Mi
nister, dat hij Meyer „door Prediger had laten aanzeggen hoezeer 
hij „hem voor zijn lage daad verfoeide en dat hij het op hem 
„zou verhalen bijaldien de Marodes het verdere slachtoffer 
„van verraad zou zijn. Dit ongelukkig bewaarheid zijnde had hij 
„hem in tegenwoordigheid van den Brigadier Generaal San dol 
„Roy en een ander getuige zoodanige hoonende en bittere ver- 
„wijtingen aaingedaan die, ware hij niet de lafhartigstc der 
„menschen, hem zouden hebben moeten bewegen, hem daar
aan, als hij hoopte, voldoening te vragen en hem in de ge
degenheid te stellen den dood van zijn schoonzoon en het

-

van
i

P Van Polanen aan Dozy 12 Febr. 1810. Bijlage 105.
2) v. I). XIII bl. 478.
3) Meyer aan Daendeis 22 Febr. 1810. Bijlage 108.
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„ongeluk van zijne dochter en hare kinderen op cene manne
lijke wijze aan hem te wreken.” (*)

Waarom de Marolles in ongenade is gevallen is niet bekend, 
maar dat van Polanenfs brief aan M;eyer daarvan oorzaak' zou 
zijn geweest, is niet waar. In den, bedoelden brief had van Po- 
lanen o.a. geschreven dat hij ziich zeer had „te beklagen over den 
„Brigadier Gutzlaff, die door zijn aan,stekingen zijn schoonzoon 
„de Maroilles, altoos als een verdienstelijk officier bekend, had 
„ongelukkig gemaakt en dit alleen omdat hij aan zijne favorieten 
„im den weg stond.” (2) Toen wa£ de Marolles dus reeds in on
genade gevallen.

Aannemelijk is het dat Daendels over den eersten brief dien 
van Polaimen na de vernieuwing zijner commissie h'em schreef, 
en aan het slot waarvan hij een beroep deed op „de groot
moedigheid” van den Gouverneur Generaal ten aanzien van 
zijn schoonzoon, hoogst verontwaardigd is geweest en in die 
stemming de Marodes geplaatst heeft bij den havenaanleg aan 
de Merakbaai, waar hij overleden is; maar^ niet aan Meyer 
ware dit te wijten, veeleer aan zijn eigen overmoedig optreden 
tegenover Daendels.

De ophef, dien van Polanen maakte van dit zoogenaamde 
schenden van vertrouwen door Meyer, is slechts te verklagen uit 
verlangen om met Meyer te kunnen breken en de schuld 
daarvan op dezen te werpen. Meyer had volstrekt geen plan 
in Amerika te blijven; reeds in Februari 1810 schreef hij 
aan den Gouverneur Generaal zijn brief „binnen 2 maanden te 
zullen volgen” (3), maar van Polanen geloofde niet aan dat voor
nemen, en liet geen gelegenheid voorbijgaan om Meyer in een 
ongunstig daglicht te plaatsen zoowel bij zijn vriend Dozy als bij 
den Minister. Aan Dozy schreef hij: „uit vele omstandigheden 
„heb ik gemeend te onderstellen, dat Meyer er op rekend door 
„den Mk. in mijne plaats te worden aangesteld .... Plij is 
„in New-York verliefd op eene Miss Rickets en gaat met haar 
„openlijk op een zoodanigen voet om, dat dit geen geheim is. 
„De Mk. kan het huwelijk tusschen hem en zijne zwarte vrouw 
„dis sol veren. Zijn landgoed is reeds verkocht” (4). Aa,n den 
Minister schreef hij: „De PI eer Meyer is nog in New York en 
„heeft twee scheepsgelegenheden om zich naar Batavia te 
„begeven laten voorbijgaan. Ik ben in het zekere geïnformeerd, 
„dat hij in qualiteit als Agent van den Maarschalk met eenige 
„Muizen van commercie in onderhandeling is. Plet komt mij niet

1) v. P. XIII bl. 478.
‘2) Brief van van Polanen van 10 Sopt. 1808. Bijlage 30.
3) Meyer aan den Gouvcrneur-Generaal ‘22 Febr. 1810. Bijlage 108.
4) Van Polanen aan Dozy 12 Febr. 1810. Bijlage 105.
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„onwaarschijnlijk voor, dat hij hier in voorschreve qualiteit 
„zal verblijven”. (x)

Meyer werd ziek en moest daarom zijn vertrek uitstellen; 
Polanen geloofde echter niet aan de noodzakelijkheid van dit

)
van
uitstel en schreef aan van IJsseldijk: „Ik geloof, dat hij 
„(Meyer) het er op toelegd om hier te blijven. De vrees om 
„zijnen Meester onder de oogen te komen zal hem mogelijk 
„hier doen blijven.” (2) Enkele dagen later echter moet hij 

den Minister melden, dat Meyer na een verblijf van zesaan
maanden naar Batavia was geze-ild. Hij voegde er bij, dat dit 
„geschied was op de sterke instantie van die Huizen van 
„Commercie, waarmede de contracten waren aangegaan en die in 
„de hoop, dat hij volgens zijne toezegging den Generaal Daen- 
„dels tot het nakomen der contracten zou trachten over te 
„halen, tot deeze expeditie, mogelijk de laatste van hier, be- 
„sloten hadden.” (3)

Volgens van Polanen hadden de Heeren aan Meyer „toege- 
„zegd, dat zij na zijn vertrek aan de orders van den Maarschalk 
„zouden voldoen, doch aan hem (v. P.) verklaard, dat zij eerst 
„zouden afwachten of de Maarschalk aan de met aangegane con
tracten zou voldoen.” Meyer had zelf naar Indië geschreven, 
dat „de geïnteresseerde handelshuizen hem stellig verklaard 
„hadden na zijn vertrek' niets van belang te zullen expedieer en, 
„voor en alleer zij tijding van de eerste contracten ontfangen” 
hadden (4). De onjuiste mededeeling van van Polanen moest den 
indruk maken, dat hij met de kooplieden op beteren voet 
stond dan Meyer. Deze heeft, voor zoover kan worden nage
gaan, niet de minste reden gegeven tot de vijandige houding 
van van Polaneim. Integendeel, reeds in den eersten, brief, dien hij 
na zijne toevoeging aan, de Commissie van van Polanen naar 
Indië schreef, teekende hij o.a. aan: „Sedert ik... in volslagen 
„vijandschap met hem leef, moet ik approbeeren de door hem 
„aangegane contracten en daarvoor g’alligeerde redenen.” (°)

Met het zenden van van Polanen’s brief naar Indië had hij 
hoogstwaarschijnlijk slechts bedoeLd te weten te komen wat hij 
moest denken van het volgens van Polanen gunstig oordeel van 
Dalend eis over hem.

Van Polanen’s uitdaging van Meyer is nog minder te veront
schuldigen dan de woede van Daendels tegen van Polanen, die, 
volgens van den Bosch, „tot die hoogte gestegen, was, dat hij 
„in tegenwoordigheid van meer dan 40 menschen gezworen,

1) Yan Polanen aan den Minister 13 Maart 1810. Bijlage 113
2) „ „ „ van IJsseldijk 19/23 Mei 1810. Bijlage 107.
3) n n v den Minister 1 Juni 1810. Bijlage 137.
4) Ongedagteekende brief van Meyer. Bijlage U8Ms.
6) Meyer aan den G. G. Daendels 22 Juli 1810. Bijlage 108.
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„had, hem te zullen doen Fusilleeren, bij zijn eerste intrede in 
„de Colonie, al ware het oo.k, dat de Koning van Holland hem 
„als Gouverneur Generaal naar Batavia zond.” (*)

De klachten van van Polanen waren echter voor den Minister 
voldoende om de gebleken wanverhouding te wijten aan Meyer, 
wiien was aanbevolen „om de concert met den Raad van Po- 
„lanen te handelen” en den Gouverneur Generaal aan te schrij
ven „om den secretaris Meyer bij zijn retour te Batavia over 
„deze afwijking van zijn stelligen Last zijne ontevredenheid te 
„kennen te geven en hem verantwoordelijk te houden voor 
„alle de nadeelige gevolgen, welke zijne handelwijze zou heb
ben”. (2) Op dienzelfden dag werd een hoogst waardeerenid 
schrijven van den Minister aan van Polanen gericht. (3)

Ten gevolge der hoogst gebrekkige verzending van brieven 
waren belangrijke brieven van van Polanen verloren gegaan en 
eerst later in afschrift door welwillende bezorging van Prediger ter 
kennis van den Minister gekomen; daaronder was een afschrift 
van van Polanen’s brief aan den Gouverneur Generaal van 20 
Augustus 1809: De Minister betuigde daarop van Polanen zijne 
„uiterste tevredenheid over de voorzichtige en welberaden maat
regelen door hem genomen en de nauwkeurige berekeningen 
„op de staatkundige .en handelsb.etrekkingen van Amerika 
„tot Europa, en de Oostersche Koloniën door hem aan den 
„Gouverneur Generaal medegedeeld.” De Minister was voor
nemens den Koning voor te stellen „hem te mogen machtigen 
„om bij het aangaan van contracten die prijzen te bepalen, 
„welke naar den invloed der staatsgesteldheden, op' den koopi- 
„handel daarvoor te bedingen zouden zijn, en den Gouverneur 
„Generaal insgelijks te zullen geruststellen, dat de exorbitante 
„vermindering der prijzen door den drang der omstandigheden 
„onvermijdelijk geworden door Zijne Majesteit als eene nood- 
„zakelijke opoffering word beschouwd voor het beheer der 
„Oost-Indisclie bezittingen, welke men zich dient te getroosten.”

Tot van Polanen’s geruststelling geeft de Minister omtrent 
zijne opdracht de volgende toelichting:

..Bij liet dcoernseercn mijner commissie op U 
„zag ik wel, dat het maken van bepalingen Uwe handelingen 
„zoude belemmeren en het was daarom dat ik niet opzettelijk 
„verklaarde van die te hebben vermijdt. Mijn oogmerk was 
„niet alleen om U de handen vrij te laten voor de engage
menten voor de Moluccos te maken, maar in het algemeen voor 
„alle te nemen stappen tot ontzet der Oostersche Col omen.

voor-

1) Van tien Bosch aan].vaulPolanen 13 Mei 1811. Bijlage 192.
2) I)e Minister aan Pacndels 9 April 1810. Bijjage 119.

„ Bijlage 116.„ van Polanen 9 „
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„Deze interpretatie heb ik moedig geoordeeld om U van. de 
„scrupule te ontheffen, welke daaromtrent bij U resideert en die 
„ik anderszints aan; prijswaardige voorzichtigheid toeschrijve. Ik 
„verwagtte geenszins, dat de vastgestelde prijzen zouden te ver
krijgen zijn. Het was mij uit voorslagen tot het aangaan van 
„expeditiën gebleken dat de specuLateurs werden afgeschrikt 
„door de hooge prijsbepaling te Batavia. Onkundig door het 
„gebrek aan berigten van den eigenlijken staat des Amerikaan- 
„schen handels op Batavia meende ik echter op die prijsbe
paling niet te mogen influenceeren en de bezwaren niet weder 
„te hernieuwen, die het aangaan van contracten hier te lande 
„i/n vorige tijden had te weeg gebragt, alsof de Producten, op 
„Batavia tot voordeeliger prijzen konden gedebiteerd worden 
„dan de hier bed ongene. Uit dit beginsel ha|d ik zelf bij den 
„verkoop van eenige gereed staande artikelen van den Japan- 
„schen eisch, welke met de Uramia geheel voor rekening van 
„de inladers zijn afgegeven om tegen een bepaald avans door 
„de Hooge Regeering te worden overgenomen en met pro
ducten betaald, aan de prijsbepaling vastgehouden en slechts 
„de keuze der producten aan den Capiteim gedefereerd gelaten.

„Maar thans volkomen ingeligt ben ik wel overtuigd, dat 
„aan die prijzen niet meer zal zijn vast te houden.”

Later schreef de Minister aan van Polanen zijn verzoek tot ont
slag als Raad van Indië buiten behandeling te hebben gelaten 
en te „vertrouwen dat hij niet verder zou aandringen” omdat 
hem zou blijken „dat Z. M. begeerte was, zijne diensten voor 
„de Colonien verder te vorderen en dat Ploogstdezelve in de 
„uitkiezimg der meest gepaste maatregelen zich op zijne voor- 
„zigtigheid en beleid verliet.” (*)

Toen den Minister later bleek, dat van Polanen beducht was, 
dat voor hem eene „weigering van den Gen. D. om aan de 
„door hem aangegane contracten te voldoen, van hoogst on- 
„aangename en schadelijke gevolgen kon zijn, omdat „de 
„authenticiteit van zijn lastbrief” d.w.z. zijne bevoegdheid „kon 
„in twijfel getrokken worden” en hij buiten staat was dezen te 
„bewijzen, zond de Minister hem terstond een certificaat „waar
door alle twijfel omtrent zijne bevoegdheid zou worden weg- 
„genomen” (2). Indien de Minister instedc van de Indische 
opdracht aan van Polanen te bestendigen, dadelijk hem een der
gelijke commissie had gegeven als in het certificaat werd om- 
schreven, zou van Polanen niet alleen tegenover de mcdecon- 
tractanten zijn verantwoord geweest, maar ook tegenover den 
Gouverneur Daendels, en zou hoogst waarschijnlijk de loop van 
zaken geheel anders zijn geweest.

1) De Minister aan van Polanen 12 Juni 1810. Bijlage 142.
2) n n n » » 31 Aug. 1810. Bijlage 159.
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Door vain Polainen on Meyer te zamen werden contracten ge
sloten voor het uit zen den va,n benoodigdheden met de Telegraph, 
de Gorruedaa, de Governor Strong en de Catharina Augusta.

De Minister twijfelde niet of wanneer de secretaris Meyer 
aan Daendels verslag had gedaan van zijne verrichtingen, het 
den Gouverneur Generaal wel zou blijken dat zijn afgevaardigde 
zelve niet ainders dan van Polanen had kunnen handelen. Hij zag 
echter voorbij, dat Daendels reeds voordat hij dit wist, zou 
hebben moeten oordeelen over de contracten door van Polanen 
alleen aangegaan.

I-Iadden de brieven van van Polanen het vertrouwen in het be
leid van den Gouverneur Generaal Daendels reeds doen wanke
len, de mededeelingen vain Prediger, die in het laatst van Maart 
1810 in Holland kwam, veroorzaakten bij den Minister groote 
ontsteltenis. Terstond schreef hij aan den Koning, die te Parijs 
was: „Un conseiller de la Cour de justice de Batavia, nommé 
„Prediger, arrivé hier, fait un rapport alarmant de la situation 
„de 1’Isle de Java” (*) en aan zijn ambtgenoot Roëll, die den 
Koning vergezelde: „Daendels schijnt in Indië alle banden’, 
„en teugels af te schudden, (2) wat daarvan moet worden is 
„God bekend.” Een paar dag-en later kwam. de Koning in 
Holland terug en deed de Minister aan Z. M. verslag van het
geen door van Polanen ten behoeve der Koloniën was gedaan. (3)

Spoedig volgde een den Minister op zijn verzoek door Prediger 
overhandigd bericht betreffende de verontrustende tijdingen 
uit Indië. (4) Op enkele daarin vermelde feiten, welke de 
Minister meende om der gevolgen wille onder ’s Konings aan
dacht te moeten brengen, werd in het bijzonder gewezen.

Van eenig voorstel onthield zich echter de Minister.
Ten gevolge van te Parijs ondervonden teleurstelling ver

keerde de Koning bij zijne terugkomst in eene sombere stem
ming, die waarschijnlijk de behandeling van zaken vertraagde. 
Meer dan een maand na de indiening van het verslag der 
verrichtingen van van Polanen werd op het rapport van den Mi
nister beslist met de mededeeling dat, ofschoon Zijne Majesteit 
de gevraagde approbatie als overbodig beschouwde, Hoogst- 
dezclvc niet ongenegen was haar, wanneer zij mocht noodig 
zijn, te verleenen, doch verlangde vooraf te worden ingelicht 
door wien en voor welken tijd de Heer van Polanen was ge
zonden (5). Die opdracht stond den Koning, die indertijd

!

1) De Minister aan den Koning 2 April 1810.
2) Particulier schrijven van 7 April 1810. Bijlage 115.
3) Rapport van 9 April 1810. Bijlage 117.
4) Nader rapport aan den Koning, 14 April 1810. Bijlage 120.
5) Dispositie van 23 Mei 1810. Bijlage 132.
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malchtiging Iiad verleend om van Polanen naar Indië te zenden, 
blijkbaar niet helder meer voor den geest, hetgeen wegens de 
wijze, waarop de zaak was behandeld, niet kan bevreemden. De 
Minister antwoordde bij Kabinetsorder van 12 April 1809 ge
machtigd te zijn om den Raad van Hollands Indie van Polanen 
aan den Gouverneur Generaal Daendels de benoodigdheden 
voor Java te doen geworden. Goedkeuring van van Polanen’s han
delingen werd noodig geacht omdat „uit mondelinge informatie 
„was gebleken, dat de uitdrukkelijke Koninklijke goedkeuring 
„noodig was om! de opvolging der door den Minister gedane 
„aanschrijvingen te verzekeren.” (1) Alsnu werd machtiging 
verleend om den Gouverneur Generaal aan te schrijven zooals 
door den Minister was voorgesteld. (3) Maar dat de Koning 
geweten heeft daarmede contracten goed te keuren, met wel
ker goedkeuring de Gouverneur Generaal onmogelijk rekening 
had kunnen houden, mag worden betwijfeld, ook op grond van 
de woorden van den Koning: „je les ratifie d’avance”. Niet 
zonder beteekenis is ook het verzoek van den Koning om 
vertrouwelijk te worden ingelicht, of het niet goed zou wezen 
de functie van Mr. van Polanen te verbinden met die van 
den Consul Generaal, omdat beider werking vrijwel even be
langrijk en van gelijken aard waren. De beantwoording dezer 
vraag werd uitgesteld tot de verwachte overeenkomst van den 
Consul Generaal Smissaert uit Amerika en de toekomstige 
beschikkingen over het Bestier van Indië. (3) Op hoogen toon 
werd den Gouverneur Generaal te verstaan gegeven wat van 
hem verlangd werd. ■(*). De ministerieele depêche werd ter 
doorzending naar Java gezonden aan van Polanen, wien de ge
nomen beschikking in voor hem waardeerende bewoordingen 
werd medegedeeld. (5) Eerst bij de nadere toezending van 
afschriften der ministerieele depêche werd de opmerking ge
maakt „in welke onaangenaamheden het Gouvernement alhier 
„te lande zou ontwikkeld worden door de reclame, welke in 
„cas van noin-prestatie der engagementen door den Raad van 
„Polanen gemaakt, door of van wegen de contractanten Ier 
„anderer zijde zouden worden gcëntamjeerd’ 
verklaard „dat alle de gevolgen, welke uit het niet volbrengen 
„der verbintenissen op het Moederland mogten rcdunderen voor

ex

en ten slotte(o )

1) Jtapport vau 20 Mei 1810. Bijlage 135.
2) Dispositie van 7 Juni 1810. Bijlage 138.
3) Secreet Verbaal van 12 Juni 1810. Bijlage MO.
4) De Minister aan den G. G. Daendels 12 Juni 1810. Bijlage 141. 
*) „
6) „

„ van Polanen 12 Juni 1810. Bijlage 142.
„ den G. G. Daendels 24 Aug. 1810. Bijlage 156.
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„de bijzondere verantwoording (van den Gouverneur Generaal) 
„zouden moeten blijven.” (x)

In het laatst van November 1809, alzoo bijna twee jaar 
na zijne komst op Java ontving de Gouverneur Generaal Daen- 
dels voor de eerste maal brieven van den Minister van Kolo
niën, waaronder er waren die getuigden van waardeering, maar 
ook die hem bitter stemden.

Zonder steun of hulp uit het moederland had Daendels 
onder hoogst moeilijke omstandigheden het bestuur gevoerd 
en tal van maatregelen genomen, waardoor, naar hij meende, 
de taak die hij zich gesteld had reeds zoover was gevorderd^ 
dat hij vrijheid had gevonden dringend te verzoeken, dat een 
opvolger zou worden gezonden. (2)

Niet vreemd is het, dat Daendels, die reeds tweemalen had 
verzocht te mogen worden vervangen, (3) door de ontvangen 
depêches in eene stemming was gebracht, die hem den Minister 
deed „bidden, ja smeeken zijne opvolger aan Zijne Majesteit 
voor te dragen en met Hoogstdeszelfs goedvinden dadelijk te 
doen vertrekken”. (4) Dat dit slechts geschied zou zijn, zooals 
van Deventer beweert „in een opwelling van wrevel over het 
bericht der bevordering van hem ongevallige personen” is een 
minder juiste voorstellinlg, en dat „latere brieven geen enkel 
blijk meer hadden gedragen in het verlangen van Daendels om 
naar Europa terug te keeren” (5), is stellig onwaar, daar 
Daendels later rechtstreeks aan den Koning schreef: „Si mes 
services ont obtenu toujours Fapprobation. de votre Majesté, 
je désire bien qu’ Elle m.’envoye un successeur eventuel.” (6)

Hoezeer het gemis aan steun uit het moederland hem ont
stemde blijkt uit hetgeen hij in een particulieren brief aan 
den Minister schreef: „Je dols declarer franchement que je 
„m’etonne et m’afflige avec la Colo.nie emtière de voir, que la pe- 
„tite poissession d’Isle de France regoit successivement des na- 
„vires de sa nat ion et entre aiutres uinie Fregale Imperiale de 
„Vlissingue, tant du Gouvernement que de particuliers, tandis 
„que d’apres la lettre de Votre Excellence rien, n,’a eté tenté des 
„porls du Royaume, de la France de 1’Espagne ou de la N. 
„Am. po ur les interets de la] Colonie dejpuis le depart de la 
„fregate Gelderland, du Briek la Mouche et du Vaisseau de 
„transport l’Esperance dans la fin dei 1807 ou commencement de 
„1808.” (?)

1) Do Minister aan den G. G. Daendels 31 Aug. 1810. Bijlage ICO.
2) Daendels aan den Minister 23 Aug. 1809. v. D. XIII bl. 412 en 432.
3) 23 Au*. 1809 en 16 Ootober 1809. v. D. XIII bl. 4>2 en 432.
4) v. D. XIII bl. 437.
r>) A. v. bl. CXX.
0) Daendels aan den Koning 4 Maart 1810. Bijlage 111.
7) Brief van 30 November 1809. v. D. XIII, bl. 438.
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„In de gunst en goedkeuring van den Koning en den Mi- 
„nister, waarop hij steeds zijn oog gevestigd had,” vond Daen- 
dels „den eenigen steun, die hem in den geïsoleerd en to estand 
der Koloniën van buiten overbleef.” (*)

„Maar” schreef hij „hoe gezeleerd voor den dienst 
„Zijne Majesteit en overtuigd dat Hoogstdezelve van mij voldaan 
„is, verlies ik echter de moed en vallen mij de handen slap 
„bij het ontvangen van Uwer Excellenties depêches, waarbij 
„mij de benoeming van den gewezen Brigadier de Sandol Roy 
„tot Generaal Majoor en van den Heer van Polanen tot Raad 
„ordinair van Indien bekend wierden.” (2)

De Sandol Roy had vroeger gediend aan de Kaap de Goede 
Hoop en wais van daar onder verdenking van knevelarij naar 
Batavia gezonden, maar door bemiddeling van den Commissaris 
Generaal Nederburgh in den dienst gehandhaafd. Enkele maan
den vóór de benoeming van Daendels tot Gouverneur Generaal 
had de luitenant kolonel van Lawick van Pabst een request aan 
den Koning ingediend met verzoek naar Java te worden gezonden 
ten -einde den Brigadier de Sandol Roy te ontmaskeren. Dat 
verzoek werd niet ingewilligd, maar in het door den Minister 
uitgebracht rapport werd de Sandol Roy aangewezen als iemand 
„dont tous les rapports publiés sont generalement plus que 
„desavantageux.” (3)

Bij zijne komst op Java had Daendels zijne aanstelling niet 
bij zich en trachtte de Sandol Roy den Gouverneur Generaal te 
bewegen met de overgave te wachten tot dat Daendels zijne 
papieren zou hebben overgelegd (4). In zijn eersten vertrouwe- 
lijken brief aan den Minister deelde Daendels mede over de 
militaire hoofdofficieren in het algemeen zeer content te zijn: 
„alleen de Brigadier de Sandol Roy verkiest zijne demissie te 
„vragen en de komst van den Kolonel Rouget niet af te 
„wachten” (5). Dat dit verzoek van ontslag gedaan werd op 
aandrang van Daendels mag worden aangenomen. Gegriefd 
door de benoeming tot Generaal-Majoor deelde Daendels den 
Minister mede, dat de Sandol Roy op zijn „eisch” „zijne 
„demissie had moeten nemen, daar hij hem. anders zou hebben 
„moeten stellen in handen van een krijgsraad, wegens de 
„menigte klachten tegen hem zoo wegens ’t verkoopen van 
„militaire posten, het verhuren der militaire cantines, het cont- 
„poseeren met pakmeesters en leveranciers der militaire kleeding

van

1) Daendels aan den Minister 7 Dcc. 1809. Bijlage 94.
2) v. D. XIII bl. 43G.
3) Request van 28 Oct 1806.
4) D. Van Hogendorp. Memorirc bl. 186.
5) Brief van Daendels van 9 Jan. 1808. Bijlage 18.
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„en equipage enz.” (4) Vooral wegens de latere mededeeling van 
Daendels aan den Koniing, dat van der Heim en Nederburgh 
met hem van .oordeel waren geweest, dat de Sandol Roy en 
van Polanen waren1 „les plus dangereux de la Colonie” (2) wier 
verwijdering, zoo ze bij zijne komst op Java daar nog aanwezig 
waren, wenschelijk was, is het vreemd, dat Daendels in zijn 
particulieren brief van 1808 aan van der Heim in. meer bedekte 
termen sprak over de Sandol Roy. Waarschijnlijk echter werd 
de naam van Rouget, die bestemd was om Sandol Roy te 
vervangen, (3) voldoende geachte om de herinnering te ver
levendigen aan hetgeen in Holland was besproken.

Door hem te belasten met het overbrengen van depêches 
wist Daendels den Generaal van Batavia te verwijderen. Daar 
aan de Sandol Roy bij het verleenen van ontslag uit den 
dienst een som van 8000 rds. was uitbetaald tot bestrijding der 
kosten vain de reis naar Europa, werden nu hiervoor niet op 
nieuw gelden toegestaan. (4)

1
-

Daargelaten hoe Daendels bij zijne komst op Java over van 
Polanen oordeelde, kon hij, wegens uit zijne brieven gebleken 
minachting eener Hooge Regeering, waarin dat College „een 
compleete nulliteit” (5) en de President van den Hoogen Raad 
van Justitie „een schelm” (6) werd genoemd, zijne benoeming 
tot Raad van Indië onmogelijk beschouwen als een blijk van 
vertrouwen en vreesde hij veeleer voor „de gevolgen, welke 
de verschijning van dezen man in de hoedanigheid van Raad 
ordinair van Indie zoude kunnen na zich sleepen.” (7)

Bovendien was voortzetting der vroeger aan van Polanen opge
dragen commissie door de sedert genomen maatregelen (8) 
onnoodig geworden. Daarom werd van de benoeming van 

Polanen aanteekening gehouden, maar tevens besloten hem 
te doen mededeelen, dat geene expecLitiën directelijk uit Amerika 

de Grooite Oost dit Gouvernement konden c.onvenieeren, 
1 dat schepen met gelden en goederen; alvorens hier 

ter hoofdplaats aankwamen en van daar hunne verdere expedi
tie erlangden, hetzij om op Batavia of op Java direct te worden 
beladen dan wel om desverkiezende naar de Molukko’s te 

ter afhaal der hier voldane specerijen met een rabat

1) v. J). XIII 1)1. 43G.
‘2) A. v bl. 400.
3) Daendels aan den Minister 7 Dee. 1809. Bijlage 94.
4) Jcan Cliretien Baud door Mr. P. Mycr, bl. 19.
f>) Van Polanen aan Meijer 10 Sept 1808. Bijlage 30.
0) n „ „ Gold bacil 1 Jan. 1809. Bijlage 3G.
7) Daendels aan den Minister 7 Dcc. 1809. Bijlage 94.
8) Plakaat van 11 Aug. 1809. N. I. Plakaatboek XV, bl. 931.

„ „ ‘22 Nov. 1809. „ „ » bl- 97b 992.
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van 25 pet. op de marktprijs van Batavia.” (l)
In het begin van Februari 1810 werd uit den Oosthoek 

gemeld, dat te Boejoewangi aangeweest' ein naar Soerabaja in 
het opzeilen was de Amerikaansche Bark Goldsearcher, ge- 
expidieerd door de Kooplieden Jacob le Roy en Zoon te New 
York. Wegens de ontvangen mededeeling der vernieuwde op
dracht aan van Polanen lag de onderstelling voor de hand, dat de 
komst van de Goldsearcher daarvan het gevolg was. In verband 
met de genomen beschikking werd daarom de Prefect van 
Java’s Oosthoek van de moodige instructien voorzien. Maar voor 
dat deze konden zijn ontvangen, werden reeds de stukken 
betreffende de expeditie te Batavia aangebracht. Daaruit bleek 
o.a. van een verschil van 100 a 200 pet. tusschen de bij de 
contracten yam van Polanen voor de specerijen bedongen prijzen, 
en die welke een paar maanden geleden, na aankomst van 
eenige Amerikaansche schepen waren vastgesteld. (2) 

Bovendien was geen onderscheid gemaakt tusschen de prijzen 
bij leverimg te Soerabaja of te Amfboina en daarentegen be
paald, dat de Goldsearcher slechts daar mocht lossen, waar de 
specerijen zouden geleverd worden. Een en ander werd zoo 
hoogst belangrijk geoordeeld, dat de Gouverneur Generaal 
tot geruststelling van den handel in het eerstvolgend nummer 
van de Koloniale Courant (3) mededeeling liet doen van zijn 
voornemen om aan de Hooge Regeering vernietiging der con
tracten voor te stellen. Aan van Polanen was kennis gegeven van 
de wijze, waarop de Indische Regeering van zijne diensten 
zou kunnen gebruik maken, maar aan uitvoering der nu ont
vangen contracten viel niet te denken. Globaal berekend zou 
nakoming te staan komen op een verlies van ruim honderd en 
dertig duizend piasters, terwijl een steeds toenemend verlies 
was te wachten, wanneer van Polanen voortging met het sluiten 
va!n zoo bezwarende overeenkomsten. Voorziening in de behoef
ten der Moilukken met verzekering van goedei prijzen voor de 
specerijen was het hoofddoel geweest van. de opdracht aan van 
Polanen. Bij het sluiten van contracten was hij zijne lastgeving 
zooverre te buiten gegaan, dat zij niet verbindend voor de 
Indische Regeering konden worden geacht. De Gouverneur 
Generaal rekende zich daarom verplicht vernietiging der con
tracten voor te stellen en de Hooge Regeering vereenigde zich 
met het voorstel. Dit Regeeringsbesluit werd met de con
tracten in de Koloniale Courant publiek gemaakt. (4)

i

1) Daendels aan den Minister 7 Dcc. 1809. Bijlage 94.
2) N. I. Plakaatboek XV bl. 881.
3) Kol. Courant van 9 Febr. 1810.
4) „ „ „ 16 „ „ De aan de vertaalde contracten toege

voegde aantcekcningen zijn algedrukt in Bijlagen 74bis en 7Mcr.
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De Indische Rejgeering besloot i°. de contracten, van Mr. 
vain Poilainen niiet te homolegeeren, 2°. de hem door den Gouver
neur Generaal Wiese en den Directeur Generaal van IJsseldijk 
opgedragen commissie .alsmede het besluit van 2 December 1809 
finaal in te trekken en den Consul in Amerika te verzoeken 
aan de Amerikaansche kooplieden kennis te geven van de ge
nomen beschikkingen,welke aan Mr. van Polanen zouden worden 
medegedeeld door toezending van een extract der resolutie; 
30. aan de superkarga’s van de Goldsearcher aan te bieden voor 
de aangebracihte contanten >en voor den lande bruikbare goede
ren Indische producten naar hunne keuze af te staan tegen de 
te Batavia vastgestelde prijzen, maar met een advans van 50 
pet. op de wa;arde der over te nemen goederen en met vergunning 
om de overige te Soerabaja van de hand te zetten; 40. van 
deze beschikkingen mededeeling te doen aan den Ministjer 
bij een breedvoerig gemotiveerd schrijven, dat met de Gold
searcher zou worden verzonden. (*)

De superkarga Bartsch kwam naar Batavia en den President 
der Hooge Regeering van Braam werd opgedragen rnet hem 
te onderhandelen. De onderhandeling leidde tot eene over
eenkomst, krachtens welke de aangebrachte goederen, mits 
van goede kwaliteit, zouden worden overgenomen met een 
advans van 75 pet. en dit montant met dat der aangebrachte 
contanten zou worden verrekend met zoodanige specerijen als 
de superkarga zou verlangen, tegen de gewone prijzen. (2)

Na terugkomst in Amerika, deelde de superkarga Bartsch aan 
van Polanen mede, dat hij „bij speciale invitatie drie dagen bij 
„den Gouverneur Daendels op Buitenzorg had doorgebracht, 
„alwaar deze hem beurtelings door bedreigingen en overdreven 
„vriendelijke gemeenzaamheid getracht had over te halen hem 
„eene verklaring te geven, dat het hem bekend was dat het 
„contract van de Goldsearcher het gevolg was van corruptie, 
„en eindelijk hem daarvoor de waarde van 1000 Ds. in spece
rijen had aangeboden, met de toezegging, dat hij daarvan 
„niet dan secreetelijk in Europa zoude gebruik maken en daar- 

y.org dragen;, dat het nimmer ter keninisse zijner princi
palen zoude komen.”

Volgens Polanen was dit „eene proeve van welke schandelijke 
„middelen de G. D. zich bediende om zijne driften en daden te 
„bedekken en te verzekeren.” (3)

Het is zeer wel mogelijk dat Daendels getracht heeft van den

:

|i

i;
„voor

:

I 1) Do iloogo Regeering aan den Minister 20 Fobr. 1810. Bijlage 107.
2) Contract van 21 Fcbr. 1810. Bijlage 110.
3) v ]). XIII bl. 081. De toezegging van 

van Polanen zijn door v. I). weggelaten. (Verg. Bijlage 18(5.)
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superkarga zekerheid te krijgen voer zijn vermoeden, dat van 
Polainen bij het sluiten der contracten persoonlijk belang had.

De prijzen der producten waren nog niet lang geleden na 
aankomst van Amerikaansche schepen herzien en men wist 
niet beter of met de producten werden in Amerika nog goede 
zaken gemaakt. Dat in den handel het genot van provisie 
een belangrijke factor was bij liet sluiten van contracten, gaf 
Daendels recht tot zijn vermoeden en van Polanen’s verontwaar
diging bewijst volstrekt niet het tegendeel.

Bij zijne terugkomst van Java werd Bartsch, volgens van Po- 
lanen „een vertrouwelijke hoofdclerk”, ontslagen. (x) Van Pola
nen deelt niet mede, wanneer dit geschiedde, maar als bewijs van 
de onbillijkheid van Daendels* handelingen kon dit ontslag niet 
gelden.

Later is er den Gouverneur Generaal Daendels ook een verwijt 
van gemaakt, dat hij aan de agenten der contractanten op Java 
zou hebben verboden tegen de niet-nakoming der contracten 
te protesteeren en dat de notaris geweigerd had dit te doen 
uit vrees vo;or verlies van zijn leven. (2)

Reeds door den Gouverneur Generaal van Overstraten was 
aan de notarissen verboden „om eenige protesten van wat 
aard ook tegen ’s lands regeering te passeeren of te doen, zoo 
min van ingezetenen als vreemdelingen” (3), een verbod dat 
„ook van oudsher stiptelijk was geobserveerd”; voor een verwijt 
daaromtrent aan den Gouverneur Generaal Daendels bestond 
dus niet de minste reden.

Dat er zelfs onder de belanghebbenden bij de contracten 
waren, die van Polanen niet vrij van schuld oordeelden, blijkt uit 
zijn eigen mededeeling, dat van de elf personen, die bij de 
contracten betrokken waren „sommigen” op hem „onverge
noegd” waren (4); volgens van Polanen natuurlijk „ten on
rechte”, maar ongetwijfeld hebben die personen minstens getwij
feld aan zijne bevoegdheid om te handelen zooals hij gehandeld 
had, al waren ook naderhand zijne handelingen gedekt door 
eene machtiging van den Koning.

De mogelijkheid, welke Daendels onderstelde, dat van Po- 
lanen zich in afwachting van bevelen uit Indië niet zou bepalen 
tot de expeditie van de Goldseareher bleek spoedig werkelijkheid 
bij aankomst van de schoener Alert (2 April 1810), eerlang 
gevolgd door de brik The Batavian (8 April 181o) het schip 
The Tharnes (23 Mei 1810), de schoener Cornelia (2 Juli 1810),

1

i

i

■

1) Van Polanen aan den Minister3 Jan. 1811. v. I). XIII bl. 531 en Bijlage 18(3.
2) Verklaring van den Agent Totten van 15 Maart 1815. Bijlage 210.
3) Plakaat van 21 Jan. 1800. N. I. Plakaatboek XIII bl. 11.
4) Van Polanen aan den Minister 3 Juni 1811. Bijlage 186.
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het schip The Telegraph (4 Juli 1810), de Governor Strong eri 
de brik Catharina Au.gusta (beiden medio' Septemiber 1810), 
allen met oointracten van van Polanen, waarvan vier mede onder- 
teekend door Meyer.

Na aankomst van de Alert werd aan den oud Directeur 
Generaal van IJsseldijk en den Raad ordinair van Hoesen 
een onderzoek opgedragen, later uitgebreid tot de expeditiën 
met the Thames en the Batavian, dn hoeverre Mr. van Po- 
lanen bij de door hem gesloten contracten had afgeweken van 
de hem in Indië gegeven instructie en welke schade ’s Lands 
schatkist zou hebben geleden bij uitvoering der contracten in 
tegenstelling van de winst, die de Amerikaansche kooplieden 
daarvan zouden hebben getrokken.

In het rapport (x) worden de voornaamste bepalingen der 
Instructie va.n 15 November 1807 voorop gesteld en naar 
het inzien van rapporteurs had de daarbij opgedragen Commissie, 
waaraan binnen den bepaalden tijd niet was voldaan, beschouwd 
moeten worden als te zijn vervallen of althans opgeschort tot 
nader aanschrijven van de Indische Regeering. De bestendi
ging va.n de Indische opdracht door den Minister gaf van Polanen 
geen recht tot dadelijk handelen, omdat door hem ingevolge ver
langen van den Koning moesten worden geëxpedieerd „de goede
ren die de Maarschalk Daendels mocht noodig hebben”, en1 
hem niet bekend konden zijn zonder nadere lastgeving uit 
Indië. Verder was bij bepaling van de leveringsprijzen der 
specerijen geen rekening gehouden met hetgeen daaromtrent 
bij de Indische instructie was voorgeschreven, en de belangrijke 
afwijking daarvan, weLke van Polanen zich had veroorloofd, werd 
niet gerechtvaardigd door de prijzen, welke volgens een prijs
courant van September 1809 in America voor de specerijen 
waren gemaakt.

Op grond van verschillende berekeningen werd aangetoond, 
dat door uitvoering der besproken contracten ’s Lands schat
kist zou zijn benadeeld tot een bedrag van Sp. M. 363085.25 en 
de contractanten ter andere zijde bevoordeeLd met eene

Sp. M. 810969.6. Van de mede door Meyer onderteekende 
contracten is in het rapport geen sprake; eerst later kwamen zij 
ter kennis van de Indische Regeering, en toen kon de mede- 
onderteekening van Meyer, die evenmin als van Polanen door de 
Indische Regeering gemachtigd was om naar eigen inzicht 
de prijzen der producten te bepalen, voor den Gouverneur 
Generaal geen motief zijn om het eenmaal op goede gronden 
ingenomen standpunt te verlaten. Evenmin was dit het geval 
toen kort vóór of na Meycr’s terugkomst op Java bleek van

(1) Hat. Kol. Courant van 22 en 29 Juni 1810.
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zijne'volkomen goedkeuring der door van Polanen gesloten con
tracten. De meeste schepen waren reeds naar Amerika terug
gekeerd of derwaarts onderweg. Wanneer de te verwachten 
reclames van de Amerikaansche kooplieden waren ontvangen, 
zou kunnen worden overwogen wat gedaan kon en moest 
worden. Intusschen zag de Gouverneur Generaal er geen be
zwaar in om den Agent van de Amerikaansche kooplieden tc 
doen inlichten omtrent de voorwaarden waarop nieuwe con
tracten konden worden gesloten: (*). Meerdere tegemoetkoming 
lag niet op den weg van den Gouverneur Generaal en het is 
zeer wel mogelijk dat Daendels een beroep van dien Agent 
op de beteekenis der onderteekening van Meyer heeft afge
wezen met de ironische opmerking dat deze geen koopman 
was. De Gouverneur Generaal benoemde hem tot zijn Secre
taris Generaal. (2)

Van Polanen. heeft beweerd, en zijne bewering ingang doen 
vinden (3), dat het verschil van Daendels’ houding tegenover 
hem en Meyer, die beiden dezelfde contracten onderteekenden, 
af doende bewees, dat die contracten niet werden gehomologeerd 
alleen wegens ingenomenheid tegen den persoon van Polanen. 
Die bewering is slechts mogelijk wanneer wordt voorbijgezien 
dat wanneer twee personen hetzelfde doen, dit nog niet altijd 
hetzelfde 'is, en! dat, toen Daendels de eerste contracten van 
van Polanen afwees, daarvoor gegronde en af doende redenen be
stonden.

De mededeelingen van den Minister over de groote bezwaren 
om de Koloniën uit het moederland van het noodige tc voorzien 
tegen betaling in producten, waarschijnlijk niet weinig ver
sterkt door het bericht van Meyer, dat de Amsterdamsche 
kooplieden wegens den hachelijken staat van den handel, zijne 
voorstellen niet hadden aangedurfd, hadden Daendels op het 
denkbeeld gebracht om de Indische producten met in Amerika 
aan te koopen snelzeilende schoeners naar Holland te zendenf1). 
De uitvoerbaarheid van dit plan achtte hij bevestigd, toen 
„de Nimrod in presentie van een der snelzcilendstc Kngelsche 
„fregatten op ligten dag de recde van Batavia verlaten en 
„den Engelschman de hielen had laten zien.” (6) Bij nader 
inzien kwam het hem echter beter voor schepen te zenden 
naar een Fransche haven, welke met minder gevaar was te 
bereiken dan eene Hollandsche en waar hooge prijzen voor

(1) Statement of facts. Bijlage 214.
(2) Bat. Kol. Courant van 28 Sept. 1810.
(3) v. D. XIII, bl. XXXIII.
(4) lil., bl. 437.
(6) Daendels aan den Minister 4 Maart 1810. Bijlage 112.
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koffij, suiker en specerijen waren te verkrijgen. Daendels ver
zocht den Minister dringend zijne medewerking om den Koning 
te bewegen „de noodige demarches bij; Z. M. den Keizer te 
„willen doen ten einde de schepen niet alleen geadmitteerd 
„werden, maar ook dat de zware import op den uitvoer der 
„coloniale producten voor die van Java komende, op de helft 
„mochten worden verminderd, teneinde daardoor de kolonie 
„in staat te stellen aan de groote oogmerken van Zijne Majesteit 
„den Kei/zer tegen de Engelsche bezittingen in dit werelddeel 
„op zijn tijd nuttig en dienstbaar te kunnen zijn.” (*) Daendels 
hoopte binnen zes weken een schip te expedieeren, en daartoe 
werd aangewezen „de Corvet de Javaan, een zeer scherp ge
bouwd en snelzeilend vaartuig, in den jare 1808 uit Amerika' 
„aangekomen en voor den Lande aangekocht.”

„Om de risico van deze en dergelijke expeditien te vermin- 
„deren” was de Regeering voornemens „de beladingen daarvan 
„mede gedeeltelijk te doen voor rekening van het Land, en het 
„andere gedeelte aan particulieren af te staan ter verzending 
„van producten tegen een billijke vragt .... welke nogtans 
„niet dan bij behouden reis .... zou moeten worden betaald.” (2) 
Of dit voornemen ook geslaagd is, blijkt niet.

In de onzekerheid of de brieven, betreffende deze maat
regelen, wel ter kennis van den Koning zouden zijn gekomen, 
schreef Daendels rechtstreeks aan den Keizer met dringend 
verzoek „d’être favorable a nos expeditions.” (3) Een afschrift 
van dezen brief werd aan den Koning gezonden.

!1
j

: In het begin van Mei 1810 verliet de Javaan de reede van 
Soerabaja met bestemming naar Bordeaux, maar op de hoogte 
van Besoeki werd een lek ontdekt, dat terugkeer noodzakelijk 
maakte. De herstelling vorderde echter weinig tijd, zoodat de 
reis „zonder vermindering van lading” (4) spoedig kon wor
den voortgezet.

De inmiddels uit Amerika aangekomen brik the Batavian, 
die voor rekening van het gouvernement kon worden overge
nomen, werd, ofschoon overigens aan het contract van Mr. van 
Polanen niet werd voldaan, aangekocht tegen betaling met 100 
pet. boven den prijs, waarvoor het schip te boek stond. Aan de ^ 
brik werd de naaun gegeven van de K o n L n k 1 ij k c H o 11 a n- 
d e r. Opnieuw uitgerust en met producten beladen vertrok de 
brik, ook met bestemming naar Bordeaux (5).

(1) Daendels aan den Minister 4 Maart 1810. Bijlage 112.
(2) „ „ „ „21 April 1810. Bijlage 123.
(3) Daendels aan den Keizer 20/21 April 1810. Bijlage 122.
(4) v. I). XIII, bl. 471.
(0) Ibid., ld. 402.
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Met zijne reohtstreeksche expeditiën naar Europa was Daen,- 
dels echter niet gelukkig. Na Daendels’ terugkomst schreef de 

ambassadeur Blaauw aan hun beider vriend Valcke-gewezen
naar, dat „van de zes schepen, die Daendels vod era zoet ge
bonden had, er drie in de kaars gevlogen waren” (1), en in 
den door Daendels uitgegeven) Staat der Nederlandsche Oost- 
Indnsche bezittingen wordt ter loops melding gemaakt van 
„zeven schepen naar Holland, Frankrijk en Amerika gezonden, 
beladen met producten tot een waarde van te samen Rd. 
5.000.000 papieren geld, maar waarvoor fondsen nodh goederen 
ingekoinen waren”; bedoeld wordt natuurlijk op Java. Behalve 
van twee te Bordeaux aangekomen schepen, is de behouden 
aankomst niet bekend.

Daendels was een der heftigste partijmannen geweest en kende 
bij ervaring den invloed, welken politieke partijen kunnen heb
ben op den gatng van zaken. Hij wist ook maar al te goed, 
dat er nog invloedrijke voorstanders van de oude orde van 
zaken waren en aan hun invloed weet hij; dat hem in het 
eerste jaar van zijn bestuur niet de minste versterking was 
gezonden nadat de oorlogschepen de Gelderland en de Vlieg 
door de Engelschen waren genomen. Maar hij zou zich niet 
uit het veld laten slaan en schreef aan den Konin-g o.a.: 
„Si ce sont des menées de 1’ancien parti des Indes Orientales, 
„qui croit que frustrée de tous secours de la mère-patrie eet te 
„colonie tombera dans une situation aussi pénible et dans la 
„même oonsfusion oü elle avait été pendant la possession de la 
„cy-devant Compagnie des Indes, dans 1’esperancc criminelle 
„que son système tel absurde qu’il est, profitera de cette calamitc 
„publique; mais Sire! je supplie Votre Majesté d’avoir Ia con- 
„f.iance nécessaire en son serviteur; et son amour pour son 
„Ron, et son zêle pour son service sauront surmonter les ob- 
„stacles les plus difficiles, en dépit de tous les amis de 1’An- 
„gleterre, habillés depuis deux ou trois ans a la fran<;aise”. '1 j 

Daendels twijfelde aan den steun van den Minister van der 
Heim, dien hij meende dat als Minister van den broeder van 
den machtigen Keizer Napoleon voor de koloniën meer kon 
doen dan hij deed. De benoemingen, van de San dol Roy en 
van Polanen versterkten dién twijfel niet weinig en toen de aan- 
gekondigde bestendiging van van Polanen’s commissie spoedig 
gevolgd werd door de komst van de Goldsearcher mol onge-

(1) Brief van Blaauw van 27 Nov. 1811. Bijlage 200
(2) Daendels aan den Koning 19 Maart 1809. Bijlage 42.



I

59*

wenschte contracten, zag hij daarin gevaar voor liet slagen der 
dooi' hem zelven voorgenomen maatregelen. Toen schreef hij aan 
den Koning: „Sire! malgré qu’il a plu a votre Majesté de m/or- 
„donn-er d’éciire ouvertement a mon Auguste Maitre tout ce qui 
„pouaTadit avoir respect au bien du service de sa Majesté, je ne 
„seraiis par assez liaridi de (ppr-ter des plain.tes si dures contre 
„un Ministre de votre Majesté qui est mon superieur immediat, 
„mais comme il en dépend Ie sal.ut de cette colonie, qui 
„ne peut être sauvée que pat des mesures extraordinaires, 
„dont le non reüssite est dertaine, si son Excellence Ie 
„Ministre des Colonies contrarie nos efforts, au lieu d’en 
„facilite.r 1’exeouition, ce serait un crime de ne pas dire 
„la vérité toute entière a Votre Majesté et la supplier de 
„venir au secours de ses fidèles colonies sans 1’intermi.ssion 
„du Ministre van der Heim, qui trouverait les moyens d’en- 
„traver nos mesures, si rexecutiion lui en etait confiée”. (x)

Daendels’ wantroujvven jegens den Minister van der Heim 
steeg tot eene verbittering, welke niets ontzag en hem aan 
den Koning o.a. deed schrijven: „La fausseté de Monseigneur 
„van der Heim envers mod, dont les preuves sont entre mes 
„mains, et son plan déoidé de perdre cette colonie, mi’em- 
„pêche dorenavant de correspondre avec lui. Ses lettres et 
„celles de ses amis excitent touit le monde contre moi et pré- 
„parent ainsi la perte de la colonie. Nos cnnemis les plus 
„dangereux, Sire! ne sont pas a Londres. La colonie est en 
„danger”. (2)

Na ontvangst van don door Meijer meegebrachten brief 
van den Koning schreef Daendels iets minder heftig: „C’est 
„la première fois. Sire, que j’ai la bonheur, depuis mon sejour 
„a Java. de regevoir des ordres directs de Votre Majesté. • 
„Cette nouvelle marqué de sa bonté me fait éprouver une joie 
„proportionnée au besoin d’encouragement dans la position 
„oü je me trouve abandonné de Monseigneur le Ministre, 
„dans un moment oü les ennemis de Votre Majjesté et les 
„miens, vendus a TAngleterre emploient leurs moyens ordinai- 
„res, la calommie et la trahison, pour perdre cette colonie.

„J’ai deja pris la liberté Sire! dans mes precedens rapports 
„de pré ven ia* Votre Majesté cont/e leurs desseims, mais malgré 
„fjue Votre Majesté daigne m’assurer que rien ne peut m’en- 
„lever 1’estime et la confiance dont elle m’honore, je crois de 
„mon devoir de lui soumettre i<;i quelques détails, qui justifient 
„et mies craiintes et les mesures que j’ai. du adopter pour la 
„sureté de cette posscssiion impoirtahte de Votre Majesté.”

(1) Daonilols aan don Koning 4 Maart 1810. Bijlage 111.
„ 25 Mei 1810. Bijlage 134.2)
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Daendels is overtuigd, dat er geïntrigeerd wordt en ziet 
daarvoor aanwijzingen dn „la conduite de Monseigneur van 
„der Heiim et dans oelle de ses adherents, M. Sandol Roy et 
„M. van Polanen”. (*)

Ten bewijze werden uittreksels overgelegd van brieven van van 
Polanen aan IJsseldijk en van Sandol Roy aan zijn schoon

den Bjolsdh, (2) waaruit moest blijken, dat „ces deux 
„hommes cherchent h troubler 1’ordre dans cette colonie, et a y 
„former un parti aontre le Gouvernement, en écrivaint qu’ils 
„sont surs d’y revenir bientot munis de grands pouvoirs”.

Beiden hadden over den staat van zaken op Java gesproken 
met den Franschen ambassadeur in New York en waren over 
hun ontvangst uiterst tevreden. Van Polanen schreef: „binnen 
„weinige maanden zal ik UEd.G. gewigtig nieuws te bedeel en 
„hebben; m'ogelijk zal ik daarvan zelf de brenger zijn en dan 
„wel zonder de minste vrees om terug te worden gezonden”.

En Sandol Roy schreef: „je suis entièrement content de 
„differents entretiens, que j’ai eu aVec Son Exc. — les ouver- 
„tures que je lui ai données et ge qu’il m’a dit me fait espérer 
„et plus qu’espérer une entière satisfaction”.

Van den Bosch kreeg last om Java te verlaten.
Dat Daendels over de intriges, die hij meende dat tegen hem 

gesmeed werden, verontwaardigd was, is te billijken, maar hij 
had geen recht daarin het streven te zien van de voorstan
ders der oude-orde van zaken om de grondslagen der door 
hem ingevoerde nieuwe orde van zaken te ondermijnen en 
allerminst om den Minister van der Heim daartoe in staat 
te achten.

De opdracht van den Minister aan van Polanen en diens daar- 
.op gevolgde handelingen gaven Daendels alleszins reden om ont
stemd te zijn, dat, welke bezwaren ook verbonden waren aan 
voorafgaande raadpleging van den Gouverneur Generaal, zij 
niet had plaats gehad; maar bij alle waardeering van zijn 
krachtig optreden, is het te betreuren, dat zijne ontstemming 
ontaardde in <eene heftigheid, die hem nog na de inlijving 
vain Holland bij Frankrijk aan den Keizer deed schrijven: 
„j’ai regu de nouveau ordre du Ministro van der Heim 
„pour homologuer les contrats de Mr. van Polanen, qui aurait 
„perdu la colonie, s’il était venu quelques mois plutot, mais 
„ayaint rompu toute com,muni.cation depuis un an avcc eet 
„homme dangereux, nous sommies par la dans l’impossibilité 
„d’y obeir”. (!) Eenvoudige mededeeling, dat de last te laat 
was ontvangen, zou waardiger zijn geweest.

(1) v. D. XIII. bl. 490.
(2) Brieven van 19 Mei en 10 Juni 1810. Bijlage 1G7.
(3) Daendels aan keizer Napoleon 18 Febr. i813. Bijlage 187.

zoon van
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Het is niet bekend welken inclruk de klachten oiver het 
bestuur valn den Gouverneur Generaal Daendels gemaakt heb
ben op Koning Lodewijk, maar wel staat het vast, dat in de 
laatste dagen zijner regeering ernstig werd gedacht over diens 
vervanging. De stellige mededeeling van den Minister 
der Hedm hieromtrent wordt bevestigd door zijn verbaal, blij
kens hetwelk de vraag van den Koning omtrent de vereemg- 
baarheid van de opdracht van van Polanen met het ambt 
den Consul Generaal in Amerika onbeantwoord werd gelaten 
„totdat Z. M. welbehagen zon bekend zijn over de toekomstige 
„beschikkingen over het Bestuur van Indien” (*) Omstreeks 
dienzelfden tijd werd in een vertrouwelijke nota van den Minis
ter aan den Koning o.a. aangeteekend: „Si Sa Majesté juge 
„convenable ou necessaire d’envoyer un successeur au Gene- 
„ral Daendels, /les frais de cette expédition, dont il n/a pas 
„éte question. lorsqu’on a rédigé le Budget, ne pourraient se 
„couvrir avec rnoins de deux cent mille florins” (2).

De Koning kwam niet tot een besluit en het is niet uit te 
maken of hij ter vervanging van Daendels geneigd was wegens 
wanbestuur of ter voldoening aan het verzoek van den Gou
verneur Generaal zelven.

van

van

Van Polanen werd goed op de hoogte gehouden en schreef nog 
vóórdat de Koning den Minister had gemachtigd om Daendels 
naleving der contracten te bevelen, naar Java, dat hij „eerlang 
gewichtig nieuws zou hebben te melden en daarvan mogelijk 
wel zelf de brenger zou wezen, zonder de minste vrees van 
te worden teruggezonden”.

Ofschoon hij een paar maanden: te voren aan. den Generaal 
Janssens geschreven had (3) in terugroeping van Daendels geen 
heil meer te zien, schijnt hij later zich te hebben verblijd met 
uitzicht op benoeming van dezen* ouden vriend uit de dagen 
van hun samenzijn aan de Kaap de Goede Hoop tot Daendels’ 
opvolger, met wien hij als Raad van Indië naar Indië zou 
kunnen lerugkecren. Maar zoover is het niet gekomen.

Koning Lodewijk, wien door zijn broeder, den Keizer, het 
ónmogelijk was gemaakt, deed afstand van den troonrog eer en

van Holland i Juli 1810) ten behoeve van zijn oudsten zoon, 
de Koningin als Regentes, en verliet inmet aanwijzing van 

den nacht van 2 oip 3 Juli het land.
De Generaal Janssens werd aangewezen om de tijding van 

den troonafstand aan Keizer Napoleon over te brengen. In- 
I l ol land bij Frankrijk lag reeds eenigen tijd in delij vimg van

(1) Verbaal van 1*2 Juni 1810. Bijlade HO.
(2) Nota Bijlage 180bis.
(3) Van Polanen aan Janssens 12 Febr. 1810. Bijlage 100.
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bedoeling vain den Keizer en, een outwerp-besluit daartoe was 
gereed. Maair de wij-ze, waarop Koming Lodewijk een einde had 
gemaakt aan de wanverhbiuiding tot den Keizer, rechtvaardigt 
diens ontevredenheid. Het besluit werd geteekend en aan, den 
Raad van Regentschap dn Holland gezonden met een brief 
waarin de Keizer o.a. verklaarde: „J’ai vu avec: peine ce qu,e 
„s’est passé. Je ne puis donner mon as sentiment k ce que le 
„Grand Duc de Berg, mon neveu et pupille, soit Roi de 
„Hollande”.

’s Keizers oude ambtgenoot in het Consulaat, Le Brun, thans 
Prince et Architresorier de 1’Empire werd aangewezen om Zijne 
Majesteit in Holland te vertegenwoordigen en kreeg last zoo 
spoedig mogelijik te vertrekken. De Luitenant-Generaal van den 
Keizer in Holland kwam den I4en Juli te Amsterdam aan (1).

Reeds den volgenden dag werd den Minister van der Pleim 
opgedragen van de gewichtige gebeurtenissen der laatste dagen 
onverwijld kennis te geven aan den Gouverneur Generaal Daen- 
dels (2). Deze opdracht geschiedde waarschijnlijk op last van 
den Keizer, want tegelijkertijd werd aan den Franschen Minister 

Marine en Koloniën Decrès kennis gegeven, dat de op-van
dracht was gegeven. (3) Nog denzelfden dag ontving Le Brun 
den voor den Gouevrneur Generaal bestemden brief. (4) 

Eeïlige weken later kwam de Miinister van der Iieim in het 
bezit van brieven van van Polanen, geschreven na aankomst van 
den Generaal de Sandol Roy in Amerika, alwaar hij de gast 
werd van vail Polanen. (5) Deze vernam' van hem welken indruk 
hun beider benoeming op den Gouverneur Daendels had ge
maakt en tevens nieuwe bijdragen over zijn ongunstig oordeel 
over dien Landvoogd. De uitvoerige beschouwingen van van Po
lanen deden den Minister besluiten den Prins-Stedehouder
op de hoogte te stellen van de ernstige grieven tegen het be
stuur van Daendels (6). Hiermede had hij willen wachten totdat 
hij het hem toegezegd rapport zou. hebben ontvangen van 
den inmiddels in Holland gekomen President van den Hoogen 
Raad van Justitie Maurisse, maar „un nouveau rapport qui 
„m’arrive de 1’Amerique ne me permet pas de cachcr a V. E. S. 
„la crainte des suites facheuses que la conduite imprudente 
„et arbitraire du G. G. peut avoiir pour cette possession in
teressante”.

(1) Theod. Jorissen. Historische Studiën. Laatste bundel, bl. *108/0.
(2) Le Brun aan van der Heim 15 Mei 1810. Bijlage 1*15.
(3) „ „ „ Decrès 15 Juli 1810. Bijlage 146.
(4) De Minister aan Daendels 15 Juli 1810. Bijlage 147.
(5) Van Polanen aan den Minister 1 en 1G Juni 1810. Bijlagen 137 en 143.
(6) Rapport van 20 Augustus 1810. Bijlage 155.
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De Konioig had naar aanleiding van het rapport van Pre- 
diger geen beschikking kunimen nemen, maar „il paraissait 
„dés lors trés déciidé a rappeller le G. G. Daendels, et le Ge
neral Janssens était celui qui probablement 1’aurait remplacé”.

De verschillende tegen Dalemdels bestaande grieven werden 
kortelijk medegedeeld. Van Polanen, die na aankomst van het 
schip, waarmede de Generaal de Sandol Roy was overgekomen, 
zeker kennis had gekregen van het besluit der Indische Regee- 
ring betreffende zijne nieuwe opdracht, had van dit besluit in zijne 
brieven geen melding gemaakt, maar wel medegedeeld 
nomen te hebben, dat de Gouverneur Generaal had verklaard 
hem niet te erkennen „als van wegen Z. M. belast met de O.-I. 
„Koloniën.... met het noodige te voorzien”. Dientengevolge 
schrijft de Minister in zijn rapport: „S. M. avait autorisé Mr. 
„Polanen, qui, après des services trés distingués dans 1’admini- 
„stration coloniale etait passé aux Etats Unis et qui y réside 
„encore, a faire des engagements 'pour pourvoir aux besoins de 
„la colonie. II y avait réussi en partie, mais le G. G. malgré 
„les ordres positifs de S. M. ne juge pa's a propos de ratifier 
„ses engagemens et se privé par la des secours, qu’il pouvait 
„espérer par cette voie. Les suites d’un pareil procédé se com- 
„prennent et sont dépeintes au naturel dans la lettre de eet 
„agent”. Had de Minister den geheelen inhoud van het Indisch 
besluit gekeild, zou hij zeker anders geoordeeld hebben. Plet 
rapport besluit aldus: „Les rapports multipliés sur la com 
„duite arbitraire du G. G. et touchant sa rapacité, cruauté 
„et ineptie semblent exiger son prompt rappel, et que sa 
„conduite soit examinée impartialement mais rigoureusement, 
„et enfin que, s’il en est encore tems, il soit remplacé par 
„un homme probe et intelligent, assislé de tous les secours, 
„que les circonstances peuvent permettre a lui accorder, afin 
„de conserver une possession, qui a été une des sources les 
„plus fécondcs de rancienne prospérité de la Plollande”.

Het rapport zal wel ter kennisneming zijn gezonden aan 
den Keizer, die groote aandacht schonk aan de koloniale 
aangelegenheden en wist te handelen. Er werden vertalingen 
gemaakt van de Instructie van den Gouverneur Generaal en 
de stukken betreffende van Polanen’s werkzaamheid in Ameri
ka I1). De vertaling der Instructie was spoedig gereed, maar die 
der overige stukken vorderde meer tijd; de translateur had geen 
groote bedrevenheid in de Fransche taal (2). Intusschcn deed 
de brief van Daendels, waarin o.a. gehandeld werd over de

1

ver-

van

(1) Van der Iloim aan Le Brun 9 Sept. 1810 Bijlage 161.
(‘2) Le Brun aan den Keizer 10 en 11 Sept. 1810. Bijlagen 162 en 164.
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„allerzwakste gesteldheid” van den Hoogen Raad van Justitie 
te Batavia (*), uitzien naar geschikte personen, voor benoeming 
tot President -en Advokaat fiskaal: bij dien Raad (2). Le Brun, 
raadpleegde den Minister va.n der Heim over vier hoogst be
langrijke aangelegenheden, „la nomination d’un chef”, „1’en- 
voi de trouipes”, „l’enjvoi d’e[ffets”, t. w. „de fusils, de pierres 
a feu, de dutes” eni ten slotte „1’expedition de juriscon- 
sultes probes et entendus pour Batavia.” (3)

Dat in die dagen besloten was tot vervanging van den 
Gouverneur Generaal Daendels blijkt uit het bespreken door 
Le Brun met den Minister over benoeming van een chef, waar
omtrent deze slechts aanteekende: „C’est de ce chose que tout 
„le roste depend”. Waarschijnlijk hadden de brieven van Daen
dels van 23 Augustus en 7 September 1809 den Keizer doen 
besluiten aan zijn verzoek om te worden vervangen te voldoen 
en tevens te voorzien in de door hem aangevraagde benoo- 
digdheden. Er zijn aanwijzingen, dat in die dagen de Generaal 
Janssens reeds bestemd was om Daendels te vervangen. Voor 
de betrekking van advokaat en fiskaal te Batavia was de aan
dacht gevestigd op iemand, die na de verovering van de Kaap 
de Goede Hoop door de Engelschen daar was gebleven, maar 
niet in Britschen dienst had willen overgaan. „Si M. Janssens 
„en repond, on peut 'fixer 6on, choix sur lui” (J), schreef Le 
Brun aan den Keizer. Op zich zelf bewijst dit slechts, dat op 
het oordeel van den Generaal werd prijs gesteld, maar er is 
meer. Hij werd geraadpleegd over allerlei koloniale aange
legenheden en maakte in verband daarmede een reis in Hol
land. Een daarover handelende brief aan den Minister Decrès 
eindigt met de mededeeling: „Sous peu de jours, monseigneur, 
„j’espère avoir ter miné les affaires de familie, pour autant qu'il 
„dépend de moi de les terminer. Je ne perdrai pas un moment 
„et retour.nerai le plus promptement possible a Paris.” ')

Die regeling van familieaangelegenheden wijst op een te 
verwachten vertrek naar het buitenland en wel naar de koloniën, 
met welker belangen hij zich verder bezig hield. Eenige dagen 
later deelde van der Heim aan Nederburgh mede gehoord te 
hebben „dat de Hr. Janssens den tegenwoordigen G. G. zoude 
„gaan vervangen”. Hij stond voor het gerucht niet in en kon 
het zelfs uit onlangs met hem gehouden gesprekken 
opmaken, maar misschien zou het goed zijn de persoon, voor

.

niet

(1) v. D. XIII. bl. 354. (Brief van Daendels van 19 Maart 1809).
(2) Le Brun aan den Keizer 10 Sept. 1810. Bijlade 162.
(3) Van der Heim aan Le Brun 12 Sept. 1810. Bijlage 165.
(4) Le Brun aan Napoleon 10 Sept. 163.
(5) Janssens aan Decrès 3 Oct. 1810. Bijlage 171.
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wiens plaatsing in. Indië zijn hulp was gevraagd, te verwijzen 
naar* Janssens, die te Parijs was. (1)

Waarschijnlijk wist van der PPeim wel meer, maar hij was 
een bedachtzaam man.

Omstreeks het midden van September 1810 kwam de Gene
raal de Sandol Roy in H-olland en bracht bij den Minister 
de depêches van den Gouverneur Generaal, met welker 
brenging hij belast was. (2) On middellijk werd hiervan, kennis 
gegeven aan Le Brun, onder mededeeling, dat de Generaal 
de juistheid der reeds ontvangen tijdingen voor het meerendeel 
bevestigd, maar tevens verklaard had, dat, zijns inziens, de 
rust dn de koloniën geen gevaar liep wegens de mislukte expe
ditie naar Bantam, doch dat Indië dringend behoefte had 
soldaten en krijgsartikelen. De Minister opperde het denkbeeld 
om den Generaal naar Parijs te zenden ten einde den Keizer 
in te lichten omtrent den stand van zaken in Indië. Le Brun 
vereenigde zich met dit denkbeeld, maar verlangde, dat de 
Generaal tevens „een rapport over deze zelfde materie” in 
verband met de jongste depêches van den Gouverneur 
Generaal (2) aan den Keizer zou brengen. Inmiddels was de door 
den gewezen President van den Ploogen Raad van Justitie 
te Batavia Mr. Maurisse toegezegde Memorie ontvangen, waar
van dus voor het rapport ook gebruik kon worden gemaakt (3).

Behalve die Memorie (d) werd bij het rapport overgelegd cene 
door van Polanen voor de Sandol Roy gestelde nota „sur 1’etat 
„actuel a 1’Isle de Java au mois de Decembre 1809 tant par 
„rapport aux affaires militaires que civiles” (•’■), bij het ont- 
„werpen waarvan de Generaal „het geduld van Polanen niet 
„weinig op de proef gesteld” had. (6)

Plet ministerieel rapport werd gesteld door den Secretaris 
Generaal Falok (7). Aan de hand der Memorie van Maurisse 
wordt in de eerste plaats gehandeld over de reorganisatie van 
den Ploogen Raad van Justitie. Zonder over dien maatregel 
een stellig oordeel te willen uitspreken wordt het gewicht 
der aangevoerde motieven in twijfel getrokken en komt de 
steller van het rapport tot deze gevolgtrekking: „C’est qu’en-

1) Particulier schrijven van van der Heim aan Nederburgh 11 Oct. 1810. 
Bijlage 172.

(2) De depêches waren volgeus schrijven van 
1810. Bijlage 10(5, van 7 Deo. 1809. Daaronder zal wel begrepen zijn de depêche 
van 80 Nov. 1809 (v. I). XIII, bl. 433), aan welke een naschrift was toegevoegd 
gedagteekend 7 wintermaand.

(3) Verbaal van 21 Sept. 1810. Bijlage 1G9.
(4) Deze breedvoerige Memorie bevat gcene belangrijke bijzonderheden die 

niet uil andere stukken zijn gebleken.
(5) Bijlage Vil bis.
(6) Van Polanen aan Faure Bijlage 151.
(7) Bjjlage 108.

■:
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over-
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den Minister van 19 Sept.
4
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„effectuant ce changement et en. prenant des mesures que scs, 
„instructions excluaient formellement de la; sphere de son ac- 
„tivité, Ie Gouverneur-General a été surtout guidé par ces 
„dispositions irascibles, cette impatien.ce de toute contradic- 
„tion, dont sa conduite aux Indes a déja fourni tant de preuves”. 
Een groot aantal stukken over verschillende andere reorga- 
nisatien moest in behandeling worden genomen alvorens over 
het nut daarvan kon worden geoordeeld.

Uit eenige door Daendels gezonden brieven van den Keizer 
en den Sultan scheen te blijken dat ten hunnen aanzien met 
beleid was gehandeld.

Naar aanleiding van het verzoek van Daendels om te wor
den vervangen worden eenige opmerkingen gemaakt over de 
aanwijzing van den President der Hooge Regeering van Braam 
tot zijn voorloopigen opvolger in geval van zijn overlijden. De 
hoop wordt uitgesproken, dat het gunstig oordeel van den 
Gouverneur Generaal over van Braam niet worde beschaamd 
maar, wordt er bij gevoegd: „je desire encore plus qu’il ne 
„devenienne pas nécessaire de le mettre a 1’epreuve et que 
„Ie gouvernement des Indes passé immediatement des mains 
„de M. Daendels a celui que 1’Empereur dans sa sagesse 
„jugera digne de ces importantes fonctions”.

Nadat de vooornaamste onderwerpen uit de depêches van 
den Gouverneur Generaal waren behandeld, wordt de aan
dacht gevestigd op eenige zaken, welke daarin met stilzwijgen 
waren voorbijgegaan, als de stand der finantien, de vooruit
zichten van de koffijcultuur en vooral de opstand in Bantam. 
Het stilzwijgen hierover zou voldoende geweest zijn om geloof 
te hechten aan de mededeclingen, die daaromtrent in particu
liere brieven gedaan waren, ware het niet dat de Generaal de 
Sandol Roy eenige geruststelling had gegeven. Intusschen 
scheen het „que le pays de Bantam est aussi difficile a pos- 
„seder tranquillement qu’il a été facile a conquerir”. Ofschoon 
de Gouverneur Generaal omtrent den Bantamschcn opstand 
en de verdediging der Koloniën in het algemeen niet uitweidt, 
drong hij echter aan op spoedige uitzending van soldaten, 
vuursteenen en ander krijgsmateriaal. Plieromtrent zou de Kei
zer door niemand beter kunnen worden voorgelicht dan door 
den Generaal de Sandol Roy. Intusschen wordt gewezen op 
de mogelijkheid om uit Isle de France eenige versterking aan 
Java te doen toekomen.

Met enkele woorden wordt melding gemaakt van hetgeen 
de Sandol Roy had medegedeeld omtrent den koffijoogst, de 
uitbreiding der koffijcultuur, de toenemende betaling der inland- 
sche bevolking met kopergeld, dat op Java wordt geslagen, 
maar waarvoor de aanvoer van Japansch koper noodig is.
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De schaarschte van zilvergeld was een groote ramp; de agio 
was reeds gestegen tot 145 pet. zoodat de uitgifte van meer 
papiergeld hoogst bedenkelijk was. De verkoop van koffij en 
andere producten zou uitkomst kunnen geven, maar sedert de 
Europeesche havens voor 'den Amerikaanschen handel gesloten 
waren, was de afzet van weinig beteekenis. De aandacht 
reeds gevestigd op de groote m;o eijelijkheden die van Polanen in 
Amerika had gehad oim een of twee koopmanshuizen te doen be
sluiten een paar kleine schepen naar Java uit te rusten. Onder het 
schrijven van het rapport werd tijding ontvangen van de aan
komst dier schepen en de terugkomst van. een dier schepen, 
the Goildsearcher, die 24 April 1810 van Java was vertrokken. 
„Tout y était dans un état” — „tranquille” werd eerst ge
schreven maar vervangen door — „passable”. In zijn jong- 
sten brief had de Gouverneur Generaal zijn ernstige vrees 
uitgesproken voor de ernstige gevolgen die de sluiting der 
Europeesche havens zou hebben voor de koloniën: „Je par- 
„tage tout a fait cette opinion, Monsieur”, aldus luidde het 
slot van het rapport „et je souhaite ardemment que, quelles 
„que soient les circonstances politiques et la necessité d’oppo- 
„ser des represailles au despotisme maritime des Anglais, S. M.

trouver une combinaison favorable a des liaisons de

II

was

„puisse
„commerce, des quelles depend non seulement la prosperité 
„mals aussi la conservatie,n de ses plus riches colonies”.

Met eene aanbeveling van Le Brun aan den Keizer werd 
de Sandol Roy naar Parijs gezonden ter bezorging van het 
Ministerieel rapport en de daarbij gevoegde stukken (1). Naar 
het schijnt werd de Generaal echter door den Keizer niet in 
gehoor ontvangen. Een paar weken na zijne aankomst schreef 
hij aan den Minister van der Heim gehoopt te hebben hem 
een en ander te zullen kunnen mededeelen van maatregelen 
in het belang der koloniën, maar hij was nog even ver gevor
derd als den eersten dag van zijne komst te Parijs (2). Hij was 
zeer gevoelig voor de ontvangst in Holland en te Parijs. De 
Minister Decrès was uiterst welwillend, maar van den Keizer 
wordt niet gewaagd. Van de bejegening die hij een poos later 
ondervond, heeft de Generaal later zelf het volgende verhaal 
opgesteld (3): je sollicitai journcllement mon renvoi dans la colo- 
„n.ie; enfin, peu de jours avant le départ de Son Exqellen.ee 
„Ie genera 1 ja.nssens, nommé pour succéder au general Daendeds, 
„je me rendis a raudienoe des Thuileries dans 1 infemtion de 
„demander a Bonaparte ci partir avee le nouveau gouverneur,

;

:

i

■£i

(1) Le Brun aan den Keizer 22 Sept. 1810. Bijlage 170.
(2) De Sandol Roy aan v. d. Heim 17 Oct. 1810. Bijlage 174.
(3) Autograaf in liet familie archief Van den Bosch Bijlage 198.
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„maas Bonaparte sans me donner le tems de faire ma demande, 
„me dit, d’un air memagant: general il y a de graves accu- 
„sations portóes contre vous; on dit, que vous êtes Anglais et 
„mauvais Francais; alors je demandais h Bonaparte d’être 
„admis a presenter un memoire pour prouver que j’avais fait 
„mooi devoir comme commandant en. chef des troupes 
„Hollandaises dans les Indes. J’eus pour reponse: au Ministre 
„des Colonies et de la Marine et toutes mes solilicitations, 
„pour que ma conduite fut examinée et jugée, n’aboutèrent 
„qu’a être pensipnné et a regevoir 1’ordre de partir pour 
„Neufchatel en Suisse, ma Patrie”.

De Keizer had dus kennis genomen va.n hetgeen Daendels 
over de Sandol Roy had geschreven en dit voldoende ge
oordeeld om van den Generaal niets te willen weten.

Met de Goldsearcher kreeg van Polanen bericht van het be
sluit der Indische Regeering omtrent de eerste door hem gesloten 
contracten. On middel lijk gaf hij den Minister tijding van dat 
besluit f1). Hij trachtte zich te verdedigen tegen de bewering 
van den Gouverneur Generaal, dat zijne instructiën in haren 
geheelen samenhang beschouwd hem geene vrijheid lieten daar
op meer dan hoogstens 25 pet., daaronder de extra-assurantiën 
begrepen, beneden den marktprijs te Batavia te laten vallen, 
indien de afhaal van Ambon geschiedde. Daendels bedoelde 
daarmede natuurlijk de instructie, welke aan van Polanen was ge
geven na ontvangst van, {h-.et bericht der continuatie van de 
commissie van Wiese en van IJsseldijk. Van Polanen verdedigt 
zijn goed recht op grond van deze instructie, onder mede- 
deeling dat hem geen andere instructie was gegeven. Dat 
hij echter zelf het onvoldoende van zijne rechtvaardiging be
sefte blijkt uit hetgeen hij ten slotte schreef: „Had de G. G. 
„D. met bedaardheid en zonder vooringenomenheid mijne ver- 
„rigtingen beoordeeld, zoude hij het gewigtig verschil en den 
„aart der tijden tusschen November 1807 en Augustus 1809 
„als eene toereikende reeden hebben aangezien tot mijne ver
schoning, al ware ik geheel van de letter en geest van mijne 
„instructie in zijn oordeel afgegaan. Hij had uit U.E. aan
schrijving van den 19 van grasmaand kunnen zien, dat de hache
lijke staat van den handel U.E. heeft doen besluiten mij in 
„de uitvoering mijner commissie door geene bepalingen te 
„belemmeren en het strekt mij vooral nu tot eene bijzondere 
„opbeuring en genoegen uit ÜE. depêche van den 9en van 
„grasmaand deezes jaars te ondervinden, dat ik UE. mee- 
„ning ter rechte ingezien en geinterpreteerd heb. Wat mij

(1) Brief van 30 Juli 1810. Bijlage 149 Vgl. v. D. dl. XIII bl. 471.
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„nu gebeurt is strekt echter ten bewijze dat ik niet zonder 
' „reden met huiverigheid daarin ben tewerk gegaan”.

De eerste brief dien van Polanen aan den Gouverneur Gene
raal had geschreven over zijne onderhandelingen met de New 
Yorksohe kooplieden en waarvan hij een afschrift zond aan den 
Minister van Koloniën f1) kon den indruk maken, dat bij 
de bepaling der prijzen, waarvoor de specerijen zouden worden 
geleverd, een dergelijke berekening was gevolgd als gemaakt 
was vóór de vaststelling zijner instructie. Van die instructie 
was echter geen afschrift gezonden aan het departement 
koloniën, zoodat daar die berekening niet kon worden beoor
deeld. Maar toen hij vernomen had, dat zijne eerste contracten 
in Indië waren verworpen, achtte hij, nog niet zeker van de 
goedkeuring van den Minister (2), het raadzaam zijne bere
kening nader toe te lichten en beweerde hij gemachtigd te zijn 
de vroeger berekende prijzen van 56 Ds. de picol voor de 
nagelen, 180 Ds. voor de noten en 335 Ds. voor de foelie 10 
a 12 pet. lager te stellen en ook te verminderen met hetgeen 
voor „de risico van allen aard” door de Amerikaansche koop
lieden zou kunnen berekend worden. In verband met de te be-

van

dingen assurantie vond hij zich volgens de letter zijner instructie 
gequalificeerd den prijs der specerijen te verminderen met 
45 pet., zoodat hij beweerde, ver binnen de termen zijner qua- 
lificatie te zijn gebleven met de aflevering der specerijen be
dongen te hebben tot de prijzen van 40 Ds. de picol voor 
de nagelen, 125 Ds. voor de notenmuskaat en 250 Ds. voor 
de foelie (3).

Uit de instructie blijkt, dat niet de prijzen, waarvoor de 
specerijen konden worden afgestaan, op de aangegeven wijze 
mochten worden verminderd, maar „de gemiddelde prijzen voor 
welke de specerijen in China in de laatste vier jaren waren 
verkocht geworden”, en deze prijzen waren in Amerika geheel 
buiten beschouwing gebleven.

Deze opmerking zou zeker door den Minister zijn gemaakt, 
wanneer niet

I

reeds met ’s Konings machtiging de handelm- 
Polancn waren goedgekeurd. Er werd dan ookgen van van 

verder geen rekening mede gehouden.
Ofschoon de Indische Regcering haar besluit omtrent de 

van Polanen in een schrijven aan den Mi- 
Februari 18 io (4) uitvoerig had toegelicht, werd, 

het schijnt, de eerste kennis daarvan door het departement 
Koloniën verkregen uit de Bataviasche Koloniale Courant

eerste contracten van 
nister van 20 
naar 
van

(1) Van Polanen aan den Minister 18 Sept. 1809. Bijlage 79.
(2) De brief van den Minister van 12 Juni 1810 was nog niet in zijne handen. 
(8) v. I). XIII bl. 481.
(4) Bijlage 107.

i
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van 16 Februari 1810, waarin zoowel de regeeringsbeschikking 
als de contracten waren gepubliceerd.

Deze publicatie wekte groote verontwaardiging bij het depar
tement van Koloniën. De hoofdambtenaar Dozy, de vriend 
van van Polanen, droeg, om het vermoeden van vooringenomen
heid te ontgaan, een zijner ambtenaren op zijne meening om
trent de publicatie uiteen te zetten. Deze schreef eene heftige 
nota, waarin de Gouverneur Generaal werd beschuldigd van 
„verzaking van zijnen pLigt, ontrouw omtrent het moeder- 
„land en de onvoorzigtigste en onstaatkundigste openbaarma
king van geheimen” (1). Volgens den schrijver der nota had 
de Gouverneur Generaal zich schuldig gemaakt aan plicht
verzuim omdat hij contracten had afgewezen, die krachtens 
machtiging van den Minister en „met voorkennis en toestem
ming van den Koning” waren gesloten; aan ontrouw jegens 
het moederland door in het belang der koloniën genomen 
maatregelen openlijk voor te stellen als verderfelijk”; aan lands- 
verraad door den vijand bekend te maken met de middelen, 
die beproefd werden om in de behoeften der koloniën te 
voorzien en daardoor voor het vervolg on mogelijk waren ge
worden. Het gedrag van den Gouverneur Generaal behoorde 
ten spoedigste ter kermis van Z. M. den Keizer te worden ge
bracht; iotusschën moest aan den Gouverneur Generaal eene 
aanschrijving worden gezonden, waarbij zijn gedrag ten hoogste 
afgekeurd en hij verantwoordelijk gesteld werd voor alle nadee- 
Iige gevolgen. In verband hiermede moest van Polanen gemach
tigd worden om beslag te leggen op „alle de gelden, goederen en 
„effecten, welke van den G. G. Daendels zich in N. Amerika 
„zouden mogen bevinden.”

t

(1) Nota van den Heer Joostink. Bijlage 152.
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De Amerikaansche Contracten.
(Vervolg);

Door deze beschouwingen van ,;een onpartijdige”, waarmede 
Dozy zich volkomen vereenigde, achtte hij zich bevestigd in 
zijne overtuiging, dat zijne verontwaardiging berustte op zijn 
„rechtsgevoel”. Zijns inziens echter was het nu ook duidelijk 
dat „de Hooge Regering een werktuig in de handen van den 
Gouverneur Generaal was”, maar bleven de Leden „aanspra
kelijk voor hun clendig gedrag” en „zou men even zoowel 
op hen als -op den G. G. de schade en nadeelen moeten verhalen, 
die hieruit voor den Lande zullen resulteren”.

Volgens Dozy was het motief der handelingen van den 
Gouverneur Generaal Daendcls niet alleen j,de personele haat 
tegen Polanen en de gedeclareerde veronderstelling, waarin 
de G. G. was, dat zich de Minister ook niet mag inlaten met 
het Bestuur van Zaken in de Indien”; maar had „het eigen
belang daarin zigtbaar de overhand, wijl men zelve wil ver
kopen en daardoor meester blijven van de remises en van de 
inkomende Spaansche Matten”. Blinde verontwaardiging al
leen kan verband hebben gezien tusschen de prijzen, welke 
de Indische Regeering voor de producten meende te kunnen 
vorderen en het persoonlijk belang van den Gouverneur Generaal 
Daendcls.

De openbaarmaking der contracten werd niet slechts on
staatkundig gcheeten, maar niet minder dan „landsverraad” 
genoemd. Volgens Dozy was de commissie van van Polanen ge
grond op „de geheimste besluiten” van den Koning, had de 
Gouverneur Generaal „zich veroorloofd dezelve te divulgeren, 
„daardoor de Huizen van Commercie te compromitteren en alzoo 
„alle beschikkingen" van het departement „illusoir te maken”.

Bij de voorbereiding van de opdracht van het departement 
aan van Polanen was namens den Koning een beroep gedaan op 
de welwillendheid van de Amerikaansche Regeering om „eenige 
verzachting te gedoogen in de bepalingen van het embargo”, 
maar hiervan wordt in de gepubliceerde stukken met geen 
enkel woord gewag gemaakt.

De uitrusting van Amerikaansche schepen voor eene expe
ditie naar Java zal i.n Amerika wel reeds bekend zijn geweest 
voordat de contracten gepubliceerd werden en dat de open
baarmaking dier contracten de Huizen van Commercie „open
lijk zou hebben beroofd van hun eer en reputatie en als
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„trouwelooze handelaren bekend gemaakt , was niet meer dan 
phrase; „liet frauduleuse” dat Daendels in het tweede 

contract van van Polanen meende te zien, was niet aan de Ameri
kaans che kooplieden geweten, maar aan den contractant van 
Polanen.

Het vooruitzicht dat het departement van koloniën zou wor
den aangesproken tot vergoeding der schade, welke de Ameri
kaans che kooplieden hadden geleden door de afwijzing der 
contracten zal wel hoofdoorzaak zijn geweest van de veront
waardiging bij het departement. Daar moet gevoeld zijn, dat 
de vernieuwing der opdracht van Mr. van Polanen niet was ge
schied met de noodige zorgvuldigheid, en met onderschatting 

de positie van den Gouverneur Generaal, die in Indië den 
Koning vertegenwoordigde. Volgens Dozy had niet de Gouver- 

Generaal, maar de Minister te beoordeelen of van de aan 
Polanen verleende bevoegdheid was afgeweken. „De Gou

verneur Generaal behoorde te gehoorzamen” schreef Dozy. 
De aan van Polanen gegeven machtiging werd beweerd gegeven 
te zijn met voorkennis van den Koning en moest dus geëer
biedigd worden. Maar bij deze bewering werd voorbijgezien, 
dat aan den Gouverneur Generaal slechts kennis was gegeven 
van eene machtiging tot nadere uitvoering eener Indische 
opdracht, waarbij bepaalde voorwaarden waren gesteld en ter 
uitzending van hetgeen de Gouverneur Generaal Daendels noo- 
dig had. Goedkeuring der handelingen van van Polanen had 
eerst plaats gehad nadat reeds verschillende expeditiën waren 
uitgerust en het bericht dier goedkeuring had de Gouverneur Ge
neraal eerst ontvangen lang nadat de meeste contracten waren 
afgewezen. Maar met hieraan te herinneren zou aan de grieven 
van het departement alle grond zijn ontvallen en had liet 
departement de aansprakelijkheid moeten aanvaarden voor de 
gevolgen der handeling van den Gouverneur Generaal.

Jn den geest van de nota’s zijner ambtenaren deed de Minis
ter mededeeling van de publicatie in de Bataviasche Koloniale 
Courant aan den Prins Stedehouder (1). Hij was overtuigd dat 
deze „se convaincra aisément que cetle demarche est reprehen- 
„sible sous tous les rapports, puisque lc Roi lui-méme avait con- 
„couru aux contrats, puisque ces contrats étaienl faits pour resler 
„secrets et que la publication des conditioms y stipulées rond 
„une fois pour toutes illusoire® les mesures du méme genre 
„que le gouvernement aurait voulu tenter pour venir aux secours 
„des oolonies et puisqu’ enfin ceux avec qui 1’on a traité, sc 
„voyant sans au.cune faute de leur part fruslré dans leurs espé- 
„rano.es, ne tarderont pas a reclamer dos dedomagements”.

(1) De Minister aan Le Brun 6 Nov. 1810. Bijlage 175.
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De Minister zou daarom terstond hot voorstel hebben gedaan 
om1 den Gouverneur Generaal en de Leden der Hooge Regee- 
ri-ng aansprakelijk te stellen voer de gevolgen hunner hande
lingen, (ware het niet dat de aankomst van twee schepen van 
Java te Bordeaux hem deed verwachten spoedig in. liet bezit te 
zullen komen van het officieel rapport van den Gouverneur Gene
raal, waaruit zou kunnen blijken van de motieven der Indische 
Regeering en andere bijzonderheden, en dait hem daardoor 
in staat zou stellen tot het vormen van „un jugement définitif”.-

Tot dit voorbehoud zal waarschijnlijk ook wel hebben bij
gedragen de verwachting van de vervanging van den Gouver
neur Generaal Daendels, die na zijne terugkomst zeker niet 
zou berusten in eene beschikking als door het departement 
van koloniën werd verlangd.

Het rapport, gedateerd 5 November 1810, werd door Le Brun 
opgezonden aan den Keizer, op wiens last het zonder eenige 
aanteekening 11 N ovember d.a.v. werd teruggezonden aan den 
Minister Decrès. Vijf dagen; later teekende Keizer Napoleon 
het besluit der benoeming van den Generaal Janssens tot „Gou
verneur General de nos Etablissemens a Test de 1’Isle de 
France” (1).

Dirk van Hogendorp heeft beweerd dat de Generaal Janssens, 
die belast was met het overbrengen van de tijding van den 
afstand van den troon door Koning Lodewijk, een lang onder
houd had met Keizer Napoleon, dat van dit oogenblik af de 
Keizer groot wantrouwen had opgevat tegen den Gouverneur 
Generaal Daendels en diens plaats had toegezegd of althans 
doen hopen aan den Generaal Janssens, die haar altijd had 
begeerd en nagejaagd (2). Het vermoeden, dat dit wantrouwen 
zou zijn gewekt door Janssens is, volgens van Deventer, eene 
„insinuatie’’, waarvoor „alle schijn van bewijs” ontbreekt (3). 
Zelf erkent hij echter, dat aan Hogendorp’s bewering een 
deel waarheid ten grond lag, hierin bestaande „dat werkelijk 
de tegenstanders van Daendels ’s Keizers oor hadden en 
Janssens beslist tot die tegenstanders behoorde”. Voor het 
eerste wordt geen enkel bewijs aangevoerd, maar het laatste 
gestaafd met eene aanhaling uit een brief van Janssens (*),
waarin hij ,o.a. (schrijft: „Ik had gaarne naar In,die gegaan........
Maar onder of |neven|s D'. verkies ik er om geen, prijs te zijn.” 
Do daartuissche.n staande !w,oordcn „en, heb niet opgehoudenj 
dat verlangen, te koesteren” worden echter door van Deventer

(1) Bijlage 176.
(2) Mómoirés du gónóral Dirk van Hogendorp, publióa par son petit-flls 

M. Ie Comte D. C. A. van Hogendorp 1887 bl. 257.
(8) v. D. XIII bl. CXXII.
(d) Janssens aan Van Polauen 27 Mei 1809. Bijlage 52.
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niet overgenomen. Hoewel die woorden geschreven werden 
een jaar vóór den troonsafstand van Koning Lodewijk, had
den zij van Deventer moeten weerhouden om het te doen 
voorkomen, dat eene benoeming tot Gouverneur Generaal in 
de (toenmalige omstandigheden voor Janssens „weinig uitlok
kend was en dat als om diens weerzin te overwinnen de 
Keizer hem benoemde tot Groot-Officier van het Legioen van 
Eer „a dater du jour, oü il prendra.it possession. du gouver
nement qui lui était confié” (x).

Na ontvangst van het bericht zijner benoeming, schreef 
Janssens aan den Minister Decrès: „Pénétré de reconnais- 

pour cette marqué éclatante des bontés de mon Souve- 
rain, je supplie votre ExGellence de mettre aux pieds de Sou 
Tróne rhoimmage de ma sincère gratitude et 1’assurance que je 
m’efforcerai de remplir tous les devoirs que m’inspire un emp'loi 
de cette importance” (2). Enkele d,agen later schreef hij: „Votre 
Excellence voudrait-elle joindre a toutes ses bontés celle de 
m’obtenir un grade dans la légion d’honneur avant mon départ 
je me croirai alors entièrement Francais” (3). De onderschei
ding werd dus door Janssens zelf uitgelokt. Omdat niet aan
stonds een hooge graad kon worden verleend, werd hij 24 
November 1810 benoemd tot Membre de la Légion d’honneur, 
den volgenden dag tot Officier de la Légion, bij zijn vertrek 
uit Frankrijk tot Commandeur en vervolgens tot Grand Officier 
tegen het door van Deventer vermeld tijdstip (4).

Het verlangen van Janssens om Gouverneur Generaal van 
Indië te worden zal voor Napoleon wel geen motief zijn geweest 
om tot die benoeming over te gaan en evenmin is het waar
schijnlijk dat hiertoe reeds na de eerste ontmoeting zou zijn 
besloten. Maar daarom gaat het nog niet aan het verhaal van 
van Hogen dorp als „eene insinuatie” te wraken.

Van Hogendorp kwam in de laatste dagen van juli 1810 
als lid eener Hoiilandsche deputatie, welke op last van den 
Keizer was afgevaardigd (5) naar Parijs; werd daarna opgeno
men in de Commissie van reunie (conseil de Iiollande), ver
volgens gebracht op de rol van het leger ais Divisie-Gcncraal 
en eenigen tijd later aangesteld tot Aide de Camp van den' 
Keizer. De Generaal Janssens kwam ongeveer gelijktijdig te 
Parijs en vain Hogendorp mag dus wel geacht worden op de 
hjoogte te zijn gciw-eeist van wat er aan de benoeming van janssens 
is voorafgegaan en welke rol Janssens daarin heeft gehad.

sance

(1) v. D. XIII bl. CXXVJI.
(2) Janssens aan Decrès 17 Nov. 1810. Bijlage 177.
f3) Postcriptum van Janssens aan Decrès, 22 Nov. 1810 Bijlage 170.
(4) Staat van dienst en decoratiën. Bijlage 209.
(5) Dirk van Hogendorp. Memoires bl. 201.
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Officieel werd Daendels vervangen op eigen verzoek, maar 
dit neemt niet weg, dat klachten, van Janssens en anderen 
over het bestuur van Daendels een ongunstigen indruk kunnen 
gemaakt en wantrouwen gewekt hebben. Wat van Hogendorp 
verstaat onder „grande défiance” wordt niet nader omschreven, 
maar met van Deventer kan worden aangenomen, dat daar
mede bedoeld werd „vrees, dat Daendels zich aan het inlijvings- 
besluit niet onderwerpen en bij Engeland steun zoeken zou”.

Volgens van Deventer bestond echter daarvoor „geen redelijke 
„grond, en was, wat tegenstanders van Daendels ook ten zijnen 
„nadeele mochten aangevoerd hebben, het zeker niet in hen 
„opgekomen hem daartoe in staat te achten” (*). In Maart 
1810 deelde de zeeofficier W. C. van Braam uit Bordeaux aan 
den Minister het daar loopend gerucht mede, dat de Gouver
neur Generaal Daendels zich als opperhoofd van het eiland 
Java beschouwde en als zoodanig die bezitting onafhankelijk 
had verklaard (?). In een brief van Juli 1810 schreef van Polanen 
aan zijn vriend Dozy o.a.: „het algemeen gevoelen van Java 
„is, dat D. zich onder de bescherming van het E. gouvt. 
„onafhankelijk zal verklaren, wanneer men besluiten mogt hem 
„te rappelleeren” (3). En Dozy antwoordde op de vraag van 
Decrès: „Ce système de ncutralité existe t-il reëLLemient a Java? 
„Monsieur Prédiger m’a souvent assuré que si le général 
Daendels ne le provoque pas, 1’idée ne viendrait pas” (4).

Tegenstanders van Daendels waren dus wel degelijk in staat 
Daendels te verdenken en wanneer Janssens, wat zeer mogelijk 
is, in dergclijken geest zich tegenover den Keizer heeft uitge
laten, kan veilig worden aangenomen, dat dit eenig wantrou
wen heeft gewekt bij Napoleon, die volgens Mctternich over
tuigd was, dat eigenbelang de eenigc drijfveer is voor de 
handelingen van allen, die aan het openbaar leven deelnemen (5).

Van Deventer zag in het ontslag van Daendels „een daad 
„van rechtvaardigheid, waartoe met volledige kennis van zaken 
„besloten werd en waarvan de noodzakelijkheid wel als drin- 
„gend erkend moest zijn nu zij op een der gevaarvolste oogen- 
„blikken van dit tijdperk tot rijpheid kwam en verwezenlijkt 
„stond te worden „dans les 24 heitres”” (6).

Dit was echter niets meer dan een maatregel van zuinigheid 
ter voorkoming, dat gedurende eenigen tijd aan twee personen 
het tractement van den Gouverneur Generaal zou moeten wor
den uitbetaald. Daarom was ook niet getreden in het verzoek

(1) v. I). XIII bl. CXXIV.
(2) Ilrief van 22 Maart 1810. Bijlage ll3/*r.
(3) Brief van 18 Juli 1810 Bijlage 148.
(4) Bijlage 184.
(ö) Mr. J. A. Sillem. Dirk vau Hogemlorp bl. 234.
(6) v. D. XIII bl. CXXIII.
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den Gouverneur Generaal Daendels, dat zijn traktement 
angaan acht dagen vóór zijn vertrek (1). Ten bewijze, dat aan 

het ontslag „een omstandig onderzoek zou. zijn voorafgegaan” 
beroept van Deventer zich op den aanhef van den brief, waarin 
de Minister Daendels mededeeling doet van zijne vervanging, 
luidende: „1’Empereur dans ses derniers travaux s’est fait pré
senter toute votre oorrespondance” en — wat van Deventer 
echter weglaat — „notamment vos Lettres au, Roi” (2). Overi
gens zijn de brieven van Decrès geschreven in zeer waardee
renden toon, tenzij men met van Deventer in de woorden: 
„L’Empereur vous recommande de bien traiter les habitans 
„et naturels du pays” (3) de uitdrukking leest van „de verbitte
ring der Indisch-Europesche Maatschappij, de wanhoop van 
„den inlander op Java”.

Ook de korte door Napoleon onderteekende brief aan Daen
dels (4) getuigt niet van eenige ontevredenheid, maar wel van 
waaTdeering van hetgeen hij gedaan had „pour le bien-être 
„et la prospérité de la Co,lonie”.

De bewering, dat die brieven zouden wijzen op een omstan
dig onderzoek is minstens zeer gewaagd. Het lijdt echter geen 
twijfel, dat Napoleon van verschillende klachten over Daendels 
heeft kennis gehad. Van Deventer schrijft daarover het vol
gende: „Over A'meriika waren de eerste klachten omtrent *Daen* 
„dels’ wanbestuur Napoleon ter oore gekomen; en dit was 
„niet te verwonderen, wanneer men bedenkt dat van Polanen, 
„in diens zending door Daendels gedesavoueerd, met zijne 
„door den Maarschalk uit Java verbannen geestverwanten een 
„kern van ontevredenen vormde, die bij het Ministerie in II ol- 
„land zelfs steun gevonden had. De even handige als schrandere 
„Polanen had Napoleon’s gezant bij de Vereenigde Staten voor 
„zijne inzichten weten te winnen, en sedert bereikte de voor
stelling van zaken, zooals de partij der uitgewekenen die zoo 
„gaarne opmaakte en waartoe Daendels’ handelingen al te 
„gegronde aanleiding gaven, geregeld Parijs en de Fransohe 
„Regeering. Vandaar dat Napoleon waarschijnlijk reeds slecht 
„gesticht over die handelingen was op het oogenblik zelf, dat 
„Daendels zich gouden bergen van de regeering des Keizers 
„voorstelde” (5).

Meer dan eene phrase is dit niet. Want daaruit blijkt 
volstrekt niet welken indruk de klachten over Daendels’ 
bestuur op Keizer Napoleon hebben gemaakt; hiervan is tot

(1) Brief van Van der Heim 27 Jan. 1807. Bijlage 10.
(2) Decrès aan Daendels 22 Nov. 1810. Bijlage 180.
(3) id 22 Nov. 1810. Hendels LVI c.
(4) Napoleon aan Daendels 25 Nov. 1810 Hendels LVI d.
(5) v. D. XIII bl. CXXII.
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dusver niets gebleken. Ook staat het volstrekt niet vast, dat de 
klachten Napoleon zijn ter oore gekomen door bemiddeling 
van zijn gezant. Na de komst van, de; Sandol Roy in 
Amerika ging van Polanen met hem op audiëntie bij den gezant, 
die voornemens was eerlang naar Parijs te gaan. Dezen werd 
medegedeeld, dat de Sandol Roy naar Plolland ging om ver
slag te geven van den staat van zaken op Java en daar het 
mogelijk was, dat het schip, waarmede de Generaal de reis 
maakte, in handen van de Engelschen viel, werd den gezant 
verzocht in da.t geval aan Zijne Majesteit de mededeelingen: 
te willen doen, die de Sandol Roy niet zou kunnen overbrengen. 
De briefwisseling waarop van Deventer zich beroept, bestaat 
uit twee brieven van van Polanen (x), houdende mededeeling van 
de jongste Indische berichten. In den tweeden brief verzoekt 
van Polanen de hulp van den gezant om zijne correspondentie 
met den Minister van Koloniën te verzenden met een naar Bor
deaux bestemde.- paketboot. Later heeft van Polanen. zelf ver
klaard, dat de gezant hem gezegd had „geen lust te hebben zich 
in de zaken van den Koning van Holland te inmisceeren” (2).

Wanneer de gezant te Parijs is gekomen en welk gebruik hij 
maakte van van Polanen’s mededeelingen is niet bekend, maar 
dat er in elk geval weinig waarde aan gehecht is, mag wor
den afgeleid uit de vraag, welke de Minister Decrès in de 
laatste dagen van November 1810, toen Janssens reeds be
noemd was tot vervanger van. Daendels, deed: „quel est le carac- 
„tcre connu de Mr. van Polanen” (3), eene vraag, die zeker veel 
eerder zou zijn gedaan, wanneer van Polanen’s mededeelingen 
de aandacht hadden getrokken. Ook de wijze, waarop de Gene
raal de Sandol Roy door Keizer Napoleon, werd ontvangen, 
getuigt niet van belangstelling in hetgeen door Daendels’ vij
anden werd overgebracht.

Napoleon nam kennis van eenige brieven van Daendels 
aan den Koning en waarschijnlijk ook ,van het rapport van 
den Minister van der Heim aan Lc Brun, waarin hij o.a. mede
deelt dat Koning Bodewijk scheen besloten te zijn Daendels terug 
te roepen, maar daaruit volgt nog niet, dat de Keizer hiertoe 
zou zijn ovèrgegaan, wanneer niet Daendels zelf herhaaldelijk 
ontslag had verzocht.

Nadat reeds besloten was tot benoeming van zijn vervanger 
schreef de Minister Decrès o.a.: „Sa Majesté a regu la lcttrc 
„que votis lui avez adressée le 20 Avrii. Elle me charge de 
„vous dire qu’elle a prévu vos besoins, .provenu vos demandes 
„et qu’clle y aurait eu égard lors meme. que 1’intéressante colo-

(1) Brieven van 24 Mei on Juni 1810. Bijlagen 133 en 139.
(2) Brief van Van Polanen van 3 Jan. 1811, aanvulling Bijlage 186.
(3) Nota van 30 Nov. 1810. Bijlage 184.
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„nie que vous gouvernez n’aurait pas acquis de droits directs 
„a. sa puissante protection par la réunion du Royaume cle Hol- 
Jande a 1’Empire Francais”; emi verder „vous recevrez proba- 
„blement en même tems que cette lettre les premiers envois
„d’hommes et de munitions dont vous aivez besoin”.............
„Sa Majesté sait, Monsieur le Gouverneur Général, .tout ce 
„que vous avez déja fait dans des circonstances difficiles, et 
„tout ce que vous êtes en état de faire pour la conservation, de 
„1’isle de Java, Aussi recevrez-vous de 1’Empereur direetement, 
„et .Sa Majesté me diarge de vous banneneer, 1’assurance 
„particulière de 1’estime et de la eonfiance dont elle vous 
„honore” f1).

Niet minder bemoedigend was de door Napoleon ondertee- 
kende brief, waarin aan Daendels kennis wordt gegeven van 
de reeds genomen maatregelen: „Je fais partir un grand nornbre 
„de frégates, corvettes, et autres expéditions pour ravitailler 
„Java. Des officiers, des sousofficiers et soldats, des admini- 
„strateurs, et ave.c eux des fusils, des munitions de toute 
„espèce vous sont dirigés, et j’ai favorisé plus de soixante 
„expéditions de commerce, pour vous porter tout ce qui vous 
„est nécessaire. J’ai exemté des droits de douane les denrées 
„coloniales qui viendront de 1’is.le de Java dans mes ports. 
„Votre aide de camp (2), que j’ai re tena quelques jours a Fon 
„tainebleau, m’a fait 'connaitre ce que vous avez fait pour le 
„bien-être et la prospérité de 1a, colonie. Je vous écris la pré
sente lettre pour vous en témoigner ma satisfaction. Je con- 
„nais vos talents et votre zèle pour mon service” (3).

Van gelijke waardeering getuigt de brief, waarin aan Daen
dels wordt medegedeeld, dat aan zijn verzoek om te worden 
vervangen, was voldaan (4).

De in deze brieven uitgesproken ingenomenheid van Keizer 
Napoleon met hetgeen Daendels voor de koloniën had gedaan 
was, volgens Mr. Mendels, zoo groot, dat hij daarmede niet 
het terzelfder tijd verleend ontslag kon rijmen. Hij meent 
daarom dat het ontslag niet kan dagteekenen van 24 Novem
ber 1810 en dat het .besluit van den Keizer om de ma’cht in
de koloniën te centraliseer en en den Gouverneur Generaal 
van Java en onderhoorigheden in geval van gezamenlijk op
treden met den Kapitein Generaal der Fransche bezittingen 
in de Indische wateren, aan dezen ondergeschikt te stellen,

(1) Mr. I. Mendels 1. c. Bijlage LVI. C.
(2) De luitenant-kolonel Muntinglie Vgl. Brief van Daendels 21 April 1810. 

Bijlage 123 en van Janssens 19 Nov. 1810. Bijlade 178.
(31 Mr. I. Mendels o. c. LVL D.
(4) Brief van 24 Nov. 1810. Bijlage 182.
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waarvan hem 22 December 1810 werd kennis gegeven, het 
motief voor het ontslag van Daendels zou zijn geweest (1).

Verontwaardigd over van Deventer’s heftig requisitoir werd 
Mr. Mendels door zijn bewondering voor „de heldennatuur” 
van Daendels gedrongen daartegen op te komen, ongelukkig 
zonder opzettelijk onderzoek naar de dagteekening van het 
besluit, waarbij de Generaal Janssens tot opvolger van Daen
dels werd benoemd. Het kostte van Deventer dan ook weinig 
moeite om door openbaarmaking van den brief van 24 Novem|ber 
1810, dien Janssens aan Daendels had te overhandigen (2) de 
onjuistheid van Mendels’ onderstelling te bewijzen.

Met recht toonde echter Ising (3) aan, dat daarmede van 
Deventer’s opvatting van het ontslag van Daendels nog niet 
gerechtvaardigd was. Dat ontevredenheid over Daendels’ be
stuur Napoleon zou hebben doen besluiten om. hem te doen 
vervangen, «is bewezen noch te bewijzen, maar evenmin, dat 
het vertrouwen van den Keizer in Daendels ongeschokt was 
toen daartoe werd besloten. De waardeerende toon der brie
ven, welke aan Daendels werden geschreven, is zeer wel over
een te brengen met het vermoeden, dat Keizer Napoleon 
geloof kan hebben geslagen aan de mogelijkheid eener onaf
hankelijkheidsverklaring van Java. Dan is het ook duidelijk 
waarom de benoeming van Janssens zooveel mogelijk geheim 
werd gehouden en dat aan Daendels de meest volledige steun 
van den Keizer werd toegezegd (4).

Met leedwezen had de Keizer van, den brief van Daendels 
aan den Koning vernomen, dat de slechte staat zijner gezond
heid hem verplicht had te verzoeken om te worden, vervangen. 
Met alle waardcering van zijn ijver voor den dienst en, ondanks 
zijne latere mcdedccling, dat hij cenige beterschap ondervond, 
meende de Keizer, dat na eenige jaren van zwaren arbeid 
in het klimaat van Java, een tijd van rust dringend noodigl 
was voor algeheel herstel. Daarom had de Keizer „dans sa 
„sollicitude pour sa co.lonie et sa bienveillance pour sa per- 

zzijn verzoek om te worden vervangen ingewilligd en 
den Generaal Janssens tot zijn opvolger benoemd. Het was 
de bedoeling van den Keizer, dat de Generaal Janssens ter
stond na de overbrenging van den. brief als Gouverneur Gene
raal zou worden erkend en aan hem binnen 24 uren daarna 
het bestuur zou worden overgegeven. De brief eindigt aldus: 
„Le Général Janssens a ordre de mettre immédiatement 
„v-otre disposition un batiment bien voilicr et bien équipé pour

(1) Mr. I. Mendels bl. 208.
(2) Nederlandsclie Spectator van 19 April 1890.

van 14 Juni 1890.
(4) Rapport van don Minister Decrès aan ilen Keizer ‘23 Nov. 1810. Bijlage 181.

sonne

(») id.id.
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Fran.ce oü vous recevrez a votre arrivé les„vótre retour en 
„distinetions meritées par vos honorables services et les témoig- 
„nages de Feston© partioulière, dont 1’Empereur voois honore”.

Op deze wijze werd het plan van onafhankelijkheidsverkla
ring, indien het bestond, vrij wel verijdeld; de andere brieven., 

welke één door den Keizer zelven was onderteekend, waren 
voldoende om, indien zij door de Engelsohen werden, onder
schept, deze vooreerst van bemoeienis met Java te doen. af
zien, en wanneer Daendels ze onjtving, zijn vertrouwen op 
den steun van den Keizer te verlevendigen..

Zoo iemand dan heeft Le Brun, Napoleons’ oude vriend 
en ’s Keizers vertegenwoordiger in Holland, geweten hoe deze 

Daendels dacht. Maar er bestaat slechts één enkel kort

,

van

over
briefje, dat daaromtrent eenige aanwijzing bevat.

De indertijd door Koning Bodewijk verleende machti
ging om van de aan Daenddls bij zijne benoeming toe
gezegde inkomsten zeker bedrag in Europa aan zijne 
echtgenoot© uit te betalen, was gedeeltelijk herroepen f1), 
waardoor de familie in: grootse» geldelijke verlegenheid 
was gekomen. Le Brun deelde dit den Keizer mede met een 
beroep op ’s Keizers welwillendheid. In dat briefje schrijft 
Le Brun o.a.: „Daendels a. eu beaucoup d’ennemis et sans 
„doute aussi il a' fait bien de fautes, malheur de son caractère,- 
„mais oü il n’est entré ni jnfidélité ni trahison”; en verder 
„la femme et les enfants toucheraient certainement le coeur de
„Votre Majesté et peut-être elle finira par traiter le père même 
„avec bonté” '(2). De klachten van Daendels’ vijanden hadden 
dus ongetwijfeld ©enigen indruk op Napoleon gemaakt. Maar 
uit Le Brun’s nadrukkelijke verzekering, dat cr van ontrouw 
noch verraad sprake kon zijn, mag worden afgeleid, dat juist 
hieromtrent bij Napoleon twijfel bestond. Indien Napoleon 
Daendels had vervangen wegens wanbestuur, kon Le Brun 
moeilijk rekenen op latere goedheid van den Keizer, maar 
wel, wanneer het hem eenmaal zou blijken, dat de twijfel aan 
zijne trouw ongegrond was geweest, waarvan Le Brun zeker 
was. Welke misslagen van Daendels door Le Brun worden 
bedoeld is niet na te gaan en evenmin welk gewicht aan de 
mededeelingen daaromtrent is gehecht door Keizer Napoleon. 
Daar het briefje van Le Brun. eerst eenige maanden na dci 
benoeming van. Janssens werd geschreven, kunnen ook zeer 
wel na dien tijd ingekomen brieven en berichten een ongun- 
stigen indruk hebben gemaakt.

Niettegenstaande tal van klachten over het bestuur van 
Daendels de ronde deden, werd, naar het schijnt, door het

I

(1) Verg. Bijlagen uo. 68 en 69.
(2) Brief van Le Brun van 1 April 1811. Bijlage 189.
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publiek, dat in Indische aangelegenheden belang stelde, gei
nig of geen geloof geslagen aan een ongunstig oordeel van 
Keizer Napoleon. Kort na terugkomst van Daendels in Europa 
schreef de bekende patriot Blaauw, die na afloop zijner diplo
matieke zending naar Weenen, zich te Parijs had gevestigd, 
over die terugkomst aan hun: beider vriend Valckenaer (1). 
Toen Daendels te Parijs kwam maakte Keizer Napoleon, met 
zijne gemalin een 'reis in Holland, zoodat hij niet terstond 
audiëntie kon vragen. Blaauw sprak met hem over enkele be
schuldigingen, waarop Daendels beweerde „zich compleet te 
kunnen verantwoorden.” Volgens Blaauw twijfelde niemand dat 
Dae'ndels door den Keizer „wel ontvangen zou worden”, maar 
dat hij „tot zwaaren actieven dienst niet meer te employeeren 
„was uit hoofde zijner gezondheid.” Belangrijker is wat Blaauw 
schrijft in een volgenden brief: „Het clabaudeeren van een 
„partij teegen hem misnoegde menschen zal hem' minder kwaad 
„doen als zekere memorie, zegt men, door den. heer Polanen 
„van America ten zijnen latste overgezonden — deeze Memorie 
„is aanwezig bij de Marine alhier, en heeft zeer veel impressie 
„gemaakt. Ik sprak twee menschen, die ze gelezen hebben, 
„en deeze hebben mij gezegd, dat het een meesterstuk van 
„Redeneerkunde is. PI ij toont aan, dat de Generaal geen regt 
„bezat willekeurig te verbreken contracten, die hij met 
„Eerste Huizen van Amerika gesloten had, ten beste van de 
„Colonie, daar hij gemunieerd was mei: plein pouyoir niet 
„alleen van de Hóoge Regeering te Batavia, maar van den 
„Koning van Holland ook 
„nissen wel verre van onercus, na de tijdsomstandigheden voor- 
„deelig voor den Staat waaren, en dat onkunde en willekeur 
„dezelve alleen verbrooken hebben — hij zegt ronduit, en geeft 
„daarvan de bewijzen, dat clie openbaarc schending van de 
„goede trouw alleen oorzaak is, dat alle de Moluccos in handen 
„der Engclschen zijn gevallen, terwijl de Americanen hem door 
„andere verbindtenissen in staat zouden gesteld hebben alle 
„die Col omen dermate van volk en al het nodige te voorzien, 
„dat een kleine Engelsche magt het niet gewaagd zou hebben 
„om er zich van te cmparecren, zooals geschied is — hij 
„zegt in zijne Memorie, dat de Generaal aan zijne wraak alleen 
„opgeofferd heeft den Commandant van Amboina, en om 
„voor te komen, dat deeze geen getuige teegen hem was, dat 
„de Colonie van alles bij de overgaave ontbloot was. De gevolg
trekkingen zijn meesterlijk, zegt men, gcdcduceert en moeten 
„noodwendig hier sensatie gemaakt hebben ten nadeele van 
„den Generaal — ik geloof echter niet, dat hem iets onaange-

i

g

hij bewijst, dat zijne verbindte-

1

<

(1) Brieven van Blaauw van 5, 17 en 27 Nov. 1811. Bijlage 200.
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„naams desweg’en zal wedervaaren, maar het zou wel invloed 
„kunnen hebben -op verdere gunstbewijzen en ook geen hoog 
„denkbeeld geven van de Administratieve talenten van den 
„Generaal”.

Een Memorie als waarvan Blaauw gewaagt, is niet aangetrof
fen. Waarschijnlijk werd bij het departement van Marine en 
Koloniën, naar aanleiding van verschillende brieven van van 
Polanen, ©ene nota gesteld, waarin de door Blaauw vermelde 
feiten waren medegedeeld. De brief, waarin gewezen wordt 

verband tussclien het verbreken der A'jmerikaansche!op een
contracten en het verlies van Amboina, is van 3 Januari 1811 (!) 
en kali dus niet hebben bijgedragen tot het besluit van den 
Keizer om Daendels te vervangen.

De voorstelling, welke van Polanen gaf van de oorzaak der 
capitulatie van Amboina, was ongetwijfeld zeer geschikt om 
een voor Da'endels ongunstigen indruk te maken. Maar van De- 
venter’s oppervlakkigheid en ingenomenheid met van Polanen 
deden hem zelfs vergeten, dat in de door hem zelven gepu
bliceerde brieven — gezwegen van de vele andere die hij 
ook had kunnen raadplegen — voldoende aanwijzingen bestaan 
om de juistheid dier voorstelling minstens te betwijfelen.

Van Deventer doet het voorkomen alsof reeds vóór de aan
komst 'van the Goldsearcher Amerikaansche schepen door Daen
dels onbillijk waren behandeld. Hij schrijft toch: „De Gold
searcher, een der genoemde schepen, door Polanen in New York 
bevracht, was voor Amboina bestemd geweest met eene lading 
contanten en levensmiddelen. Daendels verbrak echter ook 
(sic) dit contract en noodzaakte dien bodem, die eerst Soerabaja 
aangedaan had „zijne lading daar te lossen” (2). De brief, waarin 
van Polanen den Gouverneur Generaal kennis geeft van dc eer
ste door hem gesloten contracten t.w. voor de Goldsearcher is 
door Van Deventer afgedrukt (3). In dien brief schrijft hij o.a.:

„De grootste aanmoediging tot deeze expeditie is geweest
„de hoop, die ,ik gegeven heb, dat aan het contract........
„op Soerabaja mogelijk zal worden voldaan; dan in dit geval 
„heb ik geene vermeerdering in den prijs der specerijen kun- 
„nen bedingen, dewijl daarop eenigsints bij het aangaan van 
„het contract is gerekend” (4).

Van lossing te Soerabaja mocht dus in. geen geval aan Daen
dels een verwijt worden gemaakt. Van Polanen’s bewering dat 
„onder het onware voorgeven, dat Amboina reeds van contanten 
„en behoeften voorzien was, de Generaal Daendels de co-n-

(1) v. D. XIII bl. 531. Aangevuld bij Bijlage 186. 
bl, LXXXVI. 
bl. 306 vg], 
bl. 373.

(2)
(3)
(4)
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„tracten had geannuleerd” (1) wordt door van Deventer grif
weg overgenomen (2). In een mede door van Deventer gepubli- 
ceerden jb-rdef van den Gouverneur Generaal deelt deze den 
Minister o .ai. mede, dat in Wintermaand (1809) en Louwmaand 
(1810) verschillende schepen naar Ambon waren „afgezonden 
„tot het O'verbrengen van de gewone behoeften van rijst en 
„andere provisien alsook kleedïuigstukken voor de troepen en 
„een klein gedeelte contanten” (3). Dat eenige van deze sche
lpen in de baai waren aangekomen, met name de Mandarijn, 
Rembang, de Hoop -en de Madurees, blijkt uit het kort verslag 
van den gewezen kommandant Filz betreffende het verlies der 
Ambonsche koloniën (4). De Goldsearcher kwam eerst in de 
laatste dagen van Januari of de eerste van Februari 1810 te 
Soerabaja. Van Deventer’s bewering, dat „de Ameriikaansche 
„Goldsearcher reeds te Soerabaja was lang vóór dat schepen 
„van Java naar de Groote Oost gezonden werden” (5) is dus 
stellig onwaar, en meer dan lichtvaardig is zijne opmerking 
dat „de komst der onzijdige Amerikaansche schepen (sic) 
„in de bestaande behoeften, den hoog gestegen nood (van 
„Ambon) had kunnen voorzien”. De Batavian, het tweede 
door van Deventer genoemde schip, kwam 8 April te Soera
baja (6) en 19 Februari te voren was Ambon. reeds aan de 
Engielschen overgegeven. Maar zelfs de Goldsearcher, die eerst 
in Februari de reis had kunnen vervolgen, zou zijne bestem
ming niet hebben bereikt en hoogstwaarschijnlijk in handen 
der E.ngclischen zijn gevallen, die reeds in de eerste dagen van 
Februari voor de kust van Ambon kruisten en 6 Februari een 
tweetal vaartuigen hadden buitgemaakt (7). Ware dit ook het lot 
geweest van de (Goldsearcher, dan zou Daendels zeker het ver
wijt van misdadige roekeloosheid niet zijn gespaard, te meer 
daar de reeders immers eenigszins gerekend hadden op lossing 
te Soerabaja.

Treurig is van Deventer’s instemming met van Polanen’s voor
stelling van het gebeurde te Ambon, volgens welke Daendels 
niet alleen „onder het onware voorgeven, dat Ambon reeds 
„van contanten en behoeften voorzien was, de contracten (had) 
„geannuleerd”, maar ook „den ongelukkigen Filz, dien hij bui- 
„ten staat gelaten had het eiland te verdedigen, laten fusil- 
„leercn” (H). Hierop laat van Polanen volgen: „Deze overtuiging

(1) v. I). XIII hl. 53».
(2) Jnd. Gids 1891 I hl. 362.
(3) Brief van Daendels van 25 Mei 1810. v. 1). XIII bl. 465.
(4) Bat. Kol. Cour. van 25 Mei 1810 nu. 21.
(5) Jnd. Gids 1891, 1 bl. 362.
(0) Bat. Kol. Cour. 20 April 1811 n. 10.

„ „25 Mei 1810. no. 21.
(8) v. I). XIII bl. 532. Jnd. Gids, 1891,1 bl. 302.

■
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„was zoo algemeen, dat een ieder het harde lot van den 
„Golonel Fiilz beklaagd heeft, en om dezen indruk, ware het 
„ïmogelijk, weg te nemen heeft de Generaal Daendels tot 
„het zonderlinge hulpmiddel toevkigt genomen om bij de aan
komst der tijding yan het verlies van Ambon, in zijne courant 
„van den n Meij eene tirade van zijne compositie te plaatsen, 
„die met de volgende periode besluit: Er komt bij, dat een 
„zeer bekend vriend der Engelschen, die zich deed benoemen 
„tot agent van deze koloniën in Amerika ondernomen heeft 
„contracten te sluiten, welke den val. deezer kolonie ten ge- 
„volge zouden hebben gehad, bijaldien daarin door de Hooge 
„Regeering niet was voorzien. De brieven van dezen man 
„geven op elke bladzijde de duidelijkste bewijzen van Anglo
manie en haat teegens het Fransche Gouvernement” (1). In 
“plaats van deze tirade over te nemen, laat van Deventer druk
ken: „om dezen indruk ware het mogelijk weg te nemen, heeft 
„de Gouv. Daendels in zijne courant tirades van zijne com
positie doen plaatsen”.

Volgens van Polanen was het algemeen gevoelen, dat de val 
van Ambon had kunnen worden voorkomen, wanneer daar 
tijdig in het noodige was voorzien, hetgeen door niet-nako- 
ming zijner contracten zou zijn verijdeld. In de tirade van 
Daendels wordt beweerd, dat een zeker iemand contracten 
had gesloten, die den val dezer kolonie ten gevolge zouden 
hebben gehad, wanneer daarin niet door de Regeering was 
voorzien. Maar in die tirade wordt onder „deze kolonie” 
niet Ambon, maar de kolonie in het algemeen verstaan. Van 
Polanen noemt zelf het een „belachelijke kunstgreep” door 
die tirade „eigen schuld aan den val van Ambon te bedekken”, 
maar treuriger kunstgreep was het eenig verband te zoeken lus- 
schen die tirade en het bericht van den val van Ambon.

Al had men op Java Daendels verwoten niet tijdig in de 
behoeften van Ambon te hebben voorzien, niemand kan daar 
beweerd hebben, dat dit mogelijk zou zijn geweest door uitvoe
ring van Polanen’s contracten, om de eenvoudige reden, dat 
daarvoor reeds de eerste Amerikaansche expeditie te laat in 
Indië was gekomen. Het artikel, waarin de door van Polanen 
overgenomen tirade voorkomt, bevatte eenige opmerkingen over 
de gevolgen van slechte tijdingen, die door de voorstanders 
der oude orde van zaken werden verspreid en ook naar Indië 
gezonden. Bij die beschouwingen gewaagt het artikel van de 
poging ,om 'hert publiek op Java in den waan te brengen „dat 
Zijne Majesteit alle veranderingen en nieuwe organisatien af
keurde en men wel spoedig andere maatregelen zoude zien

(1) v. D. XIII bl. 532. Aanvulling in Bijlage 180.
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daargesteld, terwijl men zich zelfs hatelijke en gewaagde uit
drukkingen .over de eersite 'personen in het bestuur veroor
loofde”. Dan volgt de voormelde tirade aan. het adres van van 
Polanein.

Voor dezen moge voor het zien van, verband tusschen die tirade 
en het 'bericht viatn den val van Amb'on eenige verontschuldi
ging te vinden! zijn in den persoonlijk en uitval van, Daendels; 
miaiar van Devenlter gaf blijk van onbetrouwbaarheid door 
niet alleen de onjuiste en kwaadaardige voorstelling van van Po
lanen over te nemen, maar zelfs diens brief te laten afdrukken 
zonder de bedoelde tirade, waarvan alleen de lezing voldoende 
is om te twijfelen aan het door van Polanen beweerd verband 
met den val van Ambon.

De geschiedenis der capitulatie van Ambon wordt door van 
Deventer besloten met de volgende opmerkingen: .,In plaats 
„van gebruik te maken van de neutrale vlag, waagde het 
„Gouvernement va'n den Gouverneur Generaal Daendels, uit 
„haat jegens de Amerikaansche contracten en vooral jegens 
„den persoon die ze gesloten had, liever de eigene vlag. En het 
gevolg dier roekelooze daad was, dat „bijna het geheele overschot 
onzer met veel moeite en groote kosten bij elkander gebrachte 
„schepen en vaartuigen den vijand in handen viel”. Veeleer dan 
„met Daendels aan te nemen dat dit verlies een gevolg” — Daen- 
„dels schrijft „min of meer een gevolg” — „der overgave 
„van Amboina zou zijn geweest, schijnen alle omstandigheden 
„•er voor te pleiten, dat die overgaaf het noodlottig gevolg 
„van het uitblijven der schepen was. De stellige toon, waarop van 
„Polanen zich tegenover den Minister van Koloniën uitlaat 
„over de bekende oorzaken, waaraan het verlies van dat eiland 
„was toe te schrijven, moet tot nadenken stemmen. En het zou 
„ons niet bevreemden, wanneer tengevolge van een eenigszins 
„scherper onderzoek, het vonnis, waarvan de bevelhebber van 
„Ambon het slachtoffer geweest is, blijken zou voor de vier
schaar der openbare meening voor herziening vatbaar te 
zijn” (i).

Zonder te latten blijken van „een eenigzins scherper onder
zoek” is van Deventer in zijne voorstelling blijven volharden (2), 
ofschoon een nader onderzoek waarlijk niet moeielijk was en hot 
zich kon bepalen tot overweging van de in de Bataviasche 
Courant openbaar gemaakte stukken, t.w. de crimineelc eisch 
van dein waarnemenden fiskaal en de sententie crimineel van 
President on Leden van de Hooge Militaire Vierschaar in Hol- 
landsch Indië (:J). Wd. fiscaal was het Lid van de Vierschaar

(1) v. D. XIII, bl. LXXXVII.
(2) Itul. Gids 1891 bl. :i(52.
(3) Hat. Kol. Cour. van 27 Juni 1810. u<>. 30.
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van Sevenhoven en de andere leden waren de President Lam- 
bertuls Zeegers Veeokens, Zaoharias van Hek, Pieter Veeris, 
Jean Emanuel Bonn-ellie, Jacob Pauiluis Barends, Antony Luber- 
tus van Diermen, Pieter Lucas Mullenbeek, Gerrit Drost, God
fried Jacobuis Holsman en Johan Christiaan Schultze.

Aan deze Vierschaar is „zoo uit de ingewonnen enquesten en 
„verdere bescheiden, als uit de gedane vrijwillige concessie 
„genoegdoende bewezen en gebleken:

„dat Jeah Philippe Fran^ds Filz,
„tair van de Molukkos, en als zoodanig speciaal het gezag 
„gevoerd hebbende op het eiland Ambon 
„getrouw te zijn aan de pligten van een braaf officier, en 
„door een manmoedig gedrag den hem aanbetrouwden post 
„met eere te beveiligen en te verdedigen, integendeel op eene 
„lafhartige wijze -op den negentienden dag van Sprokkelmaand 
„dezes jaars een duizend acht honderd en tien, het eiland 
„Ambon bij kapitulatie heeft overgegeven aan Eduard Tucker, 
„kapitein ter zee in dienst van de Kroon van Engeland, als 
„Kommandant van de fregatten Cornwallis en Dover cn de 
„corvet Scipio”.

Bij de toezending der stukken aan de Hooge Militaire Vier
schaar sprak de Gouverneur Generaal het volkomen vertrouwen 
uit „dat in deze zaak het regt door de Hooge militaire vier
schaar, zonder eeniige oogluiking of conniventie, zal worden 
„gehandhaafd, en Hoogstdezelve ook van geene andere mee
ting is, dan om den Kolonel Filz, voor zoo veel de regterlijke 
„gevolgen van zijn gedrag betreft, geheel en al aan zijnen 
„competenten regter over te laten”, maar gaf hij tevens aan de 
brave armee de verzekering dat „hij nimmer, na de verdenking, 
„waaronder hij zich wegens gebrek aan moed en beleid ge- 
„bragt heeft, de eer wederom zal genieten, van nevens andere 
„brave officieren van Zijne Majesteit in Indië te worden gc- 
„ëmploijeerd” (x).

De geëischte en uitgesproken straf was voorgeschreven bij 
de Wet van 26 Junij 1799, voor Indië toepasselijk verklaard bij 
de instelling van de Hooge Militaire Vierschaar (2).

Een militair als de Gouverneur Generaal Dacndcls

!

Kommandant Mili-

in stede van

was,
is het te vergeven, dat hij reeds vóór de terechtstelling zijn 
oordeel over den kolonel Filz uitsprak. Het verlies van Ambon 
was een geduchte slag en Daendels’ vertrouwen in den kolonel 
zeer groot geweest. Nog kort vóór de tijding der capitulatie 
werd ontvangen (3) had Daendels aan den Minister o.a. ge
schreven, dat hij „bijaldien de Engelschen een coup op de

(1) Bat. Kol. Cour. van 18 Mei 1810 n°. 20.
(2) Plb. XIV. bl. 691.
(3) Daendels aan den Minister 21 April 1810. Bijlage 123.
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„Moluccos mochten op het oog hebben, aJsmecle niet twij
felde of de troepen aldaar zouden hunnen pligt betragten, 
„vertrouwende op den moed en trouwe van den Kolonel Filz, 
„die aldaar het comando heeft, een Franschman van geboorte 
„is en blijken van activiteit en zèle heeft gegeven, hebbende 
„ik hem van de desseinen des vijands per een expres daar- 
„toe afgezonden wel bezeild vaartuig doen verwittigen”.

Ruim een maand verliep er tusschen de aankomst van den 
Kolonel te Batavia en de uitspraak' van de Vierschaar. Zoo
wel de eisch va'n den fiscaal als de motiveering van het vonnis 
getuigen van een ernstige behandeling der zaak.

De Gouverneur Generaal verleende het fiat executie.
In waardige bewoordingen werd van de executie medcdee- 

Lirng gedaan in de Courant (*) en in een brief van Daendels 
aan den Koning werd zij genoemd een „exemple terrible” (2). 
Dat de Opperbevelhebber van het leger het recht zijn loop 
liet gaan, kon Daendels niet euvel worden geduid en slechts 
lichtvaardige partijdigheid kan doen vermoeden, dat het uit- 
spreken zijner verontwaardiging invloed heeft gehad op de uit
spraak der rechters. Van zoodanige partijdigheid deed van 
Deventer blijken door met geen enkel woord melding te maiken 
van het in de hem bekende dissertatie van Mr. Mackay uit
gesproken oordeel, dat „de schuld van Filz voldoende” was 
gebleken, terwijl bovendien wordt medegedeeld, dat door den 
Generaal de Koek, een vriend van Filz, die de executie: bij
woonde „de voltrekking der straf werd goedgekeurd” (3).

De onbevooroordeelde lezer beslisse welke waatde te hechten 
zij aan van Deventer’s oordeel.

In de laatste dagen van April 1811 ontving de Gouverneur 
Generaal een schrijven van den Kommandan t van het fregat 
La Nymphe, houdende mededeeling van: zijne aankomst te Ban- 
joewangi, aan boord hebbende den Generaal Jumel en 150 man 
troepen. Tegelijkertijd meldde hij de te verwachten komst van 
nog zeven oorlogschepen, aan boord van één van welke de 
nieuw benoemde Gouverneur Generaal Janssens zich bevond.

Bij dit schrijven was gevoegd de brief vain den Minister Decrès, 
waarin den Gouverneur Generaal mededeeling werd gedaan van 
de inlijving van Holland bij Frankrijk (4).

Onmiddellijk zond hij den, Kolonel Giquel Destouches naar 
Socrabaja om daar met den Commissaris voor de Marine de 
noodige maatregelen te nemen voor de te verwachten vloot en 
militairen en verzocht hij den Generaal Jumel ommiddellijk

(1) Van 15 Juni 1810 n«. 24.
(2) Brief van 5 Juli 1810. Bijlage 144.
(3) I). J. Mackay. bl. 80. Herinneringen van Mr. Nakuij.s. bl. 50,
(4) Dagboek van Daendels van 27 Maart t/m. 31 Mei 1811. Bijlage 196.

I

v

t

! :

!

;

O



88*

met zijne officieren naar Buitenzorg te komen, daar hij elk 
oogenblik een aanval van de Engelschen voorzag. Toen dit 
schrijven verzonden werd, was de Generaal Jumel reeds onder 
weg. In den avond van 30 April meldde hij zich aan en 
bracht bij Daendels een brief van den Minister Decrès en 
dien van Keizer Napoleon, die hem zeer gelukkig maakte. 
Op het bericht der te verwachten komst van den benoemden 
Gouverneur Generaal zond Daendels zijne gelukwenschcn aan 
Janssens, die 26 April te Banjoewangi aankwam en van daar 
over Soerabaja de reis te land vervolgde. Daendels, die zdlf 
eerst verscheidene dagen 11a zijne aankomst te Batavia het 
bestuur had overgenomien, stelde in verband met de tijdsomi- 
standigheden aan zijn opvolger eenig uitstel van de overneming 
voor, maar na ontvangst der mededeeling van Janssens, dat 
het een uitdrukkelijk bevel van den Souverein was, dat hem 
het bestuur dadelijk na zijne komst zou worden overgegeven, 
antwoordde Daendels zich gereed te maken „a lui remettre le 
„Gouvernement, au jour même, que Votre Excellen.Ce le 
„desire” (*).

Janssens kwam 15 Mei te Buitenzorg en nam den volgen
den dag het bestuur over in eene Vergadering van de Hooge 
Regeering, welke door verscheidene officieren werd bijge
woond (2).

In afwachting der uitrusting van het voor zijne terugreis 
naar Europa bestemde vaartuig bleef Daendels nog eenige 
weken te Batavia (6). In dien tijd had hij verschillende bespre
kingen met zijn opvolger, wien hij omtrent onderscheidene aan
gelegenheden inlichting gaf. De brieven, welke Janssens nog 
vóór het vertrek van Daendels aan den Minister schreef (3) 
geven echter reden om te twijfelen of de goede verstandhouding 
wel ongestoord is gebleven.

Met de Sappho, een der schepen van Janssens’ eskader, 
verliet Daendels het land, dat hij bijna drie en een half jaar 
als alleenheerscher had bestuurd. In het begin der tweede helft 
van October 1811 kwam hij na een reis van 111 dagen in 
Europa (4).

Na terugkomst van den Keizer, die toen met zijne tweede 
gemalin een reis maakte in Holiandsche gewesten, verzocht 
Daendels audiëntie (6). Hij werd echter niet in particulier

(1) Staat. Bijlagen II. A. S. n°. 30.
(2) A. v. n°. 33. Bat. Kol. Courant van 24 Mei 1810 n°. 21. N. I. Plakaatboek 

XVI. bl. 646.
(3) Brieven van 16 en 21 Juni 1811. v. D. XIII. bl. 539 vgg.
(4) Daendels aan den Minister 18 Ocl. 1811. Bijlage 199.
(5) Decrès aan Napoleon 15 Nov. 1811. Bijlage 201.
(6) Tot 13 Juni 1811. Bijlage 197.
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gehoor ontvangen, maar met verscheidene andere personen 
gepresenteerd. „De Couranten hebben er geen melding van 
„gemaakt; dit duid geen hooge faveur aan” schreef Blaauw 
aan Valckenaer (1).

Het is dus zeer wel mogelijk, dat de beschouwingen van 
van Pola-ne/n over het verlies van Amboo oo.k op Keizer Napoleon 
indruk hebben gemaakt, maar, zooals Blaauw vermoedde, heeft 
dit dan verder geen gevolgen gehad. In het laatst van Decem
ber 1811 werd Daendels op last van den Keizer door den 
Minister van Marine en Koloniën gesteld ter beschikking van 
den Minister van Oorlog en in het begin van het volgend jaar 
werd hij benoemd tot divisie-generaal, in welke hoedanigheid 
hij belast werd met de verdediging van de vesting Modlin 
in Polen. Hij bleef daar bijna twee jaren, maar moest na den 
nederlaag van Keizer Napoleon bij Leipzig zwichten voor de 
overmacht der Russen en i December 1813 wegens gebrek 
aan levensmiddelen de vesting overgeven. Intusschen hadden 
de berichten omtrent de vrijheidsbeweging in Holland en de 
algemeene staat van zaken in Europa zoozeer zijne belang
stelling gewekt, dat hij reeds den dag na de overgave van 
Modlin aan den Czaar van Rusland zijne diensten aanbood 
voor het leger, dat bestemd was om Holland te bevrijden (2). 
Een paar dagen later deelde hij dit mede aan den Erfprins 
van Oranje Nassau. Hij zou zijn ontslag nemen uit den Fran- 
schen dienst en na antwoord van den Czaar te hebben ont
vangen in persoon zijne opwachting komen maken bij den Prins 
„pour prendre ses ordres et pour lui dormer les assurances de 
„(son) zèle et de (son) dévouemiont a sa Personae;, a sa Maison 
„et a son Service” (3). Eerlang maakte hij zijne opwachting 
bij des Prinsen Moeder te Berlijn, die later aan G. K. van 
Iiogcndorp vertelde, dat Daendels „toen dezelfde rol in ons 
„Vaderland wilde spelen, dien hij (v. PI.) reeds gespeeld had” (4).

Het optreden van Daendels voordat hij ontslag uit den 
dienst van Keizer Napoleon had verkregen, maakt een ongun- 
stigen indruk, maar een oordeel valt niet uit te spreken bij 
geruis aan de daarvoor noodigc gegevens.

In Holland teruggekomen hield Daendels zich bezig met 
allerlei koloniale plannen, die echter niet behooren tot deze 
studie.

1

i

Nadat bij de Conventie van den Souvercinen Vorst der 
Vcrcenigde Nederlanden met den Koning van het Vereenigd

(1) Brief van Blaauw van 27 Nov. 1811. Bijlage 200.
(2) Mondeis, o. c. Brief van Daendels aan den erfstadhouder 4 Dcc. 1813. bl. 202.
(3) A. v.
(4) Brieven en gedenkschriften van G. K. van Hogendorp. Vle dl. bl. 513.
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Koningrijk van Groot-Brittannië en Ierland van 13 Augustus 
1814 de teruggave der Indische bezittingen aan Nederland 

toegezegd, dienden de Amerikaansche Huizen, met w-elkewaren
van Polanen en Meijer contracten hadden gesloten, een adres 
in. Op grond, dat door hen „aan de verbintenissen punctueel 
„was voldaan, maar deze van de zijde van het Javasche Gou
vernement willekeurig waren verbroken, door welke verbre
ding de adressanten op een enorm verlies gebragt waren, 
„waarvan zij recht hadden eene billijke schadeloosstelling te 
„reclameren”, verzochten zij den Souvereinen Vorst om' „Hoogst- 
„deszelfs Minister van Staat voor de zaken van Colonien of 
„wien het anders zijne Koninglijke Hoogheid mogt behagen 
„daartoe te designeren, te authoriseren om. met de adressanten 
„ter reguleering en vereffening der schadevergoeding, hen com- 
„peteerende, zoodanige arrangementen aan te gaan en te execu- 
„teeren als op grond van billijkheid en regtvaardigheid zou 
„bevonden worden te behooren” (1). Bij dit request was eene 
Rekening valn geleden schade gevoegd, volgens welke aan
spraak werd gemaakt op eene vergoeding van Sp. M. 227849 
benevens de interest van 4 jaren (2).

Dit adres werd gesteld in handen van den Staatsraad, belast 
met de portefeuille van het Departement van Koophandel en 
Koloniën, Goldberg, die oen rapport uitbracht, geheel in den 
geest van hetgeen tijdens de regeering van Koning Lodewijk 
over het verbreken der contracten was geschreven. Beweerd 
werd „dat alle verrigtingen van Mr. van Polanen de goed
keuring van het hoogste bestuur hadden erlangd, doch daar- 
„op de Gouverneur Generaal Daend,els geen prijs had gesteld, 
„daar hij zich had durven veroorloven aan den Koning te 
„schrijven, dat hij met dcszelfs Minister niets te doen wilde 
„hebben” (3). Ook nu werd geen aandacht geschonken aan de 
verantwoording der Indische Regeering bij haren brief van 
22 Februari 1810 en werd buiten, rekening gelaten, dat Daen- 
dels, toen hij de contracten nietig verklaarde, niets bekend 
was van eene onbeperkte volmacht van van Polanen, noch van 
’s Ministers goedkeuring over diens handelingen. Ook getuigt 
het niet van onpartijdigheid, dat Daendcls, die toen persoon
lijk kon worden gehoord, niet in de gelegenheid werd gesteld 
om zijne handelwijze te verklaren en te verdedigen. Waar
schijnlijk voorzag men Daendels’ verantwoording, terwijl aan 
de rechtmatigheid van het verzoek der Amerikanen niet viel 
te twijfelen. De contracten waren gesloten op machtiging van 
den Minister namens den Koning en van Polanen’s handelingen

(1) Request van Iselin 0. s. Bijlade 215.
(2) Bijlage 215.
(») Rapport van 2 Mei 1815. Bijlage 218.
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stuur als lastgever voor de naleving der contracten aanspra
kelijk. Het Departement van Koloniën wist de behandeling 
der zaaik van zich af te schuiven met de bewering, dat „het 
„bestendig beginsel der Nederlandsche administratie was, dat 
„pretensien ten laste van Koloniën in de Koloniën zelve moes- 
„ten worden verevend”. Bovendien werd overwogen „dat in 
„het onderhavige geval de plaats gehad hebbende handelingen 
„zoo ten aanzien der aangebrachte goederen als omtrent de 
„daarvoor afgestane producten, nergens dan op Java konden 
„worden onderzocht en met volledige juistheid beoordeeld”.

Aan de tot overneming der O.-I. Bezittingen benoemde Com
missarissen Generaal werd opgedragen de schadeloosstelling 
te regelen en te voldoen en tevens gelast ernstig te onderzoeken 
of en in hoeverre de Gouverneur Generaal en Raden van Indië, 
die medegewerkt hadden tot het besluit om de contracten niet 
te homologeeren, voor de daaruit voortgevloeide financieele ver
antwoordelijk konden worden gesteld, zoodat de schadeloosstel
ling op hen zou kunnen worden verhaald (1).

Commissarissen Generaal namen 19 Augustus 1816 het be
stuur van de Engelschen over en al spoedig daarna (20 Sep
tember) werd aan eene Commissie bestaande uit den gewezen 
Gouverneur van Java’s Noord Oostkust, N. Engelhard, den 
herbenoemden President van den Hoogen Raad van Justitie 
Mr. P. S. Maurisse en I. S. Timmerman Thijssen, opgedra
gen omtrent de verschuldigde schadevergoeding te adviseeren.

Daar in beginsel was besloten tot toekenning cener schade
loosstelling werd a.1 dadelijk een bedrag van 8000 pi.kols koffij 
tegen den prijs van 9 dollars ter beschikking gesteld van den 
Agent der Amcrikaansche Huizen, met toezegging van eenige 
tegemoetkoming in geld, wanneer deze noodig mocht zijn.

De verschillende ter zake dienende bescheiden werden in 
handen gesteld van de Commissie aan welke tevens de voor
lichting werd verzekerd van enkele personen, die bij de los
sing en lading der Amcrikaansche schepen betrokken waren 
geweest.

Na verloop van drie maanden diende de Commissie een uit
voerig rapport (-) in betreffende de op elke expeditie, naar 
haar inzien, beloopen schade. Bij samentrekking was de slot
som, dat de schadevergoeding moest worden gesteld op Sp. Ds. 
206683.68 wegens de hoogcrc prijzen; waarvoor de producten 
waren afgestaan dan overeengekomen was, benevens Sp. Ds. 
30012.45 wegens minder rendement van de aangebrachte goc-

i
i

-i
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(1) Kon. Besluit van 9 Mei 1815.
(2) Rapport van 20 Dcc. 1816 in het Archief van liet Dep. van Kolouien.



92*
;

deren dan waarop gerekend was, alles behoudens de inte
ressen,
dag af, dat de contracten waren vernietigd tot den dag van 
de betaling der schadeloosstelling.

Van dit rapport werd onmiddellijk een afschrift gezonden 
den Directeur Generaal van het departement van Koop

handel en Koloniën, maar de vele werkzaamheden, verbonden 
aan de overneming der bezittingen en de vereffening van 
allerlei vorderingen en particuliere aangelegenheden namen 
den tijd van Commissarissen Generaal zoozeer in beslag, dat 
eerst na verloop van verscheidene maanden hunne aandacht 
kon worden gewijd aan de bepaling der schadeloosstelling.

Na zorgvuldige kennisneming van de contracten en overige 
bescheiden en herhaalde bespreking met de leden der Commissie 
van Advies en met den Agent der Amerikaansche Huizen 
stelden Commissarissen Generaal de volgende beginselen voor 
hunne beslissing vast.

Voor elke expeditie moest de schadeloosstelling afzonderlijk 
worden bepaald.

Winstderving werd niet in rekening geleden omdat zij noch 
te bewijzen noch te bepalen was; interest over verloopen jaren 
werd niet te goed gedaan, maar slechts van den dag der toe
wijzing van de schadevergoeding over het bedrag daarvan tot 
de betaling.

Onkosten wegens beweerd aanhouden van het scheepsvolk 
werden niet vergoed als niet te wijten aan het toenmalig Hol- 
landsch Gouvernement. Evenmin werd vergoeding toegestaan 
wegens onvoldoende qualiteit der geleverde specerijen, die ge
weigerd hadden kunnen worden en in enkele gevallen ook 
door levering van betere qualiteit waren vervangen.

Rekening moest worden gehouden met de wijze, waarop 
de Amerikaansche Huizen aan de gesloten verbindtenissen had
den voldaan en met de hoogere prijzen die hen in sommige 
gevallen in plaats der bedongen prijzen waren toegekend.

Met die beginselen tot richtsnoer werd voor elke cxpedilijc 
overwogen welke schadevergoeding verschuldigd was en kwa
men Commissarissen General tot het besluit, dat geene vergoe
ding verschuldigd was voor de beweerde schade op de expe- 
ditiën met the GoJdsearoher eni de Alert. Voor the Gold- 
searcher niet, omdat de aangebrachte goederen waren betaald 
met 50 pet. meer dan aan de kooplieden volgens hun eigen 
opgaaf toekwam en omdat in plaats van Spaansche matten 
onder de bedongen contanten verscheidene in de Koloniën 
niet gangbare specien waren geweest. Evenmin werd vergoe
ding van schade voor de expeditie met de Alert toegekend, 
omdat het beweerd verlies het gevolg was van de slechte

die nader zouden moeten worden berekend van den

aan
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qualiteit der aangebrachte opium, waarvan zelfs een gedeelte 
als geheel onbruikbaar moest worden afgekeurd.

Voor de overige expeditiën werd schadevergoeding toege
kend tot -een totaal bedrag van Sp. M. 164347.74 of 361554 
Indische guldens. De waarde der aan den Agent in voorschot 
geleverde koffij bedroeg Sp. M. 72000 en aan. contanten waren 
hem verstrekt Sp. M. 2000 — zoodat van de toegekende schade
loosstelling reeds was voldaan. Sp. M. 74000 of 162800 In
dische guldens en. nog te betalen bleef f 198754, welke som 
zou worden voldaan in drie termijnen met 6 pet. interest van 
den dag der vaststelling van de schadevergoeding tot aan de 
geheele afbetaling.

Het belangrijke verschil tusschen het bedrag der door Engel
hard c. s. berekende schade en dat van Commissarissen Generaal 
was voornamelijk het gevolg hiervan, dat volgens Commissa
rissen Generaal schadevergoeding slechts verschuldigd was in 
de gevallen van deugdelijk bewezen schade, maar niet wanneer 
ook bij homologatie der contracten schade zou zijn geleden ten 
gevolge, van wanprestatie der contractanten ter andere zijde f1).

De beschikking van Commissarissen Generaal werd door den 
Koning goedgekeurd (2).

Nadat de schadeloosstelling was geregeld, werd eene Com
missie benoemd voor het door den Koning verlangd onderzoek 
naar de verantwoordelijkheid van den Gouverneur Generaal 
Daendcls en de leden der voormalige Hooge Regeering voor 
de geleden schade en de mogelijkheid om die schade op hen 
te verhalen.

Commissarissen Generaal meenden dit onderzoek te moeten 
opdragen aan andere personen dan die omtrent het bedrag der 
schadevergoeding hadden geadviseerd en meer bepaald „aan 
zoodanigen, die door hunne onpartijdigheid en kunde geschikt 
konden geacht worden tot dit belangrijk en tceder onderzoek". 
Het werd opgedragen aan „twee nieuw aangekomen en kundige 
„ambtenaren, den Secretaris van den Raad van Financiën 
„Bnuscjuet en het lid van den Hoogen Raad van Justitie 
„B. R.
hadden gehad met het bestuur van den Gouverneur Generaal 
Daendels en, voor zoover bekend, in gccncrlci. betrekking ston
den tot dien Gouverneur Generaal of eenig lid der toenmalige 
Hooge Regeering.

Afgezien van hunne rechtskennis was de taak hoogst mocie:- 
lijk voor Bousquet en van der Meiden, die, pas in Indië ge
komen, van de Indische aangelegenheden nagenoeg geen ken-

(1.) Brief van Commissarissen Generaal van 3 Sopt. 1817 la R. Bijlage 226.
(2) K. 13. van 17 April 1818, n». 149. Bijlage 227.
(3) Brief van Commissarissen Generaal van 17 Dec. 1818. Bijlage 230.
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der Meiden" (3), die niet. de minste bemoeienisvan
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nis hadden en voor de kennis der zaak beperkt waren tot de 
officieele bescheiden, die wegens den verwarden staat der ar
chieven, zeer onvolledig waren, terwijl de verplichte geheim
houding der opdracht het vragen van inlichting bij nog in 
leven zijnde getuigen verbood. Geregelde gedachtenwisseling 
van
plaatsing van van der Meulen naar Soerabaja als President 

den Raad van Justitie, en hunne gewone ambtsbezigheden 
vorderden ook den noodigen tijd. Een en ander was oorzaak, 
dat aan de opdracht eerst na verloop van ruim een jaar werd 
voldaan (1). Van de Secretarie van Commissarissen Generaal 
ontvingen de adviseurs een origineel extract uit de Resolutie 
van de Raden van Indië van 5 Februari 1810, betreffende de 
nietigverklaring der eerste contracten van Mr. van Polanen;

copij der dispositie van den Minister, waarbij Meijer werd 
toegevoegd aan de Commissie van van Polanen; een copij van 
het Rapport van dien S taats raad- M mis ter Goldberg van 2 Mei 
1815 met 8 bijlagen.

Het Archief van den Raad van Indië stelde hen in staat kennis 
te nemen van de Missive van den Minister van 13 April 1809, 
en de besluiten der Indische Regeering van 30 November 1809 
en 2 December 1,809 betreffende de continuatie van van Po- 
Ianen’s zending.

Vruchteloos was op alle plaatsen gezocht naar de oorspronke
lijke instructie van van Polanen, een stuk, dat, volgens de advi
seurs „ofschoon niet volstrekt onontbeerlijk, echter veel zou 
„hebben toegebracht om met vasten tred in hun onderzoek en 
„in de beschouwing der zaak voort te gaan”.

Nadat het advies was uitgebracht en ingediend, werd het 
stuk gevonden. Was dit toeval of op<zet, mag worden gef- 
vraagd, wanneer men weet, dat de trouwe vriend van Mr. 
van Polanen, de gewezen afdeelingschef van het Departement 
van Koloniën, Dozy, met Commissarissen Generaal in Indië 
was gekomen als Secretaris Generaal.

Niettegenstaande het gemis van dit belangrijke stuk waren 
Bousquet en van der Meulen van oordeel dat zij in de beschik
bare stukken, in onderling verband beschouwd, eene vrij vol
ledige verzameling hadden van gegevens voor hun advies. 
Aan de hand van het rapport van den Staatsraad Minister 
Goldberg, geven zij een kort overzicht van de feiten, welke 
moeten dienen tot grondslag voor de behandeling „der juri- 
dieke questie". Daarom werd in de eerste plaats onderzocht 
of de Hooge Regeering van Indië al dan niet bevoegd 
.was om de contracten, van van Polanen te verbreken en de hem

-
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<1de adviseurs werd niet weinig belemmerd door de ver-

van

een

*i

U) Rapport van 28 Sept. 1808. Bijlage 230.
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opgedragen Commissie in te trekken. Volgens adviseurs was 
de Hooge Regeering lastgeefster en Mr. van Polancn procu
rator, aan wien. eene procuratie was gegeven, welke speciaal 
was ten opzichte van het object en generaal ten opzichte van 
de wijze van executie,. Wel is waar was de commissie aan 
Mr. van Polanen niet verleend door de Hooge Regeering, 
maar door den Gouverneur Generaal Wiese en den Directeur 
Generaal van IJsseldijk, doch dit was geen bezwaar omdat 
het geen motief voor de afwijzing der contracten is geweest 
en de intrekking der commissie bewees, dat zij als een com
missie der Hoioge Regeering is erkend. Bovendien was van Po
lanen door het Gouvernement in zijne commissie gehandhaafd 
en de verlenging der commissie nam alles weg wat in den oor
sprong minder legaal mocht zijn geweest.

Door hare lastgeving was de lastgeefster verbonden tegen
over hem met wien de lasthebber had gehandeld. De last
geving kon zijn openbaar of geheim; in het laatste geval was 
de lastgeefster, ook wanneer de lasthebber zijn last was te 
buiten gegaan, niettemin verbonden tot het nakomen der ge
sloten engagementen; behoudens de verplichting van den last
hebber tot vergoeding der schade welke hij door het te buiten 
gaan van zijn last had veroorzaakt. Omdat de aan van Polanen 
gegeven last begrepen was in eene Secreete Instructie, kon 
worden beweerd, dat de Hooge Regeering niet bevoegd was 
om de door hem gesloten contracten te verbreken. Deze op
merking zou zeker niet gemaakt zijn, wanneer de adviseurs 
kennis hadden kunnen nemen van de Secreete Intstructie, 
aan welker hoofd geschreven staat: Secreete Instruc
tie voor M r. R. G. van Polanen, waaraan h ij zich 
stip t e 1 ij k zal hebben te gedrage n, in de u, i t v o e- 
r i n g va n de o pene Commissie, onder huldigen datum 
gedcccrnce r d. Van Polancn’s last was dus wel begrepen in 
eene Secreete Instructie, maar de Commissie was openbaar. 
Trouwens uit den brief van Wiese en van IJsseldijk aan den 
Minister blijkt voldoende, dat door hen slechts geheimhouding 
in 1 n d i ë werd noodig geoordeeld.

Omdat Van Polanen zelf in de contracten zich had beroepen 
op zijne instructie en de Hooge Regeering hare weigering 
om de contracten te homologeren had gegrond op de over
weging, dat van Polanen de palen van zijn last was te buiten ge
gaan, achtten adviseurs liet toch noodig ook dit te onderzoeken.

Adviseurs erkennen bij gemis van de instructie niet in staat 
te zijn over haren geheelen jnhoud te oordeeleo, maar achten 
het voldoende het betoog van van Polancn’s overschrijding zijner 
instructie, zooals dit voorkomt in het besluit der Regeering 
van 5 Februari 1810 en in het rapport der Commissie van
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IJsseldijk en va.11 Hoesen van 5 Mei 1810, op clen voet te 
volgen en te ontleden.

Blijkens die stukken betrof de beweerde overschrijding van 
van Polanen’s last:

i°. de prijzen, waarvoor de te leveren producten waren 
afgestaan;

2°. den aard der uitgezonden goederen; en
30. den voor de missie gestelden tijd.
Bousquet en van. der Meuten zagen een hoogst belangrijk 

verschil in hetgeen de Indische stukken bevatten betreffende 
van Polanen’s bevoegdheid tot vaststelling der prijzen waarvoor 
de specerijen konden worden afgestaan, en hetgeen deze zelf 
daaromtrent bekend stelde in zijn (brief aan den Minister van 
1,5 Mei 1810 (1). Volgens de Indische stukken was van Polanen, 
behoudens eenige vrijheid, gebonden aan de prijzen, welke 
voor van Polanen’s commissie door van Braam waren berekend, 
maar volgens van Polanen was hij bevoegd die prijzen nog te ver
minderen met een matige winst en het bedrag der assuranties 
Het komt - adviseurs verdacht voor, dat in de Indische stuk
ken geen nadere omschrijving wordt gegeven van die matige 
winst en dat geen melding wordt gemaakt van „de risico- 
„van allen aart, die geheel en alleen moest gelaten worden 
„voor rekening van de eigenaars dier schepen”, waarop van Pola
nen in het bijzonder de aandacht vestigde. Van Polanen deelt wol 
mede, dat hij bij zijne instructie was bepaald rot de gemid
delde prijzen voor welke de specerijen in de laatste vier jaren 
in China waren verkocht geworden, maar noemt geen prijzen 
en dit was, naar het schijnt, voor de adviseurs voldoende 
om te beweren, dat in het rapport van van IJsseldijk en van 
Hoesen wel werd beweerd, dat de gemiddelde prijzen waren 
gecalculeerd op 100 Sp. D. de pik o! nagelen, 325 de pikol 
noten en 600 de pikol .foelij, maar dat uit de Secreete In
structie en meer bepaald de daaraan gehechte nota van van 
Braam „consteerde”, dat de' prijzen „respectivelijk op 56, 
180, en 335 Sp. D. berekend waren geworden”.

Er wordt de aandacht op gevestigd, dat Wiese on van. 
IJsseldijk „uit den aard der zaak veel aan. Polanen’s discretie! 
„on voorzichtigheid hadden moeten overlaten” (2) en rappor
teurs meenen daarom dat Polanen niet geacht moet worden 
aan de in Indië berekende prijzen gebonden te zijn geweest. 
Zij geven zelfs hunne hoogste verwondering te kennen als mede- 
teekenaar van het besluit van 5 Februari 1810 en het rapport

.

(1) Deze brief is niet aangetroffen, maar in volgende brieven van van Polanen 
komen de door de adviseurs vermelde cijfers ook voor.

(2) v. D. XIII bl. 288.
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van 5 Mei d.a.v. dienzelfden Directeur Generaal te hebben 
gevonden, welke in November 1807 ,de Secreete Instructie 
had helpen opmaken en dus „bij het verzwijgen van die bij
zonderheden, welke ten gunste van de handelingen van Pola- 
„nen pleitten, niet kon geacht worden zulks uit gebrek aan 
„kennis te hebben gedaan”.

Wat in dien brief van Wies© en van IJsseldijk geschreven 
werd, behoefde waarlijk niet te worden overgenomen in een 
besluit van de Hooge Regeering of een aan haar gericht 
rapport, en evenmin was het noodig in dat rapport met zoo
veel woorden melding te maken yan de wijze, waarop de 
matige winst behoorde berekend te worden, welke in het rap
port van IJsseldijk niet verzwegen werd, maar aangegeven 
door de letters enz. die voor de Regeering, aan welke gerap1- 
porteerd werd, zeker voldoende waren. Veeleer is het Bousquet 
en van der Meulen euvel te duiden dat zij geen ernstige aan
dacht hebben geschonken aan het .uitdrukkelijk voorschrift 
„dat tot den verkoop (van specerijen) besloten was in de ver
wachting dat daardoor zouden worden bedongen „de gemid
delde prijzen, voor welke die in China in de laatste vier jaren 
„zijn verkocht geworden” enz. Zonder aarzelen achtten zij van 
Polanen overeenkomstig diens voorstelling gerechtigd om den 
prijs der specerijen, „na aftrek van 5 % (door van Braam] 
reeds berekend) met 45 °/0 te verminderen en des noods met 
nog 10 a 12

Op dit standpunt viel het niet moeijelijk te betoogen, dat 
de 'specerijen hadden kunnen zijn afgestaan Voor respectievelijk 
22, 72 en 134 Sp. M. terwijl van Polanen 40, 125 en 250^ Sp. Ds. 
had bedongen en dan naar de letter zijner instructie de daar
bij voorgeschreven palen volstrekt niet zou hebben overschreden.

Aangenomen echter, dat van Polanen gebonden was aan de 
door van Braam berekende prijzen, behoudens aftrekking van 5 
% assurantie en 12 % voor eventueclc lagere marktwaarde, dan 
zou hij, volgens rapporteurs, toch in den geest zijner instructie 
hebben gehandeld. De prijzen van 56, i80' en 335 Sp. D., ver
minderd met 17 °/0, werden 461/2, 140^/2 en 278 Sp. D. en 
het dan verkregen prijsverschil was van geen beteekenis 
vergeleken met het groote belang, dat de Kolonie had bij de 
voorziening in verschillende behoeften, die het hoofddoel der 
oorspronkelijke Commissie was geweest.

Hetgeen in de Indische stukken voorkomt omtrent den aard 
der gevonden goederen en den voor den duur der Commissie 
gestelden tijd, was van ondergeschikt belang en werd door 
de Indische Regeering minder aangevoerd ter rechtvaardiging 
der afwijzing van de contracten dan als aanwijzing, dat van

!
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Polanen had behooren te bedenken dat sedert op andere wijze 
in de behoeften der Molucco’s was voorzien. De rapporteurs 
wijzen er op, dat de aangebrachte goederen van denzelfden 
aard waren als bij de opdracht der commissie waren bedoeld 
en ook Van veel nut voor de Kolonie, die daaraan dringend 
behoefte had. Dat de commissie niet was uitgevoerd binnen 
den gestelden termijn mocht geen bezwaar zijn omdat de 
Indische Regeering tijdig was onderricht van de continuatie 
der commissie en van Polanen volgens zijne instructie zich moest 
stellen ter beschikking 'van den Minister van Koophandel en 
Koloniën, wiens orders hij moest observeeren. Rapporteurs zien 
voorbij dat de verlenging der commissie was gegrond op het 
verlangen van den Koming „dat de articuJen die de Maar
schalk Daendels mogt noodig hebiben door (van Polanen’s) be
middeling (zouden) worden geëxpedieerd”, en dat hij dus diens 
orders had behooren te vragen alvorens aan de verlengde com
missie uitvoering te geven.

Volgens rapporteurs waren de drie voor de afwijzing der 
contracten aangevoerde redenen „van allen grond ontbloot” 
en was „de Hooge Regeering als lastgever niet geregtigd om 
„deze contracten niet te homologeeren, maar integendeel ver- 
„pligt om dezelve gestand te doen en, voor zooverre de con
ditiën aan de eene zijde geïmpleerd waren, de vervuiling 
„derzelve aan de andere ook gevolg te doen nemen”. Zij 
maken nog de opmerking, dat de intrekking der oorspronke
lijke commissie bij besluit van 5 Februari 1810, nadat de 
verlenging was erkend bij besluit van 2 Decemiber 1809, „van 
„geene applicatie kondc zijn geweest op dat gedeelte der 
„Last, hetwelk vóór dien tijd bereids uitgevoerd was”. Maar 
zij vermelden niet, dat die erkenning was geschied onder uit
drukkelijke bepaling van de wijze waarop de commissie moest 
worden uitgevoerd, en waarvan aan van Polanen kennis was ge
geven. Naar hun inzien had de Hooge Regeering zelve begrepen, 
dat na haar besluit van 2 December 1809, intrekking fier 
oorspronkelijke Commissie, geen terugwerkende kracht kon heb
ben en daarom „goedgevonden ook dat besluit buiten effect 
te stellen”.

Rapporteurs zijn bitter verontwaardigd over den gewezen 
Directeur Generaal van IJsseldijk, op wiens rapport het be
sluit Van 2 December 1809 was gegrond en noemen dit rapport 
een „ellendig stuk”, waarschijnlijk omdat het aan de juistheid 
van hun betoog ernstig afbreuk deed. Zij veroorloven zich zelfs 
de betrouwbaarheid van IJsseldijk in twijfel te trekken omdat 
hij in zijn rapport had medegedeeld op verzoek van den Gou
verneur Generaal Wiese geen cjopij te hebben gehouden van 
de papieren betreffende van Polanen’s commissie, maar niette-
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min had beweerd, dat eene Van de speciale voorwaarden was ge
weest, dat in gdvalle de uit Amerika te ontbieden contanten 
en goederen niet vóór uit. Augustus konden worden bezorgd, 
alsdan de commissie zou worden beschouwd als vervallen. Dit 
was 'volgens rapporteurs niet alleen uit den aard der zaak 
bijna onmogelijk, maar daarvoor was ook geene de minste 
quaestie in de fragmenten der Secreete Instructie, welke zij 
bezaten en streed bovendien met den geheeien inhoud van de 
missive van den Gouverneur Generaal en Directeur Generaal 
van 25 November 1807.

Zij letten er niet op, dat de gewraakte bepaling ook wordt 
medegedeeld in het rapport, later door van IJssefldijk en van 
Hoes en uitgebracht, waarin vijf verschillende bepalingen der 
Instructie worden vermeld, hetgeen bewijst, dat toen de Se
creete Instructie geraadpleegd was kunnen worden.

Waarschijnlijk was het .ongunstig oordeel over van IJsseldijk, 
die inmiddels was overleden, het gevolg van de ongunstige repu
tatie, die hij als gewezen President der Weeskamer had nage
laten (1), maar juist onder deze omstandigheden mocht meer
dere omzichtigheid van onpartijdige mannen worden verwacht.

Volgens de adviseurs bleek uit hun betoog ten volle, „dat 
„er noch een gebrek in den persoon had bestaan, noch een 
„gebrek in zijne handelingen 
„contracten kon rechtvaardigen en dat dus de Hooge Regee- 
„ring van Indië, al ware zij zelfs een independent lichaam 
„en geene rekenschap aan iemand verschuldigd geweest, aïs 
„qontractante door middel van een derden hare contracten 
„had moeten gestand doen en dus veel te meer, daar zij hare 
„macht niet uit haar zelve ontleende, maar voor het gebruik 
„daarvan verantwoordelijk was”. Er bestond geen twijfel meer, 
maar het was een daadzaak geworden, dat de Hooge Regee- 
ring de contracten had verbroken „ofschoon de volmagt van 
„den Heer van Polanen uitgestrekt genoeg was om dezelve 
„aan te gaan. Er was dus, aangezien die volmagt emaneerde 
„uit de Hoogst gebiedende magt zelve, willens en wetens 
„door de Hooge Indische Regeering gehandeld strijdig met 
„een uitdrukkelijke en positieve last, met een 
„e x pres en direct beve 1 in eene speciale en b c- 
„s c 1) r e v e n c zaak van het Gouvernement zelve”, zoodat nu 
moest worden onderzocht „of een inferieur bestuur 
„b e v o e g d kan z ij n om de bevelen der PI o o g s t- 
„g e b i e d e n d e Magt niet op te volgen en cont r a- 
„r ie dien te h a n dele n”. Vreemd is het de stellige ver
zekering, dat gehandeld was in strijd met een uit drukke-

(1) Brieven van en aan Mr. II. J. van de Graaft'. Uitgegeven door P. H. 
van der Keinp. II bl. 22.
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lijke en positieve last te lezen in een rapport, waarin 
met zoovele woorden was erkend, dat het Hollandsch Gou
vernement door den Minister van Marine en Koloniën eerst 
„bij missive van 12 Juni 1810 den Gouverneur Generaal deed 
„gelasten om de contracten, die door den Heer van Polanen 
„zouden zijn of worden aangegaan, na te komen en te vervullen, 
„welke aanschrijving echter de vernietiging dezer contracten 
„niet k,on voorkomen, dewijl zulks reeds op den 5den February 
„bevorens had plaats gehad”.

In zijn voorstel betreffende de eerste contracten had de 
Gouverneur Generaal verklaard het misbruik, dat van Polanen 
had gemaakt van het vertrouwen van den Minister zoo groot 
te achten dat hij „in twijfel zou hebben gestaan of zijn plicht 
„niet zoude hebben gevorderd aan de Regeering voor te stellen 
„die schandelijke contracten, als voor de Kolonie in hare ge
volgen ten hoogste ruineus zijnde te annuleeren, al ware 
„het ook dat van Polanen eene volmacht had, uitgestrekt ge
voeg om op zulk een onvergeeflijken voet tot het bederf der 
„Kolonie mede te werken”.

Deze |Opmerking gaf Bousquet en van der Meulen aanlei
ding tot behandeling der vraag „of disobedientie eener 
„•geconstitueerde autoriteit aan de Hoogstgebiedende Macht 
„geoorloofd is ter bevordering van een grooter nut dan het- 
„geen uit de strikte «opvolging van hare bevelen zoude zijn 
„geboren”.

Zij stellen op den voorgrond, dat „orde en ondergeschikt
heid aan de Wet de wezentlijke bolwerken zijn van het geluk 
„en de welvaart der volken” en dat de zeer enkele gevallen, 
waarin andere belangen in strijd komen met die orde en onder
geschiktheid aan de Wet, beschpuwd moeten worden „als cx- 
„ceptien, die den regel oonfirmeeren”. Maar zij achten het 
niet mjoeielijk de questie op juridische gronden op te lossen. 
Weliswaar was zij noch in het Burgerlijk Wetboek, noch door 
schrijvers over het Publieke recht bepaald behandeld, maar 
„uit hetgeen de analogie van rechten doceert”, kan de oplos
sing worden gevonden.

Uitgaande van de stelling, dat de verhouding van de onder
geschikte autoriteit tot den Souverein van gelijken aard is als 
die van den lasthebber tot den lastgever, viel het niet inoeielijk 
met tal van aanhalingen uit de werken van HugO' de Groot en 
anderen te betoogen „dat het er dus zeer verre van af is, dat 
„het aan eene geconstitueerde autoriteit geoorloofd zoude zijn 
„om een positief bevel van de Hoogstgebiedende Magt, om 
„het even ook om welke redenen, zelfs dan wanneer met eene 
„contrarie handelwijze grooter nuit zoude kunnen worden be-
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i „vorderd, tegen te streven, tenzij misschien in het enkele geval, 

„wanneer zodanig een bevel tegen Goddelijke en menschelijke 
„wetten mocht strijden”. Maar dit was het geval niet geweest 
bij de Hooge Regeering. „Zij had eene duidelijke en speciale 
„last van Zijne Majesteit ontfangen. Zij had die ontfangst erkend, 
„het twijfelen dus of zij dezelve wel observeeren zoude, was 
„reeds misdadig, en hare finale weigering om dezelve gestand 
„te doen, het annull-eeren namelijk van contracten, die haar 
„expresselijk waren bevolen te respecteeren, en het eigendun- 
„kelijk revoceeren cener Commissie, die door de Hoogste Macht 
„zelve geconstrueerd was, en dus niet meer aan eene revo
catie onderworpen dan door diegeen van wien zij opnieuw 
„haar aanzijn had verkregen, voltooide de maat harer disobe- 
„dientie. Zij was dus noch als oorspronkelijke Lastgever, noch 
„als mandataris van den Souverein bevoegd om de contracten 
„door den Heer van Polanen in America met of zonder den 
„Secretaris L. W. Meijer gesloten, te verbreeken, en de com- 
„missie waarin de Heer van P,olanen door het Hollandsch 
„Gouvernement was gesteld, eigener autoriteit te revoceeren”.

Ware de .voorstelling, welke Bousquet en van der Meuten’ 
zich van den loop van zaken hadden gevormd, juist geweest, 
zou hun juridisch betoog zeker minder woordenrijk, maar meer 
atdoende zijn geweest.

De onjuiste voorstelling der feiten heeft invloed op de be
handeling der quaestie van verhaal. Adviseurs stellen de vol
gende vragen:

i°. Welk recht heeft het Gouvernement, als hoogstgebieden- 
de macht, wegens de overtreding van deszelfs bevelen 
door de Hooge Indische Regeering, met den Heer van 
Polanen niet te continueeren in zijne Commissie en met 
het verbreken der contracten door dezen agent krachtens 
dezelve gesloten ?

2°. Tegen wien en in welke verhouding moet dit recht 
worden gevorderd ?

De Indische Regeering had van Polanen niet te continueren in 
zijne commissie; dit was geschied door den Minister van Ko
loniën. Had van Polanen krachtens die continuatie contracten ge
sloten overeenkomstig de hem door Wiese en van IJsseldijk 
gegeven opdracht, dan zouden die contracten ongetwijfeld door 
de Indische Regeering moeten zijn uitgevoerd. Zij gaf echter 
bij ontvangst van het bericht der continuatie aan van Polanen 
on middellijk kennis, dat contracten als oorspronkelijk bedoeld 
waren, niet meer noodig waren, maar dat op andere wijze in de 
behoeften van I ndie moest worden voorzien. Eerst toen het 
bleek, dat van Polanicn eigenmachtig contracten had gesloten, 
waarbij afgeweken: was van de hem gegeven instructie, achtte de
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Indische Regeering zich gerechtigd hare oorspronkelijke com
missie in te trekken en ook hare machtiging om andere con
tracten te sluiten.

Van overtreding van bevelen van den Souverein mocht dus 
geen sprake wezen; en heel het betoog van Bousquet en van 
der Meulen, hoe juridisch ook, gaf wel een antwoord op de 
door hen gestelde vraag, maar geene oplossing van de te 
behandelen quaestie.

Volgens Bousquet -en, van der Meulen was het niet alleen 
naar de regelen van het burgerlijk recht maar ook en wellicht 
nog duidelijker, nog stelliger, door die. van het publieke recht, 
dat de eisch van schadevergoeding den Souverein tegen zijne 
onderdanen wordt toegekend en sprak het „van zelfs, dat het 
Gouvernement gerechtigd was de geleden schade te verhalen” 
op de Hooge Indische Regeering.

De vraag was nu van welke schade vergoeding kon worden 
gevorderd. Indien aan de Amerikaansche Huizen de hoeveel
heid producten, waarop zij volgens de contracten recht had
den, geleverd was, dan zou er van schade geen sprake kunnen 
zijn; zelfs niet wanneer het te min geleverde later was aange
vuld uit den aanwezigen voorraad. Dit was echter niet geschied; 
met de verovering van Java door de Engelschen waren de 
beschikbare producten verloren gegaan voor het Nederland- 
sche Gouvernement, dat nu genoodzaakt was uit andere mid
delen de Amerikanen schadeloos te stellen voor hetgeen hen 
door het voormalig Gouvernement was onthouden. Indien de 
zaken gebleven waren als vóór de verovering van Java, zou 
er, volgens adviseurs, ook „geene repetitie van de schade uit 
„hoofde van het verbreken der contracten, tegen de verbrcekers 
„kunnen worden gesustineerd”. Maar „het was juist deze om
standigheid, en deze omstandigheid alleen welke de zaak van 
„aard deed veranderen” en „deze repetitie van schade alles- 
„zints fundeerde”.

De waarde der in de magazijnen op Java aanwezige produc
ten, berekend naar de prijzen waartegen aan de Amerikanen 
had moeten zijn geleverd, bedroeg tijdens de invasie der Engel
schen dertien maal zooveel als volgens het besluit van Com
missarissen Generaal als schadevergoeding was toegekend, en 
daar na Daendels’ vervanging geen aanvoer had plaats gehad, 
had dus ongetwijfeld de aan de Amerikanen toekomende hoe
veelheid zonder eenig bezwaar kunnen zijn geleverd.

Ware dit geschied, dan zou de in de handen der Engelschen 
gevallen hoeveelheid producten zooveel minder en ook het 
verlies van het Indisch Gouvernement „een aanzienlijk capitaal 
minder hebben bedragen”.

Het was dus, Volgens rapporteurs „aan de nalatigheid of
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„het verzuim in den hoogsten graad van de Hooge Indische 
„Regeering te wijiten, dat het Nederlandsch Gouvernement 
„deze scha,de heeft bekjomen, welke hetzelve dus nu te recht 
„op haar kan verhaalen”.

Beroep op ingetreden oorlogsevenementen, die als orivoor- 
ziene gebeurtenissen of toevallige oorzaken zouden kunnen wor
den beschouwd, welke de verplichting tot schadevergoeding 
opheffen, ging niet op. Die verplichting houdt alleen dan op>, 
wanneer de schalde niet het gevolg is van eigen schuld. Dé 
gevorderde hoeveelheid producten had kunnen zijn geleverd, 
maar de Indische Regeering had dit niet gewild. Bovendien 
mocht de verovering van Java met hare gevolgen niet als een 
onvoorziene gebeurtenis worden beschouwd, omdat de vijand 
reeds zoo dicht in de nabuurschap was, dat het integendeel 
bijna als onmogelijk moest doen stellen, dat een zoo rijke 
buit als Java hem zou kunnen ontsnappen.

Zoo donker zag de toekomst er echter nog niet uit toen de 
Indische Regeering geen gevolg wilde geven aan de Amieri- 
kaansche contracten; nog gedurende een groot jaar bleek van 
eene ernstige onderneming der Engelschen tegen Java niets. 
Bovendien gaat het niet aan een Generaal als Daendels den 
eisch te stellen, dat uitzicht op een onderneming tegen Java 
voor hem een motief had moeten zijn om' uitvoering te geven 
aan contracten, die naar zijn inzicht voor de Kolonie hoogst 
padeelig waren.

!

!

Het antwoord der adviseurs op de eerst gestelde vraag was 
„dat buiten en behalve de straf, welke aan de toenmalige 
„Hooge Indische Regeering ter zake van laesie van het opperste 
„gezag kan worden geinfligeerd, aan haar de gantsche ver
goeding incombeert van hetgeen door het Gouvernement aan 
„de Amerikaansche Huizen gegeven of betaald is geworden”.

.Alvorens over te gaan tot behandeling der tweede vraag: op 
wien en in welke verhouding de schalde moet worden verhaald 
staan adviseurs stil bij de mogelijke bewering, dat de Hooge 
Indische Regeering een moreel lichaam is en de tijdelijke 
leden dus niet individueel aansprakelijk kunnen wprden ge
steld voor hetgeen zij collectief jin hunne qualiteit hadden 
gedaan. Ofschoon de juistheid van die leer betwijfelende, laten 
adviseurs haar rusten, omdat zij naar hun inzien niet van 
toepassing is op het onderhavig geval.

Er was hier geen sprake van een misslag uit onkunde of 
onachtzaamheid, waartegen geen uitdrukkelijk bevel bestond, 
maar van overtreding van een bevel, gegeven in een speciaal 
en distinct geval, waar geene kunde of overleg meer te pas 
kwam en slechts strikte opvolging van de ontvangen last werd
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gevorderd. Volgens de leer van den „onsterfelijken wetgever 
het publieke recht”, Hugo de Groot, is „de faculteit 

„van regeeren, welke de geconstitueerde autoriteit bezit, zoo
danig aan de Hoogstgebiedende mac/ht onderworpen, dat ai 
„wat tegen den wil van den H oogsten gebieder wordt gedaan 
„als verstpken van die faculteit en, dus als e e n e private 
„handeling beschouwd moet worden”. Het was dus niet 
het lichaam der Hoojge' Regeering, maar het waren eenige 
individuen, die het gezag aan hen als leden der Regeering 
toevertrouwd, hadden misbruikt, en op wie dus de schade 
den Staat toegebracht kon worden verhaald. Blijkens den brief 
van
in Indië algemeen geschied.

In dien brief (x) is sprake van de in Indië voorheen algemeen 
gevolgde wijze van verhaal voor de nadeelen van wandirectie 
op hen, die haar bedreven hadden, maar eenig geval van ver
haal wegens wandirectie op een Gouverneur Generaal of ander 
lid der Hooge Regeering wordt niet vermeld. Hadden. Bousquet 
en van der Meulen daaromtrent eenig onderzoek ingesteld, 
dan zou hun zijn, gebleken, dat die straf werd toegepast op 
ontrouwe beheerders van magazijnen en andere instellingen, 
maar nooit op eenig lid der Regeering als zoodanig. Zij vonden 
zich echter pnbezwaard om op de gestelde vraag te antwoorden, 
dat die Leden der Hooge Regeering, welke tot het besluit van 
5 Februari 1810 hadden medegewerkt, aansprakelijk waren, ieder 
in solidum, tot vergoeding der geleden schade. Het betoog, 
dat ook de Gouverneur Generaal aansprakelijk moest worden 
gesteld was voor de adviseurs bij hun opvatting der aansprake
lijkheid niet moeijelijk, maar moeijelijker was beantwoording der 
vraag in welke verhouding de schade op den Gouverneur 
Generaal en de Leden der Hooge Regeering moest worden 
verhaald.

De Hoogste Macht was bevoegd naar verkiezing en zonder 
inachtneming van eenige verhouding één of meer schuldigen 
voor de geheele schade aan te spreken, behoudens hun recht 
om eene vordering in te stellen tegen hunne medeschuldigen, 
maar adviseurs zijn tevens van oordeel, dat zoodanig optreden 
allicht tot onbillijkheid aanleiding zou geven. Allen, die lot 
het besluit om de contracten van van Polanen af te wijzen, had
den medegewerkt, waren schuldig, maar waarschijnlijk niet allen 
even schuldig. Er moest dus onderscheid worden gemaakt tus- 
schen hen, die het besluit hadden voorgedragen of doorge
dreven en hen die zich tot aanneming hadden laten overhalen.

Maar bepaling van elks schuld was on mogelijk, omdat on-

van

den Staatsraad Minister Goldberg was dit ook voorheen

(1) Rapport van 2 Mei 1815 n°. 18. Bijlag.; 218.
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bekend wals welken invloed de Gouverneur Generaal had ge
bruikt om zijn voorstel te doen aannemen, door wien en in 
welke mate voor dien invloed was gezwicht, wie zich tegen 
het voorstel had verklaard en zoo meer. Het instellen van 
een onderzoek daaromtrent was hen verboden door de ge- 
wenschte geheimhouding en adviseurs moesten zich dus be
palen tot gronden van recht en billijkheid.

Rekening houdende met alle omstandigheden, bestond er 
voor de adviseurs niet de minste twijfel of de Gouverneur 
Generaal Daendels was de eerste en voornaamste schuldige 
geweest en deze moest dus ook worden beschouwd als de 
persoon, op wien in de eerste plaats de schade moest worden 
verhaald, behoudens zijn reGht tot verhaal op de leden der 
Regeering, indien daartoe termen bij de wet mochten worden 
gevonden.

i-

Het rapport van Bousquet en van der Meulen werd blijkbaar 
geschreven in vol vertrouwen op de juistheid der mededeelin- 
gen en beschouwingen van van Polanen en den Minister Gold- 
berg, en zonder waarde te hechten aan hetgeen in de Indische 
stukken was aangevoerd tot verdediging der handelingen van 
de Indische Regeering. Hadden zij zich werkelijk moeite ge
troost om alles te verzamelen wat over de quaestie der con
tracten was geschreven, zou hen waarschijnlijk de verantwoor
ding der Indische Regeering bij schrijven aan den Minister 
van 20 Februari 1810 niet onbekend zijn gebleven. Maar zij 
meenden voldoende licht te hebben in de door Commissarissen 
Generaal in hunne handen gestelde stukken.

Het rapport werd in afschrift gezonden aan den Minister 
en daarbij gevoegd eene kopij van de inmiddels gevonden' 
Sccreete Instructie, waarvan „de substantiële inhoud”, volgens 
Commissarissen Generaal „genoegzaam was bekend” (1). Naar 
hun inzien was in het rapport het feitelijke nauwkeurig uiteen
gezet, zoover dit bij den verwarden staat der archieven moge
lijk was; en zou de Minister zeker met genoegen zien met 
welk een nauwgezetheid de adviseurs het onderwerp hadden 
behandeld en hoeveel rechtskennis door hen was aan den 
dag gelegd.

Bij Commissarissen bestond wel eenige twijfel of alle rede
neringen hetzij voor of tegen de gchoudenheid van den Gou
verneur Generaal en de Raden van Indië aangevoerd, even 
richtig waren, maar zij meenden daarover niet in bijzonder
heden te moeten treden. Ter wille van onpartijdigheid was 
het onderzoek naar de aansprakelijkheid der Indische Regee-

c-

(1) Brief van Comniissarissen-Genoraal van 17 Dec. 1818 La 00. Bijlage 230.
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ring opgedragen aan andere personen als die verslag hadden 
uitgebracht over het bedrag der te verleenen schadeloosstel
ling; om diezelfde reden meenden Commissarissen Generaal 
ook zelf zich te moeten onthouden van een stellig advies. Te 
eerder vinden zij daartoe vrijheid omdat de quaestie nu meer 

rechtskundigen aard was en dus door kundige rechtsge-,van
leerden in het Vaderland even goed en met meer onzijdigheid 
kon worden beoordeeld. Het zou. daarom den Koning kunnen 
behagen de consideratiën en het advies in te winnen van den 
Minister van Justitie of van andere 'bekwame rechtsgeleer
den. Alleen veroorloven ;zij zich eerbiedig de vraag of niet 
in allen gevalle de Gouverneur Generaal Daendels, die — 
dit wa'ren Commissarissen Generaal met de door hen benoemde
Commissie eens — in de eerste plaats aansprakelijk zou zijn, 
zijn tegenzeggen behoorde te hebben, m.a.w. of niet de afdoe
ning dezer belangrijke zaak behoorde tot de gewone rechts
vordering.

De naar Holland gezonden stukken gingen verloren door 
de schipbreuk van Z. M. oorlogschip de Evertsen, waarmede 
zij verzonden waren. Nieuwe afschriften ontving het Depar
tement van Koloniën eerst in Mei 1820, twee jaren nadat de 
Gouverneur Generaal Daendels ter kuste van Guinea was over
leden.

Met de door Commissarissen Generaal geregelde schadever
goeding waren de Amerikaansche Huizen niet tevreden geweest; 
zij wendden zich daarom tot de-n Koning met het verzoek om 
herziening der beschikking dan wel aanwijzing van arbiters 
of van een gerechtshof, waarbij zij hunne vordering zouden 
kunnen instellen (1).

De Minister van het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijver
heid en Koloniën, Fa.lck, die in de eerste plaats had te advi- 
seeren, wachtte daarmede tot de terugkomst van den Commis
saris Generaal Elout uit Indië. In eene uitvoerige nota deelde 
deze zijne besohouwingen over de vordering der Amerikaansche 
kooplieden mede, en verklaarde hij o.a. „dat hij als rechter op 
de voorgebrachte stukken en ingcwon.nen berichten geen ander 
vonnis zou hebben geveld, dan overeenkomstig het genomen 
besluit.” Ondanks deze vrij wel afdoende verklaring' ge
troostte de Minister Falok zich de moeite de argumenten der 
adressanten te 'vergelijken met die, welke door Commissarissen 
Generaal Voor hunne beslissing waren of konden worden aan ge
voerd. Alles wel overwogen gevoelde hij zich ten cenemale 
onbezwaard p.m! op het Verzoek tot eene billijke suppletie en

(1) Rekest van Staphorst c.«. Bijlage 228.
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Verbetering der reeds uitbetaalde schadeloosstelling afwijzend 
te adviseeren» (1).

De Minister van Justitie deed nog 'opmerken dat er van 
rechtsvordering geen sprake kon zijn; de adressanten hadden 
over de posten der schadevergoeding niet alleen gedebat
teerd, maar de toegekende schadevergoeding zonder protest 
in ontVang genomen. Er had dus eene transactie plaats gehad, 
die dezielfde kracht had als een gewijsde in 'het hoogste ressort. 
Hij adviseerde aan de supplianten zonder meer te doen kennen, 
dat -in hun wensch niet kon worden getreden en dienovereen
komstig werd door den: Koning besloten (2).

Waarschijnlijk kwam1 deze beschikking niet ter kennis 'van 
belanghebbenden. Eenige jaren later werd nog door den ge
machtigde der Amerikaansche firma’s op eene beschikking 
aangedrongen. De Ministers Van Koloniën en Justitie over- 
wiogen toen opnieuw de zaak, maar kwamen tot de overtuiging, 
dat de reclame in geen enkel opzicht Voor een gunstige beschik
king vatbaar was. Bij de vroeger genomen beschikking werd 
eenvoudig volhard (3).

Na advies te hebben uitgebracht over de schadeloosstelling 
nam de Minaster Falck het ‘vraagstuk van verhaal op de Indi
sche Regeering in behandeling, in verband met eene nk>g 
onafgedane vordering van den Gouverneur Generaal Daendels.

De 400.000 Rds. papier, waarvoor de Indische Re- 
geering het gedeelte van Buitenzorg met Paleis, inven
taris en Bazaar van Daendels had teruggekocht, had deze in 
’slands kas gelaten en zich daarvoor bij zijn vertrek van Java 
30 bons laten afgeven, elk ter waarde van 10.000 Rds. zilver, 
betaalbaar met 500 pikols producten, 1/3 koffij, i/s peper en 
i/:j suiker, en met bepaling, dat de producten te allen tijde 
uit ’s lands magazijnen zouden kunnen worden ontvangen.

Na zijne terugkomst in Europa deed Daendels van deze 
transactie mededeeling aan den Franschen Minister van Bin- 
nenlandsehe Zaken H). Hij trachtte die bons te verkoopen aan 
iFransehc handelshuizen, maar vond geene gegadigden. Het 
bleek hem echter, dat er onder de Amerikanen liefhebbers 
waren, wanneer hen eenige voorrechten door het Gouverne
ment werden verzekerd. Daendels deed daartoe beroep op de 
welwillendheid van den Keizer, maar eene gunstige beschikking 
werd niet ontvangen en de bons werden niet verevend.

Na zijne benoeming tot Gouverneur Generaal ter kuste van 
Guinea liet Daendels een request aan den Koning indienen,

(1) Rapport van 24 Jan. 1821, n°. 56 Bijlage 233.
(2) Rapport van 23 Febr. 1821, La P6.
(3) Beschikking van 21 Maart 1811, nn. 105.
(4) Daendels aan den Keizer 14 Dec. 1811. Bijlage 202.
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waarin hij verklaarde te begrijpen, dat het Koloniaal Gouverne
ment niet in staat was om in: den eersten tijd de schuld te vol
doen en daarom verzocht hij, dat zijne pretentie mocht worden 
verklaard preferent te zijn., met aanschrijving aan Heeren Gom- 

Generaal om1 hem of zijne gemachtigden te Bataviamissanssen
te onderrichten wanneer de bons hetzij in eens hetzij bij gedeel
ten ter betaling zouden kunnen worden aangeboden. (1)

De Directeur Generaal Goldberg, op wiens advies Commissa- 
Generaal waren, belast met de regeling der aan de Ameri-rissen

kaansche Huizen toegekende schadeloosstelling, en tevens miet 
onderzoek naar de aansprakelijkheid der Indische Regee- 

ring tot vergoeding dier schadeloosstelling, gaf in overweging 
hen aan te schrijven om in afwachting van nadere bevelen; 
geen der bons te erkennen, veel min te voldoen en een onder
zoek in te stellen omtrent den aard der transactie der Indische 
Regeering met Daendels wegens de overname van zijne vaste 
goederen. Deze opdracht werd aan Commissarissen Generaal 
gedaan (2).

een

Na het overlijden van Daendels diende zijne weduwe een 
request in, waarbij zij toekenning van pensioen verzocht dan 
wel geheele of gedeeltelijke voldoening der vordering wegens 
de Indische bons. Het verzoek om pensioen werd afgewezen, 
omdat het pensionneeren van weduwen van ambtenaren niet 
gebruikelijk was behalve in zeer bijzipndere gevallen van kenne
lijk onvermogen. De quaestie der bons hield verband met de 
regeling van den Indischen achterstand, welke nog in behande
ling was (3). Toen die regeling was tot stand gekomen (4) 
ibraoht de Minister tegelijk met zijn advies over de reclame 
der Americaansche kooplieden de quaestiën der geldelijke ver
antwoordelijkheid van 'de Indische Regeering en van de bons 
weder onder de aandacht van den Koning, met overlegging 
van het inmiddels ingekomen rapport van Bousquet en van der 
Meulen (5). In afwachting van het door den Koning te nemen 
besluit had de Minister de Indische Regeering aangeschreven 
(omtrent de bons van wijlen den Gouverneur Generaal Daen
dels vooralsnog geene beslissing te nemen, maar afdoening 
dezer zaak iwas nu wenschelijk. Zijns inziens was de recht
matigheid van verhaal der uitbetaalde schadeloosstelling in 
de eerste plaats op den gewezen. Gouverneur Generaal Daendels 
in het rapport van Bousquet en van der Meulen voldingend 
betioogd en bewezen, maar terecht ook hadden Commissarissen

(1) ' Bijlage 221.
(2) Besluit van 27 Oet. 1815 n°. 15. Bijlage 222.

„ van 31 Oct. 1818 n°. 98.
„ van 5 Maart 1820. Ind. Stbl. 1821 n°. 27a.

(5) Rapport van 24 Jan. 1821 n°. 69. Bijlage 234.

(8)
(4)
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Generaal bij de indiening van dat rappiort het voorstel gedaan 
)om „vóór alles” dien Gouverneur Generaal „zijn tegenzeggen” 
toe te staan en „zelfs in bedenking' gegev'en om de geheele 
zaak te beschouwen en te behandelen als behoorende tot de 
gewone rechtsvordering”. Tengevolge van het overlijden van 
Daendels wais de quaestie echter van aard geheel veranderd en 
moest de Koning nu beslissen of de schadeloosstelling zou 
worden verhaald op de weinig bemiddelde weduwe en. kinderen 
van Daendels of op de leden van den Raad van Indië, die op 
^zijn voorstel en aandringen tot het verbreken der contracten 
hadden besloten.

Het tweede alternatief kwam hem bedenkelijk voor, niet 
alleen omdat de meeste leden der voormalige Hooge Regeering 
reeds overleden waren zonder iets van belang na te laten, 'maar 
vooral omdat met geen mogelijkheid was uit te maken. in. hoe
ver gehandeld was uit vrijen wil dan wel onder den dwang- 
zieken invloed van den Gouverneur Generaal.

Mevrouw Daendels en hare kinderen bezaten geen vermogen 
en zouden zelfs hetgeen zij hoopten door de verevening der 
bons te ontvangen, gebruiken moeten tot het afdoen van 
schulden.

Van bestraffing van den hoofdschuldige kon geen sprake 
meer zijn; en misschien zou zelfs de vraag kunnen worden 
gesteld of de Generaal Daendels „indien hij in het geval 
„ware van zich te verdedigen, niet met eenigen grond de 
„schuld, die hij onder eene vroegere regering op- zich laadde, 
„zoude trachten te bedekken met den iever, dien hij nog vóór 
„de vestiging van de tegenwoordige, ten behoeve der onafhan
kelijkheid van Nederland en van de herstelling van het Huis 
„van Nassau aan den dag had gelegd en met de bereidwillige 
..aanvaarding van eenen post” (het bestuur ter kuste van Guinea) 
„niet alleen in aanzien en belang verre beneden de betrekkingen 
„in welke hij zich sedert twintig jaren had bevonden, maar ook 
„bij uitstek gevaarlijk voor gezondheid en. leven, en, wat nog 
„erger is, gevaarlijk zonder kans op uitzicht op het behalen 
„van roem”.

Van overwegend belang uit een finantieel oogpunt was de 
zaak niet. Bij vergelijking met het totaal bedrag der Indische 
schulden, in welker afdoening reeds was voorzien, zou door 
niet-betaling der bons slechts een onbeduidende som worden 
bespaard, en de reeds uitbetaalde schadeloosstelling zou slechts 
ten halve worden vergoed, wanneer Z. M. „mocht besluiten 
„om het regt van den Lande in deszelfs volle gestrengheid te 
„laten werken op het door hem in min gunstige omstandigheden 
„nagelaten huisgezin”.

De Minister onthield zich van advies, maar hoopte voor

e:..
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ihet vormen vati een oordeel voldoende gegevens te hebben 
geleverd.

De Koning stelde dit rapport in handen van den Minister 
van Justitie van; Maanen. Deze verklaarde door het eerste ge
deelte van de memorie van. Bousquet en. van der Meulen ten 
eenemale overtuigd, te zijn, dat de Gouverneur Generaal Daen- 
,dels en de Raden van Indië in alle opzichten willekeurig en 
tegen- hun plicht hadden gehandeld door contracten af te 
keuren, welke zij uit gehoorzaamheid aan het Hoog Bestuur 
en uit den aard der zaak gehouden waren te eerbiedigen.

Maar niettegenstaande erkenning der daadzaken was hij er 
verre van zich te vereendgen met de daaruit afgeleide gevolg
trekking, dat de Staat de geleden schade zou. kunnen verhalen 
op den boedel van Daendels of van de leden der Hooge 
Jlegeering.

Daargelaten de daartegen reeds door zijn ambtgenoot Falck 
ingebrachte bedenkingen was de Minister van Justitie 

meening, da't in; geen geval, ook al bleek ten duidelijkste, 
welke der ambtenaren voor den willekeurigen maatregel hadden 
gestemd, door het Gouvernement met hoop op slagen tot eenige 
schadevergoeding tegen die ambtenaren kon worden geageerd.

Het betoog van Bousquet en van der Meulen ging uit van 
het beginsel, dat er tusschen het Gouvernement en zijne amb
tenaren zou bestaan lastgeving en lastaanvaarding 
en dat er dus een contract bestond, waarop alle regelen 
va'n rechten, welke in dit geval konden worden ingeroepen, 
toepasselijk waren. Deze opvatting was volgens den Minister 
van Justitie ongegrond. Tusschen het Gouvernement en zijne 
agenten of ambtenaren bestond geen contract, waaruit eene 
civiele actie kon worden geboren, maar wanneer het hoog 
bestuur door verzuim van zijne ambtenaren schade lijdt, moest 
die schade worden toegeschreven aan teleurstelling van het 
vertrouwen, waarmede de ambtenaren ten onrechte vereerd 
waren geweest. Van zijne comptabele ambtenaren kon het 
Gouvernement rekening en verantwoording eischen. Zoodra 
echter de functiën van een ambtenaar van dien aard waren, 
dat tot de uitoefening daarvan een openbaar gezag werd ver
eis cht, kon het plichtverzuim of het misdrijf van den ambte
naar wel aanleiding geven tot afzetting of strafrechtelijke ver
volging, doch nimmer en in geen geval kon tegen den on
trouwen ambtenaar civiliter worden geageerd, tenzij het mis
drijf, waaraan deze zich had schuldig gemaakt, ook tegen 
particulieren had kunnen worden gepleegd. Vervolging in rech
ten achtte de Minister zoo bedenkelijk, dat hij de vrijheid 
nam daartegen te adviseeren (*).

(1) Bapport van 30 Maart 1821 La. On Bijlage 235.

van



ft

111*
'

. Daarop werd de Raad van State geraadpleegd. Dit Hooge 
;Collegie meende het belangrijke vraagstuk der verhouding tus- 
schen het Gouvernement en zijne agenten of ambtenaren te 
mogen laten rusten, omdat de behandeling daarvan niet nood- 
zakelijk en zelfs niet geraden was. De Raad bepaalde zich 
tot 'de vraag of het in de gegeven omstandigheden doelmatig 
en zelfs ma&r aan te raden was om rechtsmiddelen tegen de 
Erven Daendels en de Leden van den Raad van Indië te be
proeven. Na nauwgezette overweging aarzelde de Raad niet 
die vraag ontkennend te beantwoorden „al ware het ook” 
voegde de Raad er bij „dat men in, overeenstemming mët de 
„gevoelens van de beide geraadpleegde departementen het voor 
„i n f a c t o moest houden voor bewezen,, dat de gewezen 
„Gouverneur Generaal Daendels en die Raden van Indië, welke 
„voor het niet erkennen der contracten hadden gestemd, strijdig 
„met "hunne verplichting hadden gehandeld en uit hoofde van 
„ongehoorzaamheid aan hoogere bevelen strafbaar zouden zijn 
„geweest”. , , :

Hiervan overtuigd was de Raad van State dus blijkbaar niet. 
Hij wijst er op, dat er bij gerechtelijke vervolging motieven van 
verdediging zouden kunnen worden aangevoerd, die, wanneer 
zij met ernst werden behandeld, den goeden uitslag der proce
dure ten uiterste twijfelachtig zouden maken. Enkele dier mo
tieven worden aangegeven en ten slotte wordt de vraag gesteld 
of men niet zou kunnen beweren, dat de Gouverneur Generaal 
zou hebben volgehouden, dat hij in de moeijelijke positie, waarin 
hij zich destijds gedurende den oorlog geheel afgesneden van 
en buiten alle gemeenschap met het Moederland bevond, de 
verbreking der contracten als cene volstrekt noodzakelijke 
en door den drang der omstandigheden geboden daad had 
beschouwd, en dat hij alzoo ter goeder trouw en in de hoop 
van de lioogc goedkeuring van zijnen Souverein te zullen 
ondervinden, had gehandeld, zoodat hij daarvoor zoude be- 
hooren te worden beschouwd van alle verantwoordelijkheid 
en verplichting tot schadeloosstelling vrij te zijn (x).

K

IC.

Ofschoon de Koning erkende, dat het bedenkelijk zou kunnen 
zijn een proces te beginnen, verlangde Z. M. toch dat alsnog 
door den Minister van Finantiën zou worden overwogen of 
het niet geheel iets anders was aan de Erven Daendels uit 
te betalen hetgeen zij op den Indischen achterstand te vorderen 
hadden en of er voor het Gouvernement geen termen waren 

door het inhouden daarvan gebruik te maken van het eenige

ct

om

(1) Extract advies van 15 Oct. 1821. n<>. 5. Bijlage 236.
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piddel ‘om ten minste gedeeltelijk het door den Staat geleden 
verlies te herstellen (1).
■ Minister -van Finantiën was toen de gewezen Commissaris 
Generaal Elout, die in de gelegenheid was geweest zelf in 
Indië zich een oordeel te vormen over de handelingen der 
Voormalige Indische Regeering. Hij' was het met de reeds 
geraadpleegde autoriteiten volkomen eens, dat het niet geraden 

telgen de Erven Daendels en de n'og in leven zijnde leden 
der Hocjge Regeering een rechtsvordering in te stellen.
. Hij meende, dat ook de Koning zelf tot zoodanig besluit 
Overhelde en achtte het dus onnoodig de redenen daarvoor 
,nader te ontwikkelen. Van meer belang was de vraag of niet 
door inhouding van hetgeen aan de Erven Daendels toekwam 
het door den Staat geleden verlies zou. kunnen worden vergoed.

Elout meende in allen eerbied deze vraag ontkennend te 
moeten beantwoorden. Wanneer er geen termen bestaan voor 
eene rechtsvordering, dan is er ook geen recht tot het weigeren 
van een betaling, die anderszins behoorde betaald te worden. De 
ivordering der Erven Daendels op den Indischen achterstand 
pocht niet in verband worden gebracht met de zaak der Ameri- 
kaansche schadevergoeding. Over den aard dier vordering had
den Commissarissen Generaal indertijd rapport uitgebracht, 
maar wat daarop gevolgd was, was den Minister van Financiën 
onbekend. Wellicht zou een nader onderzoek kunnen worden 
ingesteld. (2)

Het onderzoek was indertijd opgedragen aan eene Commissie, 
bestaande uit den President van den Raad van Finantiën Vee- 
ckens, den Secretaris Generaal Dozy en den Secretaris van 

:het Gouvernement Baud, in wier handen mede werden gesteld 
•het Koninklijk besluit, waarbij afwijzend was beschikt op een 
•request van den gemachtigde van den gewezen Gouverneur 
Generaal Daendels, houdende verzoek om beslissing in eene 
quaestie tusschen den gewezen Gouverneur Generaal en zijn 
opvolger Janssenis, betreffende de opbrengst van voor rekening 
van eerstgenoemde verkochte vogelnestjes, alsmede een nader 
verzoek van dien gemachtigde aan Commissarissen Generaal 
om' beslissing in die quaestie.

Het onderzoek leidde tot de verklaring, dat er geen verband 
bestond tusschen de bons en eenige overdracht van vaste goe
deren. Onder opmerking, dat de afstand van Buitenzorg aan 

vDaendels door den Koning was goedgekeurd, meende de Com
missie, dat het terugkoopen van het Paleis te Buitenzorg 
met de Bazaar enz. eene niet nadeelige cessie voor den Lande 
was geweest, zoodat de toenmalige Hooge Regeering deswege

(1) Rescript van 23 Oct. 1821 no. 2G. Bijlage 237.
(2) Rapport van 25 April 1822. Bijlage 238.
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van alle verantwoordelijkheid behoorde te worden vrijgekend.
Wat betreft de opbrengst der vogelnestjes was de Commissie 

van oordeel, dat de Gouverneur Generaal Daendels zich die 
inkomsten eigenmachtig had toegeeigend en dus een onderzoek 
omtrent de wenschelijkheid van. terugvordering in overweging 
moest worden genomen. De quaestie tusschen de gewezen Gou
verneurs Generaal hield daarmede verband. ïntusschen hadden 
Commissarissen Generaal op het verzoek van den gemachtigde 
van Daendels om beslissing in het geschil met Janssens afwij
zend beschikt, op grond van het daaromtrent door den Koning 
genomen besluit.

Na ontvangst der rapporten van de Commissie van onder
zoek namen de Commissarissen Generaal de beide quaestiën te 
zamen in behandeling, omdat in het rapport over de vogelnestjes- 
quaestie redenieeringen voorkwamen, die naar hun inzien ook 
golden voor de quaestie der bons. Op grond van die rapporten 
stond het voor Commissarissen Generaal vast, dat men rede
lijkerwijze niet twijfelen kon aan het verband tusschen de afge
geven bons en de overdracht der Buitenzorgsche goederen. 
M.a.w. dat de gelden, voor welke de bons waren afgegeven, 
hadden gestrekt tot betaling van het door de Regeering weder 
ingekochte gedeelte van Buitenzorg. Zij brengen de geschiedenis 
van den afstand in herinnering en beweren, dat deze betrof 
het landgoed, maar geenszins het regentschap. Wan
neer de Koning en. de Minister behoorlijk waren ingelicht, zou 
nimmer voor 39.900 Rds. een bezitting zijn afgestaan, die een 
millioen waard was. Ten slotte worden de volgende vragen 
gesteld: Zou het toenmalig Hollandsch Gouvernement, had 
het de omstandigheden ge.kend, den afstand goedgekeurd heb
ben ? Zou het zich, wanneer die omstandigheden ook na die 
goedkeuring waren bekend geworden, hebben kunnen gebonden 
achten aan de eenmaal gegeven goedkeuring, die op geheel 
andere inlichtingen rustte?

Is het tegenwoordig Ncderlandsch Gouvernement daaraan 
gebonden? Kan het daarentegen overgaan tot geheele vernie
tiging van het gebeurde?

Zijn er redenen van algemeen belang om eene zaak, welke 
uil haar geheel gebracht is en waarbij zoovele personen belang 
hebben, als niet vatbaar voor verandering te beschouwen, m.a.w. 
haar te laten rusten ?

Zijn fle redeneeringen, door den Gouverneur Generaal Daen- 
dels bijgebracht, ten betooge van de noodzakelijkheid cencr ver
meerdering van tractcment in die tijden, wichtig genoeg om hem 
te laten behouden het bezit van het genomene, waarin hij door de 
opgevolgde goedkeuring van het toenmalig Gouvernement, hoe 
.dan ook verkregen, meende zeker te zijn?

.
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Is men daarenboven nog gehouden de aanmerkelijke som, 
welke na al het ge’beuifde nog gevorderd wordt, te betalen? Is 
het onrechtvaardig, onbillijk, hard die vorderingen te ontzeggen 
aan een man, die, zoo men hem in het bezit laat van hetgeen 
uit die weinig loffelijke onderhandeling is genoten, boven het 
hem toegestane tractement een winst van 600.000 Rds. in drie 
jaren gemaakt heeft, welke zonder eenige reden aan het Land 
is ontholuden?

Het antwoord op die vraag wordt overgelaten, aan hen, die 
de Koning nader zou willen hooren.

De toeëigening van de opbrengst der vogelnestjes zou volgens 
Commissarissen Generaal geacht kunnen worden van eenigszins 
minder ernstigen aard te wezen, omdat de vogelnestklip
pen in dé Vorstenlanden door den Keizer en den Sultan 

de Residenten in pacht werden afgestaan. Door henaan
werd de opbrengst gedeeld met den Gouverneur van Tava’s 
Noord-Oostkuist, wiens ambt door den Gouverneur Generaal 
Daendels was ingetrokken. Door zich diens aandeel toe te 
eigenen, trok hij dus geen landsinkomsten aan zich. Maar in 
plaats van den Gouverneur van Java, die geen noemenswaardige 
bezoldiging van den Lande genoot, werden een Commissaris 
(Hoofdadministrateur) en een Landdrost benoemd, die uit ’s lands 
kas werden bezoldigd. Hoe dit ook zij, het was, volgens Commis
sarissen Generaal, niet te ontkennen dat de Gouverneur Gene
raal eigenmachtig zich vermeerdering van inkomsten had be
zorgd. Dit was allerminst te verwachten van dien Gouverneur 
Generaal, die reeds door de toeeigening van Buitenzorg zijne 
inkomsten belangrijk had vermeerderd. Hij had beter gedaan 
met de opbrengst der vogelnestjes in ’s lands kas te storten 
in afwachting dat het Opperbestuur voor eene vermeerdering 
van inkomsten eene beslissing zou hebben genomen. Dit had 
den Gouverneur Generaal Daendels betaamd, die met zooveel 
ijver streed tegen ongewettigde inkomsten van andere lands
dienaren. Commissarissen Generaal stelden

cl

de vraag
of het Gouvernement de handelingen van Daendels ten aan zien 
van de vogelnestjes moest afkeuren en de daaruit genoten 
voordeelen terugvorderen, dan wel of er redenen bestonden 
om hem te laten in het bezit van het genotene. Zij lieten de 
vraag rusten welken invloed ’s Konings te nemen beslissing 
zou hébben op het geschil tusschen Daendels en Janssens en 
of het noodig was dit punt bij de quaestie der bons in oven 
weging te nemen. De zaak was, naar hunne meening, nu vol
doende voorbereid voor een nader onderzoek, dat Z. M. zou 
kunnen opdragen aan deskundige mannen in het Vaderland (1).

(1) Rapport van Commissarissen generaal van 25 Dec. 1818. Bijlage 231.
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Nadat de Minister van Finantiën Eloiut advies had ui toe
bracht, werd zijn ambtgenoot Falck nader gehoord, onder toe
zending van alle rapporten over de quaestie van verhaal en 
het rapport van Commissarissen Generaal over den aard der 
bons en de quaestie der vogelnestjes.

Bij het 'uitbrengen van zijn vorig rapport had de Minister 
Falck zich geplaatst o,p het standpunt van genade voor recht 
en dit standpunt bleef hij getrouw.

Wel was hij, ondanks de bedenkingen van zijne ambtgenooten 
van Justitie en Finantiën, nog van meening, dat er wel degelijk 
grond voor eene rechtsvordering bestond en dus ook voor 
inhouding of vergoeding. Maar van nadere beschouwingen 
onthield hij zich, omdat tegen toepassing van bedoeld recht 
bij hem dezelfde bedenkingen bestonden, die hij in zijn eerste 
rapport had uiteengezet. Daarom kon hij ook niet adviseeren 
voor zijdelingsch verhaal als opgesloten lag in het recht van 
inhouding. Eene andere vraag was het of dit middel zou worden 
toegepast op de vordering van de Erven Daendels ten laste 
van den Indischen achterstand. Hij achtte het bewezen, dat 
de 30 bons de winst waren van zeer berispelijke handelingen 
van den Gouverneur Generaal Daendels.

Omtrent het recht bestond bij den Minister niet den minsten 
twijfel; maar wat betreft de uitoefening van dat recht gedroeg 
hij zich aan de in zijn vorig rapport ontwikkelde bedenkingen. 
Intusschen was bij hem de vraag gerezen of, indien de Koning 
om redenen van staatkundig belang, door liet weigeren der uit
betaling van de bons een voorbeeld wilde stellen, Z. M. niet 
zou kunnen goedvinden om tevens aan de weduwe DaenjdeÜs, 
gedurende haar leven een matige jaarrente of gratificatie te 
verzekeren, waardoor het haar zou, blijken, dat het Gouver
nement niet geleid werd door redenen van pecunielen aard 
en evenmin, de vernietiging bedoelde van uitzichten, waar
mede zij, die aan al het gebeurde geen deel of schuld had, 
persoonlijk zich mocht hebben gevleid.

In de quaestie der vogelnestjes was de Minister van oordeel, 
dat de Gouverneur Daendels zich ook weder had schuldig 
gemaakt aan een hoogst ongeoorloofd bedrijf en zich een 
inkomen had toegeëigend, waarop hij — en vooral hij — niet 
de minste aanspraak had, veel min eenig recht kon doen gelden. 
Hetgeen hij uit dien hoofde had genoten zou met de interest 
kunnen worden teruggevorderd en bij weigering zou hij eene 
gerechtelijke vcroordeeling niet kunnen ontgaan. Bij de be
kende omstandigheden van de Erven Daendels was echter 
van eene terugvordering weinig te wachten en zou eene ver- 
oordeeling ten hunnen laste ook niet het minste voordeel op
leveren. Daarom werd gerechtelijke vervolging ontraden.
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Een nader onderzoek omtrent het door den Gouverneur Ge
neraal Janssens vaar de gemachtigden van Daendels opgevorderd 
aandeel in de opbrengst der vogelnestjes had voor het Gou
vernement niet het minste belang. Die gelden waren Janssens 
bij de afrekening zijner tractementen door het Fransche Gouver
nement finaal toegewezen (1).

Er verliepen verscheidene maanden voordat de Koning een 
besluit nam. Het viel blijkbaar Z. M. moeijelijk af te zien. van 
elke tegenvordering, maar tot toekenning van een pensioen 
aan de weduwe Daendels verklaarde de Koning zich niet 
ongenegen.

Den Minister Falck werd opgedragen een besluit te ontwer
pen, waarbij alles werd afgedaan wat betrekking had op de 
handelingen van Daendels als Gouverneur Generaal van de 
Oost-Indische bezittingen (2). Bij de aanbieding van zoodanig 
concept deelde de Minister mede met geen woord melding 
te hebben gemaakt van een pensioen voor de weduwe Daendels, 
omdat het hem beter voorkwam, dat zij eerst zelf daartoe aan
zoek deed.

Overeenkomstig het gemotiveerde concept besloot de Koning:
a. geen gevolg te geven aan de verantwoordelijkheid, Gou

verneur Generaal en Raden van Indië indertijd opgelegd 
voor de schadevergoeding, die het verbreken der con
tracten van Mr. R. G. van Polanen het Rijk in het geval 
brengen mocht aan belanghebbenden toe te kennen;

b. het onderzoek betreffende de pacht der vogelnestjes en 
het geschil deswege tusschen de Generaals Daendels en 
Janssens gerezen, te houden voor voldongen en af- 
geloopen;

c. te verklaren, dat de dertig stuks bons niet vatbaar waren 
voor verevening ten laste van het Rijk of van de Kol fi
nale kas (3).

Van de laatste beschikking werd kennis gegeven aan den 
solliciteur Boellard, die indertijd het verzoek van Daendels om 
preferentverklaring zijner vordering had ingediend.

Voordat die beschikking werd genomen was liet reeds be
kend, dat de gewezen Commissaris Generaal Elout, later Mi
nister van Finantiën, niet twijfelde aan de rechtsgeldigheid 
eener tegenvordering van den Staat (d).

(1) Rapport van 12 Sept. 1822. Bijlage 240.
(2) ld. 12 Jan. 1823. Bijlage 242.
(3) Kon. Bes. 14 Jan. 1823, n°. 25. Bijlage 243.
(4) Brief v. Spoors. Bijlage 241.
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Waarschijnlijk werd Mevrouw Daendels ondershands inge
licht omtrent de mogelijkheid pensioen te verkrijgen, maar een 
verzoek daartoe werd niet ingediend. De optreding van Elout 
als Minister van Koloniën was vermoedelijk voor de Erven 
Daendels reden om de quaestie der bons voorloopig te laten 
rusten, maar een paar jaren. later wendde Mevrouw Daendels 
zich tot den Koning met het verzoek om verevening van de 
30 bons op den voet van het besluit nopens den Indiscjhen; 
achterstand, dan wel benoeming eener Commissie ten einde 
eene schikking te maken, of aanwijzing der rechtbank, voor 
welke zij den Staat zou kunnen aanspreken.

Het antwoord was, dat werd volhard bij het besluit, waarbij 
de bons verklaard waren voor verevening ten laste der Indische 
kas niet vatbaar te zijn, en dat de adressante omtrent de aan
wijzing van een rechtbank zich behoorde te verstaan met haren 
praktizijn.

Eerst na verloop van verscheidene jaren (in 1833) werd de 
zaak weder aan de orde gebracht door een request van de 
Erven Daendels waarbij zij mededeeling verzochten van de 
gronden van afwijzing hunner vordering, dan wel daaromtrent 
in schikking te treden.

De toenmalige Minister van Koloniën Brocx zag bezwaar in 
de gevraagde mededeeling, welke allicht zou leiden tot een 
lastig proces, maar beval het reeds vroeger geopperd denkbeeld 
aan om aan de Weduwe Daendels een pensioen toe te kennen 
behoudens afstand harerzijds van elke verdere vordering. On
dershands werd met de Erven daarover van gedachten gewis
seld, maar deze bleven aandringen op eene beschikking op hun 
request.

De Minister gaf toen in overweging aan de adressanten 
mede te deelen dat de afwijzing hunner vordering gegrond 
was op eene tegenvordering van het Gouvernement wegens 
het overnemen van Buitenzorg voor eene som ver beneden de 
waarde, hetgeen nimmer zou zijn goedgekeurd, wanneer het 
Gouvernement de juiste toedracht der zaak had gekend. Nadat 
hieromtrent het gevoelen was ingewonnen van de Ministers 
van Justitie en van Finantiën kwam de zaak in handen van 
den inmiddels opgetreden Minister van Koloniën van den Bosch.

Door dezen werd het indertijd overeenkomstig de beschou
wingen van dm Minister Faldk in gen omen standpunt ton aan
zien van de bons zoo goed mogelijk verdedigd en ten slotte 
in overweging gegeven om de gronden voor weigering der 
erkenning van de bons in meer algemeene bewoordingen mede 
te deelen dan vroeger was voorgcsteld. Bovendien werd aanbe
volen den weg van transactie te blijven bewandelen door toe
kenning van een pensioen of een ronde som in eens.
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Hangende de beschikking op dit rapport werd een adres 
van Mevrouw Daendels ontvangen, houdende verzoek omi pen
sioen, na haar overlijden overgaande op hare twee ongehuwde 
dochters. Daar echter niet tevens afstand werd gedaan van de 
vordering op den Indischen achterstand, werd het request bui
ten behandeling gelaten', en de Minister gemachtigd om te 
handelen zooals deze hem in overweging was gegeven.

In die dagen werd door Hertog Bernard van Saksen W.eimar, 
die een exemplaar van zijn, „Precis die la Campagne de Java en 
1811” aan Mevrouw Daendels had gezonden en van haar een 
hartelijke dankbetuiging had ontvangen voor zijne groote waar- 
deering van den Gouverneur Generaal Daendels (*), een beroep 
gedaan op de grootmoedigheid van den. Minister van den 
Bosch ter wille van de weduwe Daendels (2). Maar het was 
voor den Minister niet weggelegd eene minnelijke schikking 
te bewerken. De Erven Daendels waren door medcdeeling 
der gronden voor eene tegenvordering niet bevredigd, en eer
lang bleek uit eene aan het Departement van Koloniën ter 
legalisatie aangeboden volmacht, dat zij wilden trachten hunne 
vordering in Indië geldig te doen maken.

Bij het Departement van Koloniën werd nu overwogen of, 
en zoo ja, welke instructiën aan het Indische Bestuur zouden 
worden gegeven, maar nog voordat hieromtrent eene beslissing 
was genomen, werd uit Indië het bericht ontvangen dat de 
gemachtigde der Erven, de Heer J. C. Daendels te Sama- 
rang, zich tot de Indische Regeering had gewend met een 
verzoek om minnelijke schikking en onder medcdeeling, dat 
hij van de hier te lande beweerde tegenvordering geen kennis 
droeg, maar bereid was haar in rekening te doen lijden.

Bij den brief, waarin dit medegedeeld werd, verzocht de 
Gouverneur Generaal de Eerens, onder vermelding der feiten, 
die zijns inziens ten laste van den Gouverneur Generaal Dacn- 
dels konden worden gebracht, nadere inlichting en instructie; 
over toekenning van pensioen aan de weduwe Daendels zou 
hij gaarne in onderhandeling zijn getreden, wanneer hij de 
daarvoor noodige gegevens had bezeten en ten slotte opperde 
hij de bedenking of de zaak niet moest worden behandeld voor 
de rechtbank in het Moederland, omdat de Gouverneur Gene
raal in geen geval in Indië gerechtelijk kon worden aan 
gesproken.

Inmiddels werd door den Heer Daendels een nader request 
ingediend, in antwoord waarop het verzoek om verevening

(1) Brief van 12 Aug. 1834. Bijlage 24t).
„ 7 Nov. 1834. Bijlage 248.(2)
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der bons door den Gouverneur Generaal werd afgewezen op 
grond van drie tegenvorderingen wegens:

i°. de verbreking der Amerikaansche Contracten;
2°. de schade aan het Gouvernement berokkend door het 

overnemen van Buitenzorg beneden de waarde;
3°. de toeëigening van de opbrengst der vogelnestjes.
Daarop werd de Indische Regeering gedagvaard ter voldoe

ning der bons, maar hel Hooggerechtshof verklaarde de zaak 
niet vatbaar voor eene rechterlijke uitspraak (x). In revisie 
werd dit arrest bekrachtigd.

In Holland werden toen door den advocaat der Erven 
Daendels pogingen in het werk gesteld om de zaak in der minne 
te doen beëindigen, maar de Regeering was daartoe uiet ge
negen, omdat eene schikking na de in Indië gevoerde procedure 
geen houding had en de voorgestelde schikking bij. arbitrage 
onaannemelijk was.

Daarop werd de Staat der Nederlanden voor den Hoogen 
Raad gedagvaard tot voldoening der bons ter waarde van 
396.666:32 r.ijksdaalders of ƒ 134.256,41, vermeerderd met de 
interest van 6 pet. ’s jaars van 1 Augustus 1816 tot uit. Decem
ber 1843, waardoor de vordering in het geheel bedroeg
ƒ 394-01546.

Met tal van gronden en in welsprekende bewoordingen be
pleitte de advocaat der Erven Daendels, Mr. Lipman, hun 
goed recht, maar de Hooge Raad verklaarde de eischers niet 
ontvankelijk in hunne vordering, op grond hoofdzakelijk, dat 
niet de Staat der Nederlanden, maar de Indische Regeering 
had behooren te zijn aangesproken (2).

Daar van het middel van revisie niet het minste heil werd 
verwacht, besloten de Erven Daendels nu in het arrest van den 
Iioogen Raad te berusten en een beroep te doen op de groot
moedigheid van Z. M. Koning Willem II (3).

De Koning verklaarde den Minister van Koloniën Baud 
genegen te zijn door eene vrijgevige beslissing de diensten van 
wijlen den Gouverneur Generaal Daendels te erkennen. Dien
tengevolge gaf de Minister in overweging aan Vrouwe A. E. R. 
van Vlierclen, weduwe van den oud-Gouverneur Generaal H. W. 
Daendels uit de Koloniale kas een pensioen te verleenen van 
I 35°°-
betrof de verloopen jaren te betalen met promessen, af te 
geven door den Gouverneur Generaal van Ned. Indië, aflosbaar

s jaars, gerekend van 1 Mei 1818, en voor zooveel

(1) Sententie van 19 Juli 1837
(2) Arrest van 28 Juni 1844.
(3) 11 ij lage 250.
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in tien gelijke jaarlijksche termijnen, met bijvoeging van 6 pet. 
rente.

Aan het slot zijner voordracht deed de Minister opmerken, 
dat, wanneer de bons werden gekweten op den voet van. den) 
Indischen achterstand (waaronder verscheiden schulden van 
dezen aard waren gerangschikt), de erfgenamen wegens kapitaal 
en interest zouden hebben te ontvangen gehad een bedrag van 
/ 409.300.—. Thans zou de opoffering, behalve het loopende pen
sioen, hetwelk om de zeer hooge jaren der weduwe, niet lang 
meer zou behoeven te worden gekweten, zich bepalen tot eene 
som van ƒ 124.709, die voor net gemak van splitsing en 
met het oog op eene mogelijke daling van den wisselkoers, kon 
worden uitgedrukt in eene ronde som van ƒ 130.000.—.

De Koning keurde dit voorstel goed en nam dienovereenkom
stig een besluit f1).

Hiermede eindigde de jarenlang hangende gehouden quaestie 
over de geldelijke verantwoordelijkheid van DaendeJs voor de 
finantieele gevolgen zijner handelingen als Gouverneur Gene
raal. Al was reeds lang afgezien van verhaal der aan dc 
Amerikaansche koopmanshuizen uitbetaalde schadeloosstelling, 
toch wist het Departement van Koloniën het denkbeeld van 
Koning Willem I, om het daardoor geleden verlies althans 
gedeeltelijk te verminderen door afwijzing der vordering van 
de Erven Daendels op den Indischen achterstand, feitelijk te 
verwezenlijken.

De geschiedenis der Amerikaansche Contracten geeft geen 
hoogen dunk van het regeeringsbelcid van het Departement 
van Koloniën van die dagen.

De verlenging of vernieuwing der aan Mr. van Polanen, tot 
voorziening in de behoeften „der Oostersche Comploiren” met 
name Ambon, Banda en Ternate, door de Indische Kegee- 
ring opgedragen commissie, ten einde te doen voorzien in de 
behoeften der Indische 'bezittingen in het algemeen, getuigt 
niet van goed inzicht in de verhouding va,n het Opperbestuur tot 
den vertegenwoordiger des Konings in Indië. Uit de wijze, waar
op van dien belangrijken maatregel zonder behoorlijke toelichiing 
en stellige bevelen aan den landvoogd werd kennis gegeven, 
blijkt van volkomen gemis van deferentie, en dat nog wel in 
benarde tijden, tegenover een Gouverneur Generaal als Daendels. 
Al konden sommige zijner daden niet worden goedgekeurd, 
is het niet te ontkennen dat hij. ter zake van de Amerikaansche 
contracten bevoegd was te handelen zooals hij gehandeld heeft. 
De gronden, waarop hij beweerde, dat Mr. van Polanen was

(1) K. B. van'12 Aug. 1844, n°. 24 Bijlage 252.
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afgeweken van zijne opdracht, waren vrij wat deugdelijker dan 
de redeneringen, waarmede deze zijne afwijking verdedigde 
of ontkende. Voor het overnemen der aangebrachte ladingen 
werden met de superkarga’s contracten aangegaan, en de last 
om de contracten van Mr. van Polanen gestand te doen werd 
door den Go-uverneur Generaal eerst ontvangen, nadat zij reeds 
waren afgewezen en de schepen, behalve één enkel, dat Meijer 
overbracht, naar Amerika waren teruggekeerd.

Hoe ook moge geoordeeld worden over het bestuur van 
den Gouverneur Generaal Daendels, stellig behoort hij te wor
den ontlast van den blaam, die door Mr. van Polanen op hem 
is geworpen wegens de niet-uitvoering der door dezen gesloten 
contracten. Dat tengevolge daarvan de Amerikaansche handel 
is gestaakt, kan evenmin worden bewezen als wat het lot van 
Java zou zijn geweest wanneer Daendels Gouverneur Generaal 
ware gebleven. En zekier is het, dat het door van Polanen beweer
de verband met de capitulatie van Ambo.n slechts is kunnen op
komen in eene door haat verhitte verbeelding.

Plet eenige voor den Staat nadeelige gevolg is geweest de 
rechtmatige eisch der Amerikaansche handelshuizen ter ver 
goeding hunner geleden schade. Die schade had echter behoo- 
ren te worden geweten aan het Departement van Koloniën, 
dat eene ondoordachte opdracht gaf ten einde ten laste van de 
Indische geldmiddelen eene positie te verzekeren aan Mr. van 
Polanen.
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A. Biografische aanteekeningen betreffende 
Mr. Ii. G. van Polanen.

Rogier Gerard van Polanen, geboren 3 Mei 1757 te Rotter
dam, was de zoon van Jan. van Polanen en Sara Macquelin. 
Van de familiebetrekkingen en levensomstandigheden der ouders 
is niets bekend. Volgens overlevering stamde de familie af 
van Dirk van Polanen, die met andere Edelen Graaf F lor is 
den vijfden hielp ombrengen en wiens vlucht naar Braband 
gevolgd werd door verbeurdverklaring zijner goederen. De ruïne 
van zijn kasteel nabij IJsselstein werd in het verloop des tijds 
eig'endom van de familie Strick van Linschoten. De schrijver 
dezer mededeelingen geeft aan Rogier Gerard den titel van 
Jonkheer. (1)

Van zijn jongensjaren is niets bekend. In het album der leer
lingen van het Gymnasium Erasmianum. komt zijn naam niet 
voor. PI ij moet echter eene degelijke opleiding hebben gehad. 
Op achtticnjarigen leeftijd, werd hij door de kamer der O. I. 
compagnie Delft naar Batavia gezonden als adsistent, waar 
hij 28 Januari 1776 aankwam. Al spoedig werd hij klerk bij 
den Raad van Justitie. Tweemalen werd hij door de regcering 
aan de kamer van XVII voorgedragen voor bevordering tot on
derkoopman, maar niet benoemd, omdat nog genoeg onderkoop- 
lieden gezegd werden in dienst te zijn. Bij de begrafenis van den 
Gouverneur Generaal de Klerck was hij een der gequalificeerde 
dragers van het lijk. (2)

Mij trouwde met Helene Wilhclminc de Vos, geboren te 
VJissingen 22 Octobcr 1762, dochter van Mr. Francois Jacob 
de Vos, in 1765 als extraordinair lid van den Raad van Justitie 
naar Batavia gezonden en aldaar 7 Februari. 1770 overleden, 
en Elisabeth Kroef.

Toen de aan van Polanen voorgespiegeldc benoeming tot se
cretaris van den Raad van Justitie aan een ander ten deel viel. 
verzocht hij „verlossing naar patria” en werd hem 10 Juni 
1783 vergunning verleend om. huiswaarts te keeren met zijne 
huisvrouw, twee kinderen en eene slavin. Blijkbaar was hij dus 
een meer of min bemiddeld man geworden.

In Holland vestigde hij zich voorloopig te IJsselstein. Na 
eenigen tijd, waarschijnlijk van voorbereiding, liet hij zich aan 
de Hoogeschool te Harderwijk inschrijven als juris utriusque

(1) Algemeen© Vadcrlandsche Letteroefeningen 1834. II, bl. 116.
(2) Ary Huysers. liet leven van Reinier de Klerk. Bijlage La. G.

r?
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candidatus; den volgenden dag, 22 October 1785? weid hij na 
verdediging van stellingen bevorderd tot juris utriusque doctor.

Hij had in Zeeland enkele relatiën en werd niet lang na zijne 
promotie benoemd tot adjunct-pensionaris van Vlissingen, de

Waarom hij in 1787 deze betrek-gcboorteplaats zijner vrouw, 
king weder opgaf en naar het buitenland vertrok, met achter
lating van zijn gezin, blijkt niet.

Hij vestigde zich te Lausanne, maar vond, naar het schijnt, 
ook daar niet wat hij zocht, want omstreeks 1790 vertrok hij 
naar Noord-Amerika, ook nu zonder zijn gezin. Vermoedelijk 
hield hij zich daar onledig met journalistieken arbeid.

Toen in September 1795 de Staten-Generaal besloten den 
gezant der Bataafsche Republiek bij de Vereenigdc Staten 

Noord-Amerika, van Berdcel, terug te roepen, werd tegelij
kertijd van Polanen in diens plaats benoemd. (1)

Na de Staatsregeling van 22 Januari 1798 legde hij schrifte
lijk de plechtige verklaring af „altoos te hebben afgekeurd 
en steeds af te keuren het stadhouderschap, het focdcralisme, 
de aristocratie en de regeeringloosheid, en voor zijn Vaderland 
te wenschen een wettige constitutioneele regeering, welke ge
lijke regten en het volle genot van burgerlijke vrijheid aan 
zijne Landgenoten verzekerde”.

Door de Indische Regeering werd de medewerking van den 
Minister van Polanen ingeroepen „ten einde de Amerikaansche 
kooplieden te animeeren, om hunne schepen naar (Java) ten 
handel te zenden. (2) Zijne medewerking werd beantwoord met 
eene dankbetuiging van den Gouverneur Generaal van O ver
stralen „voor hetgeen hij in het werk had gesteld, om. Batavia 
van contanten en gezouten provisiën te voorzien”. (:i)

In 1799 verzocht en verkreeg hij verlof naar Europa en 
tijdens dit verlof deed hij, wegens onzekerheid van zijne positie 
in Amerika, pogingen herplaatst te worden in den kolonialen 
dienst. Voorloopig keerde hij naar Amerika terug. Ditmaal 
werd hij vergezeld-door twee zijner dochters. De andere bleven 
met hunne moeder in Holland. Blijkbaar was het huwelijk niet 
gelukkig. Er bestaan aanwijzingen, dat een verzoek tot echt
scheiding werd ingediend, maar niet ingewilligd, en door tijdge- 
nooten is hij beticht in Amerika een tweede huwelijk te hebben 
gesloten, zonder dat echtscheiding was voorafgegaan. ('*) 
Volgens het Wapenboek van Vorsterman van Oyen werd dit 
huwelijk 12 September 1803 te Boston gesloten met Bernardina 
Adelaide van Doorninck, dochter van den in 1787, om staat-

van

(1) Resolutie der Staten-Generaal van 2 Sept. 1706.
(2) Ned. Ind. Plakaatboek XII, bl. 972.
(3) Brief van 6 Juli 1797.
(4) Bylage n°. 6.
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kundige redenen naar Amerika uitgeweken en in 1797 overleden 
Mr. Martinus van Doorninck.

„12 Mei 1831 overleed i.n den ouderdom van ruim 68 jaren 
Vrouwe Helene Wilhelmine de Vos, echtgenoote van den Heer 
Mr. Rogier Gerard van Polanen” zooals de advertentie van het 
overlijden in de Leidsche Courant luidt.

Als gevolg van het besluit vani het Amerikaansohc Gouverne
ment om niet langer een Minister bij het Bewind der Bataafsche 
republiek aan te houden, nam in 1802 ook de politieke werkzaam
heid van van Polanen in Amerika een einde. Hem werd een 
plaats aangeboden als lid van den Raad van Justitie aaij de 
Kaap de Goede Hoop, die terstond werd aangenomen.

Daar werd hij bevriend met den Gouverneur Janssens en den 
Secretaris Dozy, die hem hoog waardeerden, maar niet vindende 
wat hij verwacht had, verzocht hij na een paar jaren dienst:

„te worden aangesteld tot Commissaris van het Staatsbewind 
„bij de regeering in Indië, niet tot het invoeren van nieuwe 
„ontwerpen, maar tot assistentie van het Gouvernement gedu
rende den oorlog. Bijaldien dit niet mogt worden noodig geoor
deeld, was hij bereid aan te nemen de voorheen meermalen 
„voorgestelde post van Raad ordinair van Indië, mits de Re- 
„gccring werd aangeschreven hem daarbij op te dragen een 
„dier posten, welke aan die qualiteit steeds verbonden waren 
„geweest en daarmede compatibel waren. Hierdoor werd geen 
„der Raden benadeeld, dewijl hij ouder in dienst was, dan 
„zelfs de heeren Wiese, Engelhard en IJsscldijk.” (*)

In afwachting der beschikking van den Aziatischen Raad, 
wist hij eene zending te verkrijgen naar Batavia, om te trachten 
van daar eenige ondersteuning te bezorgen aan het Kaapsche 
Gouvernement.

In deze commissie, welke, naar een zijner vijanden beweerde, 
..gemakkelijk per brief had kunnen geschieden” (2) slaagde 
hij niet, maar al spoedig na zijne komst te Batavia werd hij, 
de „conseillcr privé et intime” van den Gouverneur Generaal” (3) 
en ondanks de bedenking van den Raad van Indië, dat de 
Iïcm hiUking van den Aziatischen Raad omtrent van Polanen’s 
b( stemming behoorde te worden, afgewacht, benoemd tot Vice- 
president van den Hoogen Raad van Justitie. Groot was zijne 
teleurstelling, toen de beschikking van den Aziatischen Raad 
werd ontvangen, dat hij was „ontslagen uit ’s lands dienst 
in de door hem bekleede qualiteit, als Lid van den Raad 

de Kaap de Goede Hoop” met bepaling, 
dat hij te Batavia zou verblijven in afwachting van zoodanig

(1) Brief van van Polanen vermoedelijk aan zijn neef Lambrechtse. Bijlage n°. 2.
(2) Bijlage n". 4 en 6.
(3) v. D. XIII bl. 269.

Ü
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employ als ’s Laïids Gouvernement en de Raad voornemens 
zouden zijn van hem1 te maken voor den dienst der Aziatische 
bezittingen te Batavia, en zullende bij provisie door hem 
worden genoten hetzelfde jaarlijks appointement, hetwelk tot 
hiertoe aan hem (was) betaald geworden”. (J)

De teleurstelling was nog bitterder, toen hem bekend werd, 
dat in verband met eene zending van Commissarissen Generaal, 
eenigc hoofdambtenaren zouden worden uitgezonden, o.a. een 
Presidenten een Procureur Generaal bij het Iioog Gerechts
hof en een Lid van den Raad van Indië. (2)

Te begrijpen is dan ook zijne verzuchting dat „zijne eerzucht 
diep gewond (was) geworden door de onverschilligheid, door 
het Bewind in het Vaderland ten (zijnen) opzichte aan den 
dag gelegd” (3), maar even goed te begrijpen is, dat van 
Polanen ook bij invloedrijke personen op Java geen persona 
grata was. Het optreden van iemand, die van oordeel was: 
„dat zoowel de posten van regeering, als genoegzaam alle 
„lucratieve bedieningen, ten grooten deele vervuld waren 
„door fielten, zwendelaars en dobbelaars” (4), kan moeijetlijk 
geacht worden sympathiek te zijn: geweest.

De oud-Gouverneur Generaal Siberg, vriend van Nederburgh 
en verwant aan personen van aanzien, hield van Polanen voor 
„een gedevoueerden engelschgezinde”. (5). Met den Gou
verneur van Java’s Noord-Oostkust Engelhard, geraakte 
hij op gespannen voet (6) en von Liebeherr, die inder
tijd Lid van het Comité tot den O. I. Handel was geweest en 
na: terugkeer in Indië de vrienden in Holland, op de hoogte 
hield van zaken en personen, schilderde van Polanen af als 
een „slimmen intrigant en anglomaanschen aristocraat” (7).

Zeer aannemelijk is dan ook het vermoeden van van Polanen, 
dat het aan eenige personen in het Vaderland gelukt was, hem 
het vertrouwen van den Raadpensionaris te doen verliezen 
dat hij het daaraan te wijten had, bij de benoemingen voor 
Indië te zijn voorbijgegaan. (8)

Eene hem door den Gouverneur Generaal Wiese en den 
Directeur Generaal van. IJsseldijk opgedragen commissie naar 
Amerika stelde hem in staat om Java te verlaten. IJel ver
loop dier commissie blijkt uit de geschiedenis der Amerikaan- 
sche contracten.

(1) "Resolutie van den Aziatischen Raad van 1 Oct. 1805. Bijlage 5.
(2) Schimmelpenninck, Muntinghe e. a.
(3) Brief van 25 Sept. 1808. Bijlage 31.
(4) v. D. XIII bl. 271.
(5) Brief van Siberg van 20 Nov. 1806. Bijlage 7.
(6) Bijlage 3.
(7) Bijlage 6.
(8) Brief aan R. J. Schimmelpenninck 28 Sept. 1800.

ril
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Toen hem gebleken was, dat de door hem gesloten con
tracten door de Indische Rcgeering niet waren goedgekeurd, 
beschouwde hij zich ontslagen uit den dienst en besloot hij 
zich te vestigow op eene kleine farm, in Connecticut, „om 
zich daar voor de rest van zijn. leven te begraven”. (4)

Het is vreemd, dat de opvolger van Daendels, de Gouver
neur Generaal Janssens, die indertijd aan van Polanen schreef, 
niet te hebben opgehouden te verlangen, naar Indië te gaan, 
en dat zelfs in een ondergeschikte betrekking, wanneer van 
Polanen er het hoogste gezag uitoefende (2), geen poging 
schijnt gedaan te hebben, om zich van de diensten van zijn 
vrind van Polanen te verzekeren. Hij gaf hem zelfs geen kennis 
van zijne benoeming, die van Polanen „bij geruchte” vernam. (3) 

Intusschen verzocht deze zijn vriend Dozy, hem in te lichten 
„of hij zich nog kon beschouwen als Raad van Indië. (4) 

Later heeft hij geschreven, geweigerd te hebben, den. eed 
van gehoorzaamheid aan den toenmaligen Franschen Keizer 
af te leggen, en zich daardoor uit den dienst had ontslagen. (5) 

Gedurende het Keizerrijk deed van Polanen ook geen poging, 
tot herstel zijner grieven; maar na het herstel van Nedcr- 
land’s onafhankelijkheid, liet hij door zijn gemachtigde een 
request indienen aan Zijne Koninklijke Ploogheid den Prins 
van Oranje, houdende het verzoek om in het genot te worden 
gesteld van het hem, als gewezen Agent in Amerika, toe
komend bedrag van 18666 Rijksdaalders zilver geld.

Aan Commissarissen Generaal van N. I. werd opgedragen, 
om na de herstelling van het Nederlandsche gezag op Java, 
en bij bevinding der rechtmatigheid van het verzoek, aan 
Air. van Polanen, of zijnen gemachtigde, zoodanig bedrag te 
doen uitbetalen, als naar hun oordeel in billijkheid toekwam. (6) 

l)c reclame werd gegrond bevonden eii in de Vergadering van 
Commissarissen Generaal van 27 November 1817 werd aan 
van Polanen toegcikend een som van. /.30-198 I.c.

in 1815 was van Polanen in Nederland gekomen, om te trach
ten als Raad van Indië te worden herplaatst. Daartoe diende hij 
een request in aan den Koning, waarop, naar het schijnt, 
geen beschikking werd genomen. Een zijner Kaapsche vrien
den schreef hem, dat de hccren Elout en Buyskes er geen

r";

(1) Brief aan Faure. Bijlage 151.
van Janssens van 27 Mei 1800. Bijlage 52.

(3) Van Polanen aan Dozy 12 Maart 1811. Bijlage 188.
(4) A. v.
(o) Rekest aan den Koning. Bijlage 210.
(G) Besluit van 10 Dec. 1814. Bijlage 211.

(2)
i

A
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: geheim van (hadden) gemaakt „dat zij zich vei zet hadden 
tegen zijne plaatsing in Indië”. (*)

Tijdens zijn verblijf in. Nederland schreef van Polanen „B r i e- 
betr effende het bestuur der Kolonie n”, welke 

zonder vermelding van den naam van den schrijver, het licht

=

ven
•4

zagen.
De door Daendels uitgegeven Staat der N. O. I. Bezit

tingen had den kolonel vafri den Bosch, trouwen vriend van 
van

i

Polanen sinds hunne kennismaking in Indië, aanleiding 
denkbeelden over het bestuur der Koloniëngegeven, om zijne 

uiteen te zetten en zijn oordeel over dit werk publiek te 
maken, (2) ook zonder vermelding van. des schrijvers naam. 
Toen dit werkje het licht zag, was Daendels als Gouverneur 
Generaal ter kuste van Guinea derwaarts vertrokken. Een re
censent maakte de opmerking, dat het „niet edelmoedig was, 
dat deze aanmerkingen juist op denzelfden dag on niet eer, 
in den boekhandel kwamen, waarop de Gouverneur Generaal 
van Nederlandsch Indië, thans tot Opperbevelhebber op de 
kust van Guineai aangesteld, derwaarts moest onder zeil gaan, 
en dus geene gelegenheid had. zich te verdedigen. Zijne 
Memorie had toch lang genoeg het licht gezien, om 
daarop vroeger ioo bladzijden druks te doen ver
schijnen”. (3)

De ambtenaar bij het Departement van Koloniën, II. D. 
Campagne, gaf een tegenschrift (4) uit, waartoe hij zich gerech
tigd achtte door zijn verblijf in Indië, op Ceylon, Batavia, de 
Kaap de Goede Hoop en in Engeland.

De recensie in de Vaderlandsche Letteroefeningen, waar
van de schrijver, volgens van Polanen (5), „den auteur van de 
„aanmerkingen op de Memorie van H. W. Daendels, zoo 
„ongegrond als kwaadaardiglijk had aangevallen”, deed van Po
lanen zich in den strijd mengen, ten einde, door het publi- 
ceeren van een.ige authentieke stukken en daarbij gevoegde 
brieven, het bewijs te leveren van de rechtmatigheid zijner 
afkeuring „van de wjjze en de middelen, door welke het zoo 
„genaamde groote hervormingswerk door Daendels op Java 
„is uitgevoerd.”

Het werkje maakte eenigen opgang en van Polanen verwachtte,

(1) Van Polanen aan Janssens. Bijlage 223.
(2) Brief inhoudende ccnige onpartijdige aanmerkingen op ccne memorie 

enz. enz. 1816.
(3) Vaderlandsche Letteroefeningen. Eerste stuk van 1816, bl. 40.
(4) Java, zijnde een kort overzigt van deszclfs waardij en handel met be

trekking tot Nederland, in antwoord aan den schrijver der aanmerkingen op 
het nieuwe ingevoerde stelsel, op dit eiland, door H. D. Campagne 1815.

(6) A. v.
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„van den schrijver in de Letteroefeningen en den Recensent 
„ook der recensenten, een Ifevigen aanval” (l). Cam,pagne kwam 
slechts in kalme bewoordingen op tegen de minachting, waar
mede van Polanen zijn perpoon had bejegend in, het voorbericht 
zijner Brieven.

Exemplaren vanj van Polanen’s boekje werden ook naar de kust 
van Guinea gezonden, waarin Daendels, in verband met andere 
brieven, het streven zag, om „den Gouverneur Generaal het 
„vertrouwen en respect bij zijne onderhoorige ambtenaren te 
„doen verliezen.”

Van Polanen keerde in October 1816 naar Amerika terug. Na 
eene reis in Duitschland te hebben gemaakt, had hij er van 
afgezien zich daar te vestigen; daar hij wegens de ondervonden 
teleurstelling in Nederland niet wilde blijven, schoot hem „geen 
andere keuze over dan naar Amerika terug te keer en.’

PI ij vestigde zich weder in Connecticut, te Bridgeport, waar 
hij zeer gezien was.

.

;r

(2)

Toen zijn vriend van den Bosch in 1828 was aangewezen 
voor de betrekking van Gouverneur Generaal van N. I., wenschte 
deze hem benoemd te zien tot lid van den Raad van Indië, 
en deelde hij dit aan van Polanen mede, die hem echter ver
zocht, indien hij bij den Koning niet reeds te ver was gegaan, 
het dan daarbij te laten,; „aan wat gij reeds mocht gedaan 
hebben”, schreef hij, „zal ik mij echter niet onttrekken”. (3)

De benoeming ondervond zooveel tegenstand bij den Mi
nister van Marine en Koloniën Elout, dat van den Bosch 
liet geraden vond, de samenstelling van den Raad van Indië, 
zoolang mogelijk te vertragen, totdat hij het oogenblik gekomen 
achtte, om den Koning te stellen voor eene keuze tusschen 
den Minister en hem. Er waren trouwens nog „aindere belang
rijke punten van verschil”. Van den Bosch wist den Koning 
te overtuigen van „de gegrondheid zijner gevoelens”, zoodat 
Z. M. „voldeed aan al zijne verlangens” en ook van Polanen 
benoemde.

De Minister verzocht daarop zijn ontslag „na de verlangde 
voordracht te hebben ingezonden.” (4)

Van den Bosch wenschte zich zelven geluk „met eene be
noeming, die hij van het eerste oogenblik af beschouwd had 
als een der beste middelen, om de gewichtigste doeleinden:r

(1) Brief aan Janssen.x. Bijlage 223.
(2) A. v.
(3) Van Polanen 17 Jan. 1820. Bijlage 244.
(4) Van den Bosch 12 Jnui 1829. Bijlage 245.
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zijner zending; te bereiken.” Van Polainen’s bezwaren zouden, 
hoopte hij, door de schikkingen, welke op Jajva konden wor
den worden gemaakt, werkelijk verminderen, en hij was over
tuigd in van Polanen te zullen vinden een getrouwen raads
man, in wiens uitgebreide kunde en langdurige ondervinding hij 
die voorlichting zou kunnen vinden, welke hij in zijne moeije- 
lijke betrekking' zoozeer noodig zou hebben.”

Ondanks de hem bekende bezwaren, rekende van den Bosch er 
op zijn vriend van Polanen op Java te zullen, zien komen. In deze 
verwachting werd hij echter teleurgesteld. Op grond van zijnen 
gevorderden leeftijd en, van eene doorgestane ziekte, zag van 
Polanen er van af, de reis te ondernemen. (4)

In een hartelijk schrijven betuigde van den Bosch als „on
veranderlijke vriend” zijn groot leedwezen, over de zware teleur
stelling. (2)

Toen van Polanen tot lid van den Raad van Indië werd be
noemd had hij reeds den ouderdom van 72 jaren bereikt.; 
vier jaren later overleed hij, 9 September 1833.

„The Widow Bernardina Adelaide van Polanen” wijdde een 
uitvoerig grafschrift aan zijne nagedachtenis.

Verscheiden jaren later werd door haar, te Bridgeport, een 
„van Polanen Chapel” gesticht, welke 4 October 1849 werd 
ingewijd. Zelve overleed zij aldaar 3 December 1852; zij werd 
begraven op hetzelfde kerkhof als van Polanen (®)>

In Nederland werd van het overlijden van Mr. van Polanen 
met waardeering melding gemaakt, in het Algemeen Handels
blad (4) en de Algemeene VaderJandsche Letteroefeningen. (ii) 

In de Javasche Courant (6) werd een kort levensbericht 
geplaatst.

«r

-

(1) Bijlage 246.
(2) Bijlage 247.
(3) Deze bijzonderheden zijn ontleend aan twee zeldzame boekjes, in het 

bezit van den ïïoogleeraar Mr. J. E. Hecres:
1°. Notices of' the lif'e aml Character of Rogier Gerard van Polanen. (Erom the 

Christian register, of' October 12, 1833) Printed December 1847 (not publishcd.)
2°. A Sermon, preaclied at 1lie consecration of' the Polanen Chapel, Bridge

port Ct, Thursday, October 4, 1849. By Frederik A. Taily, pastor of' the cburch 
of the Saviour, Brooklyn N. Y. (Printed by request, New York). (Printed by 
Henri Speirs 1849.

(4) A. H. van 30 Jan. 1834.
(5) V. L. van 1834, II, bl. 116.
(6) Javasche courant van 4 Juni 1834.
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:

Daendels’ toeëigening van Buitenzorg.B.
ï Ofschoon niet rechtstreeks behoorende tot de geschiedenis 

der Amerikaansche Contracten, werd bij de behandeling der 
vraag of de aan de Amerikanen toegekende schadevergoeding 
zou kunnen worden verhaald op de voormalige Indische Re- 
geering, de aan den G.G. Daendels toegekende volle eigen
dom van Buitenzorg ter sprake gebracht. Volgens de CC. GG. 
Elout c. s. zouden de Koning en de Minister, wanneer zij. be
hoorlijk waren ingelicht, nimmer voor 39.900 rds. eene bezitting 
hebben afgestaan, die een millioen waard was (x). Door dien 
afstand achtten zij het Land benadeeld voor meer dan de helft 
der waarde, hetgeen grond opleverde voor eene rechtsvorde
ring. Deze werd wel niet aangeraden, maar de opmerking 
was voor den Minister Falck voldoende om mede te deelen

!
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dat bij hem omtrent de rechtmatigheid van zoodanige vorde
ring niet de minste twijfel bestond (2). Aan het oordeel van den 
rechter is de quaestie niet onderworpen, maar uit een histo
risch oogpunt verdient zij nog de aandacht.

Bij artikel 3 der Instructie voor den Gouverneur-Generaal, 
vastgesteld den 9en Februari van het jaar 1807, was aan Daen
dels voorgeschreven „de schikkingen omtrent de bewoning van 
Wel te Vrede, mitsgaders het Landgoed Buitenzorg 
(te doen) blijven voortduren, gelijk zij op autoriteit van het 
vorig Bestuur over de Oostindische bezittingen zijn vastgesteld 
geworden.” Het is noodig de wording van dit voorschrift 
na te gaan, omdat blijken zal dat er aan de kennis, die men 
aan het departement van Koloniën van die „schikkingen” droeg, 
niet weinig haperde.

Toen de Commissie-Generaal-Nederburgh hare taak op Java 
had het kasteel van Batavia opgehouden den Gou- 

Generaal goede gelegenheid tot huisvesting te bieden.

i
'

,

4

aan ving, 
verneur-
Wegens ongezondheid der plaats werd door den Gouverneur- 
Generaal aan bewening van een eigen particulier landgoed de 
voorkeur gegeven. Ecncrzijds van oordeel dat het noodig was 
voor den Gouverneur-Generaal een vast verblijf aan te wijzen, 
en wel in de onmiddellijke nabijheid van het garnizoen in de 
omgeving der stad, maar anderzijds van meening dat de lasten 
dier huisvesting niet door de Compagnie behoorden te worden 
gedragen, kwam de Commissie, na de aanvaarding van het

(1) IJriel' van CO. GG. van 25 Deo. 1818, Bijlage 231.
(2) Rapport van 12 Sept 1822. Bijlage 240.
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bewind door van O verstra ten, met dezen overeen, dat van het 
landgoed Weltevreden, door van Overstraten uit eigen middelen 

den heer J. H. Senn van Basei gekocht, een gedeelte 
door de Compagnie zou worden overgenomen voor den aanleg 

het garnizoens-kampement tegen een bij. schatting te be-

van

van
palen som, maar dat het overige gedeelte „telkens door den 
aankomenden heer Gouverneur-Generaal van den afgaanden 
zoude moeten worden overgenomen”, tegen den prijs, dien 
van Overstraten voor aankoop had besteed, na aftrek van het
geen de Compagnie voor het door haar over te nemen gedeelte 
zoude betalen. Werd aldus buiten bezwaar van den lande in de
huisvesting van den Gouverneur-Generaal voorzien, tevens wer
den middelen beraamd om den maatregel van het'minste be
zwaar te doen zijn voor een nieuw benoemden landvoogd. 
Daartoe werd aan de Weeskamer te Batavia de verplichting 
opgelegd om den „aankomenden” Gouverneur-Generaal des- 
gewenscht voor het volle bedrag van de overnemingssom eene 
beleening toe te staan tegen een rente van een half percent 
’s maands. En men becijferde dat deze rentelast gemakkelijk 
kon worden bestreden uit de inkomsten, die den eigenaar van 
Weltevreden toevloeiden uit de opbrengst van het tot het 
goed behoorende land Quitang en het aan den eigendom ge
hechte bazar-privilege, zoomede van de verhuring der ver
koopplaatsen op de bazar. Daarentegen werden geen waarborgen 
gegeven voor behoorlijk onderhoud en herstel der woning en 
voor den goeden staat der bezitting bij de overgave aan den ' 
opvolgenden Gouverneur-Generaal, aan wien evenmin vrijstel
ling werd gegeven van de belasting en de andere omgelden, 
vallende op de verplichte overschrijving bij elke wisseling van 
eigenaar. (J). Niettemin was de Staatscommissie van 1S02 van 
de voortreffelijkheid der schikking zoozeer overtuigd, dat zij 
hare bestendiging aanbeval (2) en zij formuleerde dit voorstel 
bij artikel 4 der Ontwerp-instructie voor den Gouverneur-Gene- 
raai, waaraan artikel 3 der Instructie voor Daendcls bijna 
woordelijk is ontleend.

Ook ten aanzien van Buitenzorg, werd het voorstel der Staats
commissie gevolgd, blijkbaar in de onderstelling dat ook nopens 
dit particuliere landgoed eene „schikking” was vastgesteld van 
gelijken aard en strekking als die omtrent Weltevreden. Men 
had er zich intusschen geen rekenschap van gegeven dat, wel

(1) Ned. Ind. Plakaatboek, dl. XII, bl. 495, vgg. — Met miskenning van 
het verbod dat „immer eenige verandering zal mogen worden gemaakt, die lot 
meerder bezwaar van een aankomend Gouverneur-Generaal zoude kunnen strek
ken”, wist J. Siberg te bewerken dat de prijs van overneming (rds. 127803:47) 
met rds 10000 werd verhoogd (o. c. dl. XIIJ, bl. 431).

(2) M. P. Mijer, Verzameling enz. bl. 166.
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verre van een bezwaar voor den aankomenden Gouverneur Gene
raal te zijn, de gebruikelijke overneming der Buitenzorgsche 
goederen gold als een recht, ten einde hem door de rejvenuen 
eenig meerder inkomen te bezorgen.” Zonder onderzoek en 
motiveering werd eenvoudig de „overneem” van Buitenzorg aan 
de schikking omtrent Weltevreden vastgekoppeld in hetzelfde 
artikel der Instructie, met het gevolg dat deze laatste zou 
worden misverstaan, en. later „het bewonen en bezitten der 
beide landgoederen,” aangemerkt als een aan de bezoldiging 
van het ambt „toevoeglijk agrement en voordeel.”

Voor Daendels, die niet, zooals zijne voorgangers, schatrijk 
was toen hij tot het bewind over Indië werd geroepen, kon 
de pecuniëele voet van benoeming geene zaak van onderge
schikt belang zijn. Er is dan ook geen redelijke grond om te 
twijfelen aan den ernst zijner bewering dat, waar hem aan 
het departement van de Koloniën in het vooruitzicht gesteld 
was dat de schikkingen omtrent Weltevreden en Buitenzorg 
hem eene bate zouden opleveren van twintig a dertig duizend 
rijksdaalders ’s jaars, hij op de verwezenlijking van deze.toe
zegging had gerekend als op de vervulling van een voorwaarde, 
waarop de aangeboden benoeming was aanvaard (x).

„II est connu de Votre Majesté”, schreef Daendels in zijnen 
brief aan den Koning van 27 April 1808 (2), „que la possession 
de Buitenzorg et de Weltevreden n’avoit été assurée comme des 
terres appartenantes a 1’état, et estimées au moiins a trente 
mille rixdales de revenu; qui auraient suffi au delè. de mes 
besoins pour suppleer au 80.000 florins qui du consentement 
de Votre Majesté et avec connaissance du Ministre van der 
Heim, sont payées annuellement a mon epouse en Iiollande. 
Au licu de cela j’ai du acheter et payer ces terres; en outré 
les irnpots sur le transport, les frais d’enregistrement et le rem- 
boursement des dépenses de mes prédeccsscurs surpassaient 
seuls les rcvenus de deux ans. C’est pour cela qu’avec 1’agré- 
ment de Votre Majesté j’ai cédé la terre de Wel te Vredenj 
a l’état, pendant que le Conseii des Indes a laissé a ma libre 
disposition la terre de Buitenzorg, en me délivrant de l’obli- 
gation de la céder h. mon successeur, afin de pouvoir 1’amé- 
liorer et trouver ainsi le supplément a mes traitemens promis 
dans mes instructions et dont j’aurai besoin pour faire les 
dépenses nécessaires.”

Aldus Daendels’ voorstelling van de toeëigening van Bui
tenzorg, in overeenstemming met de feitelijke toedracht, blij
kende uit het den Koning gezonden extract uit de notulen 
der Vergadering der Ilooge Regeering van 29 Maart 1808.

(1) Uijlage 24.
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Bij requèst van den, 2Óeii Maart had Daendels zijne bezwaren 
tegen den aankoop op den traditioneelen voet van de land
goederen ontwikkeld, en als maatregel, van tegemoetkoming 
daaraan verzocht „hem te ontslaan van de verpligting om het 
Landgoed Buitenzorg aan (zijn) opvolger te geven.” Alvorens 
op dit verzoek te beschikken had de Regeering aan den Direc- 
teur-Generaal van IJsseldijk opgedragen Haar omtrent de ge
schiedenis der bestemming van het landgoed voor te lichten. 
In het uitvoerig rapport, ter zake uitgebracht, was op den 
voorgrond gesteld dat in 1745 door de Regeering was besloten 
om' het land, waaraan van Imhoff den naam Buitenzorg zoude 
schenken, kosteloos uit te geven, onder voorwaarde dat het niet 
mocht worden vervreemd, maat „geaccrocheert” zoude blijven 
aan het ambt van Gouverneur-Generaal. Deze voorwaarde had 
de goedkeuring van Heeren Majores niet kunnen wegdragen, en 
gaf aanleiding tot eene nadere correspondentie, die tot het 
resultaat leidde, dat in de uitgifte werd toegestemd, mits zij 
geschiedde „even en in voegen” aLs andere Landen aan par
ticuliere bebouwers en beplanters waren overgelaten d.w.z. aan 
gemelden Gouverneur-Generaal „en deszeifs erfgenamen.” Op 
dien voet werd Buitenzorg in 1751, daar van Imhoff inmiddels 
was overleden, aan zijnen opvolger J. Mossel tegen 
taxatie afgestaan (*). Ook de Gouverneurs-Generaal vart 
der Parra, van Riemsdijk en: de Klerck waren in het 
genot van den vollen eigendom van Buitenzorg geweest, zon
der verplichting om het land aan den opvolgenden Gouver
neur-Generaal over te geven; evenmin geschiedde de -gebrui
kelijke overneming door dezen ter nakoming eencr verplich
ting. In den jare 1780 zoude echter „in Raade van Indië op 
den 29 September bepaald (zijn) dat gemeld Land door den 
aankomenden van den afgaanden Gouverneur-Generaal zal over
genomen worden, vooreerst om de cultuur voor achteruitgang 
te behoeden, maar ook om als het ware door die schikking de 
revenuen van den Gouverneur-Generaal te vermeerderen.”

(1) In Opkomst deel X blz. XXXII, wordt gesteld dat het door Heeren 
XVIIen aan van Imhoffs erfgenamen gegeven verlof tol verwerving van Builen* 
zorg „verviel in 1761, toen het bleek dat de erven van van Imhoff niet in 
staat waren bet landgoed Buitenzorg te bchecren of te doen beheeren”. Deze 
voorstelling is niet zuiver. De waarheid is dat de beschikking van Heeren XVII 
in Indië werd ontvangen, na het overlijden van van Imhoff, en dat zijn opvolger 
Mossel wist te bewerken dat op den door Heeren XVJIen goedgekcurden voet, 
de uitgifte aan hem geschiedde, onder voorwaarde dat hij zich ter zake met 
de Weeskamer „als van Imhoffs boedel onder zich hebbende”, zou verstaan. 
Het is dan ook niet juist dat Buitenzorg aan Mossel werd afgestaan „in officio”; 
hij verkreeg het goed „voor zich en zijne erven” (o. c. blz. 180 in de noot). 
Zie over de poging van Mossel om door een fide-commissaire beschikking in 
zijn testament Buitenzorg voor zijne erven te behouden, het opstel van Dr. F. 
de Haan: „De Heer Faes en de Geschiedenis van Buitenzorg” (Tijdschrift voor 
Nijverheid en Landbouw in N. I., deel 66, bl. 150).
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Kennelijk hadden deze beschouwingen ten doel aan te tooneri 
dat aan Daendels door de inwilliging van zijn verzoek om 
ontheffing van de verplichting tot overgave van Buitenzorg 
aan zijnen opvolger geen grooter gunst zoude worden bewezen 
dan die de Gouiverneurs-Generaal Mossel, van der Parra, van 
Riemsdijk en de Klerck hadden genoten. Van IJsseldijk laat 
dan volgen een betoog dat de verwachting bij de zoogenaamde 
bepaling van 1780 gekoesterd, door de uitkomst niet was ver
wezenlijkt. Immers geen der opyolgende Gouverneurs-Generaal 
was, in verband met de verplichting om het land voor een be
paalde som aan zijnen opvolger over te geven, bereid gebleken 
zich de uitschotten te getroosten die, met name voor de uit
breiding der rijstcultuur, werden gevorderd, en dientengevolge 
waren ook de inkomsten van Buitenzorg niet zoo aanzienlijk 
om in aanmerking te kunnen komen bij de regeling der be
zoldiging van den Gouverneur-Generaal (*), De eigendoms- 
beperking had derhalve haar doel gemist niet alleen, maar 
bovendien was zij een beletsel gebleken voor de1 bevordering 
der rijstcultuur, waarbij ’s Lands belang in het bijzonder was 
betrokken. Op die gronden concludeerde van IJsseldijk dat 
— mits aan den Lande de voordeelen, uit de verplichte koffie- 
teelt, verzekerd werden, en in verband daarmede het gezag 
van den Regent over de bevolking en het toezicht van den 
Gecommitteerde tot de zaken van den Inlander gehandhaafd 
bleef — de intrekking der „bepaling” van 1780 in het belang 
van den Lande moest worden geacht, terwijl ook de billijkheid 
medebracht daartoe te besluiten, teneinde den Gouverneur- 
Generaal Daendels, die aangeboden had voor de verbetering 
van het land uitschotten te doen, in de gelegenheid te stellen, 
ten volle de vruchten daarvan te plukken en langs dien weg 
de inkomsten te verkrijgen, hem bij zijne benoeming toegezegd.

De actuëele waarde van Buitenzorg bleef, zoowel in het 
rapport als in het dienovereenkomstig genomen besluit der 
Hooge Rcgccring, buiten beschouwing, en bezien van het stand
punt, waarop men zich had gesteld, terecht. Buitenzorg had 
door de uitgifte tegen taxatie aan Mossel opgehouden lands- 
domein te zijn; van zijnen voorganger, niet van den Lande, 
zou Daendels den eigendom verkrijgen; aan dien voorganger 
werd de voor de overneming op 39.900 rijksdaalders bepaalde 
prijs betaald. Van cenc nieuwe uitgifte tegen taxatie kon geen 
sprake zijn.

(1) Daendels had ook zijn request van 21 Maart 1808 aangevangen met de 
vermelding dat „bij het regelen van (zijn) tractement (hem) als inkomsten (waren) 
aangerekend de revenuen van de Landgoederen Weltevreden en Buitenzorg, 
ofschoon het particulier eigendom zijnde van den Gouverneur-Generaal, en nooit 
bevorens, zelfs niet door de voormalige Commissarissen-Generaal ouder de inkom
sten van dien ambtenaar in computatie gebragt.”

->

*4*

I
1

V

I
i
I

|

I



188*

feitelijke toedracht ligt 
het zwakke punt der redeneering in het rapport van Commis- 
sarissen-Generaal van 25 December 1818, dat, aangezien Buiten
zorg bij den perceelsgewijzen verkoop blijken zoude een millioen 
waard te zijn, het Land door de ten gunste van Daendels ge
nomen beschikking voor meer dan een vierde benadeeld, en op 
dien grond de schikking, ofschoon door den Koning goedgekeurd, 
voor vernietiging vatbaar zou zijn. De bewering kan enkel ge
bouwd zijn op de meerling; dat Buitenzorg aan Daendels door 
den lande zou zijn verkocht, en die meening is met de feiten 
niet in oyereenstemming.

De voorstelling van de opheffing der aan Buitenzorg gegeven 
bestemming als eene „uitgifte” was intusschen reeds het uit
gangspunt geweest der consideratiën, aan den maatregel gewijd 
i,n de voordracht van den Minister van der Heim aan den 
Koning van 15 Juli 1809. „Het zou misschien opmerking ver
dienen”, wordt daar aangeteekend, „dat men bij de concessie 
geene som ter erkentenis had bepaald, waarop) men anders 
wel had moeten veronderstellen dat men van zelve zou be-

In de verwaa'rloozing" dezer

dacht zijn geweest, zijn, omdat de gewoonte om Landen naar 
taxatie uit te geven, steeds was geobserveerd en ook zelfs 
bij de eerste uitgifte aan den genl. van Imhoff was in acht 
genomen” (1). De aanteekening laat zich kwalijk rijmen 
met de in den aanhef der voordracht in herinnering 
gebrachte resolutie van 1776, waaruit „blijkt dat de koopschat 
wierdt bepaald op 41.500 rds. (2), voor welke de successieve 
Gouverneurs het van de erfgenamen van hunne voorgangers 
in officio ook hebben blijven overnemen”. Door de be
paling dat het Landgoed Buitenzorg van den eenen Gou
verneur op den anderen moest overgaan” verviel niet de ver
plichting voor den aankomenden Gouverneur om liet land 
van zijnen voorganger of diens erven te koopen. Buitenzorg 
was particulier eigendom gebleven.

Zwak is in de ministeriëele voordracht de wedcrlcg- 
tweetal opmerkingen, door van IJssel- 

aan de Hooge Regeering gemaakt, 
van twijfel aan de verbindende kracht,

gmg van een 
dijk in zijn rapport 
blijk gevende
aan de „verklaring in de resolutie van 29 September 
1780” gehecht. Van IJsseldij.k had vooreerst opgemerkt 
dat bij de resolutie de goedkeuring van Heeren XV11 en 
was voorbehouden, en dat hem niet was gebleken dat de Heeren 
zich over die dispositie hadden; verklaard. Het ministeriëele 
rapport vindt daarin aanleiding te verwijzen naar den brief

(1) Bijlage 60, bl. 164.
(2) "Wegens den afstand van Nemgewcr aan den Regent van Tiiandjoer. Ned. 

Ind. Plakaatboek XIII, bl. 179, gereduceerd tot 39.900 rds.
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van Hceren XVI Ien en van 22 November 1*782 ('), waaruit echter 
blijkt dat de zoogenaiamldc „-bepaling” niet anders was dan eene 
overweging, een beroep op eene vermeende, niet nader gedo
cumenteerde bestemming van Buitenzorg, gebezigd als argu
ment voor de redelijkheid om den G.G. van de belasting 
van ’s Heeren gerechtigheid en andere ongelden, vallende op 
de verplichte overschrijving bij de overneming van het land
goed, vrij te stellen. Heeren XVIIen weigerden de vrijstelling, 
deden m.a.w. de resolutie te niet, en toch werd buiten twijfel 
geacht dat door de resolutie de oorspronkelijke voet van uitgifte 
van Buitenzorg was gewijzigd, en het volle eigendomsrecht 
den Gouverneur-Generaal toekomende, had plaats gemaakt voor 
een ambtelijk vruchtgenot!

De andere opmerking van van IJsseldijk bedoelde in het 
licht te stellen dat de Hooge Regeering zelve aan de bepaling 
van 1780 niet de hand gehouden, immers zelve toegestemd 
had in den afstand van het tot Buitenzorg behoord hebbende 
land Nemgewer uit den boedel van van Overstraten aan den 
Regent van Tjiandjoer, die vervolgens dit land aan het lid 
van den Raad van Iridië van Riemsdijk had overgedragen (2). 
Hoewel aangehaald als een inbreuk op de bepaling van 1780, 
mocht volgens het ministeriëele: rapport uit dit feit 
niets meer blijken dan „de bevoegdheid die de Hooge Regee
ring voormaals is toegekend om landerijen uit te geven”.

Het ministeriëele rapport verwijt de Hooge Regeering, dat 
zij niet in aanmerking had doen komen „of een Gouverneur- 
Generaal op wien zoo vele en andere zware ambtsverplichtingen 
rusten, zich aan (de verbetering van den grond en voortzetting 
der cultuur) in dien uitgestrekten. zin als het bebouwen van 
een zoo considerabel goed als Buitenzorg is veronderstelt (3), 
kan overgeven.” Dat dit argument „de bepaling van 1780” in 
gelijke mate treft als den veronderstelden „afstand” aan Daen- 
dels, schijnt niet te zijn ingezien.

Van gebrekkige kennis getuigen vooral de beschouwingen 
in de ministeriëele voordracht, betreffende de schikking om
trent de bewoning van Weltevreden. De mededeeling dat van 
het oorspronkelijk door van Overstraten gekochte landgoed 
niet alleen het voor den aanleg van een kampement voor het 
Bataviaasch garnizoen benoodigde terrein, maar ook het ge-

>

(1) Ned. Jnd. Plakaatbock, X, bl. 631.
(2) Vgl. Ncd. Ind. Plakaatboek XIII, bl. 17 eif 39.
(3) Ongegrond is dus de latere bewering dat als voorwerp der concessie 

aan Daeudels enkel het eigenlijke Lustverblijf van den Gouverneur-Generaal 
was verstaan, en niet de uitgestrekte landerijen die door Daendels aau particulieren 
werden verkocht, (bl. 668).
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deelte dat dienen moest tot eejn „convenabel verblijf van den' 
Gouverneur-Generaal indertijd.” door de Compagnie zou zijn 
overgenomen, is, behalve feitelijk onjuist, een bron van mis
verstand. Het ontging den rapporteur dat uit de inkomsten 
van het aan Weltevreden gehechte land Quitang en de bazar 
bestreden moesten worden de kosten van overneming, onder
houd en herstel, en dat derhalve bij het wegvallen der „ver
plichte overneem 
voor
indruk maakt dan ook het voorstel, aan het slot der Minis- 
teriëele voordracht gedaan om het artikel 3 der Instructie 
voor den Gouverneur-Generaal, dat wegens de beschikking 
der Hooge Regeering van 29 Maart 1808 als vervallen moest 
worden beschouwd, te vervangen door eene bepaling van den 
volgenden inhoud: „De tegenwoordige Gouverneur-Generaal 
zal zich moeten tevreden houden met de bewoning van den 
Huize Weltevreden (1). Hij zal zonder Onze voorafgaande toe
stemming niet vermogen eenig meerder Land te acquireeren, 
als het aan hem geconcedeerd bij Resolutie van den 29en 
van Lentemaand 1808, gelijk ook deszelfs opvolgers in officio 
niet zullen vermogen eenige Landerijen in Eigendom te ver
krijgen of daartoe eenige demarches te doen, zonder vooraf 
daartoe onze speciale goedkeuring te hebben verzocht en ge- 
obtineerd, doch zullen deszelfs opvolgers wederom worden ge- 
steld in het genot der Inkomsten van het Land Quitang en 
dat der Pedakken op de Bazaar, hetzij, indien dezelve onver- 
kogt zijn gebleven, door hen wederom te stellen in het bezit, 
zooals het tot nu toe heeft ploMs gehao.I, of, zoo dezelve mogten 
zijn veraliëneerd, door alsdan aan denzelven uit de verpachting 
der Domeinen jaarlijks toe te leggen eene som van 10.000 rds., 
als zijnde die inkomsten nagenoeg primitivelijk door den Gou
verneur Generaal van Over straten op die somme geëvalueerdV 

Het in deze ontwerp-bepaling op ge nomen verbod van. ,,meer
der” landbezit hield verband met het even tevoren gedaan voor
stel om „de gedane Concessie van het Landgoed Buitenzorg van 
den Maarschalk Daendels voor hem en zijne erfgenamen te 
approbeeren, onder de bepalingen bij de resolutie van de

uit den aard der zaak geene vergoeding 
het gemis van revenuen te pas kwam. Een zonderlingep

(1) „Het Hotel op Weltevreden, ’t welk voor de residentie van den Gouver
neur-Generaal had gediend”, deelt Daendels in zijnen Staat (hl. 87) mede 
„kon niet bewoonbaar gemaakt worden, zijnde hetzelve door de witte mieren 
geheel ondermijnd, waaruit het ontwerp geboren is, om op Wel te Vreden een 
nieuw Gouvernementaal Hotel te stichten.” Daendels woonde, wanneer hij te 
Batavia was, niet op Weltevreden, maar op Goenocng Saharie. Vgl. over den 
aankoop van zijne woning door Jaussens voor rekening van den Lande de 
resolutie van 21 Bloeimaand 1811 (Bijlage 196).
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Hooge Regeering van den 29en van Lentemaand gemaakt, en 
hem in ’t bezit daarvan te confirmeeren.”

De Indische Regeering had de goedkeuring des Konings 
voorbehouden, doch, in stede van daartoe een voorstel te 
doen, akte genomen van Daendels’ toezegging die beschik
king zelve te bewerken. Daendels kwam de toezegging na 
bij een particulier schrijven aan den Koning, terwijl hij even
eens bij particulier schrijven aan den Minister van der Heim' 
diens steun verzocht. Met de overbrenging der brieven be
lastte hij zijnen Secretaris L. W. Meijer, toen deze zich naar 
Holland begaf ter vervulling van zijne zending omi te trachten 
den afhaal van producten uit Java door Amsterdamsche hui
zen te bevorderen.

Bij den Minister had Daendels’ verzuim om; hem met het 
doel van Meijer’s zending langs officieel en weg in kennis 
te stellen ontstemming gewekt, waaraan zich wantrouwen paar
de na de kennisneming eener belangrijke remise door Daendels 
aan zijne gemachtigden in Holland gemaakt. Wellicht is hieraan 
toe te schrijven dat niet terstond, nadat Meijer zijne brieven 
had overhandigd, tot verkrijging van ’s Konings goedkeuring 
stappen werden gedaan. Daarbij kwam dat Daendels, de ge
troffen schikking met de Hooge Regeering als eene particu
liere zaak beschouwende, alleen bij zijnen brief aan den Koning 
een afschrift der resolutie van de Hooge Regeering had ge
voegd, en dat dit stuk bij renvooi van ’s Konings kabinet den 
Minister wa's ter hand gesteld „poiir en prendre connaissance 
et 1c conserver” (1). Eerst bij rapport van 14 Juni 1809, daags 
na de ontvangst aan het Departement van het besluit der 
Hooge Regeering betreffende schenking aan Daendels van 
Jasinga, verzocht de Minister ’s Konings intentie te vernemten 
nopens de met het derde artikel van Daendels’ instructie 
strijdige maatregelen, die ten opzichte van Weltevreden en 
Buitenzorg waren genomen. Aan den naar aanleiding van dit 
verzoek ontvangen last om te dienen van consideratiën, vol
deed de Minister bij zijn voordracht van 15 Juli 1809.

Als leiddraad voor de consideratiën werd in de voordracht 
genomen het rapport van. van IJsseldijk, ofschoon dit, voor 
zooveel Buitenzorg betreft, alleen ten doel had de Hooge Regee
ring voor te lichten omtrent de vatbaarheid voor inwilliging 
van het door Daendels gedaan verzoek om ontslag der ver
plichting tot bewaring der bezitting en overgave aan zijnen 
opvolger. Het door Daendels voorgebrachte motief dat hij 
zicli „door de afgevorderde betaling van ’s Heeren gerechtig-

-•r
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(1) Vgl. Bijlage 57 § 36.
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heid, interest op de beleende kapitalen, als anderszins, met 
ongelden en uitgaven bezwaard (had) gevonden, welke het 
montant der inkomsten van twee volle jaren verre kwamen te 
overtreffen”, en hij „hierdoor blootgesteld (was) aan het ge

vlij) binnen drie jaren mogt komen te 
van het (zijne) in

vaar om, wanneer
overlijden, bij de gemelde goederen 
te schieten, zonder daarvan eenige revenuen te hebben _ge- 
noten”, werd met stilzwijgen voorbijgegaan, en geen conside
ratie waardig gekeurd. Alleen werd betreffende „het tweede 
punt waarop de Directeur-Generaal zijn advies grond, 
toezegging namelijk aan den Maarschalk Daendels hier te 
lande gedaan, dat de inkomsten van Buitenzorg en Welte
vreden veel aanzienlijikier zouden zijn als hij die bevonden, 
had”, opgemerkt dat het „bij eene blote inzage van het 3e 
artikel van de Instructie van den Gouverneur Generaal van 
alle kracht gedemuniëerd bevonden (zou) worden”, wijl hierin 
van geene bepaling (was) gesproken, en uit de Instructie niets 
was af te leiden! Hetzij men Daendels’ critiek op de be
staande schikkingen niet begreep, hetzij men die ongegrond 
oordeelde, gispte men de voorbarigheid der Hooge Regeering. 
„Indien”, lezen wij, „met minder precipitance in deze was 
te werk gegaan en (de Regeering) gewacht had tot men kennis 
zoude hebben gehad van de Instructie van den Generaal Daen
dels (welke men kan nagaan dat Hij eerst circa een maand 
nadat de zaak deszelfs beslag reeds had, moet ontvangen 
hebben met den Schout bij Nacht Buyskes) dan zoude men 
gezien hebben dat (bij de Instructie) op het bewoonen en 
bezitten van die Landgoederen als op een toevoeglijk agrement 
en voordeel was gerekend en dat de bepaling daaromtrent 
op eene wijze was ingericht, waarop duidelijk doorstraalde 
dat men alhier in het begrip stond dat het gebruik der Landen 
accessoir was aan den post van Gouverneur GV’

Hiervóór werd reeds gewezen op den door IJsseldijk te 
kennen gegeven twijfel aan de deugdelijkheid van den grond
slag der „bepaling” van, 1780, in verband met het in herinne
ring gebrachte feit dat door Heer en Majores bij de toestemming 
in de uitgifte van Buitenzorg aan van Imhoff niet getreden 
was in diens „intentie om (het landgoed) te dispicicercni 
tot een eigendom in officio, om bij deszelfs opvolgers bezeten 
te worden, welke periode de Iieeren Meesters van dien tijd 
wel expresselijk schijnen te hebben gepasseert.” Weliswaar was 
niettemin het aan den Gouverneur Generaal Mossel „en erfge
namen” in vollen eigendom afgestaan land successievelijk over
gegaan op de volgende Heeren Gouverneurs-Generaal”, doch 
„zonder dat er eenig spoor gevonden werd, als was die (over- 
gang) het gevolg geweest van eenige verpligting.”

de



-' 143*■

Laat ook' de steller der ministeriëele’ voordracht het raad
sel der conversie van den vollen eigendom in een ambtielijik 
vruchtgenot onopgelost, dat nog om, andere dan fiscale redenen 
’s Lands belang vorderde het gebruik van Buitenzorg acces
soir te laten aan den post van Gouverneur-Generaal, werd niet 
gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt. Integendeel verklaar
de de Minister zich „met den rapporteur van IJsseldijk wel 
(te kunnen) vereenigen in het bovendien algemeen aange
nomen en door de ondervinding bevestigd sustenue dat de 
eigendomlijke possessie van land de grootste aanmoediging 
tot verbetering der grond en voortzetting der cultuur in zich 
bevat en dat het precair bezit, dat de Gouverneurs daarvan 
gehad hebben, de zot ge om die tot eene grootere volmaaktheid 
te brengen, in den weg heeft gestaan.”

De instemming met dit sustenu kon nochtans niet weg
nemen de bedenking „of een Gouverneur Generaal, op wien 
zooveel andere zware ambtsverplichtingen rusten, zich (aan 
de verbetering van den grond en voortzetting der cultuur) in 
dien uitgestrekten zin als het bebouwen van een zoo conside
rabel goed als Buitenzorg is veronderstelt, kan overgeven,” 
waarbij nog komt de bedenking „of een Gouverneur wel land
bezitter behoord te zijn, waarover men van ouds reeds in ge
voelens schijnt te hebben gevacilleerd.” Had bovendien wel 
eenige meerdere overweging verdiend het door van IJsseldijk 
„slechts als in ’t voorbijgaan aangestipte punt dat de con
cessie van Buitenzorg niet kan worden gerekend tot praejuditie 
van een opvolgend Gouverneur”, allerminst achtte de Minister 
te verdedigen dat, ofschoon de approbatie van hoger gezag 
hier te lande was voorbehouden, de Iiooge Regcering „zich 
is te buiten gegaan door het in deliberatie nemen zo als op 
het slot van hare Resolutie wordt gezegd, om het gedeelte 
van Weltevreden of het stuk Lands genaamd Quitang en de 
Bazar te verkopen; want door dien verkoop wordt de zaak ge- 
bragt buiten haar geheel, ingeval de concessie hier te Lande 
wierd geïmprobeerd, omdat daardoor de revenuen die de Gou
verneurs tot nu toe daarvan trokken voor altoos zouden weg
vallen.” j i

Op grond van deze bedenkingen kwam men tot het besluit: 
„dat men in doezen met te veel overhaasting is te werk gegaan, 
en men zich in geval van improbatie aan inconvenienten heeft 
bloot gesteld, die door een rijper overleg of wel door dei zaak 
vooraf aan het oordeel van Uwe Majesteit te onderwerpen 
alvorens die tot stand te brengen, ten minste door voorzichtige 
maatregelen van voorziening waren te voorkomen geweest.

„Het zijn gedeeltelijk deze inconvenienten, maar nog meer 
de moeilijke staat van afscheiding, waarin het Rijk zich met

Sr
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hare Colonien bevindt, Sire! die mij weerhouden, na! de be
schouwing vati dit alles een voorstel te doen, hetgeen in 
ordinaire tijden gepaster zou voorkomen en ook beter strooken 
met de bedenkingen hier te voren opgegeven, dan dat waartoe 
ik mij bij het slot dezes zal verstouten. Hoewel, ik aan de eene 
zijde gemeend heb deze voor de zaak zelve zoowel als voor de 
form, waarin die behandeld is, niet zeer gunstige reflectien 
voor Uwe Majesteit niet te mogen verbergen, schijnt het mij 
aan den anderen kant toe, dat men te verre gevorderd is: om 
in dit tijdstip op redres aan te dringen, hetgeen niet zonder het 
maken van veel ophef zoude kunnen geschieden, die welligt 
voor de goede rust zeer gevaarlijk en voor de algemeene be- 
langens zeer schadelijk zouden kunnen uitlopen. In dit oogen- 
blik dat door de in werking gebragte nieuwe bestellingen en 
inrichtingen van Bestuur op Java, deze Colonie als het ware 
in eene crisis staat, welke, zooals het zich tot nog toe laat 
aanzien ten goede kan uitvallen indien de verwondering, welke 
eene plotselinge overgang van een slap tot een krachtig Be
stuur op den vadsigen Inlander heeft moeten bewerken, tot 
eerbiedige vrees overgaat, en om welken indruk te behouden, 
men vooral den moed van den Generaal Daendels niet zal 
behooren uit te blusschen, maar hem tot volharding noopen, 
wijl het te vreezen is, dat moedeloosheid eene terugkeeringi 
tot slapheid konde ten gevolge hebben, die zooals de zaken 
nü gespannen staan, van de veruitziendste gevolgen konden 
zijn. Ik zoude derhalve om deze gewichtige consideratie aller
meest, en ook als eene daarbij komende om de gewisselijk niet 
onverschillige uitwerking, welke de Concessie van dit vrucht
baar land kan hebben op de rijstteelt, die aanmerkelijk kan 
contribueeren om de hoofdplaats van dit onontbeerlijk artikel 
te voorzien, en tegen hongersnood te beveiligen, Uwe Majes
teit eerbiedig durven voordragen: i°. de gedane concessie 
van het Landgoed Buitenzorg aan den Maarschalk Daendels 
voor hem en zijne erfgenamen te approbecrcn” enz.

Het verdient de aandacht dat op dcnzelfden dag waarop het 
rapport werd verzonden, geteekend werd de brief van den Minis 
ter aan Daendels, strekkende tot mededeeling dat hij de beschik
king der Hooge Rcgeering, waarbij aan Daendels, als een bewijs 
harer erkentenis voor de reductie van het Bantamsche Rijk 
het land Jasinga werd aangeboden, aan den Koning had ge
rapporteerd „dewelke deze daad der Hooge Rcgeering heeft 
gedesapprobeerd en mij heeft gelast om aan Uwe Excellentie 
kennis te geven dat het Hooggedachtc Zijne Majesteit zoude be
vreemden Uwe Excellentie gedisponeerd te vinden om van eene 
autoriteit, die U ondergeschikt is, eene gift aan te nemen van 
een Eigendom, dat uit deszelfs aard een gedeelte der Domeinen
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uitmaakt, en dat hoogst dezelve verlangd, dat die onregelmatige 
dispositie worde vernietigd.”

Het was miet herinnering' hieraan, dat Koning Lodewijk in 
zijnen brief aan Daendels van 19 Juli 1809 mededeelde: „Quoi- 
qu,e je n’aye pas trouvé regulier oe qu’a fait le Cons-eil des 
Indes, qui vous est entièrement subo'fdonné, (relativement au 
pays de Jasinga) (*), j’ai eependant approuvé les arrangements 
relatifs aux campagnes de Weltevreden et de Buitenzorg.” De 
brief eindigt met het eigenhandig naschrift: „Soyez bien tran- 
quille sur la confiance et Bestime que j’ai pou'r vous.”
! Ij !

I;

„Daar het intrekken van de resolutie van 29 September 1780 
om het landgoed Buitenzorg van den eenen Gouverneur-Gene- 
raal op den anderen te doen overgaan, door de Hooge Regeering 
ter regte is beschouwd als het eenige middel om dat land, 
’t welk op vele plaatsen nog onbebouwd ligt, te doen culti- 
veeren, nadien het van geen eigenaar kan worden gevergd 
om bij een tijdelijk bezit tot zware verschotten en opofferingen 
te komen, die hij niet zeker is immer gecompenseerd te krijgen, 
zoo volgt daaruit dan ook van zelve dat de voorm. dispositie 
van de Regering overeenstemd met de belangens van den 
lande, welke er absoluut bij is geïnteresseerd dat d© door haar 
uitgegeven landen worden gecultiveerd.” Het is gebleken dat 
dit argument in Daendels’ brief aan den Minister (2), aan 
van IJsseldijks rapport ontleend, tot berusting in de concessie 
heeft bijgedragen.

I11 het kort na. Daendels’ vertrek van Java door een zijner 
grootste vijanden, N. Engelhard, bij den G.G. Janssens inge
diende verhaal van de toeëigening van Buitenzorg en den per- 
ceclsgcwijzen verkoop van dit landgoed (3), is aan van IJsseldijk 
verweten door cene onware voorstelling va.n den staat der cultuur 
in de Buitenzorgsche landen, Regeering en Opperbestuur te heb
ben misleid. Het van locale kennis getuigend bericht, nader 
uitgewerkt in Engelhard’s in 1816 verschenen Overzicht (4), 
heeft op de latere beoordeeling der „toeëigening” een onmis- 
kenbaren invloed geoefend, ofschoon de gevoelens, die de 
schrijver ten opzichte van Daendels koesterde, op vertrouwen 
in de onbevangenheid zijner voorstelling der feiten en. 
critiek van de getroffen maatregelen, geen aanspraak konden

(1) I)e tnsschcn haakjes geplaatste woorden ontbreken in den brief, zooals 
die staat afgedrukt in Mendels’ werk over Daendels (bl. 200). Dat de inter
polatie de bedoeling van den schrijver weergeeft, moge blijken uit Bijlage 08.

(2) Bijlage 24, bl. f)6.
(3) Brief van 15 Juni 1811, opgenomen als derde bijlage in van Polanens 

„Brieven betreffende het Bestuur der koloniën” (1816).
(4) Blz. 109 vgg.

< ■
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geven, Van den staat van cultuur tijdens de komst van Daen- 
dels wordt in het „Overzigt” een boeiend tafereel opgehangen, 
samengevat in de stelling dat „dit Land was in den aller- 
florisa'ntsten staat, en ieder opgezetene jouisseerde van zekere 
welvaart.” De schildering treft intusschen het doel niet, daar 
van IJsseldijk’s argument — volgens Engelhard door Daendels 
in de pen gegeven (x) — slechts een schakel is in; het betoog 
ter afkeuring van de dispositie van 1780. In dit verband was 
als uitkomst der ondervinding aangevoerd dat „de rijstcultuur” 
— over andere cultures, speciaal de koffie-cultuur, waaruit de 
eigenaar geen voordeel trok, wordt niet gesproken 
(het) Landgoed bij eene actieve zorg, oplettendheid en moeite 
bijzonder vatbaar is, evenmin, ten behoeve van den eigenaar, 
als van den Lande, zoodanig is verbeterd, dat de inkomsten 
daarvan in aanmerking zouden kunnen gekomen zijn voor een 
Gouverneur-Generaal, of dat de daarin gebouwd wordende rijst 
van een eenigszins belangrijken invloed zoude zijn geweest 
op de benoodigdheid van Batavia”. Hiertegenover stellende 
dat bij Daendels’ komst op Java, Buitenzorg „het geculti- 
veerdste van alle Landen in de environs van Batavia was, 
en dat hetzelve in de regenmousson, als de vaart van Java 
gesloten was, tot eene broodschuur strekte voor den stedeling”, 
wéerlegt Engelhard niet dat in het overige gedeelte van het 
jaar, de stedeling voor de voorziening in de rijstbehoefte afhan
kelijk was van den aanvoer van Che!ribon en Oost- 
Java, — eene afhankelijkheid, welker opheffing Daendels een 
dringend Landsbelang oordeelde met het oog op het verwachte 
beleg van Batavia van de zeezijde, daar „bij belemmering van 
den aanvoer, de hoofdstad aan gebrek en hongersnood werd 
blootgesteld”, gelijk het geval was in 1800 „toen de roede van 
Batavia door de Engelschen zeer nauw geblokkeerd werd” (2). 
Uit landbouw en veeteelt trok de eigenaar, volgens Engelhard’s 
eigen opgaven, niet meer dan 5500 rds. ’s jaars, m.a.w. minder 
dan de bazarpacht, die 8000 rds. ’s jaars opleverde. „Ik zoude 
hebben kunnen volstaan”, roept Engelhard uit, „met het aan
gehaalde van den Generaal Daendels wegens den ongeculti-

tegen te spreken, met

,,waarvoor

veerden staat van Buitenzorg. 
den lezer attent te maken, dat de Generaal D. den 26 (ten 
regten 29) Maart 1808 in het ongereserveerd bezit van Buiten
zorg geraakt zijnde, bereids op den 23 April het land Cam- 
pong Baroe, dat op nog geen zevende gedeelte van den gebeden 
koop konde gerekend wa'rden, aan den Landmeter P-ieter Tency, 
bij wijze van gunst, heeft afgestaan voor rijksd. 70.000 zilver.”

(1) Overzigt, bl. 113.
(2) Staat, bl. 12 en 61.



?4
147*

Engelhard’s verdienste zou, grooter geweest zijn, indien hij 
duidelijk gemaakt had, welke redenen Tency hebben kunnen 
bewegen voor 70.000 rds. zilver te koopen een zevende ge
deelte vali het landgoed, welks waarde, volgens zijn eigen be
rekening over de revenuen van 10 pet. per jaar — voor twee 
derde nog hun bron vindende in de basar van Buitenzorg — niet 
meer beliep dan „eenmaal honderd duizend rijksdaalders zilver.” 
Elders deelt hij mede dat „aangehaalde Tency hem bij zijn leven 
had gezegd, dat bij den koop van Campong Baroe de Generaal 
D. hem verzekerd had van steeds te zullen zorgen, dat de rijst 
nooit lager daalde dan. een honderd rijksdaalders de Coyang'X1). 
Wanneer men bedenkt dat Daendels de prijsverhooging der 
rijst eene noodzakelijkheid oordeelde ter opbeuring van de 
„vervallen cultuur”, die hij in de Bataviaasche Ommelanden 
had waargenomen (2), is éjr reden om in. don door Tency betaal
den prijs eene afspiegeling te zien van de verwachtingen, welke 
van Daendels’ reorganisatie gekoesterd werden. De veranderin
gen in bestuur en de rechtspraak hadden haar beslag reeds 
gekregen door de resolutie van 14 Maart 1808 (3).

Volgens Daendels zou „het eigenaardig gevolg van het pre
cair bezit steeds geweest zijn dat geen Gouverneur de noodige 
onkosten wilde doen om de inkomsten der gezegde goederen 
te vermeerderen” (4). Eene illustratie dezer bewering biedt 
Engelhard’s mededeeling dat „de Gouverneurs-Generaal Bui
tenzorg beschouwden als eene Lustplaats, om zich eenmaal 
in het jaar, met hunne familie en vrienden derwaarts te be
geven, ten einde zich van het laborieuse van den post, als 
continueel ingespannen gedachten vorderende, aldaar, ontdaan 
van de zorgen, eene recreatie te bezorgen, waartoe de tuinen 
te Pondok Gedé, Tjcceroa, alwaar men met een rijtuig kon 
komen, en Tjepanas, in het Tjiandjoersche gelegen, zeer ge
schikt waren, zijnde hier alles, op eene eenvoudige wijze, op 
zijn Europccsch ingcrigt, terwijl men van een climaat als dat 
van ons Vaderland jouissccrdc” (5). Meende Engelhard met 
deze beschouwing de „bepaling van 1780” te kunnen ver-

i

(1) Overzigt, bl. 172.
(2) Staat, bl. GO.
(3) Bij de concessie aan Daendels was het land ontheven van de verplichte rijst- 

lcverantie, maar deze beschikking kan op de inkomsten van den eigenaar geen 
invloed hebben nitgeoefend, wanneer juist is, wat Dr. F. de Haan in zijn aau- 
gehaald opstel mogelijk acht, dat de op papier gehandhaafde verplichting tot rijstle- 
vering, inderdaad reeds geruimen tijd niet was gehandhaafd. — l)e bevoegdverklaring 
van den eigenaar om van de opgezetenen meer dan een tiende van de opbrengst 
te heffen, door welken maatregel later beweerd is geworden dat Daendels zijn 
inkomsten zou hebben verdubbeld, werd eerst in het volgende jaar (26 Febr. 
1809) afgekondigd.

(4) Staat, bl. 29.
(5) Overzigt, bl. 114.

<■«
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dedigen, Daendels stelde zich ten opzichte van Buitenzorg 
andere eischen. In zijnen brief aan den Minister van 23 Augus
tus 1809 — geruimen tijd derhalve vóórdat hij in kennis kwam. 
met de approbatie des Konings. op het ontslag der bepaling 
vab 1780 — deelde hij mede dat hij „de gebouwen op Buiten
zorg (had) laten bewoonbaar maken, en, op het oogeniblik nog 
daarbij (voegde) het middelgebouw, hetwelk daaraan ontbrak, 
ten einde hetzelve te brengen in een staat, om door een repre
sentant van Zijne Majesteit waardiglijk bewoond te kunnen 
worden, zijnde mijn voornemen om hetzelve in dien staat met 
een klein gedeelte van het door verbeterde inrigtingen impor
tant geworden landgoed aan de Hooge Regeering tegen, een 
matigen prijs aan te bieden, om te strekken tot een principaal 
verblijf van een nieuwen Gouverneur-Generaal bij deszelfs aan
komst in deze kolonie, en vervolgens als een lustplaats, ter 
recreatie en herstelling van gezondheid en kragten van Hoogst- 
denzelve” (1). Engelhard heeft niet kunnen ontkennen dat 
Daendels zich voor de bevordering der cultuur moeite heeft ge
geven, zij het dab ook met de schampere opmerking dat de Gene
raal Daendels zich van deze lap grond (het land Sindangbarang) 
een speelpop maakte (2). En met den Regent trof Daendels 
eene schikking „ten einde denzelve te brengen in eenen staat 
van opulentie, welke hem meer en meer aan de belangen 
van het Gouvernement zal verbinden, zijnde hij bij mijne aan
komst alhier tot desperatie gebracht geweest door de kneve
larijen van groote en kleine Europeesche bediendens, zoodanig 
dat hij zijne demissie wilde vragen en met zijne handen de 
kost win'nien” (3).

?
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„IntU'S£chen”, erkent Daendels in zijnen Staat „heeft Bui
tenzorg mij veel meerder opgebragt dan ik had kunnen ver
wachten, waïit nadat door eene verbeterde inrigting de jaar- 
lijksche inkomsten gebracht waren op rds. 60.000, heb ik 
hetzelve bij gedeelten verkocht voor rds. 860.000 papieren geld.”

Deze belangrijke voordeelen zullen wel de hoofdoorzaak zijn 
geweest van de ergernis, welke later de met de Regeering ge
troffen schikking, die aan Daendels het onbelemmerd recht 
van verkoop van Buitenzorg verzekerde, gewekt heeft. Inder
daad hebben de verkregen voordeelen verre overtroffen de 
compensatie van de „voorschotten en opofferingen”, die Daen
dels zich getroost had — de onevenredig lage aankoopsom, :■

:
(1) v. D. XIII bl. 411. Daendels zelf' had na zijn aankomst in Indië zich 

genoodzaakt gezien, gebruik te maken van de gastvrijheid van den Direcleur- 
Geueraal van IJsseldijk (Bijlage 17).

(2> Overzigt, bl. Ï76.
(3) v. D. XIII bl. 459.
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aan Waese betaald, en de op de overneming vallende ongelden 
mede in aanmerking genomen —, en wat als redelijke belooning 
voor de als eigenaar „betoonde oplettendheid en moeite” kan 
gelden. Daendels heeft niet waar kunnen maken dat voor de 
verkrijging der inkomsten, hem bij zijne benoeming toegezegd., 
en voor de „verbetering” vain het landgoed, zooals die door 
hem werd tot stand gebracht, het recht van den „vollen” eigen
dom noodig is geweest.

Maar iets anders is het de aanvraag der concessie, en het 
misbruik door Daendels gemaakt van de meegaandheid der 
Hooge Regeering af te keuren, iets anders zijn handels
wijze voor te stellen als zelfverrijking'; met bewuste be- 
nadeeling van den Lande en misleiding van het Opper
bestuur. De voorstelling van Weltevreden en Buitenzorg 
als landsdomiein was, evenals de aan Daendels bij zijne be
noeming gedane toezegging van aanzienlijke inkomsten uit 
die goederen, met den voet, waarop' het bezit moest worden 
aanvaard, in strijd. Bovendien was de handhaving der be
staande schikkingen bevorderlijk noch aan het publiek belang, 
noch aan de rechtmatige belangen van den Gouvemeur-Gene- 
raal, verplicht als deze was om, uit de inkomsten, behalve 
de niet onaanmerkelijke kosten van overneming, ook de rente 
der opgenomen kapitalen, zoomede de uitgaven voor onderhoud 
en herstel, zelfs die va'n verbetering te bestrijden. Het bleek 
Daendels dat de bestemming der Buiitenzorgsche landen tot 
bron va'n inkomsten voor den regeerenden Gouverneur-Gene
raal werd afgeleid uit eene beschouwing, welke, voorzoover 
zij het belang der cultuur betrof, den toets der critiek niet kon 
doorstaan, en dat vóór 1780 de Gouverneurs-Generaal, krach
tens den door Hoeren XVIIen goedgekeurden voet vain uit
gifte, den eigendom van het Landgoed formeel „voor zich en 
hunne erfgenamen” hadden gehad. Dit maakt verklaarbaar 
dat hij in de meendnig k,on verkeeren zich niet ten ko-sto 
van den Lande te bcv,oordeelen, met de ten iet doening] 
der „bepaling” van 1780 te bewerken, onder voorwaarde dat het 
koffie-servituut ten behoeve va'n den Lande bestendigd bleef. 
Daarbij handelde Daendels in de verwachting dat de Koning 
genegen zou worden bevonden in de herziening vain den pecu- 
niëelen voet zijner aanstelling te bewilligen, en in die ver
wachting heeft hij zich niet bedrogen. Wanneer het juist is dat, 
zooals de C.C. G.G. Elout c.s. onderstelden, maar door kennis
neming van de stukken niet bevestigd vvordt, de Koning ten 
aanzien van den omvang der concessie niet voldoende was voor- 
gclicht, clan is het onredelijk hiervan een grief te maken aan 
Daendels, die mocht aannemen dat het departement van kolo-
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niëii over de .gegevens beschikte om volledige inlichting te 
verschaffen.

Ten slotte staat vast dat Daendels bij, den verkoop aan den 
Lande van het gedeelte van Buitenzorg, dat de bestemming 
tot verblijf van den Gouiverneur-Generaal zoude behou
den, en de Buitenzorgsche bazar niet van baatzucht heeft 
doen blijken; voor de „behuizing” vorderde hij niet meer dan 
„de somma, welke de verbeteringen aan de nieuwe gebouwen 
en de reparaties (zouden blijken te kosten), zonder voor den 
grond, zoomin als voor oude gebouwen iets te pretenderen” (1).

Het wa's juist deze schikking, waarvoor de Regeering in 
het moederlaind hem den bedongen prijs zou onthouden.

Gestanddoening van Koning Lodewijks approbatie zou 
waardiger geklonken hebben dan de grief wegens laesio 
ultra dimidium, welke

F
i

behalve te onpas aangebracht 
— volgens het nieuwe recht niet langer een grond 
voor vernietiging eener koopovereenkomst zou opleveren. 
Het pleit nochtans voor den Minister Falck, die de 
rechtmatigheid der grief staande hield, dat hij het middel 
heeft weten aan te wijzen om door toekenning van een geka
pitaliseerd pensioen aan de Weduwe Daendels eenigszins goed 
te maken wat door de weigering van betaling van hetgeen 
Daendels wegens op Java in ’s Lands kas gestorte gelden van 
den Lande had te vorderen, aan de erven werd te kort gedaan.

:
i

De gevolgen der toeëigening van Buitenzorg hebben de 
aandacht afgeleid van de kortzichtige behoudzucht, welke na 
de aanvaarding der nalatenschap van de Oost-Indische Com
pagnie „de schikkingen omtrent de bewoning van het Landgoed 
Weltevreden, mitsgaders het Landgoed Buitenzorg”, liet voort
duren, in tegenstelling met het beginsel, aanvaard bij 
de Instructie voor den Gouverneur-Geineraal van 3 Januari 
1815 door de bepaling: „De Gouverneur-Generaal wordt 
gehuisvest ten koste van den Lande”.

(1) Bylage 100.
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